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A dolgok mozgása

A most következő oldalakon a Filmtett–Duna Műhely 2008-as velencei nyári (bár télies 
időben  zajló)  alkotótáborban  működő  filmológus  csoport  által  készített  írásokat  és 
interjúkat adjuk közre. Mindenek előtt azonban, szükségesnek látszik elmondanunk, 
hogy mit is jelent tulajdonképpen a  filmológus kifejezés, és mit csinált ez a reggel, 
délben,  este  változó  helyszíneken,  rendszerint  filmnézésbe  vagy  megoldhatatlan 
esztétikai problémák kibogozásába mélyedő kis csapat, melynek tagjai alkalmanként a 
forgatásokon fahrt-mesterként és kellékesként is feltűntek, illetve néha a táborlakókra 
kezükben hangfelvevővel vagy jegyzetfüzettel csaptak le váratlanul.

FILMOLÓGUS (magy.-gör.-fr.)  főnév [ld.  még:  filmtörténész,  filmesztéta,  filmkritikus, 
filmteoretikus,  filmszakíró,  dramaturg,  filmrajongó,  cinephil]  Olyan  személy,  aki 
filmtörténeti  és filmelméleti  ismereteinek folyamatos gyarapításával  olyan hivatásra 
készül  /  vagy  már  olyan  hivatást  űz,  melynek  célja  a  filmművészet  tudományos 
kutatása, a filmművészetről és a filmkultúráról szóló írások és tanulmányok készítése, 
filmes  lapok  szerkesztése,  általában  a  filmkultúra  terjesztésének  és  ápolásának 
elősegítése, a felnövekvő filmnéző/filmrajongó nemzedékek filmszeretetre nevelése és 
oktatása, a filmes közéletben és szakmai vitákban való aktív részvétellel a filmkészítők 
és  a  filmszakmai  döntéshozók  munkájának  segítése.  Legfontosabb  jellemzői: 
olthatatlan szenvedéllyel rajong a filmekért; volt már olyan, hogy az ösztöndíj/fizetés 
érkezése előtti  napokban utolsó  fillérjeit  inkább mozijegyre  költötte,  ahelyett,  hogy 
beszerezze az alapanyagot ahhoz a tejfölös tésztához, amivel még kihúzhatta volna a 
pénz érkezéséig; egyes egyedeknél már az is előfordult, hogy a sok filmnézéstől egy 
hónapra kettőslátásuk támadt; ha filmfesztiválra utazik, semmi nem akadályozhatja 
meg abban, hogy átlagban napi öt film megtekintésénél kevesebbel beérje; hajlik arra, 
hogy elfogadja, az  Aranypolgár tényleg a filmtörténet legfontosabb filmje, és Godard 
neve  tényleg  egyet  jelent  magával  a  filmmel;  csillapíthatatlan  vágyat  érez,  hogy 
filmélményeit  másokkal  megossza,  hosszas  beszélgetésekben  egy  film 
„mondanivalóját”  és  filmtörténeti  jelentőségét  kutassa;  és  természetesen  még  soha 
nem töltött le filmet az internetről .

Szóval efféle filmológusok készítették ezt a lapot, és az az ötletük támadt, hogy egy 
Wenders-film címét  adják  a kiadványnak.  Bár  e  filmológusok  heten  voltak,  mint  a 
gonoszok, nem gonoszkodásból választottak címadóul egy olyan filmet, melynek végén 
a  filmrendező  gyilkosság  áldozata  lesz,  miáltal  egy  befejezetlen  filmet  és  egy 
gazdátlan stábot hagy maga után. Reményeink szerint a tábort idén minden alkotó jó 
egészségben és sok élménnyel gazdagodva hagyja majd el, és az emlékek között jut 
hely ennek a lapnak is.

A szerkesztők

3



Rudolf Kata
Szuper Super 8
2008. Az új  HD technikák egyre nagyobb teret  nyernek,  a digitális  filmezés  napról 
napra fejlődik,  a  minőség  egyre  jobb.  A  gyors  fejlődéshez  hamar hozzászokunk,  a 
„tegnapi”  már  nem  is  olyan  jó.  És  mégis.  Vannak,  akik  inkább  a  régi,  jó  öreg 
celluloidra esküsznek. A kamera berregésére, a labor sötétjére, a fizikailag megfogható 
filmre. Az igazi filmre.
A régi technikák reneszánszának csúcsa a super 8-as film. Ezt a filmformátumot 1964-
ben  fejlesztették  ki  a  Kodak  munkatársai  az  évtizedek  óta  népszerű  8  mm-es 
keskenyfilm módosításával.  Az új  szalag perforációja  kisebb lett,  így a kép mérete 
nagyobbá vált, ráadásul sokkal egyszerűbb lett a használata azzal, hogy nem kellett 
félidőben megfordítani a tekercset. A legfontosabb újítás a hang felvételében született: 
a super 8-as film már tud hangot rögzíteni. Azonban mire ez a speciális hangos szalag 
mindenki számára elérhetővé vált, a videó teret hódított. A könnyen kezelhető kamerát 
előszeretettel használták (és használják) házi felvételek készítésére is, népszerűsége a 
mai napig töretlen. Kényelmes, s manapság amúgy is divat a „retró”. A nagy igénynek 
köszönhetően  a  teljes  technikai  háttér  itthon  is  elérhető.  Az  elkészült  filmek 
levetítéséhez egyetemi klubok és kisebb fesztiválok adnak teret.
A legnagyobb magyar rajongótábor Szegeden gyűlt össze. Mozgalmuk célja a szuper 8-
as  filmkultúra  népszerűsítése,  menedzselése  és  képviselete.  Megmentik,  gyűjtik, 
rendszerezik, majd digitalizálják az archív anyagokat, emellett támogatják az amatőr 
filmeseket és oktatják is a technikát a Szegedi Tudományegyetemen, s persze filmeket 
is készítenek. Fesztiváljukon, a 2002 óta működő Super 8 mm Fesztiválon különleges 
vetítőhelyeken  mutatják  be  performanszukat  az  alkotók,  például  élőben  zenét 
komponálnak a képekhez. Izgalmas lehetőségek rejlenek ebben a technikában, és a 
néző számára is egészen más élményt nyújt az előadás a vetítőgép hangjával, a mozi 
„szagával”.
A táborban is lehetősége nyílt a rendezőknek super 8-as film készítésére. Kis etűdöket 
forgattak, hogy kipróbálhassák ezt a formátumot, végül négyen (Bakó Kincső, Cibulya 
Nikol,  Csont  Zsombor  és  Püsök  Botond)  a  „fő”  filmjükhöz  is  analóg  technikát 
használtak. Nikol kíváncsiságból döntött emellett,  vizuálisan érdekesebbnek tartja a 
digitálisnál  a  super  8-ast.  Filmjének  dokumentumszerűségéhez  különösen  passzol  a 
festményszerű  képi  világ.  Botond nem az  egész  filmjét  készítette  analóggal,  a  film 
történetében szereplő homevideos részlet miatt választott vegyes technikát. Zavaró volt 
számára  a  kontroll  nélküli  forgatás,  de  a  jó  együttműködés  operatőrével,  Bántó 
Csabával jó felvételeket eredményezett,  amiket  már másnap meg is nézhetett.  Nagy 
szerencséjük  a  super  8-cal  dolgozóknak,  hogy  Budapest  közelsége  lehetővé  tette  a 
nyersanyag  gyors  előhívását,  digitalizálását,  így  nem  „vakon”  dolgoztak,  mint  a 
korábbi években. Sok segítséget kaptak csoportvezetőjüktől, Szilágyi Kornéltól is, aki 
Igor Buharovként már sokszor bizonyította hozzáértését a keskenyfilmezés különleges 
világában.  Bízom  benne,  hogy  sikerült  megfertőznie  azokat  a  táborozókat,  akik 
kipróbálták ezt a technikát, és a jövőben is filmeznek analóg technikával. Különleges 
élmény ez filmkészítőnek, s nézőnek egyaránt ebben a túldigitalizált világban.
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Ligosztájeva Annamária
Csorba tükör
Igor és Iván Buharov: Lassú tükör

A Buharov fivérek újító törekvéseikkel a kilencvenes években léptek fel, amikor is két 
egészestés játék- és számtalan rövidfilmmel gazdagították a non-professional filmek 
palettáját.  A  90-es  évek  elejétől  felpezsdülő  független  és  amatőrfilmes  mozgolódás 
(Szőke András, KVB, MAFSZ) idején ebbe az áramlatba kapcsolódtak, és meglátásom 
szerint legmesszebb mentek a filmnyelv határainak kitágításában.  Azoknak, akik  A 
programon  nevelkedtek  a  Lassú  tükör könnyebben  emészthető,  a  hagyományos 
történet-  és karakterértelmezéshez valamivel több kulcsot szolgáltató munka. A film 
utáni beszélgetésekből kiderült, hogy a táborozók többségét azonban még így is erős 
hidegzuhanyként érte a film.
A másképp gondolkodó, másképp filmező Buharovok super-8-asra rögzítették roncsolt 
képi  világú,  erősen  nyomasztó  hangulatú  filmjüket.  Az  állandó  mozgásban  lévő 
kamera, a világítás hiánya, vagy tökéletlensége persze tudatos, és mind az abszurd 
léthelyzetek atmoszférájának fenntartását segítik. A szétszabdalt narratíva is gátol a 
műélvezetben,  hiszen  az  ok-okozatiságot,  a  logikát  hiába  keressük  a  filmben. 
Gondoljunk rögtön a kezdő képsorokra: Laci torkából egy szálkát igyekeznek kiszedni. 
Ez a történet sehová sem vezet. A cselekményszálak párhuzamosan futnak, és a film 
végére sem szövődnek egybe. Van egy csomópont, a rejtélyes szertartás, ahol látszólag 
összeérnek, valójában azonban mindenki saját szubjektumának dimenzióit kutatja, és 
abból nem is akar kilépni. 
A  Buharovok  kollektív  filmezésének  alappillérei  a  szabadság,  függetlenség  (ld.: 
intézményen  kívüliség),  és  személyesség.  A  Lassú  tükörben  az  utóbbit  tartom 
legintenzívebbnek.  A  körülményeknek  és  a  körülötte  lévők  zaklatásainak 
kiszolgáltatott férfi hasztalan küzdelmeit követjük nyomon. A küzdelmekhez hasonlóan 
fulladnak kudarcba a filmbéli  dialógok is.  Elveszett  emberek világát  látjuk,  akikről 
viszont  nem  kell  feltétlenül  végleg  lemondanunk.  Ezt  támasztja  alá  a  (szerintem) 
zseniális,  nyitott  befejezés:  Egon a tolószékben ül,  a kamera elindul,  körbesvenkel, 
amikor bezárul a kör, már az üres széket látjuk.
Buharovék  filmjének  meghatározó  szervezőelve  a  groteszk  minőség,  élet  és  halál 
abszurditásának bizonyítékait látjuk: Egon tehetetlensége, a kisfiú látói képessége, a 
férfi és a nő jelleme, akik nem tudják, kik ők valójában, és nem értik a körülöttük lévő 
világot. 
Az avantgárd filmnyelvvel megteremtett atmoszféra, a szürrealitás varázsa, a határok 
átjárhatósága teremti meg azt az elvont időtlenséget, ami miatt különösen érdekesnek 
találom a  filmet.  Ahogy  Durst  György  is  mondta  a  vetítés  előtt,  nem  kell  minden 
filmnek „közönségkedvencnek” lennie. Fontos, hogy készüljenek radikális alkotások, 
még akkor is, ha a szokottnál jóval nagyobb nyitottságot igényel a befogadásuk.
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Rudolf Kata
Varázslótanoncok
Beszámoló az animációs csoport műhelyéből

