
  

  

TÍZ ÉV, TÍZ NAP 

Immáron tíz éve, hogy – a költő 

szavaival élve – a tétlenség telét fel-

váltotta a tettek tavasza, és megszer-

veződött a Filmtett alkotótábora. A 

tizedik év egy rendezvény életében 

nem csak azért kiemelt jelentőségű, 

mert szép, kerek szám, hanem azért 

is, mert a nagykorúság hajnalát jelzi. 

Pontosabban a nagy kiskorúság kez-

detét. Az elmúlt évtized során a Film-

tett alkotótábora énképet nyert, öntu-

datossá vált, és a rangja is megnőtt. 

A kellemes időutazást biztosító – 

cirka tízszer tíz évvel a múltba tele-

portáló – Sepsibesenyő zsákfaluja a 

tizedik születésnap ünneplésének 

ideális helyszíne volt. A külső forga-

tásokhoz sokszínű terepviszonyokat 

(tavat, hegyet, földutat), a belsőkhöz 

archaikus bukét kínált (gondoljunk 

csak a kocsmák és közértek tradicio-

nális funkcióit pazarul kombináló 

Törpike boltra, vagy a tóparti Pano-

ráma bisztró egzotikus enteriőrjeire), 

a falu peremén magasodó tábor 

barakk-komfortja pedig egyaránt volt 

kiváló az animátorok pixelvadá-

szatához, a filmek utómunkájához, 

valamint a forgatások megpróbáltatá-

sainak és bizonyos egyéb civil tevé-

kenységek fáradalmainak a levezeté-

séhez. (Külön köszönet Bántó Csabi-

nak az éjszakai pihegés helyszíne-

ként szolgáló garázsklub megszerve-

zéséért és operatív üzemeltetéséért.) 

A végére még a jó idő is megér-

kezett – pedig nem indult minden 

napsugarasan. Soha korábban nem 

mondták vissza ennyien a jelentke-

zésüket, ezért néhány csonka csoport 

is akadt, szerencsére azonban az érde-

mi munkát mindez nem akasztotta 

meg. Az összesen hatvankét részt-

vevő nyolc csoportban dolgozott, és 

mindent együttvéve négy kisjáték- és 

kilenc animációs film készült a tábor-

ban, ezekhez bónuszként járult Anger 

Zsolt és színészcsoportja kísérleti 

opusza, valamint az operatőrök 

etűdjei. Végeredményben egy egész 

tucat mozgókép született Besenyőn. 

Persze – tudjuk jól – nem mentek 

minden gond nélkül a forgatások, 

volt olyan rendezőjelölt, aki a végte-

lenségig nyújtotta (volna) a munkát 

(mint Erich von Stroheim a Víg 

  

  

özvegyben), volt, aki lelkesen túlfor-

gatott (mint Kuroszava A hét szamu-

rájban vagy Kubrick A ragyogásban), 

és akadt olyan direktor is, akinek a 

filmje menthetetlennek tetszett a 

muszterek láttán (mint Huszárik 

Szindbádja, mielőtt minden vágók 

királya, Morell Mihály megmentette 

volna). Jóllehet amikor e sorokat 

rójuk, egyelőre csak a töredéke szten-

derdizálódott az idei filmeknek, de 

az már most bizton kijelenthető, hogy 

a művek ígéretesek, a paletta színes. 

