


Kíjfrémek közt veled lenni...
A négyszirmú filmológus/kritikuscsoport nyílásának első jele a tavalyi animá-

ciókról szóló rövid recenziók felbukkanása a Dokumentumok folderben. Mindenki 
magának választott rajzfilmet, hagytuk, hogy így legyen, sőt, eme szövegbimbókat 
most összefonva kínáljuk a nézőnek, hogy az így olvasóvá nemesüljön. Ami mindig 
több és jobb. (...tudom, szép volna, kedvesem.)

˙
Ősz húrja zsong, 
jajong, busong...
Láng Orsolya: Őszi sanzon

Láng Orsolya Őszi sanzon című animá-
ciós filmje látszólag egyszerű történettel 
operál. A késő este – talán részegen – ha-
zatérő férfit zárt ajtó választja el az otthon 
melegétől és a melegben édesen alvó fele-
ségétől. Kint hideg szél tombol és sötétség 
uralkodik, paplanként csupán a lehullott 
falevél szolgál, bent az éjszaka óvó szárnya-
kat növeszt és őrzi az álmot reggelig. Ám 
akár a megsárgult, őszi avar, ez az egyszerű 
történet is csak egy takaró, egy szakadt pok-
róc, amely a felszín alatt rejtőzködő, össze-
tett szimbólumrendszert próbálja befedni.

Balladai homályba vésző irodalom-órá-
inkról talán feldereng még Paul Verlaine, 
a francia szimbolizmus nagy alakjának 
neve és talán eszünkbe jut, hogy volt egy, 
a filmmel azonos című verse is. Verlaine 
költeményének ereje pedig épp abban a 
hatásban rejlett, amelyet Láng ügyesen 
emelt át rövidfilmjébe. Nevezete-
sen a hangutánzó és hangulatfestő 
szavak halmozásában és az ez általi 
állapotleírásban. Rövid, csupán 
három tömör strófából álló művé-
ben egyszerű szavakkal kelti életre 
az irodalom egyik legkedveltebb 
évszaktoposzát és az ahhoz kap-
csolódó motívumokat. Ha ősz, 
akkor elmúlás, hideg, kihűlt szere-

lem és halál. Ezt a szomorú állapotot pedig 
leginkább a haldokló természettel szem-
beállított, fokozatosan kiüresedő emberi 
lélek érzékelteti, melynek magányát szelíd 
melankóliával próbálja enyhíteni. 

És itt kapcsolódik Láng filmje is a 
képhez. A fiatal rendezőnő animációs 
etűdje ugyanis olyan kontextusba ágyaz-
za Verlaine művét, mely által üzenete és 
hangulata sokkal inkább kiteljesedik és 
érvényesül. A hangutánzó szavakat valódi 
zörejek és képek, a leírást cselekmény váltja. 
A minimalista, leginkább talán az Antoine 
de Saint-Exupery műveit kísérő rajzokra 
emlékeztető animációs technika pedig 
segít elvonatkoztatni a valós környezettől a 
látottakat, és könnyebbé teszi az eredeti mű 
érzelmi állapotként való olvasatát is. 

 Így eszmél rá lassan a néző, hogy ma-
gába szippantotta ez a szép, valahol mégis 
kegyetlenül szomorú atmoszféra. Részesé-
vé vált a filmnek és kénytelen szembesülni 
azzal, hogy az ősz többé nem ereszti, pedig 
csak holt avar már, mit felkavart a rossz szél. 

Tóth Menyhért
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Kikelő

Egy női alak szürreális átváltozá-
sain keresztül különös álomképek 
törnek a felszínre. Két szívében 
két elszáradt világ találkozik.

Készítette: Nagy Klementina

Hossza: 1’30”

Albérlők

A lakás, melynek furcsa zajai a 
benne lakók mindennapjainak 
részévé váltak.
Mi lehet a zajok forrása?

Készítette: Debreczeni Zoltán, 
Molnár Luca

Hossza: 3’30”

Bestiárium

A film szereplői egy,
az emberiséget képviselő mikro-
közösséget alkotnak, mely a film 
végén saját evolúciós zsákutcá-
jával találkozik.

Készítette: Kruppa Noémi

Hossza: 1’40”

Mindennapok

Egyszer fent, egyszer lent.
Az élet pozitív és negatív pilla-
natainak groteszk tükörképe a 
hintázás ritmusára.

Készítette: Juhász Ariella,
Rózsa Noémi

Hossza: 2’10”

Vihar

Mese arról a napról, amikor 
a vihar istennője elvesztette 
szélkavaró, szárnyas cipőjét és 
villámgerjesztő orrszarvúját.

Készítette: Kocsis Alexandra, 
Kőszegi Tamás

Hossza: 2’30”
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A tökéletes tökéletlenség 
Búzás Anna: A szegénylegény 
és a kígyó

Hol volt, hol nem volt... – s már el is 
kezdődött a mese, nem kell hozzá más, 
csak egy kis fantázia és egy kis gyermeki 
lélek. Búzás Anna animációja egy vissza-
pillantás a kezdetekre, vissza a mesehall-
gatás és a nagy alvások korára. 

Hol volt, hol nem volt... – az első 
kód, amivel elkezdődik a gyermeki agy 
programozása. Olyan hipnotikus erővel 
bír, hogy hallatán új kapuk nyílnak meg, 
belépünk a Mátrixba és még a nagymama 
nyálkás lucskoskáposzta-levesét is képe-
sek vagyunk leerőltetni egy nagy darab 
kenyérbéllel, csak már valaki folytassa azt 
a mesét. A mese a kisgyerekek szeszesita-
la, vagy akár fájdalomcsillapítója, de min-
denképp egy addikció, amit ki kell elégíte-
ni, amiből sohasem elég. A szegénylegény 
és a kígyó nem egy ilyen hagyományos 
„programozó” történet, hanem épp ezen 
mesék struktúrájára mutat rá, valamint 
arra, hogy a gyermekekben milyen szin-
ten élnek tovább ezek a mechanizmusok. 
A kisgyerek, aki tabula rasaként általában 
a mese befogadói oldalán áll, most a 

mesélő szerepébe lép át. Ilyennek látja a 
kezdő programozó a Mátrixot.

A rendező nem tett mást, mint hogy 
egy kisgyerek meséjének hangfelvételé-
hez játékos, mozgóképes illusztrációkat 
készített – épp a gyermekrajzok esetlen-
ségének, ösztönösségének mintájára. A 
történet hagyományos felütéssel indít: 
megjelenik a szegénylegény, ám a mesélő 
kisfiú a kellő konvenciók (illetve tapasz-
talat) hiányában hamar lelepleződik, így 
válik egyfajta főhőssé ő maga is, akinek 
vándorútja és próbatétele nem más, 
mint maga a mesélés tevékenységének 
felfedezése. Néha a mese formai elemei 
felcserélődnek: a szegénylegény a kisfiú 
tudatából rendszertelenül felbukkanó je-
lenetekbe csöppen. S ha netalán elakad a 
történet, akkor mesélőnk egy bizonytalan 
hangrezgés után mély lélegzettel folytatja 
azt, annak egy következő pontjától, nem 
törődve az elvarratlan szálakkal – és mo-
solygunk, senki sem haragszik, hisz töké-
letes ez a tökéletlenség. A főhős ígyis-úgy-
is célba kell hogy érjen, kincsek hullanak 
a fejére, ha kell, és a kígyó is megtalálja 
helyét, átváltozik királylánnyá – mit szá-
mít, hogy érti-e a mesélő, hogy mi okból 
és mi módon: a lényeg, hogy minden jó, 
ha a vége jó és boldogan élnek, míg meg 
nem halnak.

Búzás Anna és a 
mesélő kisfiú párosa – 
mint Morpheus és Neo, 
vagy Keresztelő Szent 
János és Jézus – egy 
kicsit megvált minket, 
egy kicsit kiránt a rend-
szerből.

Pál Botond
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Animált költészet
Kruppa Noémi, Baki Juli: 

Dobbanás 

Kruppa Noémi és Baki Juli kétperces 
animációs filmje az utóbbi alkotó – a 
film címévé is emelt – Dobbanás verse 
alapján készült. A négy szereplő által 
felolvasott költemény jelentős mértékben 
meghatározta a – magyar animáció 
nagy szerzőjét, Kovásznai Györgyöt 
idéző – mozgóképes stílus alapját, mely 
így nem csak kísérleti jelleget nyer, 
de a történetmesélés kiiktatásának 
és az asszociációkra épülő képi 
fogalmazásnak köszönhetően az animáció 
alapszellemiségét is magában hordozza. 

A vers áradó és egymásba folyó 
képeinek hátterében egy sajátos szerelmi 
viszony tételezhető, ám az adaptáció ezt 
csupán a férfi-női hangok váltogatott 
szerepeltetésével érzékelteti. Az irodalom 
és a mozgókép fúziója így nem a filmre 
vitt tartalomban, hanem a lírai mű képei 
által elindított, asszociációkra hasonlító, 
de gyakran teljesen átértelmezett vizuális 
megjelenítésében bontakozik ki. Így például 
a „végigmegy testében az éjszaka” kezdősor 
alatt egy fehér nőalakot tölt ki a csillagos ég 
kékje, míg a „bár tudnám, hogy használjam 

a szádat” rész nem sokkal később az 
„alig használt neveimet suttogom a 
füledbe” alatt hívja elő a fekete alapon 
fehér vonalakból alkotott ajkakat. A 
film ezáltal nem szolgamód másolja 
az irodalmi alapot, hanem egy 
sajátos szimbiózist hoznak létre, 
melyben hol a mozgókép támogatja 
meg a lírát, hol meg fordítva: a 
költemény motiválja a film alakjait, 
amelyek reflektálnak a versre is.

A festmény- és rajztechnikával készült 
Dobbanás – az asszociatív tartalomra épít-
ve – nagyszerűen kihasználja a grafikai 
animációban rejlő lehetőségeket. Formáit 
stilizáltan jeleníti meg, ám javarészt a fel-
ismerhetőség határán marad. Figyelemre 
méltó ebből a szempontból a kisfilm záró-
képe, az emberalakba zárt keringési rend-
szer, mely alatt ismét felzendül az alkotást 
elindító, és a címet megerősítő szívdobo-
gás. Így ez a vízió a film lényegének össze-
foglalójává válik: a szívdobbanás hajtotta 
vér lüktetésében a szívre asszociáló szerel-
mi viszony jelenik meg, melyet a vers utol-
só sora egészen az anyaméh oltalmazásáig 
kiterjeszt: „pedig mire megszületünk, már 
négymilliószor dobbant a szívünk.” A másik 
kiemelendő jelleg az álomszerű átváltozás: 
a formák egymásba alakulnak át, így lesz a 
gerincoszlopból és a bordákból száj és egy 
univerzumot átölelő nőalakból a fent em-
lített zárókép. 

Baki Júlia versének hangulatát és szóvi-
rágokra építő asszociatív gondolatfolyamát 
tehát nagyszerűen adják vissza a Dobbanás 
lírai alapból táplálkozó, de tovább gondolt 
alakjai és a képi megformálás. Külön ér-
dem, hogy az alkotás sokadszori megnézés-
re is tud újat mondani, miközben az általa 
felkeltett érzés alig változik. Ez a film meg-
dobogtat belülről.

Petz Anna
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Út a túloldalra
Máthé Endre Botond: Rendszer 

Máthé Endre Botond a 2013-as 
Filmtett Alkotótáborban készült, Rendszer 
című animációs filmjével két és fél percbe 
próbálja sűríteni a már sokat pedzett, 
de örökérvényű problémát, miszerint 
társadalmi rendszerünk gúzsba köti az 
individualitást, uniformizál. A rendező 
szerint viszont még szomorúbb az, hogy 
ehhez mi magunk is hozzátompultunk, 
sőt, rossz szemmel nézzük másképp 
gondolkodó társainkat, akiket vissza is 
rántunk, ha átlépik a „vonalat”.

 Egy sivatag kellős közepén értelmetle-
nül áll egy kapu, ami körül se fal, se egyéb. 
Hosszú sorban emberi alakok várakoznak, 
hogy a kaput kezelő őr egyenként áten-
gedje őket.  Számos közhelyet halmoz fel 
az animáció, viszont ezeket kreatívan és 
frappánsan gyúrja egybe, és egy valóság-
tól elemelt, szimbolikus világ rajzolódik ki 
belőlük. Ezekbe könnyedén beleláthatjuk 
saját élettapasztalatainkat: az órákon át 
tartó álldogálást egy hivatali váróterem-
ben, ahol egy papírra várunk, amelynek 
majd a rendőrök, vámosok minden betű-
jét – ahogy az első geggel ki is figurázza 
Máthé – gondosan „letapogatják” szeme-

ikkel, csak azért, hogy beleköthessenek.
A szürke tömegből azonban kiválik egy 

vörös sapkás, izgága kissrác, akiben – a 
pofonegyszerű megjelenítés miatt – egy-
ből felfedezzük a „másképp gondolkodót” 
(és talán egyben a rendezői alteregót?), aki 
kilép a tömeget rendezett sorba kénysze-
rítő, felfestett határvonalból, majd min-
denki csodálkozására megkerüli a kaput. 
Az ámuló tömeg pedig vakon követi.  Az 
ebből kiolvasható üzenet problémás és 
didaktikus, valahogy így szólna: ne ves-
sük alá magunkat az arctalan, megbénító 
rendszernek, viszont nyugodtan kövessük 
vakon egy lázadó, szabályszegő ismeret-
len példáját. Értjük, hogy ő csak a „más-
képp gondolkodó” jelképe, de sajnos nem 
konkretizálódik a mögöttes gondolat, ami 
teljessé tehetne egy ideológiailag is követ-
kezetes mondanivalót. Ennek hiányából 
látszik a legjobban, hogy inkább magán 
a főszereplő tettén van a hangsúly és nem 
annak következményén – ami igazolhatja 
azt a feltételezést, miszerint egy rendezői 
alteregót fedezhetünk fel a lázadó fiatal-
ban.

Ítélkezhetünk bárhogyan a tartalmi 
aspektusokról, de a humor és a gegek él-
vezhetővé és szórakoztatóvá teszik az al-
kotást.

Németh Előd
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Quattro formaggi
A fantasztikus négyes tagjai ezúttal – az animációs rovattal ellentétben – nem a 

szívükhöz leginkább szóló filmeket kapták recenzálásra, hanem pont azokat, ame-
lyek előtt úgy álltak, mint borjú az új kapunál. A szerkesztői kérés az volt, hogy ki-
fejezetten a bemutatás-elemzés-értelmezés-értékelés paradigma mentén mélyesszék 
bele kritikusi szemfogaikat a tavalyi tábor alkotásaiba, és ehhez nem húztak kesztyűt 
– legfeljebb olyat, amilyet Rocky használ a ringben.

˙
Rúzsos húsok, 
feromon-romok
Bertók Andrea: Ketten

Egyszer kettő néha három. Plusz egy 
csók, mínusz a motivációk: nekem nyóc len-
ne – pedig hat!

Bertók Andrea közel hétperces művé-
ben egy szerelmi háromszög rajzolódik 

ki, amit a film központi szereplője, Dóra, 
az ő fiútestvére, illetve annak barátnője 
alkot. Dóra folytonos leselkedése testvére 
és annak barátnője után, valamint testvé-
rével megélt, szexuálisan zavarosnak tűnő 
kapcsolata következtében olyan belső 

késztetések – vagy  talán elfojtott ösztö-
nök – törnek felszínre, amelyek nem csak 
a film szereplőit, hanem a nézőt is képesek 
meglepni.

Már az első beállításban kirajzolódik 
a film erőteljesen erotikus jellege, ami-
kor Dóra mozdulatlan arca és végtelenbe 
meredő tekintete alatt egy túlsó szobából 
átszűrődő, eléggé intenzív szexuális aktus 
hangjait halljuk. Ugyanez a felállás ismét-

lődik meg a következő jelenetben is, de 
ezúttal sokkal finomabban. Dóra arca in-
kább érdeklődést és kíváncsiságot fejez ki, 
és tekintetének tárgya is van: egy fa mögül 
leskelődik a kedvesen búcsúzkodó szerel-
mesek után. Testvére nem csak a dialógus, 



de még a gesztusok szintjén is egyfajta de-
fenzív viselkedést mutat, míg barátnője, 
aki szinte átszúrja tekintetével a srác vé-
delmi zónáját, erőteljes, vörös ajakrúzsá-
val a szexualitás szimbólumává válik. Ez a 
történetben igen jelentős szerepet tölt be, 
ráadásul az egyetlen stabil pont, amibe az 
értelmezésnél kapaszkodhatunk.

A film egyik problémája ugyanis, hogy 
nem igazán lehetünk biztosak benne, mi 
a két testvér közötti viszony, vagy hogy 
egyáltalán testvérek-e. A hűtőszekrény-
re felragasztott gyerekkori fotó hirtelen 
ezt juttatja eszünkbe, de Dóra megma-
gyarázatlan viselkedése (a srác meztelen 
testének kukkolása zuhanyozás közben; a 
simogatás; a tény, hogy együtt alszanak; 
valamint a szülők hiánya) kétféle értelme-
zésre ad okot. Valami előző, hagyományos 
férfi-nő kapcsolat furcsa metamorfózison 
átment maradványa tartja fenn ezt a külö-
nös baráti szimbiózist és lakótársi együtt-
élést – amiből a srác épp készül kilépni –, 
vagy netán valami családi dráma követ-
kezménye, ahol a szülők hiánya miatt a 
testvérek között egyfajta devianciáig fejlő-
dött, beteges kapcsolat alakult ki, ahol akár 
az incesztus is elképzelhető?

Dóra a tükörben szembenéz tudatalat-
tijában elfojtott ösztönlényével – mond-
hatni zaklató démonaival – és innentől 
nincs visszaút. Az erre rávágott képen az 
ugyancsak a tükörben önmagát szemlélő 
barátnő keni fel ajakrúzsát és nem is sej-
ti, hogy nemsokára Dóra áldozatává válik: 
az berántja egy sötét utcába, majd az esz-
méletlenül fekvő (talán halott?) lány ajká-
ról lecsókolja a rúzst. De hogyan? Nem 
egy sima csók csattan el ugyanis, hanem 
mintha magára akarná kenni az ajkak pi-
rosságát: nem a másik nő kell neki, hanem 
annak életereje, szexuális energiája.