Éjjel kettő fele a tábor lassan elcsendesül,  ilyenkor már a helyi „ittasellátó” is zár, 
pedig a lelkes filmológus csoport még igényt tartana rá. Az utolsó kávékkal visszatérve 
hadiszállásunkra  még  nem  csodálkozunk,  hogy  nem  vagyunk  egyedül,  vágók, 
hangmérnökök  és  animátorok  is  bírják  az  éjszakai  kiképzést.  Viszont  fél  ötös 
távozásunkkor már meglepődünk a harmadik teremből kiszűrődő fényeken. Elképesztő, 
mennyit  dolgoznak.  Egész  napokat  töltenek  a  gép  előtt,  csak  a  három  főétkezés 
„csábító” illata szakítja meg a lázas munkafolyamatot.
Van is mit csinálniuk, az animáció rengeteg időt és türelmet igényel, főleg egy (eddig) 
ismeretlen programmal, főleg tíz nap alatt. Bár kevés ennyi idő, viszont olyan intenzív 
képzésben van itt részük, amit máshol nem kapnának meg. Alig pár helyen tanítanak 
animációt, többen éppen ezért jöttek ide, hogy kipróbálhassák. A nyolc fős csoportot 
idén  Csáki  Laci  vezeti  Deme  Áron  támogatásával.  A  legtöbb  segítséget  filmötletek 
letisztázásához,  megvalósíthatóságának  elemzéséhez  tudtak  adni,  a  hozott  terveket 
közösen  megbeszélték,  át-  és  (ha  szükséges  volt)  újragondolták,  leegyszerűsítették. 
Mindkét vezető elégedett a hat lánnyal és két fiúval,  lelkesnek és lelkiismeretesnek 
tartják őket.
A csoportból Kassay Réka, Balázs Csilla, Balog Johanna és Sipos Ruth munkáját volt 
szerencsém  jobban  megismerni.  Ők  a  tábor  előtt  analóg  technikájú  animációval 
próbálkoztak  már,  de  hasonló  számítógépes  programmal  korábban  csak  Réka 
dolgozott. Ő egy régi álmát valósította most meg, Örkény Esti mese című novellájának 
mézeskalács figurákat használó adaptációjának gondolata régóta motoszkált a fejében. 
Épp  ezért  komoly  előkészületekkel  érkezett  ide  Velencére:  otthon  sütött,  díszítetett, 
fotózott,  most  pedig  ezeket  a  képeket  mozgatja  a gépen.  A morbid történetet  és  a 
mézeskalács figurák ellentétét Barni narrációja jól kiegészíti. Johanna is fotó alappal 
dolgozik (plusz egy kevés rajz és 3D), és bizony az ő bogaras története is tragédiába 
torkollik.  Csilla  és  Ruth  saját  rajzokat  mozgat,  azonban  mindkettőjük  számára 
kevésnek bizonyul a tíz nap, így koncepciójukat leegyszerűsítve láthatjuk az utolsó esti 
vetítésen. Csilla szereplőjének helyzete sem irigyelhető, a kis madár macskagyomorba 
kerül. (Érdekes, hogy épp a hölgyek rukkoltak elő ezekkel a „haláli” sztorikkal.)
Ruth önreflexív filmjét a kolozsvári egyetem ihlette, pontosabban annak műterme, ahol 
képzőművészként  tevékenykedik.  Csilla  is  a  Sapientia  Erdélyi  Magyar 
Tudományegyetem hallgatója, film-fotó-média szakos – Réka ezen a szakon végzett a 
tavalyi  év  során.  Johanna  szegedi  fényképész,  emellett  kertészmérnöknek  tanul. 
Mindenféle művészeti ág iránt érdeklődik, most épp animációban próbálja ki magát. 
Örül, hogy ebben a csoportban van, jó a társaság, sokat tanulnak egymástól is, s azt 
mondja, amit a többiek: a végeredményért megéri a sok szenvedés, a kialvatlanság, az 
elszigeteltség.  Őt  még  álmában  is  „kísérti”  az  animáció.  Elmesélte,  hogy  mikor 
félálomban észlelte lába elzsibbadását,  rögtön a telefonjáért nyúlt,  hogy beállítsa a 
„position”-t, hogy megmozduljon az a láb…
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Johanna az animációt türelemjátékként definiálta. Ruth is jó játékként fogja fel, nekem 
úgy tűnik, ő is beleszeretett ebbe a technikába, a bonyolultságába, abba, ahogy egy 
idő után a dolog önálló életre kel. Áront is ez nyűgözi le, hogy a „semmiből” bármit 
képes  létrehozni,  akár  teljesen  élethű  dolgokat  is  pár  kattintással,  de  az  animáció 
lehetőségeit a földtől elrugaszkodott, határtalan fantázia használja ki igazán. Rékának 
is pont ezért tetszett meg, mert más mint a valóság. Igazi varázslat.

Berta Zsóka
Beszélő képek
Válogatás Csáki László filmjeiből

A tábor félidejéhez érve, az esti közös vetítésen az animációs csoport vezetőjének, Csáki 
Lászlónak  a  filmjeiből  nézhettünk  meg  egy  színes  összeállítást.  Azt  hiszem  ez  a 
program jó áttekintést tudott adni Csáki eddigi életművéről. 
Csáki  László  2002-ben  a  Magyar  Iparművészeti  Egyetem  videó  szakán  végzett,  de 
nemcsak a film és animációs film áll érdeklődése középpontjában, a képzőművészet is 
fontos  szerepet  tölt  be  munkásságában.  Számtalan  egyéni  kiállítása  volt  szerte  az 
országban (Pécs, Győr, Szombathely, Budapest). A levetített filmek jól tükrözik Csáki 
vizuális gondolkodásmódjának sokszínűségét. Animációi mellett láthattunk tőle fiktív 
termékreklám-animációkat,  dokumentum-animációt,  dokumentumfilmet  és 
kisjátékfilmet is. A vetítés során az is kiderült, hogy nemcsak a különféle technikák, 
hanem a különböző médiumok világában is otthonosan mozog az alkotó. Ahogy ő maga 
is elmesélte, elsőként az ötlet van meg, és aztán ehhez választja ki azt a médiumot, 
mellyel leginkább kifejezésre juttathatja elképzeléseit, legyen az akár az animáció, a 
film, a képzőművészet, vagy esetleg a videoinstalláció.
Csáki  filmjeiben  jelentős  szerepe  van  a  verbalitásnak. A  Fluxus  hajfény című 
kisjátékfilm alatt végig folyamatos a narráció: a történetet, a gyerekkori emléket az 
immáron felnőtt főszereplőnk meséli el, míg a Darazsak, ludak, körtefa című animációs 
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filmben szereplő Nagymama történetét (szintén már felnőtt) unokája mondja el. A busz 
című dokumentum-animációban Csáki Pálfi Szabolcs rendező alkotótársaként működött 
közre, és itt is az életteli hanganyag adja meg a film alaphangulatát, és az Egerszalók 
című  dokumentumfilmben  is  erős  hangsúlyt  kap  a  szöveg.  Míg  az  előbbiben  a 
valósághoz egyedül a hang, az eredeti riportfelvételek kötik, addig az utóbbiban már a 
képek nagy része (egy animációs betét  kivételével)  is  dokumentumfelvételek.  A film 
érdekessége  a  koncepció,  mely  azt  biztosítja,  hogy  a  nyilatkozók  minél 
felszabadultabban,  kötetlenebbül  szólaljanak  meg  –  ezért  a  hangtól  teljesen 
függetlenül rögzítették a képeket, és a vágás során állították össze a két anyagból a 
filmet. E két filmben hallható szövegek mutatnak némi hasonlóságot Szoboszlay Péter 
animációinak szövegvilágával (pl. Rend a házban).
A szöveghasználat szempontjából érdemes még külön beszélni  A hangya és a tücsök 
című  kisjátékfilmről,  ami  Hajnóczy  Péter  azonos  című  novellájának  szöveghű 
adaptációja.  Itt  azonban  csak  a  végén  van  beszéd  (kivéve  a  gyárban  megszólaló 
automata hangot): a két főszereplő között lezajló (egyetlen) dialóggal zárul a film. Nem 
hagyhatjuk  ki  a  felsorolásból  a  Napok,  melyeknek  értelmet  adott  a  félelem  című 
krétaanimációt,  melynek  ötlete  egy  magnókazetta  animálásával  kezdődött,  ami 
annyira megtetszett Bánóczki Tibornak, a film szövegírójának, hogy azonnal megírta a 
Napok… forgatókönyvét. A remek Bánóczki szöveget életre keltő, hamisítatlan Csáki-
animációt kapunk, ami nemcsak a szemnek, de a fülnek is szórakozást nyújt.
Talán itt lehetne megragadni a lényegét annak is, hogy miként képesek elkerülni ezek 
a filmek azt, hogy a sok szöveg unalmassá váljon bennük. Ugyanis a szöveg sohasem 
öncélú, nem akar a képek felett uralkodni, szerves részét képezi a filmeknek ez a néha 
már-már végletekig feszítetett szövegelés, például a folyamatos narráció az irodalmi 
adaptációkban (Fluxus hajfény; Darazsak, ludak, körtefa).
A  levetített  három  fiktív  termékreklám-animáció  alatt  is  narráció  hallható,  de  ez 
leginkább csak azért van így, mert az itt kifigurázott reklámfilmek többsége alatt is 
szól valamiféle (bele)magyarázó beszéd, hogy minél több csatornán sulykolják belénk 
például azt, hogy milyen serkentő hatású a Mennyei Gondolatok Teakeverék (Tea című 
animáció).
Csáki legutóbbi kísérleti filmje, az Idegen szokás szintén különösen érdekes a narráció 
szempontjából.  Itt  ugyanis három külön narrátorral követjük végig az eseményeket: 
van  egy  mesélő,  aki  az  animációs  jelenetekben  beszél,  van  egy  tudós,  aki  a 
dokumentumfilmes  részeket  kommentálja,  illetve  van  még  egy  öregasszony,  a  nép 
egyszerű gyermeke, aki a játékfilmes epizódok történetszálához kapcsolódik. Az ötlet 
nagyon  érdekes,  de  a  három  különböző  vizuális  világ  összeillesztése  nem  mindig 
zökkenőmentes, néhol nagyon megakasztja a nézőt.
Mégis, számomra pont ez a sokszínűség, sokoldalúság az, ami Csáki Laci alkotásaiban 
megkapó: a médiumok és az animációs technikák, és persze a szöveg használatának 
terén is. Egyaránt hatékonyan működnek filmjeiben a nagyon irodalmias, előre megírt 
monológok/dialógok, és az utcán rögzített, a nép embereivel készített riportok is, még 
akkor is,  amikor  az animáció esetében kicsit  szokatlan mennyiségben használja  fel 
ezeket.  A  szöveg  és  képi  világ  ilyen  szerves  és  sikeres  együttműködéséhez 
elengedhetetlen az erős, jól kidolgozott, egyedi vizuális háttér.
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Kedd(v)es filmek
M. Tóth Géza rövidfilmjei