Az idén nyolcadik alkalommal 

készül újság a Filmtett alkotótáborá-

ban; a címet a tábor alatt a falu 

szomszédságában zajló Székely 

Vágtától (a budapesti Nemzeti Vágta 

erdélyi társrendezvényétől) kölcsö-

nöztük. A szövegek négy blokkba 

rendeződnek az újságban: az elsőben 

a tavalyi (homoródfürdői) Filmtett-

workshop kisjátékfilmjeiről szóló 

kritikákat közöljük, a másodikban az 

idei tábor vezetőtanáraival készült 

villáminterjúk találhatóak, a harma-

dikban a tábor kisfilmjeinek forgatá-

sáról szóló riportok állnak, a negyedik 

rovatba pedig a kisjátékfilmek 

forgatókönyveit gyűjtöttük össze. Az 

eddigi tábori lapokban a 

forgatókönyveket nem közöltük, 

most azért változtattunk ezen a 

stratégián, mert felettébb tanulsá-

gosnak ítéljük a kész filmek és a 

könyvek összevetését egymással. Az 

újság végén bónuszblokként találni 

azokat a véleménymorzsákat, amelye-

ket Ti, a tábor lakói fogalmaztatok 

meg a besenyői tíz napról. 

A véleményládából kapott infor-

mációk alapján úgy fest, nemcsak 

nekünk, de nektek is tetszett itt. 

Bízunk benne, hogy a jövőben lega-

lább újabb tíz évet (sőt: tízszer tízet) 

él meg a tábor. 

 

 

 

 



  

  

 

BLAMÁLÓ 

Aki vermet ás... 
László József: Gödör 

A játékfilmeket két nagy csoportba 
szokás rendezni: az egyik a közön-
ségfilm, a másik pedig a művészfilm 
lenne, holott minden bizonnyal haté-
konyabb jó meg rossz filmekről 
beszélni. Itt van mindjárt a Gödör 
című kiváló film, amely egyszerre 
művészi és közönségbarát darab. 

Csak nagy átalánosságban tudnám 
összefoglalni a Sapientia filmszakán 
végzett László József munkásságát, és 
kijelenteni mindössze annyit merek, 
hogy a közös visszatérő elem, motí-
vum filmjeiben a hirtelen lett egyen-
súlyvesztés. Hősei, alakjai váratlanul 

mélyvízbe eveznek, avagy „belekerül-
nek a gödörbe”, s általában megoldás, 
feloldás nincs. A Lépcsőház című filmjé-
ben például egy titokzatos, félelmetes 
szomszéd felkeresésére szánja rá 
magát a film főhőse, majd nem érkezik 
vissza. A barátnője utána indul, s 
mikor tétován felér az emeletre, rémül-
ten konstatálja, hogy a mitikus öreg-
anyónál az ajtó nyitva, de semmi hang 
nem jön ki onnan. A lány belép, majd 
kis idő múlva az üres lépcsőház 
képével le is zárul a film. Ugyanígy az 
Öngólban, egy kisfiú szőnyeget porolni 
indul a játszótérre, ahol a nagyobb 
gyerekek megalázzák. Az anya meg-
lepő módon nem siet a gyerek segít-
ségére, hanem egy fura, kissé groteszk 
víziót hallucinál, és ezzel le is zárul a 
film. Az Autóstop című filmben egy 
lány a barátjával stoppolna haza, egy 
férfi megáll nekik, a lány elalszik 

barátja ölében 
az autóban. Ké-
sőbb arra éb-
red, hogy a fiú 
már nincs mel-
lette. Kétségbe-
esetten kérdez 
a fiú felől, de a 
sofőr állítja, 
hogy a lány 
egyedül szállt 
be az autóba. 
A lány végül 

  

  

kimenekül az autóból, de ahogy egye-
dül rohan az úton, egy másik autó 
lefékez mellette, különös fiatalok 
szállnak ki belőle, és váratlanul jött 
brutalitással kezdnek a lánnyal „ját-
szani”. A film vége ezúttal is nyitva 
marad. 

A tavalyi Gödör című film picivel 
egyszerűbb képlet. Amikor először 
láttam, lenyűgözött, hogy csaknem 
annyira bámulatosan könnyed stílusa 
van, mint egy Coen-opusznak. A rö-
vidfilm mintha a Blood Simple egyik 
jelenetének a feldolgozása lenne (a 
halott feltámadásának jelenetére gon-
dolok), de legalábbis emlékeztet arra a 
stílusbravúrra. Jelzem, Józsi filmjének 
a költségvetése maximálisan alacsony, 
mégsem lesz izzadtságszagú az alko-
tás. Két fiúról szól, akik elütöttek egy 
járókelőt, utána pedig kétségbeesetten 
el akarják temetni egy erdőben. Csak-
hogy a halottnak hitt járókelő várat-
lanul magához tér, aztán megjelenik 
egy lány is, aki menekül, egy vadász, 
aki üldözi, aztán minden faszán össze-
kapcsolódik. Minőségi groteszket 
látunk, thriller-csomagolásban. 