Bár a szereplők viszonyrendszere nem 

egyértelmű, és motivációikra sem kapunk 
konkrét választ, a kisjátékfilm központi 
gondolata talán a nők közti agresszív riva-
lizálás, melyben a vágyott férfit az ellenfél 
elpusztításával (és szexuális vonzerejének 
megszerzésével) kívánják elérni. Ugyan a 
Ketten című kisfilm sok értelmezési lehe-
tőséget rejt magában, a konkrét fogódzók 
hiánya miatt viszont a rendező tényleges 
intenciója homályban marad.

Pál Botond

Gyónd meg bűneidet!
Papp Máté: Áldozók

Papp Máté Áldozók című filmje megmu-
tatja, mit is rejt valójában a reverenda.

Biztosan sokunkban felmerült már a 
kérdés, hogy mit csinálnak a papok, amikor 
épp nem miséznek vagy a Bibliát forgat-
ják. Vajon baráti összejövetelekre misebort 
visznek ajándékba? Vajon az esti filmhez 
a gyarló hívekhez hasonlóan ők is chipset 
majszolgatnak vagy egyszerűen nem is tud-
ják letenni a szentelt ostyát? Sokunkat ér-
dekel az is, hogy milyen szavak hagyják el 
szájukat, mikor véletlenül megvágják az uj-
jukat kenyérszeletelés közben, illetve hogy 
megfordulnak-e az utcán egy-egy bögyös 
apáca láttán, vagy inkább hazai kapura ját-
szanak. Ezek a kérdések nem csak a buzgó 
híveket, de a(z általában a tízparancsolat 
harmadik tételének kevésbé eleget tevő) fil-
meseket is foglalkoztatják. A pap gyermekei 
című horvát filmben a helyi atya egyenesen 
szexuális forradalmat robbant ki, míg az ír 
Kálváriában, valamint Ingmar Bergman 
Úrvacsora című filmjében hitükben meg-
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hasonlott papokra találhatunk példákat. 
Utóbbiban ráadásul a Bergman saját szer-
zői alteregójaként is értelmezhető tiszteletes 
kénytelen szembesülni azzal, hogy főnöke 
ugyanolyan mostohán bánik vele, akárcsak 
egy multivállalat műszakvezetője a beosz-
tottjaival. Ha pedig hazai vizekre evezünk, 
felidézhetjük Bódy Gábor Kutya éji dalá-
nak szemforgató, hamis papját is. 

Az Áldozók férfi főhőse is a fent említett 
csuhások táborába sorolható, közülük is 
leginkább az Úrvacsora Ericsson tisztelete-
sével és Bódy nemes egyszerűséggel csupán 
„A pap”-ként jelölt figurájával rokonítható. 
A történet szerint ugyanis az atya múltja sö-
tét titkokat rejt, amelyeket ha meggyónna, 
valószínűleg elbúcsúzhatna a szent kötelék-
től. Ráadásul lelkiismeret-furdalását felerő-
síti a haldokló beteg is, aki az utolsó kenet 
feladása közben szembesíti azzal, hogy a nő 
emlékétől – akivel Krisztus teste mellett a 
sajátját is megosztotta – nem szabadulhat. 

Papp Máté mindezt feltehetően provo-
katív szándékkal tolmácsolja a nézőknek 
– és tegyük hozzá, remekül. A beteghez 
hívás szituációval konkrétan is megidézi 
Bergmant, a háttérben lappangó titkokat 

pedig nem szájbarágósan, csupán sejtetve 
tárja fel, hogy mindenki hozzágondolhas-
sa a látottakhoz a saját verzióját. Ráadá-
sul karakterei is összemoshatók egy-egy 
fontosabb bibliai archetípussal. Az őrlődő 
tiszteletes az almába harapó Ádámot idé-
zi, míg a Bálint Arthur által nagyszerűen 
alakított plébános az Úr rideg szigorát jut-
tathatja eszünkbe az Ószövetségből. Pálffy 
Tibor is megnyerő a haldokló szerepében, 
jellegzetes arcszőrzetével rájátszik a karak-
tere révén felmerülő Sátán-asszociációnkra 
is. Emellett a cselekmény szinte végig szűk 
térkompozíciókból építkezik, így könnyeb-
ben elképzelhetjük az Ádámként szenvedő 
papunk lelki vívódását a hirtelen fojtogató 
légkörűvé vált Paradicsomban. 

A film legfontosabb üzenete tehát, hogy 
mindannyian gyarló halandók vagyunk és 
alapvető ösztöneink ellen felesleges harcol-
nunk, mert azok úgyis utolérnek minket. 
Lassan talán Isten földi helytartói is belátják 
majd, hogy ez már a felvilágosult 21. szá-
zad. Elvégre ahogy a mondás is tartja: jó 
pap holtig tanul. 

Tóth Menyhért



Ma kipakolunk
Köllő Ildikó: Szívdoboz

Köllő Ildikó 2013-as kisfilmje metafori-
kusan dolgozza fel egy volt szerelem elen-
gedésének és az új születésének drámáját, 
mind cselekmény, mind formanyelv szint-
jén.

Hajnali fények szűrődnek be az abla-
kon. Ágykeret nélküli matrac egy szegé-
nyesen berendezett ház közepén, rajta egy 
pár fekszik. A látszólagos idillt a lány tele-
fonjának csörgése töri meg: egy titokzatos 
férfi hívja, hogy találkozzanak. A közben 
ébredező fiú érdeklődését apró füllentéssel 
kikerülő lány útra kel, és hamarosan egy 
rejtélyes házban találja magát, ahol valami 
olyat tapasztal, ami az imént otthagyott fi-
úval való kapcsolatára is hatással lesz.

A történet egyrészt egyszerűségéből, 
illetve a táj konkrétságának hiányából ere-
deztethetően válik univerzálissá. Ugyan 
a szereplők magyarul beszélnek, és a ti-
tokzatos helyszín kapuján is egy magyar 
felirat bukkan fel („Vigyázat! A kapu ha-
rap!”), a jellegzetesen vadregényes, erdé-

lyi táj mindössze egy rövid snitt erejéig 
látszódik, a film helyszínei javarészt ne-
hezen beazonosíthatóak és – főként a fent 
említett misztikus ház vonzáskörében – 
álomszerűséggel telítettek. A cselekmény 
egyszerű, körkörös szerkezete mellett 
– melyben a központi szerepet egy mate-
rializált térben megjelenített belső utazás 
tölti be – a térbeli és időbeli beazonosítha-
tóság nehézsége is megalapozza a Szívdo-
boz metaforikus jelentését. 

A kisfilm története a lány érzelmi to-
vábblépését állítja középpontba, mely a 
régi kapcsolat álomszerű utazáson ke-
resztüli lezárását, és ezáltal az új viszonyra 
való nyitottság elérését takarja. Az utóbbi 
kezdeti felemásságának képi megjeleníté-
se a Szívdoboz nyitójelenetében látható:  a 
helyszín egy félig berendezett, és emiatt 
nem otthonosnak ható közeg, ahol a pár 
alszik. Bár a színek melegsége, a kívülről 
beszűrődő természeti hangok és a kezdeti 
statikus beállítások kellemes atmoszférát 
teremtenek, a lány ébersége a nyugodtan 
alvó fiú mellett, illetve későbbi viselkedése 
visszásságot kelt a nézőben. Mintha valami 
nem lenne rendben ezzel a viszonnyal. Ké-
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sőbb ez formanyelvi szinten is konkretizá-
lódik: a belső utazást előidéző telefonhívás 
alatt az alkotók már kézikamerát alkalmaz-
nak, a remegő kép egyben előre is vetíti az 
ezt követő jelenet baljós misztikumát. Ez 
tovább fokozódik a rejtélyes ház felé tartó 
úton, ahol a leengedett ablakon besüvítő, és 
a lány kibontott hajába kapó szél hangja he-
lyett kísérteties zúgás hallatszik. 

A ház már a teljes stilizáció közege. A 
nyikorogó és folyton (szinte már túl gyak-
ran) becsapódó ajtókkal elválasztott szo-
bák az út egyes stációiként értelmezhetőek, 
noha kontrasztosabb ábrázolásuk dicsére-
tesebb lett volna. A félhomályos helyiségek 
borzongást keltő zörejei és a lány arcát csak 
félig láttató fényfoltok teszik a belső utazást 
a néző számára is nyomasztó élménnyé. A 
stációk közül kiemelkedik a zöld és piros 
megvilágítás által stilizálttá tett szoba, mely 
az összes közül a leglúdbőrösebb – talán 
pont a többi helyiséghez képesti egyedisé-
gének köszönhetően. A plafonra kötözött 
rongyok a hentesboltokban fellógatott hús-
cafatok érzetét keltik, míg a suttogásokkal 
és kísérteties kacagással telített és egyre fo-
kozódó hangzavar hatására a néző is átéli az 
továbblépést jelentő út érzelmileg megter-
helő voltát. 

A keserű rémálomból való hirtelen ki-
lépés a kezdeti, félig berendezett szobába 
vezet, mely az utazás hatására végre iga-
zán intim térré vált. A közben felébredt fiú 
apró, ám nem túl életszagú figyelmességei 
és a lány helyeslése („Igen. Ma kipakolunk.”) 
a kapcsolat reményteli, de a Szívdobozban 
már nem ábrázolt jövőjére utalnak, ami ál-
tal az addig üres tér – ha úgy tetszik, maga 
a viszony – végre élettel telivé válhat. De 
ehhez szükség volt a múlt lezárására, amit 
Köllő Ildikó kisfilmje metaforikus nyelven 
közölt, kifejezetten hatásosan. 

Petz Anna

„Élek még?”
Halmen József: Kegyes halál

A Kegyes halál szomorú példája annak, 
ahogyan egy bevállalós és ígéretes rövidfilm 
ötlete elvérzik a megvalósítás gyakorlati fo-
lyamata alatt. 

Halmen József sapientiás diákrendező 
tavalyi filmje nem konvencionális Film-
tett-táboros alkotás. A Kegyes halál eltér a 
rusztikus-idilli zöldövezetben játszódó rea-
lista történetektől – amilyen az itt készülő 
filmek zöme –, egy disztópikus vízió egy 
olyan túlnépesedett és dekadens világról, 
amelyben az emberek intézményesített kö-
rülmények között végezhetnek életükkel, 
hogy kiutat nyerjenek abból az embertelen-
né vált életvitelből, amelyet a film groteszk 
felütése is érzékeltet: a főhős (Bartha Ló-
ránd) otthoni foteljében sörözgetve válto-
gatja a tévé csatornáit: „japán csecsemőkkel 
dobálóztak a melegfelvonuláson”; „hazánk-
ban kifejlesztett nyomkövetővel képesek 
lekövetni az Amerikai Egyesült Államok 
elnökének maszturbálási szokásait” – hang-
zanak az ízelítők az aktualitásokból, végül 
egy teleshopszerű reklámra figyel fel, ami 
a Kegyes Halál Szalont népszerűsíti az ön-
gyilkosságra hajlamosok körében. Lóránd 
gondol egyet, és felkeresi a „szolgáltatást” 
nyújtó intézményt. 

A forgatókönyvben vizionált fantá-
ziadús, bizarr világ megvalósításán első-
sorban a gyártási procedúra okoz(hat)ott 
csorbát. Ha túlnépesedésre gondolunk, 
akkor azonnal egy urbánus-futurisztikus 
környezet és emberi tömegek képe jelenik 
meg előttünk. Az alkotók a nem megfelelő 
helyszíneket és a statiszták hiányát tolako-
dó vizuális stílussal próbálták ellensúlyozni, 
ami valamelyest szemléletes, de sajnos kö-
vetkezetlen. A fehér-feketében fényképező, 
tarrbélásan mozgó kamera és a lynchesen 
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örvénylő hangsáv együttese hatásosan au-
tentizálja a lerobbant épület terét és annak 
tárgyi világát, szereplőit. Az addigi kame-
rakezelés hirtelen váltással klasszikus plá-
nozású, fix állású képek követik, majd az 
utolsó szekvencia (ami a játékidő kéthar-
madát teszi ki) egy kitartott kép mélységé-
ben játszódik. A szétzilált képi világ sajnos 
gátolja azt, hogy belevetítsük magunkat a 
térbe, a szereplőkkel való azonosulást pedig 
szabotálják a papírízű dialógusok és az oda 
nem illően teátrális színészi játék. Bartha 
Lóránd karaktere egyáltalán nincs kidol-
gozva, nem tudjuk, hogy miért szándékszik 
öngyilkosságot elkövetni: motivációja csak 
annyi lenne, amit a tévében látott-hallott? 
Belép a terembe, és úgy kéri a halált, mint 
a hamburgert – csak nem ketchuppal, ha-
nem tejjel. A kacérkodó recepciós affektá-
lását sem tudni, hová tegyük: leginkább egy 
pornófilm bevezetőjére hasonlít. Ugyanak-
kor ezek az önmaguk paródiájába áthajló 
karakterek meghatározhatatlanná teszik a 
film alapvető érzelmi regiszterét. A fent em-
lített utolsó szekvenciáig valahol az abszurd 
mezején mozgunk.

A töredezett vizuális koncepció mellett 
újabb csorbát ejt a film következetességén az 
utolsó rész drasztikus tónusváltása: az eddig 
megütött abszurd alaphang pszichologizá-

ló realizmusba csap át. Lóránd (a rendezői 
intenciók szerint) a szalon szolgáltatásának 
személytelensége ellenére szeretne ember-
séges körülmények között eltávozni az élők 
sorából, ezért az „önkivégeztetést” végrehaj-
tó nővérrel próbál érzelmi kapcsolatot létesí-
teni: beszélgetést kezdeményez vele, ő azon-
ban a szakmai etikára hivatkozva ridegen 
visszautasítja a férfi közeledését. Csak annyit 
enged meg végül magának, hogy a páciens 
ölébe ülve szúrja bele a halálos injekciót. Az 
egysnittes jelenet visszasétál az előző csapdá-
ba: a remekül beállított kamera nagyszerűen 
aknázza ki a kép mélységélességének lehető-
ségeit, ám a dramaturgiai funkcióval ellen-
tétesen a tér legmélyébe komponálja őket, 
holott itt lenne logikus a közelik bevetése a 
kettejük tragikus kapcsolatának prezentálá-
sára. A piéta-póz ötletes szimbólum, de az 
amúgy is jellemtelen szereplők arcait látha-
tatlanná teszi a néző számára, csak a papír-
szagú és felolvasásízű dialógust halljuk, ami 
édeskevés ahhoz, hogy a zárójelenet drámai 
tartalommal töltődjön fel.

A Kegyes halál után reméljük, hogy Hal-
men József nem temette el rendezői ambíci-
óit, és tarsolyában egy újabb remek ötlettel 
tér majd vissza a táborba, ezúttal sikeresen 
megvalósítva azt. 

Németh Előd

Tűzoltó utca 7.
Pálfi Györgynek a mozikban hivatalosan 

csak szeptemberben debütáló, de Karlovy 
Varyban már három díjat is bezsebelt alko-
tása, a dél-koreai támogatással készült Sza-
badesés egy ház különböző, de valamilyen 
szinten mégis kollektív szorongásait temati-
zálja hét epizódon keresztül.

A történet szerint a Molnár Piroska 
által alakított, és a magyar átlag-nyugdí-
jas megjelenését tipizáló öregasszony-ka-
rakter a férjéhez fűződő fásult viszonyból 
panelházuk tetejére, majd az onnan vég-
rehajtott talpas-ugrásba menekül, hogy 
banyatankja és pennys szatyra furcsa tár-
saságában a ház előtti piszkosszürke be-
tonon landoljon. A vágyott halál azonban 
nem jön el, ráadásul a lift is elromlik, ezért 

az idős hölgy kénytelen gyalog elindulni 
felfelé. Lassú zarándokútja során a sajátján 
kívül még hat lakásba tekint be, melyek 
történeteit még a zuhanás közben leste 
meg az ablakon keresztül. 

Az ezredforduló utáni magyar filmes 
nemzedék egyik legkiemelkedőbb alkotó-
jától, Pálfi Györgytől a korábbi életműben 
sem volt idegen az epizodikus szerkezet 
és a groteszk alaptónus. A 2002-es Hukk-
le például játékos fogalmazásmóddal nyúl 
egy vidéki falu eseményeihez, míg a 2005-
ös Taxidermia külön szálakon dolgoz fel 
egy háromgenerációs családtörténetet, 
nem ritkán gyomorforgatóan abszurd jele-
netekkel (mint az evőverseny és az önpre-
parálási folyamat). A Szabadesés esetében 
a mozaikos szerkezet még tovább foko-
zódik: egy hétszintes ház emeletenkénti 

lebontásban elmesélt tör-
ténetei elevenednek meg 
a vásznon. 

Az egymástól mind 
stílusban, mind tarta-
lomban markánsan elvá-
lasztott sztorikat az em-
beri szorongások vizuális 
megformálása, a belső, 
zárt és pont emiatt kísér-
leti térként működő hely-
színek és a ház egésze köti 
össze. Így az épület Sza-

Egy film, négy szemszög
Régi hagyománya a tábor kritikusi műhelymunkájának, hogy egy egészen friss, 

még be sem mutatott magyar filmről ír minden csapattag. Ez azért is érdekes – amel-
lett, hogy egy még kialakulatlan kritikai konszenzus nélkül, kvázi „szűzen” értéke-
lik a filmet –, mert a négy kritikus négy különböző (vagy éppenséggel helyenként 
hasonló) szemszögből próbálja megragadni a filmet. Az idei film Pálfi György Sza-
badesése, ami már javában arat a fesztiválokon, de a moziban csak egy jó hónap múl-
va lehet majd látni.

˙
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bó István 1973-as Tűzoltó utca 25. című 
filmjében szereplő bérházhoz hasonlóan a 
lakók kollektív lelkületének megtestesítő-
jévé válik, ez esetben nem az emlékezeté, 
hanem a félelmeké (ahogy erre a trailer 
is utal). Egy másik értelmezés szerint – a 
történetek abszurd, metaforikus jellege 
miatt – maga a ház is álomszerű, létezése 
mindössze ürügy arra, hogy az egymástól 
nagyon különböző sztorikat egy közös tér 
is összetartsa a gondolatiságon túl. Egyéb-
ként az események a világ bármely városá-
nak bármely lakásában játszódhatnának, 
a társadalmi kötöttség ugyanis mindössze 
az öngyilkos hölgy szálán bukkan fel – a 
tipizált megjelenítéssel és azzal, hogy a ház 
tetején játszódó külső jelenetben a Gel-
lért-hegyre látunk rá. Pálfi idei filmje tehát 
elszakad a magyar valóság problémáitól, 
fénykörét sokkal egyetemesebb, minden 
ember számára ismert témára irányítja – a 
tudatalattiból feltörő félelmekre.