Kellemes  hangulatban  zajlott  a  hétfő  esti  vetítés  a  tábor  mozijának  kinevezett 
teremben. A táborlakók már hozzászokhattak az olyan estékhez, amelyeken az adott 
film  alkotói  is  részt  vesznek.  A  hétfői  alkalom  azonban  különösen  izgalmasra 
sikeredett,  hiszen amellett,  hogy a gegekkel  teletűzdelt  animációs filmek mindig jó 
alkalmat  adnak  egy  kiadós  nevetésre,  még  az  Oscar-jelölésig  jutott  Maestro  című 
darabot is megtekinthettük M. Tóth Géza prezentálásában.
M. Tóth Géza csupán egy estét és egy délelőttöt töltött velünk a táborban, ám ez a rövid 
látogatás  is  elég  volt  ahhoz,  hogy  aki  eddig  netán  nem  ismerte  a  munkáit,  az 
megszeresse, akinek pedig kérdései voltak a filmekkel kapcsolatban, az a vetítés után 
feltehesse azokat. 
A 21 órakor kezdődő vetítésre szép számmal gyűltek össze az érdeklődők. Az este M. 
Tóth Géza rövid bemutatkozásával kezdődött.  Megtudhattuk tőle, hogy tizenöt éve a 
budapesti  MOME  (Moholy-Nagy  Művészeti  Egyetem)  tanára,  ahol  1992-ben 
diplomázott,  és  többek  közt  a  tábor  animációs  csoportjának  egyik  vezetőjét,  Csáki 
Lászlót  is  tanította.  Ezután  mesélt  a  napjainkban  Magyarországon  élő  animációs 
rendezők nehézségeiről, majd ebből kifolyólag az általa és munkatársai által hat éve 
alapított  Kedd elnevezésű stúdióról.  M. Tóth Géza szerint a saját stúdió egyik nagy 
előnye, hogy megengedhetik maguknak azt, hogy csak igényes, és általuk értékesnek 
ítélt munkákat vállaljanak el. 
A  rendező  a  magával  hozott  rövidfilmek  levetítése  előtt  hangsúlyozta,  hogy  habár 
minden egyes animációja szorosan kötődik a zenéhez, keresve sem találnánk köztük 
két egyformát. Erről a későbbiekben mi magunk is meggyőződhettünk. Elsőként egy 
hatperces  részletet  nézhettünk  meg  a  Csodálatos  mandarin  koncertanimációs 
feldolgozásából.  Ezután  a  szuggesztív  installáció  után  következett  az  Ergo című 
animációs rövidfilm, mely idén Cannes-ban is szerepelt, s melyben a zene szintén fontos 
szerephez jut. Ennek a rövidfilmnek a megkapó színvilág és a bájos képzeletbeli figura 
mellett külön érdekessége, hogy a tábor vágóinak csoportvezetője, Czakó Judit volt a 
vágója.  Harmadikként  egy  rövid  válogatást  nézhettünk  meg  egy  tavaly  készült 
sorozatból, melyet a Magyar Televízió felkérésére készített M. Tóth Géza és csapata. A 
sorozatban  szereplő  animációk  közéleti  témájú,  tényközlő,  de  nem  túl  didaktikus 
rövidfilmek,  melyeknek  más  és  más  volt  a  rendezője.  M.  Tóth  Géza  ezúttal  az 
animációk  produkciós  vezetője  volt.  A  televíziónak  szánt,  hasonló  képi  világgal 
rendelkező  rövidfilmek  után  egy  zenecsatorna  számára  készített  spotgyűjtemény 
következett,  melyben  mulatságosabbnál  mulatságosabb  ötletek  váltogatták  egymást 
egyenként tizenkét másodperces terjedelemben. 
Végül,  az  est  zárásaként  következett  a  nagysikerű,  fesztiválokat  megjárt  Maestro 
vetítése. A filmet szinte már mindenki ismerte, mégis jólesett újra megnézni a bőszen 
készülődő famadár rövid történetét,  hiszen a  Maestro  olyan filmsiker,  amire igazán 
büszkék lehetünk.
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Vincze Teréz
A nagytestű Fogtündér
Bánóczki Tibor: Tejfogak

Mielőtt  még  a  sötét  júliusi  viharfelhők  végleg  a  tábor  köré  telepedtek  volna,  a 
vetítőteremben  már a  második estén  a  belső  démonok árnyaival  küzdhetett  meg a 
lelkes és inspirációra vágyó közönség. 
Bánóczki Tibor papírkivágásos technikával készült animációs filmje, a 2007-es Annecy 
Fesztiválon  diplomafilmes  különdíjat  nyert  Tejfogak pergett  a  vásznon.  A  filmmel 
egyben betekintést  nyerhettünk az animációs csoport  műhelymunkájába is,  hiszen a 
filmet amolyan gondolatébresztő, inspirációs gyakorlatként vetítették le. (Ebből az is 
mindenki  számára  azonnal  nyilvánvalóvá  válhatott,  hogy  az  animációs  csoport 
valószínűleg  nem  sufnituning  kategóriában  képzeli  el  a  táborban  elkészült  művek 
versenyeztetését a jövőben, ha egyszer annecy-i díjas filmeket használ inspirációnak. 
Minden  esetre  e  cikk  írásakor  még  csak  sejthetjük,  hogy  mi  fő  ki  a  csoport  idei 
boszorkánykonyhájában, ahol még egy váratlan csőrepedés sem tudta megakadályozni, 
hogy a festett-rajzolt kalandok tovább gyűrűzzenek. Annyit azonban már most sikerült 
kiderítenünk,  hogy  legalább  egy  animált  családon  belüli  erőszak  szerepelni  fog  a 
repertoárban,  vagyis a Bánóczki-film démoni árnyai sikeresen fejtették ki  inspiratív 
hatásukat.)  
Bánóczki Tibor a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzett, majd a londoni National 
Film and Television School-on folytatta tanulmányait, ahol 2007-ben diplomafilmként 
készítette  el  a  Tejfogakat.  A  virtuális  (számítógéppel  előállított)  papírkivágásos 
technikát  alkalmazó  film  egyszerre  egy  kisgyermek  szemszögéből  bemutatott 
félelmetes  és  rejtélyekkel  teli  világ  képe,  ugyanakkor  az  ártatlanság elvesztéséhez 
vezető  fájdalmas  tapasztalatokkal  szegélyezett  ösvényre  vetett,  külső  nézőpontú 
pillantás is. 
A film egy éjszaka története, melyen egy kisfiú a nővérét követi a lakótelep melletti 
kukoricásba, ahová az találkára igyekszik. A titkokat rejtő világ határát egy forgalmas 
autóút jelzi, melyen át kell kelniük a rejtélyesen morajló, sűrű növényzetű ismeretlenbe 
igyekvőknek.  A  nővér  megpróbálja  elriasztani,  visszaterelni  öccsét  a  gyermeki 
ártatlanság  és  a  felnőtté  válás  közötti  határ  szimbólumaként  is  felfogható  út 
biztonságosabb oldalára, kísérlete azonban sikertelen. A kisfiú követi őt és olyasminek 
lesz  a  tanúja,  mely  rémisztő  és  értelmezhetetlen  számára.  A  szerelmi  aktus 
látványának megtapasztalása,  az ezáltal  kiváltott  rémület  a kisfiú  képzeletéből  egy 
egyszerre gyengéd, mégis rémisztő védelmezőt hív elő, egy hatalmas víziló alakjában. 
A  víziló  motívuma  vizuális  megjelenítésében  a  direkt  szexuális  utalásokat  (vagina 
dentata)  a  mesebeli  ártatlanság  víziójával  (hatalmasra  nőtt  plüssállatka)  kapcsolja 
össze.  Képzelet  és  valóság  teljes  fúziója  végül  az  éjszakát  követő  jelenetben  zárul 
kerekre: az ébredő kisfiú melletti kukoricást mintha egy hatalmas állat tiporta volna le 
– talán éppen az ártatlanságot védelmező óriási víziló. A tejfogaival a visszatérő nővér 
kezébe harapó kisfiú képe pedig a fogak motívumán keresztül az életkört is kerekre 
zárja: a film elején erős fogaival kukoricaszemet morzsoló, lányra váró férfi alakját a 
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kisfiú jövőjeként, a kisfiút pedig a férfi múltjaként állítja elénk.A film a számítógépes 
technikával festett alakokat viaszszerű, kísérteties lényekként jeleníti meg, melyek az 
animálás során válnak sajátosan törékeny és érző figurákká.  A mágikusan morajló 
gabonatábla képi és hangbeli megformálása pedig a kisfiú kalandját valóban az élet 
megfejthetetlen titkai felé vezető, de soha megnyugtatóan célba nem érő, veszélyekkel 
teli útkereséssé avatja. 
Persze az is lehet, hogy az egész teljesen máshogy fejthető meg, vagy lehet, hogy nem 
is kell megfejteni, mindenesetre a film rejtvényfejtésre csábít, bár a hangulata konkrét 
megoldások nélkül is pompásan átélhető.
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Stuhl Ágnes Letícia
A víziók és a kreativitás hatalma
Beszélgetés  Vízkeleti  Dániellel,  a  rendező  és  Podányi  Dániellel,  az 
operatőr csoport tagjával

Nyár, napsütés (helyett zord idő) és Filmtett tábor. Sorban a hetedik. Az idei táborba 
száznál is több alkotásra vágyó fiatal jelentkezett. Ez évben is a rendező és az operatőr 
csoport  összeállítása  jelentette  a  legnagyobb  kihívást  a  szervezők  számára.  A 
túljelentkezés és a népszerűség ezeknél a szekcióknál töretlen. Lelkesedésből, merész, 
néhol  szürreális,  ugyanakkor  megvalósítható  filmötletekből,  forgatókönyvekből  idén 
sincs hiány. A történetek és a forgatások alapvető karakterét, jellegét és hangvételét a 
rendezők  adják.  Azonban  a  kész  filmhez  egy  hatalmas  stáb  teszi  hozzá  tudását, 
lelkesedését  –  nélkülük  a  rendező  víziója  testetlen  vágyálom  maradna  csupán.  A 
forgatás során az operatőr és a rendező munkájának különösen fontos összhangban 
lennie. Erről és az alkotás egyéb érdekességeiről kérdeztem a rendező és az operatőr 
csoport egy-egy tagját. Vízkeleti Dániel és Podányi Dániel mesélt idei munkájáról és 
eddigi tevékenységeikről. (Higgyétek el azonban, ha tehettem volna, minden táborlakó,  
rendező és operatőr egyéni nézeteit papírra vetem.) 
Vízkeleti Dániel filozófia szakosként közelít a film esztétikumához. Önmagát a filmek, 
könyvek és az írás világában találta meg. Vallja, hogy a filmezés öröme nem állhat 
csupán öncélú  képalkotásból.  Habár  sokszor  rátör a  „nem mondhatom el  senkinek, 
elmondom  hát  mindenkinek”  vágya,  azonban  fontosnak  tartja,  hogy  túllépjen  az 
impulzív hatások puszta bemutatásán. Az impressziókon túl önreflexív tartalommal is 
megtölti  filmjeit.  A  rendezői  csoportban  való  első  részvételekor,  tavaly  készült  el 
abszurditást  súroló  munkája,  a  Preistoric.  Ezt  megelőzően  már  gimnáziumi  éviben 
verbuvált filmes csapatával is készített kisfilmeket. Ezen kívül számos félig kész vagy 
kidolgozott  filmötlete  várja,  hogy  vászonra  vigyék.  Ehhez  nyújt  nagy  segítséget  a 
Filmtett tábor, ahol olyan alkotókban talál segítő kezet, kik nemcsak szakmai, de lelki 
támogatást  is  nyújtanak.  „Vízióidat  át  kell  verned  az  embereken,  ugyanakkor  
harmonikus csapatmunkára van szükség, ahol a stábtagok mindegyike fontos tényezőt  
képez a munkában.” – mondja. A Preistoric kalandos forgatása motiválóan hatott rá, a 
filmkészítés gyakorlati oldala egyre inkább izgatja. Ezért is tartja fontosnak, hogy a 
tábor  lehetőségeivel  éljen,  hiszen  itt  nagyon  hasznos  fortélyokkal  gyarapíthatja 
filmkészítési tapasztalatait.
Podányi Dániel, az operatőr csoport tagjaként idén először mutatkozott be a Filmtett 
táborban. Egy filmfesztiválon lett  figyelmes Vízkeleti  Dániel  Preistoric című filmjére, 
ami  elvezette  őt  a  Filmtett  táborhoz.  Művészeti  tagozatú  gimnáziumban  tanult  a 
filmezésről, azonban a gyakorlati oldalát nem sajátíthatta el igazán, ez is motiválta őt, 
hogy a táborba jelentkezzen. Szerinte attól jó egy operatőri munka, ha az operatőr úgy 
vezet be a film világába, hogy a néző maximálisan azonosulni tudjon, és ne jelentsen 
határt  vagy  gátat  a  film  képi  formanyelve.  Kiváltképp  a  szerzői  filmeket  kedveli, 
melyek  mind  témában,  mind  fényképezésben  mernek  eltérni  a  megszokottól.  „A 
producer, rendező elvárásinak eleget kell tenned, és azon túl kell önállónak lenned és 
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belevinned a saját kreativitásodat.” – mondja. Az idei  tábor operatőri  csoportjának 
vezetőjétől, Bálint Artúrtól kapott és a forgatások alatt szerzett tapasztalatokat igen 
hasznosnak véli. A kihívást jelentő helyzetek sem rémítik meg, mindinkább ösztönzőleg 
hatnak rá. Dani a képalkotásban tud kiteljesedni és ezen keresztül képes megmutatni 
mindazt, amit egy film története valójában rejt.
Vízkeleti  Dániel,  akárcsak  Podányi  Dániel,  munkájukról  és  tábori  élményeikről 
lelkesen, őszintén, és kellő áhítattal meséltek. A filmezés embert próbáló tevékenység, 
különösen, ha valaki a kezdeti lépéseket szeretné megtenni. A tábor a lehetőségekhez 
mérten maximálisan megpróbálta biztosítani a feltételeket ötleteik megvalósításához, 
úgyhogy ők is igyekeztek eleget tenni a feladatok kihívásainak.