Lenyűgöző, más szót nem tudok rá 
találni, lenyűgöző, hogy Józsinál 
mennyire jó helyen van a kamera 
mindig. Semmi fakszni, szikár a film 
megmunkálása (csak egyszer van fahr-
tolás, csak egyszer steadyzés), mégis 
professzionális hatása van az egész 

alkotásnak (operatőr Pákozdi Ágnes – a 
szerk. megjegy.). A történet gördülé-
keny, maximálisan vicces, jó fordula-
tokkal, fölösleges részek nélkül. Bizto-
san nem tökéletes film, de szán-
dékosan nem fogok hibákat keresni 
benne, mert azt kötözködésnek érez-
ném – a magam részéről. És az, hogy 
így tudok hozzáállni egy filmhez, az 
nekem (közel) katartikus értékű... 

Oláh-Badi Levente 

Megoldás minden 
problémára? 
Bakó Kincső: Jobb kanyar 

Abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy idén is egy Bakó 
Kincső-filmről írhatok, mint ahogyan 
azt tavaly is tettem (akkor a 
Változatok című egysnittes darabot 
vizsgáltam meg). Az már sokkal 
kevésbé szerencsés, hogy míg a 
tavalyi írásomból ömlött az elismerés 
és a tisztelet, ezt idén sajnos nem 
tehetem meg. Ennek az oka elké-
pesztően egyszerű: míg a tavalyi film 
nagyon jó volt, az idei gyenge.  

Fiatal rendezőkkel folytatott beszél-
getéseim alapján az az általános 
tapasztalatom, hogy a forgatóköny-
veik írása közben nem gondolnak bele 
abba, hogy a dialógusok, snittek vagy 
jelenetek miként fognak kinézni a kép-
ernyőn. Elképesztően sok olyan elem 



  

  

van, amely papíron tökéletesen hang-
zik, de filmen már meglehetősen 
szándékolt és valószerűtlen hatású. 
Egyértelműen ez a helyzet az egyébként 
kiemelkedően tehetséges Kincsőnél is. 

A Jobb kanyar egy életébe belesava-
nyodott felső-középosztályú férfi röpke 
kalandjáról számol be. Az alkotók 
minden bizonnyal azt szerették volna 
érzékeltetni, hogy a főhős ezen a 
napon elképesztő letargiában van, de 
erről mindössze csak az árulkodik, 
hogy meglehetősen morcos ábrázata 
van és köszönni is alig hajlandó. Ma-
napság számos filmkészítő azt hiszi, 
hogy elég egy adott szituációt csak 
jelzés értékűen ábrázolni és a néző 
majd kiegészíti azt – pedig ha nincs 
elegendő információja a felskiccelt 
helyzetről, akkor mindezt nem fogja 
tudni megtenni. 

A Jobb kanyar nevesincs hőse (alakí-
tója Nagy 
Zsolt, aki 
amúgy Pálfi 
György Nem 
vagyok a barátod 
című filmjének 
egyik fősze-
replője) úgy 
tűnik, megta-
lálta napjának 
megmentőjét. 
A főhős bizarr 
helyzetbe ke-