A második jelenetben például egy elő-
kelő társaság esti összejövetelén járunk, 
ahol mindenki szmokingot/kisestélyit vi-
sel, egy nő azonban teljesen pucér – bár 
ezt látszólag mindenki természetesnek 
veszi. Ezt a motívumot a mások előtti me-
zítelenség-érzet, azaz kiszolgáltatottság és 
az ebből fakadó szorongás megtestesítése-
ként lehet értelmezni. A steril környezet-
ben játszódó házastársi dráma a fertőzé-
sektől való félelmet nagyítja fel groteszk 
módon, míg a kisfiú lidércnyomásszerű 
tehén-látomása az apai agressziótól való 
rettegés kivetülése.

A Szabadesésben a rendezőre jellemző 
játékosság a különböző epizódok stíluskü-
lönbségében lelhető fel: a két férfi és egy 
nő viszonyára épülő, és talán a hét epizód 
közül a leggyengébbre sikerült házastársi 
komédia a sitcomok formanyelvét, míg a 
fóliába csavarva szeretkező pár steril la-

kása a sci-fik fehérben úszó, futurisztikus 
közegeit idézi meg. Emellett az ezredfor-
dulós magyar filmes nemzedékre jellemző 
kiemelt testmegjelenítés is érvényesül a 
Szabadesésben: például a „visszafele szü-
lés” explicit megmutatásában, vagy a már 
említett előkelő estélyen résztvevő hölgy 
meztelenségében.

Bár a Szabadesés tagadhatatlanul szó-
rakoztató és érdekes film, azon túl, hogy 
plasztikusan illeszkedik a rendező eddigi 
életművébe, sajnos az epizódok közötti 
koherencia néhol igen esetlegesnek tűnik 
(például a sitcomos rész vagy a levitációs 
gyakorlat esetében). Ez persze betudható a 
gyártási folyamat kényszeresen gyors üte-
mezettségének is (a dél-koreai alapítványi 
támogatás elnyerése miatt pár hónap alatt 
kellett elkészíteni a Szabadesést), ami miatt 
talán kevesebb idő maradt az egyébként 
briliáns ötletek szorosabb összegyúrására.

Petz Anna
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Magasugrás

Pálfi György új filmje bebizonyítja, hogy 
van minőségi magyar film Vajna nélkül is.

Ha társas- vagy panelházban élünk, 
napi rutinunk részévé válik a szomszéda-
inkkal való rendszeres érintkezés. Reg-
gelente nemtörődöm hangon vetünk oda 
egy (ezáltal teljesen funkcióját vesztő) 
„jónapotot” a virágait öntözgető nyugdí-
jas néninek, a felettünk zajló nagy vesze-
kedések alkalmával fejvesztve rohanunk 
az ablakhoz, hogy minél többet tudjunk 
elcsípni az elhangzottakból, és titokban 
reménykedünk, hátha a heves szóváltás 
tettlegességig fajul. Akad példa arra is, 
hogy háborút indítunk lakótársaink ellen, 
ha a péntek esti házibuli miatt nem halljuk 
a maximumra csavart televíziót. Elvégre 
mindannyiunkban ott él az elemi kíván-

csiság a minket körülvevő, félidegen em-
bertársaink magánélete iránt. Szeretnénk 
belelátni a világukba, megismerni a privát 
szférájukat, mindennapi szokásaikat. Ha 
pedig egyenesen egy háztömbben élünk 
velük, akaratlanul is őrült ötleteket szülő 
fantáziálásba kezdünk a naponta látott aj-
tók rejtette ezernyi történetről és ismeret-
len eseményről. 

Ez a gondolat a filmrendezők agyába is 
rendszeresen beférkőzik. Hitchcock Hát-
só ablakában Jeff új hobbijává az ablakok 
mögötti apró történetek megfigyelése vá-
lik, a Négy szobában négy híres rendező 
által megálmodott történet elevenedik 
meg egy lepukkant szálloda négy külön-
böző szobájában, François Ozon 2012-es 
A házban című filmjének zárójelenete pe-
dig a felvázolt tulajdonság bemutatásának 
csúcspontjaként is aposztrofálható.

Ez a fajta, a filmnéző szerepére is ön-
kéntelenül reflektáló voyeurizmus a moz-
gatórugója Pálfi György Szabadesés című 
filmjének is. A szürke, nyugdíjas hétköz-
napokba beleunó idős néni úgy dönt, ki-
száll a földi mókuskerékből és leveti magát 
a régi panelház tetejéről. Zuhanás közben 
azonban teste hét erkély, ezzel együtt pedig 
hét különböző történet előtt suhan el, kap-
csolatot teremtve így a sokszor groteszkbe 
hajló szkeccs-szekvenciák között, melyek-
ből akad egészen ötletes, ám annál undorí-
tóbb Cronenberg-parafrázis (a kifordított 
abortusz), David Lynch fantáziavilágát 
idéző ámokfutás (a steril lakás története), 
Woody Allen-es agymenés (a spirituális 
szeánsz), buñueli abszurd (a meztelen nő 
története), a Ragyogást eszünkbe juttató 
gyereksztori (a kisfiú és a tehén) és a kor-
társ tévékultúrát majmoló sitcom-erőlkö-
dés is (Édes 3-as). 

A többszörösen díjnyertes film ke-
retsztorija kiválóan ragadja meg a magyar 
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nyugdíjas-közösség világát. Ráadásul ez 
az egyetlen olyan szál a filmben, amelyről 
elhisszük, hogy itt és most zajlik, a mai 
Magyarországon. Ahol az jelenti a nap 
fénypontját, hogy leárazták a szupermar-
ketben a sóletet, a legnagyobb bosszúságot 
pedig, hogy elnapolták a tévében az éppen 
aktuális krimisorozatot. A Molnár Piroska 
és Benedek Miklós nagyszerű alakításával 
megkoronázott történetet Pálfi tőle egé-
szen szokatlan hangnemben tálalja, hogy 
végül egy korábbi filmjeinek hangulatát 
remekül elkapó, fekete humorú zárókép-
pel fejelje meg, így illesztve mesterien a 
saját maga által is elismert, példaképeként 
tisztelt Lynch abszurd világára emlékezte-
tő sztorik közé.

A film vizuális világa a Taxidermiával 
rokonítható, CGI tekintetében szerencsére 
sikerült túlszárnyalnia a Hukklét, a score 
pedig Amon Tobin virtuozitását dicséri. 
Az ajtók mögött rejlő rendkívül kreatív és 
színes történetek hol mosolyt csalnak ar-
cunkra, hol elgondolkodtatnak a kortárs 
magyar valóságról, hol pedig egyszerűen 
csak megdöbbentenek minket. Ráadásul 
arra már láthattunk példát a 2003-as Jött 
egy busz... című szkeccsfilm Táltosember 
című fejezetében is, hogy milyen, ami-
kor Pálfi elegendő pénzt kap, hogy való-
ban szabadon ereszthesse fantáziáját. A 
dél-koreai támogatásból forgatott Sza-
badesés tehát apróbb hibái ellenére, hosszú 
idő után végre úgy érvel a kortárs magyar 
film létjogosultsága mellett, hogy közben 
komolyan is tudjuk venni. Ezek után pedig 
hiába a Toldival való filmalapos huzavona, 
Pálfi György bebizonyította, hogy filmet 
fog csinálni, akkor is, ha az egész világ fel-
esküszik ellene, ráadásul mindezt profin, 
élvezhető tálalásban. 

Tóth Menyhért

Koreából, szeretettel
Van abban némi (magyar?) kultúr-tra-

gikomikum, hogy valakinek a világ másik 
végéről kell egy maréknyi dollárt nyomnia 
egy hazai filmes markába, hogy az végre al-
kothasson.

A kortárs magyar rendezők egyik – ha 
nem a – legtalálékonyabbikában valamiért 
az utóbbi időben nem bíznak a konzerva-
tív beállítottságú, filmtámogatásért felelős 
állami szervek. Az ambíciózus Pálfinak a 
Szabadesés már a harmadik kis költség-
vetésű projektje a Nem vagyok a barátod 
és a Final Cut után. Közben pedig olyan, 
azonnal vászonra kívánkozó filmterveket 
dédelget, mint a Toldi című történelmi 
akciófilm vagy a kalandos Rejtő-adaptá-
ció, a Szőke ciklon, amelyek soha vissza 
nem térülő forintmillárdokba kerülnének. 
Úgy érzem, hogy az egész magyar, mozi-
ba járó közönség nevében szólok, ha azt 
mondom: már régen megérett az idő arra, 
hogy az állami kultúrtámogatás intézmé-
nye kielégítse a színvonalas műfajfilmekre 
tartott igényt – és miért ne bízhatnák ezt 
a feladatot a folyton forgatni akaró Pálfi-
ra, aki nyolc éve (a Taxidermia óta) várja, 
hogy „igazi” nagyjátékfilmet forgathasson. 

A lehetőség egy dél-koreai filmfesztivál 
bizottságától érkezett, amely százezer dol-
lárt ajánlott fel tavaly ősszel a rendezőnek, 
azzal az egy feltétellel, hogy május elején 
be kell mutatnia az elkészült nagyjátékfil-
met. Ahhoz, hogy a szűkös idő- és anya-
gi keretbe beleférjenek, Ruttkay Zsófia 
forgatókönyvíróval összegyúrták eddigi 
kidobott vagy csak felskiccelt ötleteiket. 
Ennek az eredménye a Szabadesés, amely-
nek hét epizódja körképet fest a rendező 
markáns szerzői jegyeiről: a formabontó 
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kísérletező kedvről (Hukkle, Nem vagyok 
a barátod, Final Cut), a műfaji és szerzői 
jegyek gyümölcsöző összeházasításáról 
(Táltosember), az abszurd-groteszk világ-
hoz való vonzódásáról (Taxidermia), vala-
mint arról a képességéről, hogy a banális, 
mindennapi szituációkat is képes fantázi-
adúsan absztrahálni. 

Azt, hogy nem a realitás talaján járunk, 
már a bevezető (és a filmet keretező) törté-
net első képei is érzékeltetik: egy névtelen 
öregasszony (Molnár Piroska) felöltözik 
bundájába, feltekeri sálát, kezébe veszi ne-
héz csomagjait, rácsukja mogorva férjére 
a bejárati ajtót, felmegy a hétemeletes pa-
nelház tetejére és leugrik. Az öngyilkosság 
sikertelen: a túlsúlyos öregasszony össze-
szedi pakkját és nekiáll a lépcsősornak, 
hogy újra megkísérelje tettét. Ahogy felfe-
lé vánszorog a lépcsők fokain, betekintést 
nyerünk a zárt ajtók mögötti nem minden-
napi eseményekbe, amelyek viszont pont 
mindennapi szorongásaink, érzelmi defek-
tusaink és titkos vágyaink legkülönbözőbb 
formákban megvalósított kivetülései.

Jelentősen csorbítaná a film élvezhe-
tőségét, ha leírnánk, hogy melyik részben 
mi is történik, de – a sokszínűség érzékel-
tetésére – megemlíthetjük, hogy milyen 
furcsaságokat is látunk benne: szerelmi 
háromszög lehetetlenségét kifigurázó, 

könnyed, humoros hangvételű sitcomot; 
egy pár beteges kapcsolatát, sci-fibe illő 
megvalósítással; sokkoló naturalizmussal 
bemutatott orvosi eljárást a nőgyógyász-
nál; valamint abszurd csattanóval végződő 
levitációs szeánszot. Az örvénylő, bizarr 
momentumokat még oldalakon át lajstro-
mozhatnánk, jelentéseket társítva hozzá-
juk, de inkább hagyjuk, hogy hasson zsi-
geri erővel a másfél óra minden kockája, 
megadva a nézőnek a szabad asszociáció 
és az egyéni értelmezés lehetőségét. Eh-
hez az élményhez járultak hozzá a korábbi 
filmekből ismerős (ingyen besegítő) szak-
mabéli barátok: Pohárnok Gergely virtuóz 
kamerája és Lemhényi Réka digitális ollója 
felel a változatos vizualitásért, amelynek 
élményét felturbózzák a zenéért felelős 
Amon Tobin karcosan dübörgő beat-jei. 
És persze meg kell említenünk Pusztai 
Ferenc producert is, aki a maréknyi dollár 
mellé egy marék forintot is összekalapo-
zott.

Alkotótáborban íródik ez szöveg, ahol 
valami olyasfajta megfeszített tempójú ka-
láka folyik, amilyen a Szabadesés forgatá-
sán lehetett, példát mutatva a körülöttem 
izzadtan sürgő-forgó alkotóknak, hogy 
(szinte) a semmiből is lehet értéket terem-
teni.

Németh Előd



„…a test feltámadását és 
az örök életet. Ámen.”

Pálfi György legújabb filmje, a Sza-
badesés egy dél-koreai filmfesztivál támo-
gatásával jött létre. Kevés idő alatt valósí-
tották meg, a stáb tagjai is barátian álltak 
össze, hogy a projekt elkészülhessen. Már a 
forgatókönyvön is érződik, hogy tisztában 
voltak a megvalósítás kereteivel: a kevés, 
de változatos helyszín és karakter a szkecs-
csfilmek keretes hagyományát követi.

Egy öreg néni, aki már csak rutinból 
él morcos kapcsolatában férjével, leugrik 
a panellakásuk tetejéről, de sérülés nélkül 
túléli. Összeszedi üres pilepalackokkal 
meg egyéb bizbasszal megtöltött szaty-
rait és elindul visszafele. De a liftet pont 
javítják, ezért gyalog kell felcammognia 
az emeletre. Pálfi ezt a cselekményszálat 
használja ki, hogy különböző története-
ket, állandó élethelyzeteket mesélhessen 

el, amik az egyes emeletek apartmanja-
iban kapnak teret. Innentől különböző, 
tartalmilag és formailag egyaránt szürre-
alista filmeket látunk, amelyek többnyire 
egyfajta „panellakás-toposzba” illeszked-
nek, mint például: családok hétköznapjai, 
lakótársi viszonyok, kisebb-nagyobb ösz-
szejövetelek – minden, ami egy ilyen kis 
környezetben elképzelhető. 

Mindezt viszont elegánsan visszafo-
gott, abszurd, néhol már a groteszkbe 
áthajló jelenetekkel hozza létre, amihez 
Alejandro Jodorowsky korai játékfilmje-
it (pl. A vakond / El Topo), illetve Chris 
Cunningham videoklip-rendező mun-
kásságát tudnám hasonlítani. Az egyes je-
lenetekben nagy hangsúlyt kap a látvány 
és az ebből kibontakozó történetekben 
rejlő furcsaságok, amelyek a hétköznapi 
szituációk abszurdumát töltik fel egyfaj-
ta metafizikai jelentéssel. Fontos szerepet 
kap az emberi test, mint anyag, amihez 
ezúttal extrém, akár beteges tudatálla-
potok kapcsolódnak: a kamu spiritualiz-
musnak tűnő meditációs gyakorlaton egy 
srác tényleg levitál, a szülők nem látják a 
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kisfiú félelmét okozó marhát a konyhá-
ban, az anya visszahelyezteti csecsemőjét 
a méhébe, aki majd várhatólag felszívódik 
stb.  Mindezekből a modern, nyugati tár-
sadalmat foglalkoztató egzisztencialista 
problémák rajzolódnak ki, mint például a 
karriertől, gyerekvállalástól, betegségek-
től való irracionális félelem, a televízió, 
mint népbutítás, a hagyományos család-
mintától való elrugaszkodás stb. 

A film hangi atmoszférája is megfe-
lel eme zsigerekre ható műalkotás bizarr 
világának, és nagyban hozzásegíti a né-
zőt egyfajta hipnotikus, szemlélődő álla-
pot eléréséhez. Ezt erősíti a filmzene is, 
amit Amon Tobin munkáiból válogattak 
(ő szerezte a Taxidermia zenéjét is), és a 
kerettörténet részeként, az epizódokat 
összefogó elemként kap erőteljes szere-
pet, így nagyon erőteljesen rányomva 
bélyegét a film hangulatára. Ezenkívül a 
zene mint kifejezési eszköz más módon is 
megjelenik a filmben: az egyik lakásban 
teljesen oda nem illő módon (viszont a 
film logikájának megfelelően) egy több-
szólamú kórus áll össze énekelni.

Bár a filmben megjelenő cselekmény-
szálak visszafogottak, és egyfajta lassú, 
szubjektív időt érzékeltetnek, a beállítá-

sok – talán a meditációs jelenet kivételé-
vel – igen pörgősen követik egymást, és 
újabbnál újabb erőteljes képi informáci-
ókkal bombázzák szét (illetve építik újra) 
az ember tudatában halmozódó asszoci-
ációkat. Külön megemlíteném az egyik 
epizódot, ahol a tévésorozatok fragmen-
táltságára, jelenetről jelenetre ugrabugrá-
ló, figyelemfenntartó mivoltára játszanak 
rá a film alkotói, ami arra az értelmezésre 
ad okot következtetni, hogy néha az al-
kotói szándék képes teljesen ellentétes 
üzeneteket hordozni magában. Egy jó 
filmhez tehát nem elég a technika haszná-
lata, a közönséget nem lehet félrevezetni 
holmi gyenge poén után bevágott „kon-
zerv-nevetéssel”. Pálfi viszont nagyon jól 
használja ezeket a módszereket: a szá-
mítógépes effektek is a megfelelő hely-
zetekben jelennek meg és nem kizárólag 
attrakciós szándékkal, hanem a történet-
mesélés szerves részeként.

Humoros, könnyed, laza, de ugyanak-
kor szomorú, elkeserítő, elgondolkodtató 
és drámai – mindez attól függ, hogy ki-
nek milyen tartalmakat csal elő a tudata-
lattijából.