Salgó Péter
Őszinteség képekben
Bollók Csaba: Iszka utazása

Különös  várakozás előzte  meg Bollók Csaba  Iszka utazása című filmjének vetítését, 
hiszen az alkotás számos díjat nyert magyar és nemzetközi fesztiválszereplései során. 
A 38. Magyar Filmszemlén láthattuk először (fődíj), de sikerrel mutatták be szerte a 
világban. A film alkotója a rendezők csoportját vezette táborunkban.
E film legjellemzőbb tulajdonságaként talán az őszinteséget nevezhetnénk meg. Nem 
kecsegteti  a  nézőt  katarzissal,  nem  kínálja  tálcán  mindazt,  amit  a  „nagy  filmek” 
futószalagon  hoznak;  most  nagyon  sírj,  most  nagyon  nevess…  Inkább  megmutat 
valamit. Valami igazit. Lehet vitatkozni azon, hogy ez a szemléletmód ér-e többet, vagy 
pedig  a  filmek  elsődleges  célja  a  puszta  szórakoztatás.  Aki  könnyed  szórakozásra 
vágyik, az ne ezt a  filmet válassza. A maga nemében a film rendkívüli, sokat vállal és 
vállalását sikeresen teljesíti. A mondanivalónak leginkább megfelelő módon mutatja be 
tárgyát. 
Zavarba ejtő szegénység, lepusztultság, kietlenség, mély szomorúság uralkodik a film 
világában. Ebben a sötét közegben találjuk Iszkát, a központi karaktert. Voltaképpen 
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az egész mű róla szól, mint ahogy a valóságban is az őt alakító Varga Mária ihlette az 
alkotást. 
Ki is ez az Iszka, akiről a film szól? Milyen ember? Először is sokáig azt sem tudjuk 
eldönteni,  fiú-e  vagy  lány.  Életkora  is  bizonytalan,  nézhetnénk  tízévesnek,  aztán 
kiderül hogy ennél idősebbnek kell lennie – lehet tizennégy is. A felbukkanó szereplők, 
akik  kapcsolatba  kerülnek  vele,  rendre  fiúnak  nézik.  Van  egy  jelenet,  melyben 
kislányos frizurát akarnak készíttetni neki, minden pénzt rááldoznak kis barátjával, 
azonban tetvesség ürügyén a fodrász végül elzavarja őket. A lány nagyon egyszerű és 
kimondhatatlanul  kiszolgáltatott,  mindennek  végletes,  meghatározó  szerepe  van 
életében. Nehezen fogadja be az őt érő hatásokat, próbálja értelmezni az őt körülvevő 
világot, beépíteni világképébe a külső impulzusokat, melyek azonban nagyon gyakran 
igazságtalanok.  Ez  a  tény  egy  szép  jelenetben,  dialógban  jut  legmegfoghatóbban 
kifejezésre,  melynek  lényege,  hogy  Iszkát  az  otthoni  állapotokról  faggatják.  Iszka 
elárulja,  hogy  őt  és  a  húgát  néha  bizony  megverik,  de  olyankor  a  kislány  szerint 
minden bizonnyal rosszat tesznek, és a verés jogos. Tehát mivel őt bántják, biztosan 
rossz, hiszen csak azért bánthatják. Az nem lehet, hogy ő jó és mégis megverik, mert 
az azt jelentené, hogy a világban nincs rend, hogy a szülei nem szeretik őt, akkor pedig 
nincs  értelme  semminek.  Ezt  azonban  így  nem  tudná  befogadni,  feldolgozhatatlan 
lenne, az őrületbe vezetne. Iszka figyeli  a világot.  A dolgok csak úgy megtörténnek 
vele, sorsát nem képes igazán befolyásolni.  Rettenetesen otthontalan, senkinek sem 
kell,  igazán  kitaszított.  Mikor  anyja  érte  megy  az  árvaházba  (hogy  legyen,  aki 
megkeresi  az  alkoholra  valót),  mégis  nagyon  örül  neki,  hiszen  úgy  tűnik  fontos 
valakinek. 
Mindezek a cselekményelemek hozzátartoznak Iszka karakteréhez,  azonban ha meg 
akarjuk őt ismerni,  csupán az ilyen jellemzés nem elég. Ugyanis  ahhoz, hogy közel 
kerüljünk hozzá, hogy bármit is megtudjunk róla, látnunk kell,  hiszen az ő arca, a 
tekintete többet elárul róla, mint egy kétszáz oldalas tanulmány. Iszka nem egy báb, 
nem kitalált figura, aki valamely író elméjéből pattant ki,  hanem valóságos emberi 
lény. 
A film valójában eléri azt, hogy örömet érezzünk már attól is, hogy étel kerül a lány 
elé.  Vagy attól,  ahogy a kissráccal  – aki szívet  akar lőni  vele a vásárban – szőlőt 
lopnak és esznek. Együtt vannak egy kis meghittségben, teljesen önzetlenül. 
A film – mint ahogy arról korábban már szó volt – nem akar művészieskedő lenni, 
mindemellett található benne egy, az audiovizuális kifejezés szempontjából kimagasló 
epizód, ez pedig az úszás-jelenet. A gyerekek a padokon fekszenek, a pap körbejár, 
odamegy többekhez és különös hanghordozással, akcentussal ismétli: „Zárjad össze az 
ujjaidat,  hogy  ne  folyjon  át  a  víz!” Eközben  sejtelmes,  és  a  képpel  dinamikus 
összhangban álló minimál zenét-hangokat hallunk.
A film – viszonylag kis – stábja magas szintű együttműködést valósít meg; a rendezés, 
a fényképezés  (Gózon Francisco),  a vágás (Czakó Judit  – táborunk vágócsoportjának 
vezetője, aki ezzel a filmmel a 38. Magyar Filmszemlén elnyerte a legjobb vágás díját), 
és a zene (Temesvári Balázs, Romulus Tordea Mihaila) összhangja teszi ezt a filmet egy 
emberi élet, Iszka lényének hitelesen megformált, művészi bemutatásává.
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Stuhl Ágnes Letícia
Por a mindennapok gépezetében

Tengelyugrás,  blikkzűr,  behúzott  hébli,  rögzített  kamerás  fix  snitt,  demerung, 
kompendium.  Csak  néhány  szó  egy  operatőr  szótárából.  Az  objektív  mindent  lát, 
különösen  ha rajta  keresztül  Bálint  Artúr  néz  vissza  ránk.  Artúr  nemcsak  ismeri  a 
fentebb  említett  szavak  jelentését,  hanem  éles  és  kiforrott  filmes  látásmódjának 
megjelenítése érdekében hatékonyan fel is használja őket. Számos díjjal, elismeréssel 
méltatták már munkásságát, azonban dokumentumfilmesként úgy véli, ha a felvett és 
felvetett probléma megoldásra talál, már megérte a kamerát nem otthon hagyni. 
Több  tévé-film  és  rövidfilm  elkészítése  után  végül  mégis  a  dokumentumfilmek  felé 
terelődött.  Sokrétű  témaválasztásra  és  hiteles,  őszinte  képalkotásra  törekszik.  Ezt 
leggyakrabban  úgy  éri  el,  hogy  igyekszik  eggyé  válni,  azonosulni  az  adott  film 
központi  témájával,  szereplőjével,  atmoszférájával.  Ezáltal  személyes  történetté 
változtatja azt az élethelyzetet, amit kívülállóként csak ridegen szemlélnénk, s így a 
néző mégis magáénak érezheti azt.
A  dokumentumfilmek  nagyszerűsége  a  váratlan  helyzetekből,  a  meglepetésszerű 
szituációkból  adódik.  Artúr  szerint  nehezen  határozható  meg,  hogy  milyen  is  a  jó 
dokumentumfilm vagy a jó film, azonban az biztos, hogy egy igazán jó dokunak valós 
problémákkal  kell  foglalkoznia,  társadalmi  jelentőségű  kérdéseket  kell  felvetnie, 
ugyanakkor mindezt a realitás határain belül. Radikális változásokat ritkán idéz elő 
egy-egy ilyen film, ám figyelemfelhívó lehet, amit Artúrék igyekeznek is kihasználni.
Artúr rendszeresen olyan kilátástalan szituációkat és állapotokat örökít meg, melyek a 
feledés  homályába merülnének  nélküle.  Legutóbbi  filmje  (Kisvárosi  mozi)  az  eltűnő 
félben lévő mozik bemutatásán/megörökítésén fáradozik,  hiszen ezzel  a változással 
nem csupán egy lakóközösség veszíti el a filmek oltárát, hanem a filmrajongók, moziba 
járók egy egész csoportja is.
A táborban bemutatott filmje, a  Poros öltöny címet viseli,  melyben egy rossz döntés 
következményeit,  a  keserű  múlt  jelenét  reprezentálja,  mely  a  film  kezdetén  már 
elfogadott  és  feldolgozott  helyzetnek  tűnik  a  főhős  életében.  Azonban  por  kerül  a 
mindennapok gépezetébe. Az öltöny, melynek tisztának és tekintélyesnek kell lennie, 
akárcsak  egy  esküvőnek,  nem  az.  Koszos.  A  filmben  megjelenő  pár  helyzetével  a 
rendező egy olyan lelki egyensúlyproblémát is ábrázol, mely akármelyikünk életében 
fellelhető:  a  fel  nem  dolgozott  múltbeli  események  bármikor  fájdalmasan 
visszatérhetnek jelenünkbe. Az újdonsült férjben az esküvő hatására újra megmozdul a 
régi  fájdalom,  az  egykor  elvesztett  hangszer  okozta  hiány.  Artúr  –  aki  a  filmet 
rendezőként,  operatőrként  és  forgatókönyvíróként  is  jegyzi  –  vallja,  hogy  a 
dokumentumfilmezés  lényeges  eleme a képalkotás,  a  törekvés  arra,  hogy a néző a 
lehető leghitelesebb képet kapja az adott helyzetről. Ennek segítségével lesz ugyanis 
képes  valóban átérezni  a szereplő  mély  sóvárgását,  az eltűnt  múlt  után vágyakozó 
ismeretlen közeg jellegét, hangulatát.
A Poros öltöny című film a táborlakók egyértelmű szeretetét, tiszteletét vívta ki, mind a 
téma, mind pedig a helyenként bravúros operatőri megoldások okán. Bálint Artúr mint 
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az operatőri csoport vezetője, a forgatások során, a gyakorlatban tudja megmutatni és 
átadni tudását. Célja többek között, hogy a tudásszomjat növelje tanítványaiban, ami 
egyszerre  teszi  kiforrottabbá  a  fényképezést,  ugyanakkor  a  változásra  való 
nyitottságot is elősegíti. 
Artúr  tanít  a  Sapientia  Erdélyi  Magyar  Tudományegyetemen  is,  ottani  diákjainak 
filmjeit  láthattuk  egyébként  a  Poros  öltöny vetítésekor.  Szerinte  az  operatőrök 
képzésekor  koránt  sem  elég,  ha  az  oktató  átadja  az  eddig  megszerzett  tudását, 
tapasztalatait a diákjainak, ennél sokkal fontosabb, hogy rutint szerezzenek, melyre 
bármilyen  új  helyzet  megoldásakor  támaszkodhatnak  majd.  Ennek  a  rutinnak  a 
megszerzéséhez járulhatnak hozzá az alkotótáborok is.

Berta Zsóka
Száguldás, riksa, szerelem
Richie Mehta: Amal

Táborunk  egyik  vendége  Richie  Mehta  filmrendező  volt,  akinek  Amal című  filmjét 
tekintettük  meg,  majd  a  vetítés  után  egy  könnyed  beszélgetés  következett,  ahol 
megtudhattuk tőle,  hogy a rendezés  alapjait  Torontóban sajátította  el,  és  2007-ben 
elkészült  első  nagyjátékfilmjével  éppen  a  világot  járja,  például  most  éppen  a  43. 
Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválról érkezett.
A film főhőse, Amal riksasofőr Új Delhiben, akit – márcsak foglalkozásából adódóan is 
– nap mint nap magával sodor a város forgataga. Minden nap új és új emberekkel 
találkozik a munkája során, és sosem tudhatja,  éppen kivel  hozza össze a sors. Az 
egyik ilyen látszatra jelentéktelennek tűnő megismerkedés hozhatna változást életébe, 
amikor is egy hajléktalannak kinéző öregurat szállít, és egy kis félreértésük támad, 
amiben  Amal  olyan  szimpatikusan  viselkedik,  hogy  amikor  az  álruhás  öreg  király 
(jelen  esetben  milliomos)  leveti  poros  köpenyét,  mint  a  népmesékben,  közli  a 
szegénylegénnyel, hogy övé a fél királyság és a királykisasszony keze. De filmünkben 
minderre  csak  a  végén derül  fény,  és  a  szegénylegény,  mivel  nem tud  olvasni,  az 
örökségről szóló levelet is csak úgy odaadja egy utcagyereknek, aki rajzolni szeretne 
rá. Így aztán a királyságot sem kapja meg, viszont tovább élheti addigi egyszerű életét, 
és még a királykisasszony is az övé lesz. A történet és Amal jellemzésének másik szálát 
pedig  az  jelenti,  ahogyan  főhősünk  azért  küzd,  hogy  egy  balesetet  szenvedett 
utcagyerek számára kifizesse a korházi költségeket. 
A  filmben  erősen  elválik  egymástól  Delhi  két  arca.  Az  egyiket  képviseli  Amal  és 
környezete, az elhanyagolt külváros, ahol a kisemberek tömege tengődik egyik napról 
a másikra. A másik oldal pedig a milliomosok, üzletemberek magányos világa. A város 
két arcának különbségeiről, értékeiről és visszásságairól is szól a film. A két világ erős 
megkülönböztetését már a nyelvhasználat is mutatja: míg a kisemberek hindi nyelven 
beszélnek  egymás  közt,  addig  az  üzletemberek  csak  angolul  értekeznek  saját 
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köreikben.  Megfigyelhető  továbbá  az  a  távolságtartás,  ami  a  felsőbb  réteg 
képviselőinek viszonyaiban mutatkozik meg. A külvárosi jelenetekben, a riksát követve 
az  utakon  mindenütt  a  zsúfoltság  a  jellemző,  és  itt  sokkal  bensőségesebb  emberi 
viszonyok képesek kialakulni,  mint  az aranyoszlopos luxushotelek kaszinóiban.  Egy 
metaforikus szinten Amal és a tőle olyan távol eső milliomosok, üzletemberek között 
fennálló  távolságtartást  jelképezi  a  riksások és  a  metró  között  fennálló  feszültség. 
Ezért is olyan erős az a néhány másodperces jelenet, amikor a metróban látjuk viszont 
hősünket, miután a helyi keresztapának kénytelen volt eladni a riksáját, hogy pénzt 
szerezzen a beteg tolvajlány műtétjére.
Az Amal című filmet  Amal karaktere teszi  szerethetővé.  Főhősünk nem az a tipikus 
riksás,  nem  csapja  le  a  kollégák  kezéről  az  utasokat,  nem  választja  a  hosszabb 
útvonalat, ha egy Delhi utcáit nem ismerő turista ül a riksa hátsó ülésén. Törődik az 
emberekkel, legyen az akár egy régi ismerős, vagy egy teljesen idegen, esetleg egy 
tolvaj, akinek szerencsétlen balesetéért bizonyos mértékig felelős, s így önmagát okolja 
a  lány  állapota  miatt.  Egyszóval  olyan  ember,  akinek  a  helyén  van  a  szíve, 
becsületességével,  gyermeki  naivságával  képes  legyőzni  a  körülötte  lévő  szörnyű, 
mocskos és bűnös világ megpróbáltatásait.  Ezért nincs szüksége a milliós örökségre, 
mert  nem  tudná  hasznát  venni  annyi  pénznek,  neki  pont  annyi  elég,  hogy  egy 
karburátort  vehessen  az  „új”  riksájához,  hogy  aztán  újra  munkába  állhasson  és 
folytathassa addigi, szilárd erkölcsi értékekre alapozott életét.

17



Finomabb rezdülésekre figyelni
Benedek Ágnes színésszel Salgó Péter beszélget

A színész csoport az egyik legelfoglaltabb. A hajnalokba nyúló forgatások miatt nem 
volt  könnyű találni  egy ébren lévő és ráérő színészt,  de végül  sikerült.  A táborról, 
korábbi tapasztalatairól, film és színház kapcsolatáról kérdezem Benedek Ágnest. 

SP: Korábban már színészkedtél?

BÁ: Ez lesz a második évem az egyetem után, tehát négy évet az egyetemen, meg most 
két évet egyetem után. Kolozsváron végeztem színész szakon.

SP: Voltál már Filmtett táborban?

BÁ: Igen,  tavaly.  Az egyetemen többen is  tudtak róla, onnan hallottam. Színészileg 
annyira nem segített, mert keveset dolgoztam, de azért néhány fortélyra szert tettem. 
Tavaly  ebből  a  szempontból  jobb  volt,  öt  filmet  forgattam.  Most  egy  filmben  volt 
nagyobb  szerepem,  Tóth  Eszter  rendezte,  ketten  játszottunk  benne,  és  egy 
epizódszereplő.  Színészileg  elég  érdekes  feladat  volt,  hogy  egy  snittben  kellett 
lejátszani  az  egész  filmet,  ilyet  még  nem  csináltam.  Elsősorban  színházi  színész 
vagyok.

SP: Mi volt az eddigi legjelentősebb feladatod színpadon?

BÁ: A Lila akác Szép Ernőtől. Abban Manci voltam, ez egy abszolút főszerep. Ez volt az 
előző  évadban  a  nagy  szerepem  az  egyetem  után,  gyakorlatilag  két  órán  át 
folyamatosan színpadon voltam. A darab művészi értéke egyébként nem olyan nagy, de 
én mindent beletettem.

SP: Hogy érzed magad a táborban?

BÁ: Elég rosszul. Nem jó ez a tábor. Persze biztos az is benne van, hogy kevesebbet 
dolgozom, mint a tavalyi táborban, de az is, hogy szétszórt kicsit az egész. Nagyon 
messze lakunk egymástól, a közös étkezéseknek nincs összefogott hangulata, hanem 
mindenki  külön  szeparálódik,  nincs  csapatszellem.  Nem  is  ismerjük  a  különböző 
csoportok tagjait. Azokat ismerem, akiket eddig is ismertem, a tavalyi táborból, meg 
Kolozsvárról; kevés új ismeretséget szereztem.

SP: A színész csoport vezetője Mészáros Péter, mit gondolsz róla?

BÁ: Szeretek vele dolgozni. Már tavaly is ő volt a csoportvezető, és egy kicsit másképp 
gondolkodik, mint én. Nagyon jól vezet, abszolút színészközpontú rendező, odafigyel, 
nagyon sokat segít. 

SP: Téged mi vezetett a színészet felé?
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BÁ:  Mindenképp  valamilyen  kreatív  szakmát  szerettem  volna,  érdekel  a  festészet, 
képzőművészet, de ehhez nem volt előképzettségem. Felvételiztem én is a Sapientiára, 
fotó-film-média szakra, de úgyis mondhatnám, hogy szerencsére nem vettek fel. Egy 
rendező barátom beszélt rá a színészetre, de sok minden más is irányított erre.

SP: Van példaképed?

BÁ: Nem szeretem ezt  a kérdést.  Sok színész van, akit elismerek, de nincs konkrét 
példaképem. 

SP: Mik a terveid a jövőre nézve?

BÁ: Még egy évig játszom a színházban, de nem akarok már sokáig ott maradni. Most 
augusztusban  lesz  egy  kisebb  filmforgatásom,  a  tábor  után  pedig  elmegyek  egy 
nemzetközi kontakt-tánc tanfolyamra, immár harmadszor. 

SP: Beszélj kicsit az egyetemi évekről! Hogy telt egy nap?

BÁ: Néha így, néha úgy. Például egy sűrűbb nap: 8-tól akrobatika, aztán 10 órától 
drámaelmélet, 12-től színháztörténet, 2-től próba, ez lehet akár improvizációs. Persze 
ha  konkrétan  egy  darabon  dolgozunk,  akkor  nem ez  a  menetrend.  Este  előadás  a 
színházban.  Évről  évre  változik  a  program.  Utolsó  évben,  elsősorban  már  csak 
előadásokat készítünk és játszunk. 

SP: Mit gondolsz a filmes és a színházi színészetről?