Pál Botond

Szabadesés
Színes, magyar-dél-koreai-francia játékfilm, 80 perc, 2014
Rendező: Pálfi György; forgatókönyvíró: Pálfi György és Ruttkay Zsófia.
Operatőr: Pohárnok Gergely; vágó: Lemhényi Réka; hang: Zányi Tamás.
Zene: Amon Tobin; jelmez: Szakos Kriszta; díszlet: Láng Imola. 
Szereplők: Molnár Piroska, Tenki Réka, Trill Zsolt, Nagy Zsolt, Bordán Irén,  
Jordán Tamás, Hegedűs D. Géza, Benedek Miklós, Gosztonyi Csaba. 
Producer: Pusztai Ferenc. 
Gyártó: JIFF Project - Jeonju Digital Project; KMH Film. 
Forgalmazó: Vertigo Média kft.
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VADKELET
A firkászcsoport tematikus beszélgetései Nyugat- és Kelet-Európa filmes ábrázolásá-

nak politikája körül forogtak. Narratív és formai szempontból is feltettük azt a kérdést, 
hogy a „civilizált nyugat vs. barbár kelet” hierarchizáló látásmódja milyen kulturális 
következményekkel jár. Az alábbi négy szöveggel ezeknek a minielemzéseknek próbál-
tunk nyomot hagyni. 

˙
Audiatur et altera pars!*

Manchevski 1994-es Eső előtt (Pred 
Dozhdot), és Gianni Amelio ugyanabban 
az évben készült Lamerica c. filmje egya-
ránt érdekes kérdéseket vet fel a posztkolo-
niális filmelmélet szempontjából. Mindkét 
alkotás két nemzet kontrasztos helyzetét 
ábrázolja, zömében inkább a „fejlett nyu-
gat” szűklátókörűségre hajlamos, sztereotí-
piákat nem ritkán készpénznek vevő néző-
pontjából. Ennek értelmében mondhatjuk, 
hogy – bár a délszláv konfliktust tematizáló 
Eső előtt rendezője macedón származású – 
javarészt a „civilizált nyugat” hangneme 
érvényesül abban, ahogy a periférián létező 
„vad Balkánra” tekintenek a filmek.

Ezen szempontból a Lamerica különö-
sen egyoldalúan – az olaszok felől – köze-
líti meg az albán népet. Az alkotás kiemelt 
szereplői mind olasz származásúak (még 
az albán börtönben talált öregemberről is 
kiderül, hogy szicíliai), és bár a film köz-
ponti cselekményvonala Gino, az olasz 
főhős „albánná válását” és ezen keresztül a 
vad, keleti közeg megértését tűzi ki célul, 
ez látványosan kényszer hatására történik 
(ellopják az autója kerekeit, majd bűn-
cselekmény miatt az útlevelét is elveszik, 
ezért kénytelen az országban maradni, il-
letve illegális keretek közt távozni az albán 
menekültekkel együtt). Ráadásul ebben 
a történetben az albán nép nem könnyen 
megismerhető egyéneken keresztül jelenik 

meg, hanem sztereotipizálva: az alkotók 
vad kollektívaként, „csordaként” ábrázol-
ják őket (totálképekben tömegként mozog-
nak), akik a gyermeki naivitás állapotában 
rekedvén nem csak a demokráciára nem 
készek, hanem az ösztönvezérelt életmód 
meghaladására sem.

Az Eső előtt már nem kizárólagosan 
nyugati szemszögből ábrázolja karakte-
reit. A rendezői alteregóként is értelmez-
hető fotós ugyan Londonban fut be nagy 
karriert, de személyes okokból, tudatosan 
tér vissza hazájába. Itt viszont a nyugati 
szemléletmód túlzott behatása miatt nem 
tud maradéktalanul azonosulni a fennálló 
helyzettel, és továbbra is kompkarakter-
ként tételeződik, aki végül (ahogy Ang-
liában magánéleti téren, úgy Keleten is) 
belebukik a személyisége kettősségébe. Az 
Eső előttben már többé-kevésbé árnyalt 
egyéneket találunk a „másik oldalon” is, 
akik nem csak tettek, de dialógus szintjén 
is összeütköznek Alexander „civilizált” 
értékrendjével. Ez ugyan dicséretes, de 
Manchevski nem mondott le teljesen saját 
nemzete egzotizálásáról, ami a nyugati kö-
zönség számára jelentősen megkönnyíti az 
Eső előtt befogadását: képeslap-esztétikába 
csomagolt, vadregényes tájakat látunk, ti-
pikus keleti zenével aláfestve. 

pa

* Hallgattassék meg a másik fél is!

East Side Story
Ha összevetjük Manchevksi Eső előtt és 

Kusturica Underground című filmjét, mind-
két esetben a nyugati nézőpontból orienta-
lizált kelet motívumát vélhetjük felfedezni, 
a civilizált világban a vad keletről élő kép 
erősen sztereotipizált megjelenítését. Fur-
csa módon azonban a nyugati tekintet 
mindkét esetben keleti rendezőtől ered, ám 
míg Kusturica célja csupán a nemzetközi 
közönség kegyeinek elnyerése (ld.: cannes-i 
Arany Pálma), addig Manchevski esetében 
egyfajta szerzői önvallomásról is beszélhe-
tünk. Az Eső előtt fotográfus főhőse, Alex 
– akárcsak Manchevski – Macedóniából 
származik, innen kerül Londonba, ahol há-
borús fotóit Pulitzer-díjjal tüntetik ki. Alex 
tehát egyértelműen szerzői alteregóként 
aposztrofálható, hiszen a film harmadik, 
Képek című fejezetében hazatér, egykori 
közösségébe visszailleszkedni azonban már 
képtelen. Tizenhat év távollét megváltoz-
tatta a gondolkodását, de ahogy alapvetően 
keleti identitása miatt nem tudott nyugati 
emberként létezni, úgy vall kudarcot ha-
zájában is, hiszen a fejlett országokban el-
avultnak és barbárnak számító törvényeket 
már nem képes elfogadni. Manchevskinek 
tehát Kusturicával ellentétben nem célja 
kiszolgálni a nyugati társadalom igényeit. 
Macedón karakterei nem azért vadak és 
civilizálatlanok, mert meg akarja erősíteni 
a bennünk élő sztereotip képzeteket földi-
jeiről, sokkal inkább saját kitaszítottságát, 
asszimilációra képtelen voltát próbálja ez-
zel érthetően és átérezhetően bemutatni. 
Ezzel ellentétben Kusturica esetében már 
egy jóval bonyolultabb problémáról be-
szélhetünk. A macedón rendező életsza-
gú karaktereivel szemben Czerny, Marko 
és Natalija figurái csupán egydimenziós 
sablonszereplők, egy-egy kelethez kapcso-

lódó sztereotípia megtestesítői, hedonista 
életvitelük pedig karneváli, barbár képet 
fest Kelet-Európáról. Kusturica nem alte-
regókat ábrázol, egyértelműen eltávolodik 
hőseitől, mintegy jelezve, hogy nem kíván 
osztozni identitásukban és Manchevskivel 
ellentétben ő afféle cirkuszi látványosság-
ként, egzotikus különlegességként kínálja 
fel honfitársait a sznob, elitista nyugatnak.

tm

Oldás és kötözködés
Manchevski Eső előttje és Kusturica 

Undergroundja a rendszerváltások utáni 
kelet-európai identitással foglalkoznak. A 
két film összehasonlítható abból a szem-
pontból, hogy egy volt államszocialista 
ország milyen színben tünteti fel magát a 
Nyugat számára. Mindkét film rendezője 
számol az orientalizáció problémájával, de 
míg Manchevski megoldást keres rá, addig 
Kusturica egyfajta „punk” attitűddel, ironi-
kusan közelíti meg. 

Manchevski az Eső előttben a kelet-nyu-
gati kulturális különbségekből származtat-
ja azt a konfliktust, amelyet az Angliában, 
illetve Macedóniában is otthon lévő Ale-
xander karaktere próbál meg áthidalni. A 
főszereplő sikeres fotós Londonban, aki 
háborús konfliktusok dokumentálására 
építette karrierjét. Számos háborút meg-
örökített már a Nyugat számára fényképe-
zőgépével, ezzel is szenzacionalizálva az ott 
zajló eseményeket. Ám miután a saját or-
szágában zajló polgárháború kerül lencse-
végre, megkérdőjelezi a nyugati szemszö-
get, félrevezetőnek és hiteltelennek találja. 
Ezt illusztrálja az a jelenet, amelyben elme-
séli, hogy a kamerája kedvéért gyilkoltak 
meg egy férfit, miután arra panaszkodott, 
hogy nem lát elég akciót. Ezután a fősze-
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replő nem hajlandó etikai kompromisz-
szumokat kötni, és ez vezet a film végén a 
halálához. 

Kusturica ugyanezt a kérdést más ol-
dalról közelíti meg. Azáltal, hogy szereplőit 
elrajzolt, sztereotip módon ábrázolja (fo-
lyamatosan isznak, buliznak, verekednek 
és táncolnak), a néző az eltúlzott balkáni 
történet láttán menthetetlenül eltöpreng 
annak hitelességén. Épp maguknak a ke-
letről szóló sztereotípiáknak a művisége 
az, amivel folyamatosan konfrontálódunk 
a film folyamán. Ezt talán a legjobban az a 
reflexív jelenet teszi világossá, amelyben a 
főszereplők életéről szóló filmet forgatják. 
Itt a karakterek szemtanúi lesznek annak, 
hogyan születnek meg a történelmet hite-
lesíteni próbáló ferdítések és túlzások. Ma-
gának a filmnek is ez a fő problematikája, 
hiszen a rendező következetesen ezen az 
egyoldalú Balkán-ábrázoláson ironizál. 

Míg Manchevski tehát egyfajta huma-
nista állásfoglalásban látja a megoldást, 
addig Kusturica a sztereotipizáló ábrázo-
lásmód eltúlzásában.

pb

Hogy vagytok odaát?
A film képes a leghitelesebben imitálni 

a valóságot. Ez a nyilvánvaló tulajdonsága 
ugyanakkor magában hordozhatja a hiteles 
reprezentáció álcája mögé bujtatott ferdítés 
lehetőségeit. Mindez csak a film mögött 
álló alkotói intenciókon múlik, amelynek a 
leleplezésére a hiszékeny nézőnek nincse-
nek kapaszkodói, ha a film tárgya ismeret-
len számára és főleg ha műfaji keretek közé 
szorul.

Hogyan játszik a film ezen lehetősé-
gével Emir Kusturica? Underground című 
1995-ös alkotása saját hazájának valós tör-
ténelmi eseményeit, a délszláv háborút te-

szi meg fikciója alappillérének. Valós törté-
nelmi momentumok fordulatai keverednek 
kitalált elemekkel, amelyek együttes képe 
rajzolja ki a rendező saját olvasatát a regio-
nális történelmi eseményekről. Mivel szerb 
kultúrkörön kívül álló nézőnek nincs vagy 
csak nagyon kevés vonatkoztatási pontja 
van az ábrázolt világgal és annak esemé-
nyeivel, ezért hajlamosabb a mesterkélt ol-
vasatot hitelesként elfogadni.

Az Underground hermetikusan zárt 
világában a szereplők a lokális kultúrába 
ágyazódva mutatkoznak meg. Emiatt csak 
egy önmaga kultúráját szemlélő nézőpon-
tot azonosíthatunk, amit Kusturica rende-
zői kénye-kedve szerint alakíthat. Az is-
métlődő szekvenciákkal tarkított, nagyívű 
epikus történet visszatérő fordulatai szerint 
a szerbek életvitele kimerül az ösztönös/
barbár viselkedésben: a megállás nélküli 
mulatozásban, az intenzív alkoholfogyasz-
tásban, az agresszív viselkedésmódban. 
Mindez olyan, könnyedén befogadható 
műfajokat megidézve reprezentálódik, 
mint a szerelmi háromszög melodrámája, a 
zenés film vagy a burleszk, ellehetetlenítve 
az individualizált ábrázolásmódot. 

Az Undergrounddal ellentétben az Eső 
előtt egymásba csavarodó történetei Nyu-
gat és Kelet között mozognak. A két világ 
közti átjárhatóságot Alexander testesíti 
meg, aki fotós karriert futott be Angliában, 
de visszatér hazájába, ahol éppen dúl a há-
ború. A figurát Manchevski alteregójának 
tekinthetjük, aki szintén elhagyta hazáját 
és az USA-ban tevékenykedett. Alexander 
hazatérésének útja a rendező tekintetét 
hordozza: mivel eltávolódott eredeti, keleti 
anyakultúrájából és egy nyugatiba asszi-
milálódott, tekintete orientalizálóvá válik, 
Kusturicához hasonlóan sztereotípiákon 
keresztül reprezentálja szülőföldjét.

ne
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A Jelszó: család
Már a forgatókönyvek első publikus felolvasásakor nyilvánvaló volt, hogy az idei 

filmek közt – valószínűleg akaratlanul – van egy erős kapocs (a hinta-tematikán kí-
vül): a család. Gyerek elvesztéséből fakadó, feldolgozatlan trauma; az apával való 
katartikus, talán halálos találkozás; testvérek közti, áthidalni próbált, érzelmi és fi-
zikai távolság; furcsa felnövéstörténet a szülők árnyékában. A forgatási beszámolók 
hangulata viszont egy másfajta családra utal: a hierarchiaként, falkaként és ad-hoc 
verbuvált famíliaként is működő stábra.

˙
Beképzelt riport 
egy forgatásról
A Saudade első napja

A Saudade című rövidfilm alkotói fejez-
ték be elsőként filmjüket, amit a gyors és pre-
cíz munkának köszönhettek.

Fazekas Gyöngyi rendezővel már he-
tekkel a Filmtett-tábor előtt szerencsém 
volt találkozni Budapesten, egy Margit-szi-
geti, fűben ülős sörözgetés keretén belül. 
Könnyedén beszélgetésbe elegyedtünk, 
amikor kiderült, hogy pár hét múlva egy 
légtérben leszünk. Természetesen egyből 
felmerült a filmterve, amelyet egyszerűen 
így foglalt össze nekem: a rövidfilm egy 
Skype-beszélgetés formájában fogja bemu-
tatni két egymástól távol élő testvér közti 
kommunikációs problémákat, és az azok-
ból fakadó konfliktusokat. 

Tábori ittlétünk első napjaiban még 
újra üdvözöltük egymást, de mivel ő a 
forgatókönyvíró-rendező csoportban, én 
a filmkritikusokéban tevékenykedem, ha-
mar kikerültünk egymás látóteréből, de 
alig vártam, hogy majd meglessem a stáb 
munkáját. 

A forgatás előestéjén – a magabiztos 
Gyöngyivel ellentétben –, Rudolf Dániel, a 
gyártásvezető feszült és ideges. Ódzkodva 

odamerészkedem hozzá és megkérdem, 
hogy melyik fuvarral tudnának kivinni a 
helyszínre. „Holnap reggel 9-kor indulunk, 
légy pontos!” – érkezett a válasz. Lábat-
lankodó krónikás létemre megfogadtam, 
hogy igyekszem nem lábatlankodni az elő-
készületeknél és a forgatás első perceiben. 
Ekkor még nem is gondoltam volna, hogy 
– szigorúan külső megfigyelőként – a stáb 
munkájához is asszisztálni fogok.

Erre már kora reggel alkalmam nyílott, 
amikor megemeltem egy irdatlan nagy régi 
monitort: „Ezen a képernyőn fog folyni 
majd a Skype-beszélgetés, tedd be a kocsi 
csomagtartójába!” – szólt a még mindig 
feszült Dani. Megérkezünk Szenthárom-
ságra, leparkolunk Róza néni háza elé, vár-
tam a sürgést-forgást, de mint kiderült, mi 
vagyunk az elsők a helyszínen. Olyan volt 
ez, mint egy egyszerű látogatás. Amíg Dani 
felmérte a terepet, én Róza nénivel cseve-
gek, segítek megetetni a nyulakat, majd en-
gem is körbevezet a házban.

Az otthonos hangulat hamar szerte-
foszlik, amikor dudálnak a stábkocsik a 
kapuban. Percekkel később már felszere-
léssel telik meg a forgatásra kijelölt, alig 
pár négyzetméteres szoba. Lekerülnek a 
korondi vázák az asztalról, helyükre a nagy 
monitort tesszük, a rozoga ágyat is kivisz-
szük, hogy férjen el a kameraállvány. Min-



den gördülékenyen megy, amikor félórával 
a tervezett első felvétel előtt a hangosok 
nagy örömére vadászrepülők sora kezd 
elsüvíteni az égen. Szerencsére hamar be-
fejezik, így időcsúszás sincs, az első felvé-
telt időben lecsapja a scriptes. Székely Robi 
magabiztosan őrzi kameráját, ami Blénessy 
Enikő képernyőt bámuló közelijét veszi. 
Gyöngyinek instruálnia sem kell, minden-
ki tisztában van a dolgával. A hosszú pár-
beszédjelenet bakik nélkül zajlik le, olyan 
hitelesen, hogy még a kulisszák mögül is 
teljességgel átélhető. A drámai perceknek 
hamar véget vet egy hangos kukorékolás. 
Most még mindenki elneveti magát, azon-
ban negyedszerre már nem vicces – a han-
gosok a légágyú után kakaslevest követel-
nek. Szaladok is a nehezen csukódó ajtókat 
támasztani a hátammal, de ez nem bizo-
nyul túl jó megoldásnak, mert a leszigetelt, 
fülledt levegőjű szűk szobában mindenki 
izzad a hirtelen feszültségtől. Hogy többet 
ne kelljen a hosszú felvételek közepén leáll-
ni, Róza nénivel gyorsan kipakoljuk a ház 
előtti ketrecből a két kakast és hátravisszük 
őket a csűrbe. Végre folytatódhat a munka, 
amit sajnos a három órás ottlét után ma-
gam mögött kell hagynom. De nem végleg.