BÁ:  A  színházban  hosszabb  a  próbafolyamat,  sokkal  erősebb  karakterekkel  kell 
játszani, a szerepformálás maga egészen más. A filmben való szerepformálást annyira 
nem ismertem meg, ezeken a kisebb szerepeken keresztül nem tudtam igazán képet 
formálni  róla.  A  színpadon  nem  lehet  „csalni”,  teljes  alakkal  ott  vagy  két  órát  a 
színpadon,  a filmben meg, ugye ez változó.  Ugyanakkor a filmben másképpen nem 
lehet csalni, mert a színpadon lehet hogy száz méterről nem veszik észre, ha csak úgy 
teszel, mintha. Ezért jobban szeretem a filmet, mert sokkal finomabb rezdülésekre kell 
figyelni,  nincsenek  ezek  a  felnagyított  mozgások,  nem  annyira  stilizált.  Szóval 
operettet nem játszol filmben.  

SP: Rendületlenül színész akarsz lenni?

BÁ: Ez a kérdés nyitott, mert sajnos kevés lehetőség van olyan előadásokban dolgozni, 
olyan szerepeket játszani, ami tényleg örömet okoz.

SP: Jövőre ugyanekkor találkozunk?

BÁ: Attól függ, ha Erdélyben lesz, akkor lehet.
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„… szeretem, amikor gondolkodó hang van egy filmben…”
Várhegyi  Rudolffal,  a  hangmérnök  csoport  vezetőjével  Vincze  Teréz 
beszélget

VT: Szerinted milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie valakinek ahhoz, hogy sikeres 
hangmérnök lehessen?

VR: Biztos, hogy alapvetően szükség van egyfajta technikai érdeklődésre, ez közös a 
hangmérnökökben. Másrészt nem beszélhetünk általában a hangmérnökségről, hiszen 
specializálódás  jellemző.  Vannak  külön  rádiós  vagy  zenei,  illetve  filmes 
hangmérnökök.  Egy  zenei  hangmérnököt,  aki  például  csodálatos  operafelvételeket 
készít, nem biztos, hogy érdekel egy olyan munka, ahol egy film dramaturgiájához kell 
illeszkedni. Minden esetre, egy filmes hangmérnöknek először is nagyon kell szeretnie 
a filmeket. Sok olyan hangmérnököt ismerek, akik korábban szerették meg a filmet, és 
tulajdonképpen  a  film  iránti  rajongásuk  vezetett  el  a  technikai  oldalhoz.  Miután 
elvégezték  mondjuk  a  műszaki  egyetemet,  visszatértek  a  filmhez.  Egyébként  a 
specializálódáshoz az is hozzátartozik, hogy például a filmes hangmérnökök között is 
szétválik a forgatáson dolgozó és az utómunka hangmérnök. Ezért most itt a táborban 
is ketten vezetjük a hangmérnök csoportot. Vadon Zoltán kifejezetten az utómunkák 
hangmérnöki feladatait irányítja, én pedig elsősorban a forgatáson zajló hangmérnöki 
teendőket felügyelem.

VT:  Mi  a  véleményed  a  hangmérnök  szakma  hazai  és  nemzetközi  elismertségével, 
megbecsültségével kapcsolatban?

VR: Éppen ma itt  volt  a táborban egy hangmérnök kollégám, akit meghívtam, hogy 
tartson hangtechnikai bemutatót. Ő szükségesnek tartotta nagyon keményen elmondani 
a mai fiataloknak, hogy nem lehet ígérni mást, csak vért és könnyeket annak, aki ma 
film-hangmérnökösködésre  adja  a  fejét.  Én  ezt  azért  próbáltam árnyalni,  mert  azt 
gondolom,  hogy  valószínűleg  bármelyik  másik  csoport  munkájával  (díszletesek, 
gyártás,  operatőrök)  kapcsolatban  el  lehetne  mondani  a  sirámokat,  hogy  mennyire 
nincsenek megbecsülve és, hogy Amerikában vagy Németországban mennyivel nagyobb 
presztízse  van  az  adott  szakmának.  Magyarországon  minden  egy  kicsit  másképp 
működik, a filmek is máshogy készülnek.
De  hogyha  visszatekintünk  a  filmtörténetben,  akkor  is  különféle  változásokat 
tapasztalhatunk a hangmérnöki szakma általános elismertségét illetően. A hangosfilm 
születése  után  természetesen  a  hangmérnöknek  kiemelten  fontos  lett  a  pozíciója, 
megbecsült,  nyakkendős mérnöki állás volt az övé. De olvastam például Lohr Ferenc 
könyvében,  hogy  ő  már  az  olasz  neorealista  filmek  megjelenésekor  elkezdett 
panaszkodni, hogy a hang kezdi elveszteni a jelentőségét, mert a forgatási módszerek 
(szabadon  kezelt  kamera,  natúr  helyszínek,  nem  professzionális  színészek) 
következtében kezd a hang jelentősége csökkenni. Panaszkodott, hogy a világosítók és 
az operatőrök nincsenek tekintettel a filmhangra. A színészek össze vissza járkálnak, 
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nem veszik figyelembe a hangosítás szempontjait. Igazából viccesnek találtam, hogy 
lényegében ma valami hasonló folyamat játszódik le újra. Sokszor a díszletépítők nem 
veszik figyelembe a hangosítási szempontot és a díszletbe nem fér be a mikrofonos 
technika,  vagy  a  jelmeztervezők  nem  gondolnak  arra,  hogy  milyen  anyagok 
alkalmazása zavarná legkevésbé a hangfelvételt.

VT: A tábori munkamegosztásban milyennek látod a hangmérnökök szerepét?

VR: A legfontosabbnak itt a nagyfokú nyitottságot érzem. Vagy olyan emberek vannak 
itt,  akik  már  készítettek  filmet,  és  mindig  vissza-visszatérnek,  hogy  új  ötleteket 
valósítsanak meg, vagy olyanok, akiknek semmi közük egyébként a filmkészítéshez, 
illetve  a  filmkészítés  olyan  területét  próbálják  ki,  amihez  „nem értenek”.  Részben 
ebből következően van mindenkiben egyfajta hallatlan nyitottság, ami azt jelenti, hogy 
ha hangmérnökként felvetünk egy problémát, akkor azt rendkívül komolyan veszik, és 
ez jó. Mert a klasszikus filmes világban a képi megjelenítésnek mindig preferenciája 
van.  A  hanggal  kapcsolatban  pedig  sziszifuszi  küzdelem  zajlik,  hogy  a  magunk 
szemszögéből nagyobb érvényt szerezzünk neki. Például amikor elindul egy film, az ma 
nem  evidens,  hogy  a  terepszemlékre  elvigyék  a  hangmérnököt  és  kikérjék  a 
véleményét. Általában egy későbbi fázisban kapcsolódunk be a munkába, amikor azt 
mondják,  hogy  itt  van  ez  a  forgatás,  és  oldjátok  meg  a  problémákat.  Ezért  aztán 
általában  mi  vagyunk  mindig  a  siránkozók,  hogy  semmi  se  jó,  de  a  végén  aztán 
megoldjuk valahogy a helyszínen a problémát és majd az utómunka során jönnek elő 
azok a nehézségek, amik a forgatáskor meg nem oldott problémákból fakadnak. 
Itt  a táborban azonban érzem az abból adódó nyitottságot,  hogy olyan gondolkodó 
emberek jönnek itt össze, akik egyszerre gondolkodnak képben, hangban, és ha jó a 
hangulat és jó a társaság, akkor valójában már nincs is értelme annak a kérdésnek, 
hogy kinek  a munkája  élvez  nagyobb megbecsülést,  mert  valóban kollektív  alkotói 
folyamat  jön  létre.  Az  egész  olyan  baráti  közegben  zajlik,  ahol  ezek  a  határok 
összemosódnak: ma például fahrt sínt cipeltem egy forgatáson. Én is adok ötleteket, ha 
valamit  a  vizuális  megoldásokban  nem látok  jónak,  és  ha  a  hanggal  kapcsolatban 
vannak ötletek, azokat én is szívesen veszem. A tábori közösség pont arra jó, hogy 
ezeket a hierarchikus beidegződéseket – amik a nagyfilmes gyártási folyamatban jelen 
vannak – elmossa.

VT:  Mi az a  legfontosabb szakmai/szemléletbeli  dolog,  amit  meg akarsz tanítani  a 
hangmérnök csoport tagjainak? 

VR: Ez végülis nagyon egyszerű,  a saját szemléletemet szeretném átadni,  amivel  én 
kimegyek egy forgatásra, vagyis hogy mindig a végeredményben gondolkodjanak, a 
majd elkészülő dologgal kapcsolatban legyen elképzelésük. Mert mindig messzebbre 
kell tekinteni, nem lehet csak az adott forgatási helyszín problémáját látni és azzal 
foglalkozni, hanem el kell gondolkodni azon, hogy a vásznon, amikor majd elkészül a 
film, ez hogyan fog jelentkezni. Mert lehet, hogy tökéletesen felveszünk egy dialógust, 
vagy egy futást,  vagy bármit. De az a kérdés,  hogy az a film egészébe hogyan fog 
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beilleszkedni,  mert  kapcsolódnia  kell  egy  előtte  lévő  és  egy  utána  következő 
jelenethez.És lehet, hogy az az adott kis pillanat tökéletesre csiszolt, de a baj akkor 
van, ha az nem kapcsolódik a körülötte lévő jelenetekhez. Viszont ezt valójában csak a 
rendező  tudja,  mert  minden  egység  a  saját  munkájára  figyel.  És  a  veszély  abból 
adódik, ha tapasztalatlan a rendező, és a pillanat heve elsodorja, ilyenkor jöhet jól egy 
tapasztalt  hangmérnök,  aki  az  ilyen  jellegű  összefüggésekre  emlékezteti.  Például, 
hogyha valaki kimegy egy szobából, akkor ott nem érhet véget a munka, mert ha utána 
mondjuk végigmegy egy folyósón, ami ha képben nem is jelenik meg, hangban fel kell 
venni. Tehát mindig filmegészben kell gondolkodni, és akkor olyan nagy meglepetés 
nem érheti a hangmérnököt.

VT: Hangmérnökként van-e kedvenc filmed, amit azért szeretsz, mert hangmérnök füllel 
„nézve” izgalmas?