Később a „nyugat-európai” jelenet for-
gott a panzió udvarán, amitől szó szerint 
távol kellett tartanom magam. A hangosok 
– hogy ne tépjék ki ismét saját hajszálai-
kat – parancsba adták, hogy a zavartalan 
felvétel érdekében a táborlakónak órákon 
át lábujjhegyen kell tipegniük a kavicsos 
udvaron. A pár órás kijárási tilalmat üdvri-
valgás töri meg: a film leforgott! Jöhetnek 
a vágószobában töltött (többé-kevésbé) 
izgalmas órák. Az utómunka megkezdése 
előtt újból egymásba botlunk a fáradt, de 
kitartóan mosolygós Gyöngyivel. Először 
látom az aggodalmat az arcán: találnia kell 
egy jogtiszta electro-swing dalt a filmhez. 
„Azt hiszem, hogy ezt könnyen meg tud-
juk oldani. Van egy haverom, aki szívesen 
felhasználásra bocsátaná munkáit” – ja-
vaslom, miközben tárcsázom is a zenész 
telefonszámát. A copyright rendelkezésre 
bocsátva, kiválasztjuk a dalt, ami tökéle-
tesen megfelel Gyöngyinek – főleg, hogy 
nem kell zenészeket toboroznia és felvételt 
készítenie.  

Nagy izgalommal várom a premiert, fő-
leg, hogy egy icipicit magaménak is érzem 
a filmet.

Németh Előd

A kalapács, mint képstabilizátor     fotó: Várhegyi Rudolf
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Várj, míg sötét lesz!
A Márió második napja

Klopfstein-László Bálint Márió című film-
jének munkálatai nehezen indultak, de végül 
szerencsésen összekovácsolódott a stáb.

Az óra már elütötte a nyolcat is, mikor 
megérkeztem a forgatására. Az épületet 
meglátva rögtön tudtam, hogy ma éjszaka 
váratlan meglepetésekben lesz részem. Az 
egykori nevelőotthon elhagyatott, romos 
épülete kiváló helyszínnek tűnt a sztori 
intézet-jeleneteihez. A roskadozó kémény 
körül denevérek repkedtek, az udvaron 
egy ócska kutyaházban kikötözve pihent 
egy véreb, az épületet bejárva pedig egyre 
inkább olyan érzések kezdtek kavarogni 
bennem, mintha Drakula gróf egyik vér-
szívó cimborájának kastélyába csöppentem 
volna. Az egykor gyerekkacajtól hangos 
szobákba lépve a halál szaga csapta meg or-
rom, az üres ágykeretek és a falon felejtett 
órarendek láttán pedig kiszáradt torkom-
ban dobogott a szívem. 

Valami egészen furcsa jelenség zajlott az 
ódon épületben. Kísértetek helyett filmesek 
nyüzsögtek mindenfele. Az udvaron a vilá-
gosítók és az operatőrök felszerelése hevert, 
az emeleten épp a lacibácsis jelenetet ké-
szítették elő a buzgó stábtagok, míg kint az 
épp nem dolgozó kollégák vetették rá ma-
gukat a nemrég érkezett vacsorára. Látszott 
rajtuk, hogy fáradtak és éhesek, hiszen már 
órák óta dolgoztak az első jelenet felvételén. 
Miközben mohón falatoztak, alkalmam 
nyílt szemügyre venni a vacsora után kö-
vetkező snittek helyszínét is.

A történet szerint Vanda – engedve két 
társa csábításának – elcseni az alvó Laci bá-
csi szobájából a férfi kocsikulcsát, hogy új-
donsült „barátnőivel” útnak induljanak az 
éjszakába. Laci bácsi szobája igen puritán 
módon volt berendezve, a földre helyezett 

poros matracon kívül egy éjjeliszekrény 
volt még a szűk, kis szobában, a szekrényen 
pedig porral belepett szentkép éktelenke-
dett. A kellékesek kitettek magukért, a kis 
szobát ugyanis valóban így képzeltem el az 
érkezéskor tartott közös sztoriolvasás alatt. 

A dolgok látszólag rendben alakultak 
tehát, ám sajnos az aznapra tervezett for-
gatás a kritikuscsoport egyik vezetőjének, 
Strausz Lászlónak a meglátását igazolta, 
miszerint a forgatás remek dolog, de nagy 
része nem több, mint puszta várakozás. Mi 
például a napnyugtára vártunk.

Kilenc felé már egészen besötétedett, 
de a stáb csak nem akart neki kezdeni a 
munkának. Azaz, hogy talán akart volna, 
de a körülmények ezt nem tették lehetővé. 
Székely Róbert világosító szerint az is ren-
geteg időt vett el, hogy több újratervezés is 
történt kollégái és az operatőrök feladatait 
illetően, valamint szavaiból következtetve a 
két csoport közti összhang sem volt éppen 
megfelelő. Ezt követően Medvigy Gábor, 
az operatőrök tanára érkezett a helyszínre, 
hogy kicsit gatyába rázza tanítványait, ha-
bár Papp Máté vezető operatőrként kemé-
nyen és határozottan végezte a dolgát addig 
is. A fejét tehát senki sem vesztette el, va-
lamiért mégis káosz kezdett eluralkodni a 
helyzeten.

Este tizenegy tájban végre belőtték a fé-
nyeket és a kamerák helyzetét, majd a fahrt-
sínt is lefektették (a jelenethez ugyanis el-
engedhetetlen a mozgó kamerahasználat). 
Eközben az udvaron önfeledt beszélgetésbe 
merültünk egy nagyon fontos témáról, mi-
szerint az X-faktor nyertes Oláh Gergő idén 
felvételizett a Sapientia filmszakára.

Még félóra volt hátra a „Tessék!”-ig. A 
rendező átbeszélte a jelenetben szereplő há-
rom színésznővel a feladatukat, ám ahogy 
Barabás Réka, a film főszereplője elmondta, 
a teljes forgatókönyvvel nem ismerkedhet-
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tek meg, ugyanis Bálint filozófiája szerint ha 
a színészek csupán az aktuális teendőjükre 
és dialógusaikra koncentrálnak, akkor já-
tékukból a maximumot képesek kihozni. 
Bálint elmélete azonban ezen a napon a 
gyakorlatban nem igazán látszott megvaló-
sulni: szereplői szerint színészvezetési tech-
nikája még nem volt teljesen kiforrott, ez 
pedig az első forgatási napon elég sok kelle-
metlen helyzetet okozott mindannyiuknak. 
Az egészben pedig az volt a legborzasztóbb, 
hogy a forgatás második periódusában a 
stáb tagjai (leszámítva a keményen melózó 
operatőröket és világosítókat) a várakozás-
ban fáradtak el, ám ennek ellenére hajnalig 
kellett dolgozniuk. Én persze jó újságíróhoz 
méltóan az első felvételek után szinte rög-
tön angolosan távoztam a helyszínről, hogy 
minimális és felületes információk alapján 
rakjam össze lapzártáig a teljes sztorit az 
eseményről.

Mindez persze egyszerű lett volna, ám 
a sors úgy hozta, hogy statisztaként közre 
kellett működnöm a film bulijelenetében 
is, ahol meglepetten tapasztaltam az óriási 
változásokat a stáb egyes tagjaival kapcso-
latban. A kis csapat addigra már annyira 
hozzászokott az éjszakákon keresztül való 

forgatásokhoz, hogy az utolsó nap konk-
rétan akkor tértek nyugovóra, mikor a Nap 
megjelent a horizonton. Persze, én ezúttal 
is csupán cirka másfél óra erejéig tartot-
tam a csapattal, ám a (számomra így is igen 
hosszú) bulijelenet-forgatás alatt örömmel 
konstatáltam, hogy Bálint a napok óta zajló 
forgatás végére egészen komoly direktorrá 
nőtte ki magát és stábja is szervezettebben 
működik. Külön kiemelendőnek tartom 
Dunai László szigorú rendezőasszisztensi 
munkáját és Tóth Petronella remek szer-
vezőképességét. A Mila Kunis-hasonmás 
gyártásvezető ráadásul még vizet is hordott 
a fáradt statisztáknak, hiszen a szűk pin-
cehelyiségben nem csak hogy kénytelenek 
voltunk heringként összepréselődni, de 
még az erős fényű lámpák ontotta hőség is 
megizzasztott minket.

Összességében tehát markáns ívű fejlő-
dést véltem felfedezni a stábbal kapcsolat-
ban. Az elején még kissé nehezen együtt-
működő társaság valódi csapattá, ezzel 
együtt pedig egy egészen profin működő 
stábbá kovácsolódott. Remélem, ez a vég-
eredményen is látható lesz majd.

Tóth Menyhért
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Félelem és reszketés a Héthatárban     fotó: Várhegyi Rudolf Scriptaszökevény 

hajszálültetéssel
A Hinta harmadik napja

A Hinta c. kisfilm forgatása a technikai 
malőrök ellenére rendkívül vidám hangu-
latban telt. Ez betudható a stábon eluralko-
dó fáradtságnak, a forgatási helyszín oxi-
génhiányos közegének és persze stábtagok 
közötti jó viszonynak is.

A szentháromsági ház előterében ki-
sebb rendetlenség fogadott, míg próbál-
tam magam átverekedni a táskák és ká-
belek hadán: az asztalt kávényomokkal 
tarkított, vízzel teli, vagy épp teljesen üres 
műanyagpoharak armadája takarta. A 
stáb egy része a belső kisszobában vette 
fel azt a jelenetet, amelyben az édesanya 
a kislány haját fésüli; míg sokan a szintén 
szűkös előtérből, a fehér csipkefüggöny 
takarásából próbáltak bekapcsolódni a 
munkálatokba. Mindeközben a gyártás 
minióvodává avanzsált a ház szőlőlugas-
sal fedett előkertjében, mert a főszereplő 

kislány összes környékbeli barátja össze-
gyűlt a nagy eseményre, és minduntalan 
csendre kellett inteni őket, mert vidám za-
jongásuk zavarta a felvételt. A sokadik, de 
mindig diszkrét fegyelmezés után az egyik 
kislány őszintén bevallotta, hogy „egy-
szerűen nem tudnak csendben maradni”, 
ezért a társaság a gyártásvezető Melindát 
riasztotta, aki sebtében programot szerve-
zett a gyerekseregnek, és elszállította őket 
a helyszínről.

A prüntyők távozása ugyan megoldotta 
a gyermekkacaj, a lábdobogás és a játékmo-
tor tolakodó hangja okozta problémákat, 
de a hangosoknak a ház előtt időről időre 
elhaladó traktorok/szekerek/telefonról ze-
nét üvöltető falubeliek zaja további ideges-
kedésére adott okot, a hátsó kertből mind-
untalan beszűrődő kotkodácsolásról nem 
is beszélve. A hangfelvételen az sem segí-
tett, hogy a rekkenő hőség miatt (és a há-
zon kívül ügyködő emberekkel való gyors 
kommunikáció érdekében) nyitva voltak 
a forgatási helyszínként szolgáló hálószo-
ba ablakai. Még szerencse, hogy a stáb az 
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A megfelelő hintatechnika elsajátítása     fotó: Jakab-Benke Nándor



ilyenfajta komplikációkat viszonylag kedé-
lyesen, viccelődve fogadta és oldotta meg.

Egy-két felvétel után például jócskán 
beborult az ég. A házinéni a Teremtőt hívta 
segítségül („Az Isten megsegíthetne annyi-
ra, hogy elfújja a picsába ezeket a felhőket! 
Már ha van…”), és felszólalása a scriptes 
Enikő és a rendezőasszisztens Laci között 
egy kisebb hitvitát is elindított („-Isten nem 
egy szakállas bácsi!” „-Hanem egy fekete nő, 
vagy mi?”). Bár a segédoperatőrt megkérték 
a felhők eltolására, sajnos Samu nem bizo-
nyult az időjárást befolyásolni tudó viharis-
tennek, ezért a stáb kénytelen volt emberi 
eszközökkel megoldani a fény helyreállítá-
sát. Néhány újabb felvétel után – ami alatt 
Laci valószínűleg a torkát is kiüvöltötte, 
mint felvételvezető – az operatőrök átálltak 
a következő jelenetre. Addig a stáb többi 
tagja kajaszünetet tartott.

A dobozokban és lábosokban szállított, 
madárlátta ebédből piknik fabrikálódott 
a ház előtt. Miután mindenki megtalálta a 
neki megfelelő, kevésbé hepehupás részt a 
fűben, és a főszereplő Réka kimászott a csa-
lánból, valamint Laci is elsütött pár fárasztó 
poént (azóta tőle tudjuk, hogy „Jó ebédhez 
szól a szóvicc.”), megkezdődött a kacagások-
kal tűzdelt kanalazás a műanyag tányérok-
ból. Az anyai szereppel a felvételeken kívül 
is kiválóan azonosuló Réka a lányát alakító 
Vivinek is mert egy adagot, miközben óva 
intette, hogy nehogy paradicsomleves-baj-
sza legyen, mert az látszik a felvételeken. 
Nem sokkal korábban egyébként a kislány 
egy aranyhajszálát is elültették a bejárat 
előtti földbe, hogy abból majd valami fan-
tasztikus növény keljen ki.

Ebéd közben az apát alakító Nándi is 
befutott, és magához hűen emelte a forga-
tás eleve is humoros hangulatát. Kezdés-
ként a bejárati előtti lugasból meglovasított 
szőlőszemeket igyekezett a gyártásvezető 

Kata dekoltázsába juttatni, majd a felvéte-
lek közötti szünetben telefonról lejátszott 
zenével szórakoztatta az egyre nagyobbakat 
ásító népet. A fáradtság és az oxigénhiány 
az utolsó – konyhában játszódó – felvételt 
is majdnem meghiúsította, mert a filmkri-
tikusból lett színész dühödt pakolása Ildi-
kóból, a rendezőből inkább kacagást, mint 
elégedettséget váltott ki. Talán erre utalt 
Enikő, a scriptes is (vagy ahogy Laci mond-
ta: „scriptaszökevény”), hogy szerinte a leg-
nagyobb kihívás a forgatáson az volt, hogy 
visszatartsa a röhögést. 

Petz Anna

Kánikula úr 
és az orrvérzés
Fodrászat, utolsó nap

Épp kint jártunk Cibulya Nikol forgatá-
sán, amikor megjelent Kánikula és megfenye-
gette a stábot meg a színészgárdát.

Cibulya Nikol Fodrászat munkacímet 
[végső címe: A te apád – a szerk] viselő kis-
játékfilmjére három nap forgatási idő volt 
szánva, aminek az utolsó napjára jómagam 
is ellátogattam, hogy szemügyre vegyem a 
munkálatokat. Előzetes információim csak a 
tábor első napján felolvasott forgatókönyvre  
korlátozódtak: a történet egy kisfiúról szól, 
aki belekeveredik – nagyobb testvére köz-
benjárásával – egy kisebb, ugyanakkor sem-
miképp sem ártatlan bolti lopásba. A meg-
szerzett pénzösszeg segítségével ébredező 
vágyait akarja kielégíteni: egy érzéki hajvá-
gást a helyi fodrásznő simogató kezei által.

A rendező többek között az Akvárium 
(Fish Tank) című 2009-es brit filmdrámát 
hozta fel példának, amihez a társadalom 
perifériáján játszódó, szociálisan hátrányos 
családot bemutató, kisvárosi tinédzserekről 
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szóló történet hasonlítani kíván. A Nyárád-
menti rurális környezet teljesen megfelelt 
ennek az elvárásnak: látogatásom idején a 
stáb a helyi Toth Market nevű vegyesboltot 
szállta meg a forgatás alatt. Természetesen 
a költségvetés nem engedhette meg, hogy 
a boltot kibéreljék, így külön meg kellett 
kérni a vásárolni igyekvő helyieket, hogy 
legyenek szívesek várjanak a bolt előtt és ül-
jenek csendben, amíg a kamera forog, amit 
szerencsére mindenki megértően teljesített. 

Az épület előtt szanaszét álldogáló és 
csöndesen beszélgető stábtagok sokasága 
a kellékekkel összekeveredve kaotikus be-
nyomást keltett, de pár perc elteltével min-
den magyarázatot kapott, hisz egy folya-
matba csöppentem bele és egyesek épp az 
előzőleg használt kellékeket pakolták be a 
teherautóba, mások pedig csak a feladatuk-
ra vártak kis kávéspoharakkal a kezükben, 
amikkel a korai kezdést követő álmosságot 
próbálták visszafojtani. Nagyobb problé-
mák nem merültek fel, látszólag mindenki 
tisztában volt a feladatkörével, az olyan ki-
sebb problémákat pedig mint például egy 
statiszta beszerzése, könnyedén megoldot-
ták különböző, látszólag lézengő személyek 
használatával, mint jómagam. (Szerencsé-

re sok évi tapasztalatom van a vegyesbolti 
vásárlás gyakorlásában, ezért könnyedén 
alakítottam szerepemet.) Nem tudom, az 
előző napi forgatás hogyan zajlott le: a ren-
dező lebetegedett így feladatkörét át kellett 
ruházza másokra – most viszont határo-
zottnak tűnt, mint aki tudja, hogy mit akar. 
Operatőrével, Nyoszoli Ákossal nagyon 
jól együttműködtek, míg rendezőasszisz-
tense, Besenyei Kata, ügyesen pörgette az 
eseményeket, még akkor is, amikor a nyá-
ri kánikula melege kezdett ránehezedni az 
emberekre. Ez a hőség nem kímélte a fősze-
replő színészsrácot, Dimény Kristófot sem, 
akinek egy pillanatban elindult az orra vére 
– szerencsére ez nem tartott sokáig és foly-
tatódtak az események tovább.

Elérkezett az ebédidő, én visszaindultam 
a táborba. Miközben az autó lehúzott abla-
kán besüvítő hűs szellő a hajamat lobogtat-
ta, arra gondoltam, hogy milyen jól fog esni 
a felvételeket a tűző napon folytató stábnak 
és színészgárdának (akik mindössze egy 
szendvicskével a hasukban kell, hogy kibír-
ják a forgatást), amikor délután végre meg-
ehetik újramelegített porciójukat a Pásztor-
tűz ebédlőjének szolid árnyékában.

Pál Botond
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Stábkávécska       fotó: Veiszenbacher Tibor



Márió (2014)
színes, román-magyar kisjátékfilm, 2014, 10 perc

Új lány érkezik a nevelőotthonba. Az intézet legvagányabb csajai még aznap este kezelésbe veszik az ártatlannak 
tűnő Vandát. A három lány egy lopott autóval pasiszerző körútra indul az éjszakába. A diszkóban kiszemelt férfit 
azonban sötét szálak fűzik Vanda múltjához, és még egy pisztoly is előkerül valahonnan. A valódi buli pedig itt 
kezdődik...

Írta és rendezte  ◆ Klopfstein-László Bálint

Szereplők ◆ Barabás Réka, Losonczi Csongor, Szász Réka, Pál Emőke, Varga Balázs, Bari Barbara Boglárka

Operatőr ◆ Papp Máté 

Producer ◆ Durst György, Zágoni Bálint

Klopfstein-László Bálint (Budapest, 1990.03.17)

Társadalomtudományok (ELTE, Budapest, 2010) • Film szak (Budapesti Média Intézet, 2010)

Film szak (NOVUS Művészeti Iskola, Budapest, 2012)

A Te apád (2014)
színes, román-magyar kisjátékfilm, 2014, 10 perc

A Te apád főszereplője egy magányos kiskamasz, aki egyszerre felelne meg apjának és bátyjának is, azonban a film 
végére rá kell döbbennie arra, hogy egyik út sem járható a számára, és saját, önálló döntésekkel kell továbblépnie. A 
fiú a hosszú és cselekménydús nap után egy fodrászüzletben talál végre megnyugvást.

Írta és rendezte – Cibulya Nikol

Szereplők – Dimény Kristóf, Árus Péter, Dimény Áron

Operatőr – Nyoszoli Ákos

Producer – Durst György, Zágoni Bálint

Cibulya Nikol (Szabadka, 1988.02.22.)

Film szak (Charles University, Prága, 2012) • Filmrendező és forgatókönyvíró szak (ELTE, Budapest, 2010– )

Workshopok
2013 Sarajevo Filmfesztivál, Talent Campus, forgatókönyvíró workshop

2012 Nisi Masa kísérletifilm-workshop, Bukarest

2012 Hello Wood dokumentumfilm-workshop, Dédestapolcsány

2011 One World Dokumentumfilm-fesztivál, Video Advocacy and New Media Workshop, Prága

Díjak
Kanapé (vágó) – III. Rákospalota Rövidfilm-fesztivál, közönségdíj

Why only the big kids can get the key – Transparency – DocuArt Fesztivál, különdíj



Saudade (2014)
színes, román-magyar kisjátékfilm, 2014, 10 perc

Egy lány felhívja Skype-on külföldön élő húgát: melyikük örökölje gyerekkori hintájukat?
A saudade portugál szó, más nyelvben nem fellelhető. Jelentése: nosztalgikus, fájdalmas 
vágy valaki vagy valami után, akit vagy amit szeretsz, de már elvesztettél.

Írta és rendezte / Fazekas Gyöngyi

Szereplők / Blénessy Enikő, Pál Emőke, Varga Balázs

Operatőr / Székely Róbert

Producer / Durst György, Zágoni Bálint

Fazekas Gyöngyi (Kiskunfélegyháza, 1991.05.27.)

Pedagógia BA (ELTE, Budapest, 2012)

Szabad bölcsészet filmelmélet és filmtörténet szakirány, kreatív írás minor, BA (ELTE, Budapest, 2012– )

forgatókönyv- és drámaíró képzés (Színház és Film Intézet, Budapest, 2011– )

Díjak
Néma oroszlánok – BIG Diákfilmfesztivál, 3. helyezés

A HINTA (2014)
színes román-magyar kisjátékfilm, 2014, 7 perc

A hinta egy házaspár érzelmi válságát dolgozza fel, amelynek hátterében egy rejtélyes tragédia áll. Bács Ildikó 
kamaradrámája dialógusok nélkül, szimbólumok által meséli el a történetet, melyben az elengedés képtelensége 
és a féltő szeretet feszül egymásnak. 

Írta és rendezte | Bács Ildikó 
Szereplők  | Barabás Réka, Lengyel Vivienn, Jakab-Benke Nándor 
Operatőr  | László Barna 
Producer  | Durst György, Zágoni Bálint 

Bács Ildikó (Kolozsvár, 1981. 11. 3.) 

Színháztudomány BA (BBTE, Kolozsvár, 2008)  | Színháztudomány MA (BBTE, Kolozsvár, 2010) | Filmrendezés 
szakirány (Sapientia, 2012) | Héjuska gyermekszínjátszó csoport alapítója, vezetője (2012) | Dunaversitas mesterképzés 
(Budapest, 2014) 

Filmográfia: Szegény lány, szegény legény (2012) | Madárka (2012) 
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VÁGÓK
„Minden évben valami 

más miatt jó” 
Kérdez Petz Anna, válaszol 
Czakó Judit és Mezei Áron

Hányan jelentkeztek idén vágónak?
Mezei Áron: Nyolcan vagy kilencen.
Mik voltak a fő szempontok, amik 

alapján összeválogatták a csapatot?
Czakó Judit: Elolvastuk a motivációs 

leveleket, hogy a jelentkezők miért is sze-
retnének a vágócsoportba kerülni. Ezek 
alapján tulajdonképpen már az első körben 
megvolt a teljes csapat. 

MÁ: De arra azért nagyon odafigyel-
tünk, hogy olyan emberek jöjjenek, akiket 
tényleg a vágás érde-
kel. Volt például egy 
motivációs levél, 
amiben azt írta 
egy jelentkező, 
hogy „hát itt tök 
jó bulik lesznek”. 
Pedig a tábor 
ezen részéből a 
vágók rendszerint 
kimaradnak, maxi-
mum utolsó este tud-
nak egy jót szórakozni. 

Szóval ti, vágók is olyan „sápadt arcú-
ak” vagytok, mint mi, kritikusok, mert 
csak ültök bent a sötét teremben.

CJ: [Nevet.] Igen. Nálunk ritkábban már 
csak az animációs csoportot lehet látni.

A készülő kisfilmek tényleges vágása 
előtt mivel foglalkoztatok?

CJ: Sajnos idén egy kicsit rövid volt ez 
az időszak. Korábban általában volt kettő 
vagy három nap, attól függően, hogy mi-
korra készülnek el a forgatókönyvek. Ek-

kor ismerkedünk a vágóprogrammal (je-
lenleg is négy vágóból háromnak teljesen 
új az AVID, amivel dolgozunk), csinálunk 
egy-két gyakorlatot, hiszen volt olyan, aki 
ezelőtt még sosem vágott úgy igazán. Be-
szélgetünk egy kicsit elméleti dolgokról, 
beállításokról, plánokról, filmdramatur-
giáról, illetve ez utóbbinak a vágással való 
kapcsolatáról. Én hoztam igazi filmszalagot 
is, amit a mai korosztály talán már nem is 
ismer. Nekem – mondhatni – rögeszmém, 
hogy az jót tesz az alkotói folyamatnak 
és a gondolkodásmódnak, ha valaki érti, 
hogy analóg módon hogyan működnek a 
dolgok. Idén a tervezett programok közül 
mindössze arra jutott idő, hogy megnézzük 
a Szesztolvajok című filmet és abból össze-
vágjanak egy előzetest. Aztán kimentek for-
gatásra, megtanultak scriptelni, csapózni.

Tudtátok tartani az 
általatok eltervezett 

ütemtervet?
MÁ: A saját 

ütemtervünket tud-
tuk tartani, csak 
bejöttek pótforga-
tások, ezek miatt 
nyilván nem sike-

rült úgy az időbeosz-
tás, ahogy előre elter-

veztük. Ettől függetlenül 
most úgy tűnik, hogy át tud-

juk adni a hangcsoportnak az előre meg-
ígért anyagot. Egy film kivételével, de azon 
már most is dolgoznak.

CJ: Sőt, egyet már le is adtunk. Az kész 
van teljesen. A Skype-os. [A Saudade.]

MÁ: Igen, csak annak most a fényelése 
szállt el teljesen az áramszünet miatt. [Mi-
kor meglátogattam őket szerény kuckójuk 
félhomályában, épp közbeszólt a technika 
ördöge.] De nem baj, azt majd újracsiná-
lom.

Milyen a mostani csapat?
CJ: Nagyon jó csapatunk van. Mondjuk 

én minden évben ezt gondolom, de persze 
minden évben valami más miatt jó. 

MÁ: Egy hihetetlenül vidám és felszaba-
dult csapat a mostani. Ugyan sokan még a 
tanulási folyamat elején tartanak, de retten-
tően gyorsan látják át azt, hogy mire képe-
sek a vágás eszközével. 

CJ: Azt sem árt tudni, hogy mennyire 
nehéz helyzet is az, amibe belecsöppentek 
a tábor elején. Lehet, hogy életükben elő-
ször csinálnak fikciós munkát, s nem is fel-
tétlenül rövideket. Ráadásul nagyon szorít 
az idő és még a szoftvert sem kezelik teljes 
magabiztossággal. Szerintem ez egy nagyon 
nehéz és stresszes feladat. Ehhez képest tel-
jesen lazán veszik a felmerülő akadályokat.

MÁ: Meg végre olyanok, akik kérdez-
nek. Általában nagy probléma szokott lenni 
szakmán belül az, ha valamit nem tudsz, 
akkor nem kérdezel, hanem önfejűen meg-
próbálod megoldani a problémát a magad 
módján. Ezzel ellentétben ők mernek kér-
dezni, és ezáltal sokkal gyorsabb ütemben 
halad a munka.

Mindketten sokadszor vezetitek már 
a vágócsoportot (Áron harmadik, Judit 
hatodik alkalommal). Éreztek bármiféle 
változást/fejlődést az elmúlt évekhez ké-
pest?

CJ: Egyrészt technikai szempontból 
sokkal jobb feltételek vannak, mint mond-
juk hat évvel ezelőtt. Persze azért is, mert 
nagyon változik a technikai igény, hiszen 
digitális kamerával és fényképezőgéppel 
is tudunk már filmet készíteni. A másik 
érdekes tapasztalat az – most konkrétan a 
vágócsoportban –, hogy jóval többen je-
lentkeztek valamiféle előképzettséggel a 
tarsolyukban. Ezt látom egyfajta tenden-
ciának: inkább olyanok jönnek, akiknek a 
vágóként szerzett tapasztalataikkal konkrét 

tervük van a jövőre nézve. 
Következzen egy kis romantika a vé-

gére. A madarak azt csicseregték, hogy 
titeket több érzelmi szál fűz a táborhoz. 
Hogy is volt ez?

[Kicsit zavarba jönnek.]
CJ: Hát az úgy vooolt…
MÁ: Itt ismerkedtünk össze mostantól 

számítva három éve. És én utána elkezdtem 
udvarolni a Juditnak. Felpörögtek az ese-
mények és a rákövetkező táborban (miután 
már az összes filmet befejeztük) itt volt a 
leánykérés, a szentháromsági dombokon. 

CJ: Nagy meglepetés volt.
MÁ: Úgyhogy ez évben itt ünnepeltük 

az egyéves jegyességünket. Aztán majd 
meglátjuk, mit fogunk még itt ünnepelni.

PRODUCER-GYÁRTÁS
A tizenhármas inkább 

szerencsét hozott
Kérdez Rudolf Dániel, válaszol 

Durst György és Boros Melinda

Vajon a 13-as szerencsés vagy szeren-
csétlen szám a Filmtett-tábor számára?

Durst György: Kihagyhattuk volna 
ezt a számot, mint a repülőgépeken a ti-
zenhármas számú ülést, de nem tettük, 
úgyhogy csütörtök este kiderül, milyenek 
lettek a filmek, azaz hogy a tábor sikeres 
vagy kevésbé sikeres. Erről úgyis minden-
ki beszél majd hosszabban-rövidebben, a 
szervezők levonják a tábor tanulságait és 
megpróbálják úgy alakítani, hogy a tizen-
negyedik még jobb legyen.

Boros Melinda: Érdekes szám és sok 
kihívást hozott magával, de semmiféle-
képpen sem volt szerencsétlen. Nem mon-
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danám, hogy unalmas volt: egy-két film 
elkészültéhez csoda kellett. De mivel ezek 
a csodák már megtörténtek, azt hiszem, 
a tizenhármas inkább szerencsét hozott 
nekünk, mint szerencsétlenséget. 
Másrészt úgy érzem, hogy a túl-
zsúfoltság, a (gyártási szem-
pontból) nehezebb forgató-
könyvek miatt kimaradt a 
barátkozás. Nem volt le-
hetőségük az embereknek 
mélyebben megismerked-
ni, kapcsolatokat építeni, 
holott a filmesek közt ez az 
egyik legfontosabb dolog.

Mennyit fejlődött a tizen-
két évvel ezelőttihez képest a 
tábor? Hol tart most?

DGy: Az első tábornak megvolt az az 
izgalma, hogy egy vadonatúj kalandba 
vágtunk bele a szervezőkkel és a résztve-
vőkkel. Olyan lehetett mint az első éjszaka 
egy kedves lánnyal. De aztán minden 
évben hozzá tudtunk tenni va-
lami kicsi pluszt helyszínileg, 
szervezetileg, emberek, ta-
nárok vonatkozásában. 
Amiről azt hiszem, hogy 
a legtöbbet elárul ezen 
vállalkozás sikerességé-
ről, az az, hogy minden 
évben rengetegen je-
lentkeznek, mindig van 
túljelentkezés, a legjobb 
tudásunk szerint kell meg-
szűrjük, hogy kik legyenek 
itt. Ez olyan számunkra, mint egy 
visszajelzés, hogy erre az egészre szük-
ség van. Nem nekem, vén rókának [Ne-
vet.], hanem azoknak, akik jelentkeznek. 
Ez egy jó érzés.

BM: A tábor szervezés szempontjából 
megpróbál évről évre fejlődni, jobb meg-

oldásokat találni bizonyos problémákra. 
Idén sikerült megvalósítanunk a rövid, 
pár napos forgatókönyvíró-előkészítést, 

amit már három éve tervezünk. Ez jó 
ötlet volt, de mégis úgy gondo-

lom, hogy ezen is van egy kis 
javítanivaló. Át kell például 

gondolni a helyszínt: jó 
lenne, ha ugyanott történ-
ne ez a pár napos kurzus, 
mint a későbbi works-
hop, hiszen így a rende-
zők tudják, hogy milyen 
eszközeik vannak, nem 

akarják felépíteni New Yor-
kot egy erdélyi faluban. Meg-

ismernék a helyieket, a tájat, a 
környezetet, a lehetőségeket.

Egyébként úgy gondolom, hogy egyik 
tábort sem lehet összehasonlítani a má-
sikkal, mert annyira új emberek és új ötle-
tek jönnek, és nagyon sok függ a tanárok, 

főleg a rendezők csoportvezetőjének a 
hozzáállásától. Döntő, hogy egy 

tanár hogyan viszonyul a cso-
portjához, mennyire sikerül 

belelkesíteni a gyártást, 
mennyire találják izgal-
masnak a feladatokat a 
stábokban a résztvevők 
– ez dönti el hogy a tábor 
mennyire jó és érdekes.

Miért nem a Bahamá-
kon tartják a workshopot?

BM: El tudom képzel-
ni, csak azt hiszem ehhez kb. 

háromszor akkora költségvetés 
kéne, és be kellene tenni a tábori leírás-

ba, hogy a fürdődressz kötelező. 
DGy: Az az igazság, hogy szeretem a 

teheneket, és ezért minden évben Erdély-
be szervezem ezt a tábort.
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RENDEZŐK
Ha a rendező ideges, a 

stáb is ideges
Kérdez Petz Anna, 
válaszol Ferenczi Gábor

Hányszoros volt a túljelentkezés a ren-
dezői csoportban?

Nem tudom. Én kaptam nyolc forgató-
könyvet, hogy abból mondjam meg, sze-
rintem melyik négy potens és én azt meg-
mondtam. Egy kiesett, és bejött az ötödik 
helyre beállított Ildikó.

Mik voltak a fő szempontok, 
amikor kiválasztottad a forgató-
könyveket?

Hogy legyen bennük 
olyan drámai mag, amire fel 
lehet fűzni egy történetet. A 
forgatókönyvek dramaturgi-
ailag eléggé változó állapot-
ban voltak.

Először szinopszist nyúj-
tottak be?

Talán februárban hirdették 
meg a pályázatot, majd volt egy há-
romnapos forgatókönyv-fejlesztési kurzus 
ennek a nyolcnak. Átírták a forgatókönyve-
ket, és az átírtakat kaptam meg én. Abból 
választottam ki négyet, és azokról levelez-
tem idáig. Itt még aztán a rendelkezésre álló 
időre, helyszínekre és a színészekre kellett 
adaptálni ezeket – a körülményeket én sem 
ismertem –, az egészet átírni, rövidíteni, át-
szerkeszteni, a poénokat máshova rakni…

A rendező személye mennyire számí-
tott? Például amikor kiválasztottátok, fi-
gyelembe vettétek, hogy mennyire bírja a 
stresszt?

Nem számított. Szerintem Nikolt is-
merték, mert ő már volt pár éve, és Ildikót 

is ismerték, mert tavalyelőtt animáción volt 
itt, de Gyöngyit meg Bálintot nem ismer-
ték. Én hármat ismertem közülük, csak 
Ildikót nem. Bálintnak nehéz volt a terve, 
nagyon nem akarták megcsinálni, csak hát 
én ismertem Bálintot, tudtam, hogy lehet 
vele beszélni... Makacs, de nem úgy, hogy 
ne lenne nyitott egy másik rendre, és min-
den létező formába belemegy, csak hogy 
megcsinálhassa a filmjét.

És milyen először itt lenni?
Nagyon jó. Állati jó az erdélyi háttér-

munka, elképesztő a potencia, amivel lehet 
dolgozni itt. Azt kell mondanom, hogy tá-
bori körülményekhez képest még nem lát-

tam ilyen profi, szervezett dolgot. 
Van gyártás, és nem a rendező-

nek kell rohangálni, szervez-
ni, ők erdélyiek, nem elő-
ször vannak itt és ismerik 
a helyi viszonyokat... Az 
erdélyiek sokkal nyitot-
tabbak, ugyanezt Magyar-
országon sokkal nehezebb 

lenne megcsinálni – pl. be-
menni egy lakásba. És pénz is 

van, azt látom, hogy amire kell, 
arra van. És nézem ezt a plakátot, 

hogy hány szponzor van: ez azt jelenti, 
hogy őrületes előkészítő munka van ebben, 
és látszik, hogy valakinek nagyon fontos, 
hogy ez meglegyen. 

Mi volt a rendező-forgatókönyvíró 
csoport programja a forgatásokon kívül?