VR: Nincs egy kedvenc filmem, inkább időszakok vannak, amikor megnézek egy filmet, 
ami azután sokáig dolgozik bennem, majd jön egy másik, ami frissebb élmény és akkor 
az foglalkoztat. Például a  Lassú tükörben, amit itt a táborban is lehetett látni, olyan 
hangi  megoldások  vannak,  amit  nem is  tudom,  hogy  lehetne  legjobban  jellemezni. 
Szóval szeretem, amikor „gondolkodó hang” van egy filmben. Tehát nem az történik, 
hogy van egy kép és mellette van egy hang, ami a kép hatásait gyengíti-erősíti, hanem 
a hang külön vonalon fut. Tehát azt lehet érezni, hogy a film készítője gondolkodott 
vizuálisan,  de gondolkodott  hangban is,  és  így a hangnak is  legalább olyan fontos 
szerepe,  hangulathordozó  ereje  van,  mint  a  képnek,  és  ezek  nagyon  ügyesen 
váltogatják egymást: hol az egyik kap nagyobb súlyt, hol a másik. Ilyen szempontból 
például a Lassú tükör, miután láttam, napokig dolgozott bennem, mert mind zeneileg, 
mind  zörejileg,  mind  az  egész  hangvilág  kezelésében  olyan  szabadasszociációs 
folyamatokat indított el bennem mint nézőben, amiből aztán tovább lehetett építkezni.
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Tóháti Zsuzsa
,,Láthatatlan emberek vagyunk”

A szóban forgó „láthatatlan emberek” a tábor gyártásvezetői és látványtervezői, név 
szerint:  Bálint  Ibolya,  Deák  Zsuzsa,  Pünkösti  Laura  Eszter,  Szántó  Barbara,  Balázs 
Gyöngyi,  Baróti  Hunor,  Both  Rita,  Schiau  Andrea  és  Szalay  Dorottya.  A  csoportok 
vezetői  Csánki  Kata  és  Nagy  Viktória.  Övék  a  felelősség  a  forgatások 
zavartalanságáért,  gördülékenységéért,  és az élethű díszletek kialakításáért.  Bár az 
elkészült  produkciókban nem jelennek meg fizikai valójukban, nélkülük a néző nem 
láthatná a filmet, vagy legalábbis nem ugyanazt a filmet látná.
A gyártásvezetők és látványtervezők teljesen más oldalát képviselik a filmkészítésnek, 
mint a színészek vagy akár a rendezők. Míg az utóbbiak számára a film elsősorban egy 
hangulat megteremtéséről, visszaadásáról, a művészi érték létrehozásáról szól, addig a 
gyártásvezetőknek  és  a  látványtervezőknek  a  forgatás  elsősorban  egy  gyakorlati, 
praktikus folyamat. Az ő vállukat nyomja a teher, hogy a színészek készen álljanak, 
minden  kellék  karnyújtásnyira,  a  helyszín  pedig  biztosítva  legyen.  A 
látványtervezőknek  kell  kialakítaniuk  a  forgatókönyvben  felvázolt  történet  hiteles 
díszleteit, és megteremteni az odaillő atmoszférát. Az időközben felmerülő nehézségek, 
mint  például  az  időjárás  viszontagságai,  sem  jelenthetnek  problémát,  mivel  a 
helyszínek  újraszervezése,  és  az  ilyen  jellegű  problémák  áthidalása  szintén  a 
gyártásvezetők  és  a  látványtervezők  feladata.  Deák  Zsuzsa  gyártásvezető  a  már 
elkészült  Bicikli című  rövidfilmhez  köthető  tapasztalatairól  mesélt.  Szerinte  a 
megvalósítható  forgatókönyv  éppolyan  fontos,  mint  a  működőképes  történet.  A 
gyártásvezetők a rendezőtől már a munkafolyamat elején megkapják a forgatókönyvet, 
így első és legfontosabb feladatuk a stílusegyeztetés. Ezt követi a megfelelő helyszín 
felkutatása,  majd  a szükséges  kellékek  beszerzése.  A  Bicikli  kapcsán  a  legégetőbb 
problémát a csónak beszerzése jelentette, amit csak rengeteg utánajárás és egyeztetés 
során sikerült megszerezni. Gyakori, hogy a rendezők a castingot is a gyártásvezetőkre 
bízzák,  ami  még  inkább  bizonyítja,  hogy  a  gyártásvezető  szakma  nagy  mértékű 
felkészültséget  és  szervezőkészséget  igényel.  A  gyártásvezetők  feladataival 
kapcsolatban nem könnyű eldönteni, hogy igazából egyéni vagy csapatmunkáról van-e 
szó. Az ő feladatuk a nehézségek elsimítása, ugyanakkor tanácsot adhatnak, újabb és 
újabb ötleteket javasolhatnak a rendezőnek és a stáb összes tagjának egyaránt. Schiau 
Andrea látványtervező bevallása szerint számára a legnagyobb kihívást talán a Befőtt  
című  rövidfilm  díszleteinek  elkészítése  jelentette.  A  filmhez  egy  komplett  konyhát 
kellett kialakítani a tábor stúdiójában. Ilyen esetben a látványtervezők feladatai közé 
tartozik  a  bútorok  megfelelő  elrendezése,  és  a  már  készen  álló  konyha  falainak 
kifestése is. Ez a szakma leginkább színes fantáziát és találékonyságot igényel, hiszen 
egy-egy kellék vagy bútordarab, ami nem illik bele a film világába, az egész összképet 
elronthatja. A sok tennivaló állandó feszültséget és feszített munkatempót jelent, ami 
néha  konfliktushelyzeteket  teremt.  Ám  ezek  a  viták  a  munka  hevében  gyorsan 
elfelejtődnek,  hiszen  a  cél  közös.  Mivel  a  rövidfilmek  száma  jóval  nagyobb,  mint 
amennyi gyártásvezető és látványtervező részt vesz a táborban, ezért kisebb-nagyobb 
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feladatok a csoportok összes tagjának jutnak minden egyes produkcióban. A stábok 
24kialakulása az első napokban főként baráti viszonyok és ismeretség alapján dőlt el, 
az idő múlásával azonban a tapasztalat, az ötletesség és az elszántság vált döntővé. 
Mivel a filmforgatás során a gyártásvezetők és látványtervezők fő feladata a szervezés 
és  a  kellékek  beszerzése,  ezért  a  végleges  film  esztétikumának  áttekintésére  nem 
igazán tudnak a gyártás során koncentrálni. A filmmel mint egésszel, már csak annak 
elkészülése után szembesülnek, akárcsak a nézők. Deák Zsuzsa szavaival élve: ,, …ha 
minden rendben van, a nézők nem is veszik külön észre a mi munkánkat… viszont ha 
észreveszik, akkor már lehet, hogy nagy a baj…”

„Mindent csinálhatsz, ami jólesik a szemednek”
Czakó Judittal, a vágó csoport vezetőjével Vincze Teréz beszélget

VT: Mi a tanítási alapelved, módszered, amit a vágó csoportban alkalmazol?

CJ:  Nagyon  fontos  először  is  a  technika  ismerete,  anélkül  nem  tudnak  vágóként 
gondolkodni.
A vágói gondolkodásmód/módszer minden filmnél más, de vannak bizonyos típusok, 
hogy mikor  mi  a  legcélravezetőbb.  Ezekről  beszélgettünk sokat  az  elején  –  miután 
megismertem a forgatókönyveket –, hogy ki melyik film esetében mit csináljon majd 
először.  Első  körben  megbeszéltük,  hogy  ki  mit  fog  vágni,  és  a  konkrét  tervek 
ismeretében gondoltuk ki, hogy mi lesz a legcélravezetőbb módszer. Beszélgettünk a 
könyvekről, illetve most, amikor már érkeznek a muszterek mindig egyedül hagyom 
őket a beérkezett anyaggal. Megkértem a rendezőket is, hogy ilyenkor hagyják egy 
kicsit a vágókat ismerkedni az anyaggal. Fel kell deríteniük az anyag karakterét: van, 
amelyik egy kicsit dokumentum jellegűbb, annál nyilván sokkal többet kell válogatni a 
rendezővel  együtt,  bejelölgetni,  hogy  hol  van  egy  mozdulat,  egy  pillantás,  ami 
használható, de közben esetleg az a mondat nem olyan fontos. Tehát a különféle stílus 
a vágóktól is különféle technikát igényel. Amikor pedig összevágták az első változatot 
–  most  két  elkészült  filmünk  van  már,  amik  eléggé  különbözőek,  az  egyik  egy 
némafilmes,  a  másik  pedig  egy  önreflexív  történet  –,  utána  megnéztük  az  általuk 
készített  anyagot,  és  akkor mondtam el  az észrevételeimet,  hogy esetleg  hol  érzek 
valamilyen  tempóbeli  vagy  értelmezésbeli  hibát.  Vagyis  én  az  elején  teljességgel 
hagytam önállóan dolgozni őket, mivel volt az elején időnk, három-négy napunk arra, 
hogy  miközben  a  technikát  (az  AVID  vágóprogramot)  tanulták,  már  vágtak  zenére 
gyakorlásképpen  egy  anyagot,  egy  jelenetet  és  dialógot  is.  Ennek  kapcsán 
megbeszéltük az alapokat, például hogy a vágással hogyan alakítható ki, hogy itt ki 
hogy reagál valamire egy szituációban, ezt vagy azt a plánt miért kell ide vagy oda 
tenni. Ennek alapján már hozzá tudtak kezdeni önállóan a beérkező muszterekhez. E 
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gyakorlatok alapján már belejöttek, hogy mi a különbség, ha zenére vágnak, vagy ha 
szöveget, dialógust.

VT: Mi volt a helyzet a technika, az AVID megtanulásával? Sokat küzdöttetek?

CJ: Küzdenek vele folyamatosan. Ezért sem lenne szerencsés, ha folyamatosan ott ülnék 
mögöttük,  mert  ezt  tudom  saját  tapasztalatból,  hogy  csak  úgy  lehet  a  dolgot 
megtanulni, ha néhányszor megszívja az ember és azután már biztos megjegyzi. Ha én 
mindig ott vagyok és az első problémánál belenyúlok és megcsinálom helyettük, akkor 
sosem jegyzik meg. 

VT: Mire elég egy tíz napos alkotótábor a vágócsoportban? Mit lehet elsajátítani?

CJ: Mivel most egy új vágóprogramot tanultak, ehhez ez a tíz nap elég rövid idő. Az 
AVID-dal kapcsolatban szerintem elértük azt,  hogy mindenki eljutott  arra a szintre, 
hogy ha bármikor elé kerül később a program, akkor hozzá mer nyúlni, és már csak a 
gyakorlatot  kell  megszerezni  sok munkával  … de az AVID megszeretésének  fázisa 
most sokaknak még hátra van. Főleg azok nem kedvelik ezt az új programot, akik már 
dolgoztak  korábban  más  programmal,  például  Premierrel.  De  akinek  ez  az  első 
tapasztalata vágóprogramokkal, máris megszerette az AVID-et. 
Ezen  kívül  szerintem egy  csomó mindent  megtudtak  a  filmről,  arról,  milyen  filmre 
dolgozni;  a  játékfilmes  technikákról,  hogyan  jut  el  a  film  odáig,  hogy  abból  egy 
vetíthető kópia legyen.
És kaptak talán valamilyen gondolkodásmódot is, egy alapot, túl a pszichológián, tehát 
azon, hogy hogyan kezeljük a rendezőket, mert ilyen kérdések is voltak. Például, hogy 
mi van, ha én azt akarom, hogy ne így vágjuk, de ő mégis azt akarja – ilyesmikről 
beszélgettünk szinte minden nap hosszasan.

VT: Szerinted milyen az ideális vágó-rendező viszony egy játék-, vagy rövidfilmben? 
Milyen  típusú  rendezőkkel  szeretsz  együtt  dolgozni,  milyen  munkakapcsolatot 
kedvelsz?

CJ: Azt szeretem, ha megbíznak bennem. Ehhez mondjuk időre van szükség. Mert az 
nem elég,  hogy látják,  ügyesen tudom nyomogatni  a  gombokat,  meg esetleg  össze 
tudok vágni egy jelenetet.  Akkor derül ki minden, hogyha éles helyzet van, például 
amikor kidob magából a készülő film egy jelenetet, amit véres verejtékkel leforgattak, 
és akkor elő merek állni azzal, hogy ettől meg kellene válnunk. Ezek a helyzetek a 
bizalom próbái is, hogy mennyire fogadják el, vagy mennyire nem a véleményemet. 
Azután telik-múlik az idő, bebizonyosodik dolgokról, hogy igazam van, vagy akár az, 
hogy  nincs  –  lényeg,  hogy  az  ilyen  súlyos  döntésekkel  én  is  komoly  felelősséget 
vállalok a munkafolyamatban. Tehát a bizalom és persze a közös gondolkodás az, ami 
fontos.