Semmi. Egyet sajnálok, amiről nem 
beszéltünk, de nem is nagyon beszélhet-
tem volna, mert csupa általánosságot kell 
mondani, és belealszik, aki hallgatja: azt, 
hogy hogyan kell a stábbal bánni, hogy 
lehet elkerülni a személyi viharokat, hogy 
lehet úgy tekintélyt szerezni, hogy nem 
követelőzöl, hogy mi itt a specialitás (nem 
amatőrök, de nem is profik), mit lehet kérni 



tőlük és mit nem, milyen hangnemben kell 
kérni, és hogy kell bánni a színésszel – nem 
színészvezetés szintjén, hanem emberileg: 
mit vár el a színész egy rendezőtől, vagy mi 
esik jól neki. Ezeket nem mondtam el, és 
ebből voltak konfliktusok. Mondjuk jövő-
re elmondom, csak gondolkodnom kell öt 
mondaton, és azt beleverni a fejükbe, hogy 
eszükbe jusson, amikor ott állnak a problé-
ma előtt. De nem tudom, hogy van-e ilyen 
öt mondat. Gyakorlatilag minden helyzet-
ben emberi módon kell viselkedni, akkor 
is, amikor az ember rendező: udvariasnak, 
hálásnak kell lenni. Ugyanakkor meg mi az, 
amit meg kell követelni, úgy, hogy elmenj 
a határig, de a mód, ahogy megköveteled, 
normális legyen – ezek nehéz ügyek. Olyan 
hangulat van a forgató stábban, amilyen a 
rendező személyisége: ha te úgy érzed, ide-
ges vagy, akkor ideges a hangulat. Ha nyu-
godt vagy, akkor nyugodt a hangulat is, és 
ez nem azt jelenti, hogy lassú vagy álmos, 
hanem kezelve vannak az idegek.

Jónak tartod, ha a forgatókönyvíró 
egyszemélyben rendező is?

Nem tudom megmondani, mert én 
még életemben nem írtam forgatóköny-
vet. Sokkal jobban érdekel engem az az at-
titűd, hogy itt van egy szöveg, lássuk, mit 
lehet vele csinálni. Most például Gyöngyi-
nél láttam: amikor egy mondatot ki kellett 
húzni, megtelt a szeme könnyel, mert nem 
véletlenül van az oda beírva. Lehet olvasva 
érdekes, de a vágásnál unalmas – tehát aki 
forgatókönyvíró is, az nagyon megszenvedi 
a forgatókönyvet érintő változtatásokat, a 
dialógok átírását, mert neki sok melója van 
benne, és az szerintem nem jó. A rendezés 
egy teljesen másik fázis, azt élesen el kell 
választani a forgatókönyvírástól, de ez az 
én személyes véleményem. Van, aki mindig 
maga írja a forgatókönyvét és nem is érti, 
miről beszélek. 

SZÍNÉSZEK
Szakmai dózis, 
évről évre
Kérdez Tóth Menyhért, 
válaszol Dimény Áron

Hogy érzed magad a táborban, milyen 
a hangulat?

A kezdeti félelmeimhez képest nagyon 
jól érzem magam és szerintem a munka is 
remekül megy eddig. Egy picit persze elé-
gedetlen vagyok önmagammal, de azt gon-
dolom, ez természetes.

Elégedetlen?
Igen. Úgy érzem, nem gondoltam át 

tisztességesen, milyen feladat vár rám. Csak 
a táborban szembesültem azzal, hogy az 
eddigi tapasztalataimmal ellentétben most 
tulajdonképpen egyáltalán nem lesz idő a 
színészeket felkészíteni, majd így küldeni 
őket a forgatásokra. Gyakorlatilag már a tá-
bor első-második napján be kellett dobnom 
őket a mélyvízbe, így az elképzeléseim egy 
kicsit kifordított helyzetbe kerültek: először 
leforgatták a filmeket és csak ez után került 
sor azokra az alkalmakra, beszélgetésekre, 
amelyeken a kamera előtt való játékra ké-
szítettem volna fel őket. 

Tehetségesek a tábori tanítványaid?
Úgy fogalmaznék, hogy van néhány, 

filmes szempontból kiemelkedően érdekes 
arc. Nyilván vannak fiatalabbak is, akiknek 
még rengeteget kell tanulni, de vélemé-
nyem szerint egy táborban nem a tehetség 
a legfontosabb dolog. Nem azért jöttem ide, 
hogy megtaláljam a következő évtizedek 
Oscar-várományosait, számomra inkább az 
fontos, hogy ilyen vagy olyan módon meg-
felelő felkészítést tudjak nyújtani számukra, 
és ezáltal a jövőbeli forgatásokon már vala-
miféle biztonságérzettel tudjanak nyitni. 
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Ez egy filmes tábor, te viszont most 
jórészt színházi színészekkel dolgozol. 
Hogy érzed, képesek helyt állni a kamera 
előtt is?

Szerintem ez egy erőltetett különbség-
tétel. A minap ugyanis épp arról beszélget-
tünk, hogy a legnagyobb magyar filmszí-
nészek elképesztően jók voltak színpadon 
is. De ha Hollywoodról beszélünk, akkor is 
azt láthatjuk, hogy a legkiválóbb – akár eu-
rópai szemmel is elismert – sztárok színhá-
zi előadásaira hónapokkal előre kell jegyet 
foglalni, mert egyszerűen nem lehet rájuk 
bejutni. Egyébként akár Erdélyt, akár Ma-
gyarországot nézem, nemigen jut eszembe 
olyan színművész, aki kizárólag filmben 
vagy kizárólag színházban szerepelne. Né-
hány dologra természetesen fel kellett 
hívnom a színészeim figyelmét, 
de ez egyáltalán nem okozott 
problémát, mert nagyon 
ügyesen, jó készséggel „érez-
ték meg” a kamerát.

A te szíved a kettő 
közül melyikhez húz in-
kább?

Fiatal színészként in-
kább forgatni szerettem vol-
na – és le is forgattam azóta 
néhány filmet, de ahhoz, hogy 
rutinos, tapasztalt filmszínész le-
gyek, szerintem ennél sokkal többet 
kellett volna. Elég erősen látom a saját 
hibáimat és emiatt mindig bennem van az 
az érzés, hogy jó lenne egy újabb film vagy 
egy újabb kihívás. Jelenleg viszont kifeje-
zetten élvezem a színházi munkáimat. Ha 
őszinte akarok lenni, azt mondanám, hogy 
ez egy olyan kérdés számomra, mintha 
megkérdeznéd, hogy a fiamat vagy a lányo-
mat szeretem-e jobban.

Ha már a gyerekeknél tartunk, idén 
elhoztad magaddal a kisfiadat, Kristófot, 
aki ráadásul szerepelt is az egyik filmben. 
Szeretnéd, ha egyszer majd ő is színpadra 
állna?

Nem vagyok lelkes attól a gondolattól, 
hogy Kristófból színész legyen. Elsősorban 
nem is ezért hoztam magammal a táborba, 
hanem hogy egy kicsit leskelődhessen a 
vágószobában. Persze ha mindenáron szí-
nész akar lenni, nem fogok az útjába állni. 
Van egyébként valamiféle affinitása ebbe az 
irányba, de én személy szerint annak örül-
nék, ha jobban lekötné a vágás. Nagyon há-
lás vagyok viszont, hogy itt lehetett, hogy ő 
is tanulhatott és egy többé-kevésbé felnőtt 

táborban maximálisan befogadták.
Kilenc éve voltál legutóbb 
Filmtett-táborban. Sok min-

den változott azóta?
Mindenképpen meg 

kell jegyeznem, hogy a 
tábor profizmusa na-
gyon látványosan meg-
ugrott ez alatt a kilenc 
év alatt. Ahogy láttam, 
igencsak intenzíven be-
épültek az azóta kifejlő-

dött új technológiák. Ha 
jól emlékszem, kilenc éve 

még filmre is forgattunk, ami 
persze egy nagyon különleges 

dolog, de úgy vélem, hogy a tábori 
munka szempontjából fontosabb az azóta 
egyre könnyebben hozzáférhető digitális 
technológia használata. Elvégre itt több 
filmet is készítünk nagyon rövid idő alatt. 
Szerintem idén a stábok is sokkal felkészül-
tebbek, mint amikor legutóbb itt voltam és 
meglátásom szerint sok fiatal nem valami 
újat tanulni, hanem egyfajta szakmai gya-
korlatért, szakmai „dózisért” érkezik ide – 
évről évre.
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FILMOLÓGUS/FILMKRITIKUS
„Mindennap meg kell 

nézni két filmet!”
Kérdez Strausz László, 
válaszol Jakab-Benke Nándor
Aktív kritikusként érkeztél a táborba. 

Milyen koncepcióval ültél neki a résztve-
vők írásképességei javításának? 

Mivel a négy kritikus annyira külön-
bözik egymástól, amennyire csak lehet, 
nem tudtam részletes ütemtervet kitalál-
ni, ami mindenkinek megfelelne. 
Inkább egy általánosabb prog-
ramot próbáltam bevezetni, 
klasszikus paradigmákra tá-
maszkodva. Olyan dolgokra 
figyeltem, ami az embernek 
akkor is fontos, ha régóta ír, 
de akkor is, ha kezdő – te-
hát amelyek rutintól és fel-
készültségtől függetlenek. Ez 
a klasszikus paradigma a be-
mutatás, elemzés, értelmezés és 
értékelés fázisaira bontja a filmről 
szóló írások funkcióit. 

Szerkesztőként rengeteg filmes tárgyú 
írással találkozol. Mi szerinted a kortárs 
magyar filmkritika leggyengébb pontja? 

Az egyik a közhelyek használata. Mos-
tanában nagyon szeretnek a szerzők egy-
mástól kölcsönözgetni. Az olyasmik pél-
dául, hogy „faék egyszerűségű történet”, 
kétszer leírva még talán érdekesek, de 
amikor már a harmadik embernél szerepel 
ugyanúgy, az már nem. A másik pedig az, 
hogy az emberek még mindig nem néznek 
elég filmet. Mindennap meg kell nézni két 
filmet! De nem csak a kritikusoknak: min-
denkinek! 

Neked ez az első táborod csoportve-
zetőként: mit gondolsz, hogyan sikerült 
a kritikusokat integrálni a táborban fo-

lyó munkába? 
Az eddigi táborokban más 

funkcióm volt, ezért nem tu-
dom pontosan, idáig hogyan 
folytak a dolgok az „elméle-
ti” csoportban. De azért azt 
gondolom, hogy valameny-
nyire bekapcsolódtunk a 
többiek munkájába: elmen-

tek forgatásokra beszámo-
lókat készíteni, segítettek a 

gyártásnak press kitet csinálni. 
Szerintem az elkövetkező egy év-

ben – a következő táborig – álmatlan éj-
szakáimon azon fogok gondolkodni, hogy 
ezt a kollaborációt hogyan lehet tovább 
fejleszteni, javítani. 
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BN Színészként is közreműködtél az 

egyik filmben. Amikor az apát játszot-
tad, kritikusan figyelted saját magad? 

Nem! Szerintem ez akkora skizofrénia 
lenne, hogy mindenki belebolondulna. S 
nemcsak a kritikust kapcsoltam ki, hanem 
a bennem levő rendezőt, írót, vágót, min-
denkit. Ilyenkor csak a szerepben szabad 
létezni. De nem vagyok különösebben 
elégedett az idei színészi munkámmal: egy 
nagyon drámai jelenet forgott utolsó nap, 
és folyamatosan röhögésbe torkollt...

Kalapáccsal és 
fűrésszel
Kérdez Jakab-Benke Nándor,
válaszol Strausz László

Miért térsz vissza szívesen a táborba?
Teljesen mást csinálok, mint amikor 

normális üzemmódban dolgozom. A leg-
fontosabb az, hogy teljesen más oldalról 
látom a dolgokat, hogy hogyan is 
készülnek a filmek (nekem kb. 
nulla gyártási tapasztalatom 
van, egypár amatőrfilmet le-
számítva). Azt megfigyelni a 
legérdekesebb, hogy miképp 
készülnek el azok a munkák, 
amiket kész termékként utá-
na filmológusként elemzek. 
Mindig jó emlékezni arra, 
amit Kira Muratova rendező 
mondott: a filmek kalapáccsal és 
fűrésszel készülnek. 

Hogyan lehetne megszüntetni azt a 
skizofrén érzést, miszerint ez a csoport 
filmológus és kritikus is?

Nem kell megszüntetni, ez szerintem 
teljesen jó így. Valószínűleg sokkal fárasz-

tóbb lenne csak egyiket csinálni, elegük 
lenne, ha egész nap csak kritikákat írná-
nak. Hogyha jövőre is itt leszek, akkor 
amellett fogok kardoskodni, hogy ne csak 
minikritikákat tegyünk be a lapba a filmo-
lógus-összejövetelekről, hanem legyen egy 
nagyobb blokkunk, ahol jobban körbe le-
hetne járni egy-egy témát.

Ha már te is megkérdezted, én is 
megkérdezem: hogyan lehetne közelebb 
terelni egymáshoz a mi csoportunkat és 
a tábor többi részét?

Volt egy olyan naiv ötletem, hogy pró-
bálják meg a filmeket egy nappal koráb-
ban befejezni, s akkor a kritikusok nem 
egy éves késéssel reagálnának az elkészült 
kisfilmekre, hanem élőben lehetne csinál-
ni, beszélgetéssel, ahol esetleg hasonló fil-
mekről is szó esik. Persze mindenki röhö-
gött rajtam, mert az összes film az utolsó 
utáni pillanatban készül el, úgyhogy ez a 
terv nem túl realista – de a mi szempon-
tunkból nagyszerű lenne.

Tavaly Bejával csináltad ugyanezt a 
munkát. Miben különbözöm Bejától?

Hogy te Nándi vagy. [Nevet.] 
Nem nagyon jártunk be Bejával 

egymás óráira tavaly. Ami most 
történik, az valahogy jobban 
összefolyik, ami mindenképp 
jó. Beja már jópár éve csinál-
ja ezt, és hát azért ő alaposan 
kézben tartja a saját csoport-
ját, elég kompakt tervei vol-

tak azzal kapcsolatban, hogy 
milyen is legyen a kritikuskép-

zés itt.
Melyik az általad leginkább 

gyűlölt kritikusi/filmológusi klisé?
A vicceskedés. Amikor a poénkodás 

átveszi a hatalmat az írás felett, s a tarta-
lom másodlagos szerepet kap.
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hangosok

Kombájnok, traktorok, 
lovaskocsik

Kérdez Pál Botond, válaszol 
Várhegyi Rudolf és Zányi Tamás

Már jópár Filmtett-táborban voltatok 
csoportvezetők. Mi változott?

Várhegyi Rudolf: Nagyon sokat válto-
zott a technika. Régebb szerényebb techni-
kával dolgoztunk, most egyre mobilisabb 
minden. Az idén például RED kamerával is 
dolgoztunk, amivel az amatőr és a profesz-
szionális filmgyártás közötti választóvo-
nal gyakorlatilag elmosódik. Mi is 
folyamatosan próbálunk fejlesz-
teni hangban, olyan techni-
kákat elhozni, amik éppen 
használatos eszközparkjai 
egy mai forgatásnak. Van 
viszont egy erős dilemma 
bennünk, mert minél pro-
fesszionálisabb valami, an-
nál bonyolultabb kezelni, 
és itt nagyon limitált az idő, 
ezért próbálunk egy köztes 
megoldást találni: az éppen ak-
tuális digitális technikán belül mi az 
a viszonylag egyszerű darab, amit rövid idő 
alatt meg lehet tanítani nekik és nem kell 
félni attól, hogy a drága technika megsé-
rül, de hangminőségben ugyanazt a szintet 
tudjuk hozni, mint amit egy mozifilmben 
felhasználnak. Utómunkánál viszont nincs 
ilyen kompromisszum. Ott gyakorlatilag a 
legmodernebb szoftveres és hardveres esz-
közök vannak nálunk, amelyekkel nap mint 
nap dolgozunk.

Zányi Tamás: Én negyedik alkalommal 
vagyok, vagyis az ötödik éve, mert egy év 
kimaradt. Egyrészt a helyszínek változtak, 

ami jó. A változatosság gyönyörködtet és 
mindig kell új inspiráció. Ezzel együtt talán 
ez a helyszín minden szempontból a leg-
szimpatikusabb, beleértve az étkeztetést is, 
a házakat, meg egyáltalán a lehetőségeket. 
Most két hölgytagja is van a hangcsoportnak 
és ezt én nagyon pártolom, mert korábban 
olyan fiús dolog volt, pedig a hangmérnöki 
dologhoz lányok is ugyanúgy érthetnek.

Van olyan személy, aki a táborban 
bontogatta először a szárnyait és azóta 
komoly projektekben vesz részt?

VR: Nagyon sokan vannak, akik el-
jöttek a táborba, itt belekóstoltak ebbe az 
egész feelingbe, megismerték a technikát, 

a munkamódszereket és otthon ezt 
kamatoztatták, tehát iparszerű-

en dolgoznak. Tamás és én is 
oktatunk különböző isko-

lákban, és próbáljuk ott 
is ezt a dolgot népsze-
rűsíteni – éppen ezért, 
hogy amit ott elméletben 
megtanítunk, azt ideális 
körülmények között itt 
a táborban, gyakorlatban 

kipróbálhatják. Van, hogy 
zenekészítéssel, vagy utó-

munkával foglalkozó emberek 
jönnek ide, és egy új világ nyílik ki 

előttük: meglátják, hogy azok a technikák, 
amiket ők például a zeneiparban használ-
nak, a filmesben hogyan működnek. Azt 
nagyon komolyan vettem, hogy Erdélyben 
a Sapientián folyik filmes oktatás, és ez is 
egy szempont volt, hogy ez a tábor egy le-
hetőséget adjon nekik: mi megtanítjuk őket 
viszonylagosan jó hangfelvétel készítésre 
és utómunkákra és ezt utána kamatoztatni 
tudják és itt, helyben, normális filmhanggal 
készülnek el a vizsgafilmek.

ZT: Hát Iszlai Józsi, a nemsokára megér-
kező Péter Attila Pötyi...
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VR: Igen, Iszlai Józsi személyében nagy 
segítség jött. Ő is egy olyan figura, akit mi 
ismertettünk meg a filmhangkészítéssel és 
azóta is szoros barátság fűz hozzá, nem csak 
munkailag, hanem emberileg is. Egyébként 
több volt táborlakó is van, akikkel évek óta is 
tartjuk a kapcsolatot. Nekünk nagy szüksé-
günk van arra, hogy a kezdők mellett legyen 
valaki, akire rá lehet bízni olyan dolgokat, 
mint pl. az animációs filmek hangja. Ő egy-
ben zenész is és ilyen viszonylatban 
is hozzá tud tenni a filmekhez, és 
az előző táborokban tapasztal-
tuk, hogy ő ezeket kreatívan 
meg tudja oldani.