VT: És a közös gondolkodásba te mikor szoktál beszállni? 
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CJ: Akkor, amikor felhívnak. Ha a forgatókönyv írás szakaszában hívnak fel, vagy az 
első  változatot  adják  oda,  hogy  olvassam  el,  akkor  elmondom  a  véleményem  a 
könyvről.  Megbeszéljük,  hogy  technikailag,  plánozásban  hogyan  képzelték  el  a 
megoldást.

VT: Szereted, ha már korán bevonnak a folyamatba? 

CJ:  Igen,  az  jobb.  Ki  szoktam menni  a  forgatásra  is,  ott  is  bele  lehet  még  szólni 
dolgokba, de persze csak ha nagyon muszáj (nevet). Mondjuk, meglátok valamit, amit 
nem  lehet  leírni  a  forgatókönyvben,  mert  mondjuk,  a  színész  csinálja  szinte 
önkéntelenül,  meglátok  valamilyen  mozdulatot,  ami  jön  a  szerepből,  és  olyankor 
szoktam szólni, hogy esetleg ezt nem vesszük-e fel. 

VT: A vágószobában hogyan dolgozol? Milyen sűrűn tűnnek fel nálad a rendezők?

CJ: Ez teljesen rendező függő. A legjobban úgy szeretek dolgozni, hogy ha az elején 
együtt kimusztereljük, megbeszéljük, hogy ki mit gondol a jelenetről, melyik szereplő 
éppen milyen fázisban van a filmben betöltött szerepéhez képest, milyen viszonyban 
vannak, hol  milyen váltásnak kell  lennie.  Alaposan végigbeszéljük az egészet  – én 
szeretek mindenre rákérdezni, amit nem értek, mert különben ha nem értem, akkor 
esetleg  valamilyen  hamis  reakciót  vágok  be.  Ezután  egy  kicsit  magamra  hagynak, 
összevágom az első változatot, és utána megmutatom. Amire vagy azt mondják, hogy 
ez alapnak jó, vagy pedig azt, mi lenne, ha csinálnánk benne még ezt és ezt, és aztán 
elkészítjük az új változatot. Ahogy telik az idő, mondjuk, a negyedik jelenetnél már 
biztos nem kell annyit változtatni, mert fokozatosan ráhangolódom arra, ami a rendező 
elképzelése  az  adott  filmmel  kapcsolatban.  Aztán  ha  valami  mégsem  működik 
koncepcionálisan, azt általában a rendező is észreveszi addigra.

VT:  Vágó  szemmel  nézve  van-e  kedvenc  filmed?  Akár  olyan,  amiben  dolgoztál  és 
nagyon megszeretted, vagy bármilyen más film.

CJ: Most a tábor előtt is rengeteget gondolkodtam azon, hogy milyen filmet hozzak le – 
bár végül is nem volt időnk külön vetíteni –, de ilyenkor általában nem jut eszembe egy 
sem. Bár vannak nagyon érdekesen szerkesztett filmek, de végülis nem tudom.

VT: Szóval akkor nincs mondjuk, egy olyan film, amit valamikor láttál és hirtelen úgy 
érezted, hogy ez olyan nagyszerűen van vágva, hogy vágó akarsz lenni?

CJ: Nem, ez egyáltalán nem így jött. Valójában, ha valaki nincs benne ezekben a filmes 
dolgokban, akkor nem is gondolkodik vágásokban, inkább azt látja, hogy összeáll a 
film, vagy hogy szétesik, illetve csak érzi. Nem is tudom, hogy mi alapján alakul ki az 
az érzés, hogy hú de jól van vágva ez a film annak, aki nem szakmabeli. Mert, ha 
működik a film, akkor jól van vágva.
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VT:  Olyan  szokott  lenni,  hogy  miután  dolgoztál  egy  filmben,  később  megnézed,  és 
valami nem tetszik benne?CJ: Mindig van ilyen. Mindig lehetne egy filmet még tovább 
vágni. Bár igaz, hogy az utóbbi két film, amiben dolgoztam olyan, például az Iszka 
utazása is, hogy amikor egy félév után megnéztem, már nem jutott eszembe semmi, 
hogy mit lehetett volna még változtatni, mert nagyon sok mindent megpróbáltunk a 
vágás alatt. De minden filmben van valami, főleg olyan dolgok, amikről korábban úgy 
gondoltuk,  hogy  semmiképpen  sem  szabad  kihagyni,  mondjuk  egy  jelenetet  vagy 
mondatot, és most már simán azt gondolom, hogy elég lenne a fele is.
Egyébként  az  a  nehéz,  hogy  néző  szemmel  gondolkodjunk  még  három hónappal  a 
munka megkezdése után is. Főleg ahhoz van erre szükség, hogy el tudjuk képzelni, 
hogy mi lenne, ha valamilyen elemet kihagynánk. Ezért is szoktunk úgy tesztvetíteni, 
hogy  kivesszük  azt,  amiről  azt  gondoljuk,  hogy  ki  lehetne  hagyni,  és  megnézzük, 
nélküle  hogyan működik a nézőknek.  Nagyon rizikós kivágni  valamit.  Amikor ilyen 
ügyben  dönteni  kell,  és  nem  vagyok  biztos  benne,  és  a  rendezővel  sem  tudjuk 
egyértelműen elhatározni  magunkat  a kihagyás  mellett,  akkor valami végül  mindig 
amellett szól, hogy tartsuk benn azt az elemet.
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Ligosztájeva Annamária
Film a tükörben

A filmológus csoport  ebben az évben a filmi  önreflexió  kérdéseit  járta körül,  azt  a 
jelenséget, amikor a film önmagáról beszél. A napi két film, és ezek feldolgozása néha 
komoly  erőfeszítést  igényelt  a  csapattól,  a  hangulat  viszont  roppant  barátságos  és 
szórakoztató volt mindvégig.

Mit  is  jelent  az  önreflexió  a  film médiumában?  Induljunk  ki  abból,  hogy  bizonyos 
mértékig minden film önreflexív. A film története során különféle eszközök szolgáltak a 
reflexivitás bemutatására, ezt mi történeti perspektívából kíséreltük meg feltérképezni. 
Már az 1920-as években Buster Keatont is a filmről való intellektuális gondolkodás 
izgatta.  Ars  poeticus filmjét,  a  Sherlock Jr.-t vettük például,  ahol a film és a tükör 
között von párhuzamot a rendező. Ennek értelmében a film olyan tükör, ami mindent 
visszatükröz, csak épp minket nézőket nem. Egy rendkívül erős önreflexív gesztussal 
volt dolgunk One week című filmjében, melyben egy kéz letakarja az objektívet. Ehhez 
hasonló intenzitású reflexív gesztus feltehetőleg nincs több a némafilm korszakában. A 
narratív tér viszont még nem záródott le ekkor, a vetkőző nők rendre belenéznek a 
kamerába, feltételezve, hogy a kamera másik oldalán ott ül a néző. 
Keaton gegjeit  és  Mabel  Normand (a  „női  Chaplin”)  improvizatív  játékát  és  filmjeit 
hátrahagyva az Alkony sugárút világában barangoltunk. Első feladatunk az volt, hogy 
filmi jelek alapján megfejtsük, mikor készült a film. A megoldás kulcsa egy stilisztikai 
jelzés volt, nevezetesen a mélységi szerkesztés sajátos alkalmazása, amiből sejthettük, 
hogy  az  Aranypolgár után  foroghatott,  mivel  pedig  az  ún.  Paramount-döntésre 
reflektál, nyilvánvaló, hogy 1948 után vagyunk. A filmológus palánták között többen a 
forgatókönyvírás iránt érdeklődnek, ezért részletesen elemeztük a film szerkezeti vázát 
szekvenciáról szekvenciára haladva, figyelve a motivációra, a karakterábrázolásra és 
dramaturgiára. A hollywoodi mítosz után Hitchcock Hátsó ablakán húzták fel a redőnyt, 
így  léphettünk  be  egy  belső  udvar  színterére.  Nem  tehettünk  mást,  Jeffel  együtt 
figyeltük  az  ott  lakók  életét.  Végül  arra  a  konklúzióra  jutottunk,  a  kukkolás  nem 
elítélendő,  s  tulajdonképpen  nem  is  tudjuk  kivonni  magunkat  alóla.  A  suspence 
hatásmechanizmusát megtapasztalva egy esősebb, mégis vidámabb színre léptünk: az 
önreflexív jelenségek bizonyos műfajokban – mint a musical – igen erősen jelennek 
meg. Ezt bizonyítandó előbb egy klasszikus (Ének az esőben), majd egy kortárs musicalt 
(Moulin Rouge) láttunk.
Kiemelt  ponthoz érkeztünk Fellini  8 és fél című filmjével.  Az új stíluskorszakban,  a 
modernizmusban a film szerzőjének pozíciója megváltozik, innentől kezdve morális és 
esztétikai  koherenciáról  beszélünk.  A  rendező  olyan  művészként  jelenik  meg,  aki 
kritikai  önreflexióval  külső nézőpontból  bírálja  a  valóságot.  Antonioni,  Bergman és 
Fellini kritikai állásfoglalása a film, ezt bizonyította a Nagyítás, a Persona, és a 8 és 
fél is.
E  három  opusz  után  egy  Truffaut-film,  az  Amerikai  éjszaka önreflexív  működésén 
keresztül ismerhettük meg egy francia újhullámos rendező véleményét a filmezésről. 
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Ezután a játékfilmek színteréről áttértünk az áldokumentumfilmekre, melyek kapcsán 
arról tanakodtunk, miként tehetünk különbséget a fikciós és dokumentumfilmek között. 
Pusztán  filmformanyelvi  elemekből  ugyanis  nem lehet  megállapítani,  melyikről  van 
szó. A dokumentumfilm kategóriája egyébként is érdekes az önreflexió szempontjából, 
mivel  a  filmtörténet  során  a  különböző  formai  változatokat  jól  kategorizálhatjuk 
aszerint, hogy bennük milyen mértékben jelennek meg önreflexív elemek. 
A következő napirendi pont Lars von Trier és a Dogma mozgalom önreflexióhoz való 
viszonyának  vizsgálata  volt,  amivel  kapcsolatban  Trier  Öt  akadály című  filmjét 
vetítettük.  A  tábor  végére  pedig  a  kortárs  filmművészet  két  izgalmas  jelenségének 
megvitatása  maradt:  az  egyik  a  Közel-Kelet  önreflexiós  aranybányája:  Irán 
filmművészete,  a  másik  pedig  a  kortárs  szerzői  film  egy  fontos  alakja,  akinek 
életművében visszatérő formaelem az önreflexió: Michael Haneke.
A  vizsgált  filmek  volt,  hogy  az  apparátust  tették  láthatóvá,  volt,  amikor  reflexív 
feliratokkal tűzdelték tele a filmet, vagy keret a keretben, film a filmben megoldásokat 
alkalmaztak  –  mindenesetre  nem  ferdítek  az  igazságon,  ha  azt  mondom,  a 
reflexivitásra  hozott  számtalan  példa  után  megbizonyosodtunk  arról,  hogy  a  filmi 
önreflexió  él  és  virul,  s  egy  kis  érzékenységgel  meg  is  találhatjuk  a  nyomait,  ha 
„direkt” az objektív/vászon felé fordulunk.

    A filmológusok: Peti, Teréz, Zsuzsi, Zsóka, Annamari, Ági, Kata
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