Volt-e olyan igénye 
valamelyik rendezőnek, 
amiről le kellett beszélni?

VR: Mi igyekszünk 
senkit sem lebeszélni sem-
miről, hanem kitaláljuk 
hogyan lehet megoldani a 
dolgokat. Nekünk az a fontos, 
hogy olyan helyszíneket válasz-
szanak a rendezők, amik hangilag is 
felvállalhatóak. Nagyon zavaró például, mi-
kor a betakarítási munkálatok miatt folya-
matosan kombájnok, traktorok, lovaskocsik 
mennek az országút mellett, és ez gyakorla-
tilag szétvágja azt a dramaturgiát, amit egy 
szűk közeli és egy érzékeny női arc ad, és így 
eléggé más hangulata lesz tőle.

ZT: Lett volna az elején, mikor készültek 
a forgatásra, de hát a teljesíthetetlen techni-
kai kérések képben, gyártásban, egyébben 
is együtt járnak. Hamar kiderült például, 
hogy különféle technikai szempontok miatt 
Bálintnak át kellett írnia az autós jelenetét. 
Mire a forgatáshoz értünk, annyit alakultak 
a forgatókönyvek, hogy nem álltunk lehe-
tetlen helyzetek előtt, így többnyire minden 
problémát meg tudtunk oldani. Volt olyan 
is, hogy öt mikrofont használtunk, ami egy 

kezdő csoportnak elég nagy kihívás, de a 
fiatalok megoldották. Lényegében nem vol-
tak megvalósíthatatlan helyzetek, legfeljebb 
bonyolultak.

Mit változtatnátok a táboron?
VR: Az időt mindenképp. Szükség len-

ne még vagy két napra, mert egyre bonyo-
lultabb a technika és ezért ennél több nap 
kell a kezelésének megtanulásához. Most 
viszonylag jó időben forgattunk, de ha be-

jön egy rossz idő és elcsúsznak a 
forgatások, akkor el sem tudom 

képzelni, hogyan valósulnak 
meg a filmtervek, amivel 
idejöttek. Tehát nincs egy 
biztonsági tartalék benne, 
hogy legyen lehetőség ki-
csit csúsztatgatni, korri-
gálgatni a dolgokat. Sajnos 
„koppra” vannak kiszámít-

va a dolgok és emiatt min-
dig van egy kis stresszhelyzet, 

amit szívesen vennék, ha la-
zulna. És hát mikor a tábor kezd 

kicsit kiengedni, akkor mi, hangosok 
épp csak kezdjük fölpumpálni magunkat és 
rágyúrni az utómunkára.

ZT: Az van megint, mint a korábbi 
években: úgy tűnik az elején, hogy nem le-
het mindent megvalósítani, most a vége fele 
meg úgy tűnik, hogy mégis. Olyan filmter-
veket nem szabadna elfogadni, amelyek túl 
hosszúak, tehát érdemes lenne még jobban 
leszűrni, hogy milyen forgatókönyvek való-
síthatóak meg. A másik pedig hogy kellene 
lehetőséget hagyni a fiataloknak legalább 
picivel több szabadidőre, például az elején, 
ahol jobban összejönnek, ismerkednek, 
pingpongoznak. Ez most kicsit kimaradt, 
egyből a munkába csöppentünk be – ami 
nem baj, mert végülis azért jöttünk ide, de 
ha kimarad a közösségépítés, az egy hiány 
lehet.
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Animátorok

Ez egy technikai sport
Kérdez: Németh Előd, válaszol: 

Patrovits Tamás és Bertóti Attila

Hányadik alkalommal is vezeted az 
animációs csoportot? Mi motivál a visz-
szatérésre?

Patrovits Tamás: Ha jól számolom, 
akkor hatodszorra vállaltam az animáci-
ós csoport vezetését. Én tanítok évközben 
iskolában is, de az órarend szerinti tanítás 
az egy más típusú gyakorlat. Őszintén 
szólva jobban szeretem a mű-
vésztelepeket, mert kicsit sza-
badabb a levegőjük, mint 
az iskolának. Az itteni tíz 
nap alatt a diákok egy 
folyamatra tudnak kon-
centrálni, nem zavarják 
meg őket párhuzamos 
tevékenységek.

Milyen változást 
rajzoltak ki az elmúlt 
évek?

PT: Pár évvel ezelőtt 
nem volt ilyen korszerű tech-
nológiai felszerelésünk. Az ani-
máció úgymond „technikai sport”, 
ha nincs megfelelő felszerelésed, a lehe-
tőségek limitálódnak. Az utóbbi három 
alkalommal sikerült korszerű számítógé-
peket beszerezni az Illyés Művészeti Aka-
démia jóvoltából. Ugyanakkor változtat-
tunk az animációs csoport felépítésén is, 
mert 10 nap szűk keret arra, hogy valaki 
egymaga valósítson meg egy animációt az 
ötlettől az utolsó tábornap premieréig.

Mi az erőssége az idei csapatnak?
Bertóti Attila: Mindenkinek volt va-

lamiféle animációs vagy rajzolási tapasz-
talata, ezért nagyon jó alkotópárosok 
formálódtak. Például tökéletes párt alkot 
egy After Effectsben jártas személy, aki al-
kotópartnerre lelt egy nagyon jól rajzoló 
lányban. A páros így gördülékenyen végzi 
a munkát.

Milyen alapelvek mentén koordinál-
játok a munkát? Mit lehet megtanítani 
tíz nap alatt?

PT: Hangsúlyt akarunk helyezni kö-
zös foglalkozásokra, hogy köteletlen be-
szélgetések keretében meg tudjuk osztani 
szakmai tapasztalatainkat és együtt meg-
nézett animációkról formáljunk vélemé-

nyeket. Alapvető, hogy mindenkinek 
legyen jó a közérzete, sem-

miképp sem gyakorolunk 
nyomást a csapatra, mert 

végülis ez egy szabadon 
választott tábor. Nyilván 
az a cél, hogy elkészül-
jenek az alkotások, de 
jó, ha a csoport tagjai 
maguknak fedezik fel 
a műfaj lehetőségeit. 
Úgy vettem észre, hogy 

a csoport tagjai között 
kialakul egyfajta inspirá-

lódás és versenyszellem, ami 
automatikusan hozza magával 

az egyéni fejlődést. Ugyanakkor 
bátorítunk mindenkit, hogy olyan részfel-
adatra koncentráljon, amivel egyáltalán 
vagy csak nagyon keveset foglalkozott. 
Ha valaki jobban ismeri a számítógépes 
szoftvereket, akkor inkább a mozgatást 
gyakorolja. Vagy ha valaki azt tűzi ki ma-
gának, hogy jó rajzai vannak, de nem tud-
ja elképzelni, hogy miként lesz azokból 
animáció, akkor abban segítünk neki.

BA: A csoport tagjai tíz nap alatt jut-
nak el az ötlettől a film technikai megva-
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lósításáig. Ennek a tömény feladatnak az 
aspektusai rengeteg tapasztalatot nyújta-
nak.

Mivel járultok hozzá a csoporttagok 
munkájához?

BA: Legaktívabban a munka kezde-
ti fázisában vettünk részt. A felvételizők 
rendszerint olyan forgatókönyvekkel ér-
keznek, amelyeket többé-kevésbé csiszol-
gatni kell. Ezenkívül szakmai 
véleményeinkkel és technikai 
tudásunkkal segítünk.

PT: A beérkezett for-
gatókönyvekről valóban 
gyakran derül ki, hogy 
problémásak: nem ani-
mációs szempontból 
lettek megírva, inkább 
novellák, esszék vagy 
publicisztikai írások. 
Két napunk van arra, 
hogy ezeknek az ötletek-
nek megvalósítható formát 
találjunk.

Magányos munka-e az animáció-
készítés?

PT: Tényleg néha magányosnak érez-
zük magunkat a munkaszobában. [Ne-
vet.] Az animáció köztes műfaj: film és a 
képzőművészet között lavíroz. Aki kép-
zőművészi indíttatású, az szeret magá-
nyosan alkotni: órákon, de akár napokon 
át vonalakat húzogat, rajzolni, dekorálni. 
De ha valaki a film felől közelíti meg az 
animációt, akkor a játékfilm-készítőkhöz 
hasonlóan, karakterekben és forgató-
könyvben kezd el gondolkodni, aminek a 
megvalósítása nyilván nem kivitelezhető 
játékfilm-méretű stáb nélkül. Akárcsak a 
játékfilmesek, a legjobb animációsok is a 
valóságból inspirálódnak, mint például 
Priit Pärn.

BA: Lehet egyedül is animációkat ké-
szíteni, de egy idő után megunja az em-
ber. Csapatban úgy jó dolgozni, ha megta-
láljuk azokat a kollegákat, akikkel sikerül 
egy hullámhosszon maradni. 

Milyen utóéletük van a közelmúlt-
ban elkészült animációknak?

PT: Zágoni Bálinttal folyamatosan 
azon agyalunk, hogy hogyan lehetne ak-

tívabbá tenni a fesztiválon való szerep-
lést. Eddig is értünk el sikereket: 

Bacsa Regina 2012-es Industrial 
Boogie című munkája például 

számos fesztivál verseny-
programjában megfordult, 
tavasszal például a HAFF-
on (Holland Animation 
Film Festival). Az animáci-
ók szerepelnek a bukaresti 

Anim’est seregszemléjén, de 
eljutottak szlovák és szlovén 

szomszédainkhoz is. Augusztus 
végén kerül megrendezésre a Hi-

roshimai Nemzetközi Animációs Fil-
mfesztivál, ahol Magyarország kitüntetett 
vendégként fog szerepelni, ide sikerült 
beszerveznem két filmtettes animációt is.

BA: A legfrissebb hír, hogy Búzás 
Anna tavalyelőtt készített animációját 
meghívta egy horrorfesztivál, a svájci 
Black Film Festival.

Milyen munka vár rátok otthon?
BA: Az őszre elkészülő diplomamun-

kámon fogom végezni az utolsó simítá-
sokat, amely Danyiil Harmsz Mese című 
írásának egy hétperces, gyerekeknek szó-
ló adaptációja. 

PT: Én pedig elvonulok a pesti Dü-
rer-kertben levő műtermembe, ahol egy 
rövid, képzőművészeti jellegű animáci-
ónak és pár hosszabb forgatókönyvnek 
kezdek neki.



Operatőrök
Nincs vérszaga 
a dolognak
Kérdez: Tóth Menyhért, 
válaszol: Medvigy Gábor

Most jár először a Filmtett nyári tábo-
rában. Milyennek találja a hangulatot?

A hangulattal nincs gond, hiszen a mun-
ka rendben zajlik. Az egyetlen problémám a 
forgatókönyvek kiválasztásával van, ugyan-
is a leforgatott négy kisjátékfilmből kettő 
valóban alkalmas egy tábori filmezés-
re, de volt két nehezebb fajsúlyú 
is. Szerintem szerencsésebb lett 
volna egyforma horderejű 
forgatókönyveket választani 
– de ezen már túl vagyunk. 

Meg van elégedve az 
operatőri csoporttal?

Alapvetően igen. Itt is 
csak azt tudom mondani, 
hogy van két jobban képzett 
fiú – az egyik az SZFE-ről, a 
másik a BKF-ről [Színház- és 
Filmművészeti Egyetem, ill. Buda-
pesti Kommunikációs Főiskola] –, de a 
többiek is abszolút rendben vannak, hiszen 
a lelkesedés mindenkinél működik. Szerin-
tem nem azért jöttek ide, hogy remekműve-
ket gyártsanak, hanem, hogy tanuljanak. A 
tanulásra pedig, úgy látom, minden körül-
mény adott. 

Melyik helyszínen volt a legkörülmé-
nyesebb forgatni?

Az egyik filmben volt egy folyosó, amelyet 
végig kellett világítani, a tábori lámpapark 
pedig finoman szólva nem a Metro-Gold-
wyn-Mayertől érkezett. Ezt megoldani tehát 
kifejezetten nehéz feladat volt, de végül sike-
resen vettük az akadályokat. 

Sokan jelentkeztek az operatőr-cso-
portba?

Elég komoly túljelentkezésről beszélhe-
tünk. A befogadható operatőrök számának 
kétszerese küldte be a jelentkezési lapot. A 
válogatásnál számomra fontos szempont 
volt a jelentkezők önéletrajza és a felhívásra 
írt szinopszisa, tulajdonképpen ezek alapján 
döntöttem.

Beszélhetünk komolyabb, jövőbeli 
karrierről bármelyikük esetében?

Egyáltalán nem tudom megmondani, 
hogy ebben a szakmában ki a fene előtt 

állhat komolyabb karrier. Az biz-
tos, hogy Magyarországon ez a 

dolog meglehetősen remény-
telen. Ha ezek a gyerekek 
megtanulják a szakmáju-
kat, jól kommunikálnak 
és beszélnek nyelveket, 
akkor elképzelhető, hogy 
hasznossá tudják tenni 
magukat. Viszont meg-
mondom őszintén, sírok 

emiatt a generáció miatt. 
Egyszerűen nem tudom el-

képzelni, hogy tudnak labdába 
rúgni, mikor Magyarországon lé-

nyegében meg van szüntetve a filmgyártás. 
Visszatérne a táborba?
Ha hívnak, nagyon szívesen. Szerintem 

nagyszerű kezdeményezés, főként, hogy 
most már két országból is patronálják. A 
másik megnyerő szempont számomra az 
volt, hogy létezik egy olyan filmtábor, ahol 
a filmszakma különböző ágazatainak min-
degyikét pátyolgatják és képzik is egyszerre. 
Valahogy azonban mégsincs vérsza-
ga a dolognak, hiszen nincs bemutatási 
kötelezettségük a fiataloknak. Úgy gondo-
lom, inkább a tanuláson van itt a hangsúly, 
mint a remekművek készítésén.
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13. Filmtett-workshop
Csoportvezetők és segédeik:
Ferenczi Gábor, Medvigy Gábor, Bántó 

Csaba, Dimény Áron, Czakó Judit, Mezei 
Áron, Várhegyi Rudolf, Zányi Tamás, Pat-
rovits Tamás, Bertóti Attila, Durst György, 
Boros Melinda, Strausz László, Jakab-Ben-
ke Nándor, Iszlai József, Kürti István, Ken-
telki László, Péter Attila Pötyi.

Résztvevők: 
Bács Ildikó, Cibulya Nikol, Fazekas 

Gyöngyi, Klopfstein-László Bálint, Bese-
nyei Kata, Dunai László, Debreczeni Zol-
tán, Kőszegi Tamás, Kruppa Noémi, Nagy 
Klementina, Juhász Ariella, Kocsis Ale-
xandra, Molnár Luca Anna, Rózsa Noémi, 
László Barna, Nyoszoli Ákos, Papp Máté, 
Székely Róbert, Barna Sámuel, Major 
Zoltán, Sperling Andor, Várhegyi Emese, 
Veiszenbacher Tibor, Vékony Dorottya, 
Deés Enikő, Gorácz Vanda, Horgas Re-
beka, Lőrincz Jonatán, Ozorai Sára, Tóth 
Petronella, Rudolf Dániel, Balogh Kata,  
Dimény Kristóf, Árus Péter, Barabás Réka, 
Baricz Xénia, Blénessy Enikő, Fekete Ró-
bert, Pál Emőke, Szász Réka, Varga Balázs, 
Németh Előd, Petz Anna, Tóth Menyhért, 
Pál Botond.

Szervezők: 
Buzogány Klára, Durst György, Zágoni 

Bálint — Filmtett Egyesület, Kolozsvár.

„Velük nem volt interjú, de 
legalább portré legyen, mert 
nélkülönözhetetlenek” rovat

Bántó Csaba, 
operatőr

Kürti István, 
operatőr

Iszlai József, 
hang

Kentelki László, 
gyártás
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Kezicsókolom
A sors, a filmipar és a lapkiadás finom iróniája, hogy egy online filmes portál által 

szervezett, teljesen digitalizált filmes táborban az egyetlen kézzelfogható bizonyíték arra, 
hogy ez a hetven ember tizenegy napig egy levegőt szívott Nyárádszentlászlón, az egy 
elavulófélben lévő forma. Egy nyomtatott lap. Minden huszonegyedik századi filmes 
tudja már, hogy milyen törékeny a digitális hordozó: elég, ha a stábkutya kicsit megrágja 
az SD-kártyát, s eltűnhet a teljes aznap forgatott anyag. Ebből a lapból, amit kezedben 
tartasz, nyájas Olvasó, viszont nincs is két egyforma. Digitálisan tördeltük ugyan, de a 
nyomtatás-sokszorosítás-fűzés fizikai aktusa minden lapból egyedi példányt varázsolt, 
amit még személyesebbé tehetsz azzal, hogy monogramodat ráírod egy filccel. Vagy tol-
lal. Vagy pixszel. S ha két golyóstollat használsz, akkor twin pixszel.

A filmtörténet legnagyobb időintervallumot átívelő, a teljes evolúciót magába foglaló 
montázsa található az Űrodüsszeiában, amikor ősünk feldob egy csontot (talán Istené-
hez), az pedig évezredek múltán űrhajóként lebeg a világűrben. Ezt próbáltuk kikerülni 
a Csűrodüsszeiával: feldobtunk egy poént, de reméljük, hogy leesik. Mindenkinek.

  jbn

Aranycsulák (HU)/ Aranyherákok (SIC)
„Ha fiú csap, akkor ő a csapó. Ha lány, 

akkor ő a csapina.”

„Valaki levenné innen ezt a nagy 
virágot? (megfogja) Mondjuk én.”

(vágószobában) 
„Na SZExportáljunk!”

„- Állj! Várjuk meg, míg elfut kinn a 
gyerek!

- Nem baj, akkor majd jön a traktor…”

„- Te ismered Hörbökköt és Prikkelit? 
Híres finn rajzfilmfigurák.

- Szégyellem, de nem.
- Az jó, mert nem is léteznek.”
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