rül: egy afféle ember-börzére. Egy le-
pusztult, hatalmas raktárépületben 
kvázi háziállatokként embereket 
tartanak fogva, akik – mint a hősünket 
körbevezető főnökasszony elmon-
dásából megtudjuk – egy-egy speciális 
probléma orvoslására képesek. Az 
egyik középkorú személy például 
izzadás ellen használható, merevedési 
zavarok megoldására pedig egy 
tizenéves fiú a legjobb választás. 
Ennek a jelenetnek – és lényegében az 
egész filmnek – az a nagy problémája, 
hogy nem világos: a látottak ironi-
kusan szemlélendőek, vagy pedig 
komolyan veendők. Ez viszont nem a 
mű többértelműségét segíti, hanem in-
kább tönkrevágja azt. (A vízvezeték-
szerelésre alkalmas középkorú férfi 
szükségessége külön kérdés számom-
ra, de az is előfordulhat, hogy Kincső 
filmje egy olyan disztópiát sejtet, ahol 

  

  

már lehetetlen épkézláb vízvezeték-
szerelőket találni.)  

A dramaturgiai tetőpont is megle-
hetősen kérdéses. Hősünk ugyanis 
jókora verést kap a nálánál legalább 
ötven kilóval könnyebb, frissen 
vásárolt rabszolgájától. Itt felmerülnek 
bizonyos kérdések, mert valószínűleg 
ennél a jelenetnél kéne keresni az 
egész mű mondanivalóját. Miért pont 
most szakadt el a cérna a harcias 
lánynál? Egyértelmű, hogy az ő szálát 
korábban el kellet volna kezdeni 
vezetni és akkor még érthető is lett 
volna. Miután kifekteti a főszereplőt, 
rögtön rágyújt, majd a cigarettát oda-
adja a földön fekvő férfinek. Ezután a 
férfi feláll és menne autójához, de a nő 
követi. Itt végleg elvágta magát a film, 
hiszen, ha nem ment volna tovább a 
nő, hanem elmenekült volna, akkor 
nyugodtan lezárhatjuk, hogy a főhős 
kapott egy jókora verést, egy fogva 
tartott fiatal hölgy pedig elszabadul-
hatott. De nem.  

Kincső rendre kihagyja a narratív 
ziccereket, de nemcsak a történet zava-
ros, problémás a film vizuális megfor-
máltsága is. A legtöbb beállítás unal-
mas. Az operatőr is valószínűleg 
érezte ezt és – teljesen öncélúan, feles-
legesen – fura kameraállásokat produ-
kált (például a film elején abban a 
jelenetben, amelyben a főszereplő egy 
kávézóban ül). A rendező túlvállalta 

magát azzal, hogy egy ilyen összetett 
és gazdag hangulatot akart filmre 
vinni, amely még a profiknak is 
kihívást jelenthet. Nem a stáb szakmai 
tudásának voltak hiányosságai, hiszen 
az összes alkotó megmutatta már, 
hogy képes szuper munkákat létre-
hozni, hanem maga a fa volt túl nagy, 
amibe elkezdték csapkodni a fejszét.  

A film végeredményben kicsúszik 
Kincső keze közül. Próbára teszi ugya-
nis a nézők tűréshatárát és türelmét. 
Remélem, nem csodálkozik az általam 
eddig csodált fiatal filmes, hogy 
ennyire határozottan fogalmazok. 
Tényleg sajnálom. 

Mocanu Attila 

Bánatomat filmben 
mondom el 
Oláh-Badi Levente: nAGYŐ 

Oláh-Badi Levente visszatérő lélek-
nek számít a Filmtett-táborokban, így 
a kolozsvári filmes berkekben sem 
ismeretlen fiatal alkotó humora már 
hírhedtté vált az utóbbi években. 
2010-es, Homoródfürdőn játszódó 
kisfilmje ezt a játékosságot próbálja 
meg átültetni az érzelmek világába, 
ahol – szappanoperaszerűen – elvileg 
bármi megtörténhet.  

A hatperces film középpontjában 
egy rendhagyó szerelmi háromszög 
áll, melynek tagjai: Tamás, az ő „hiva-



  

  

talos” barátnője Réka, és a szeretője, 
Maya. A lányok tudnak egymásról, és 
mindketten arra várnak, hogy a fiú 
majd önszántából szakít a másikkal. 
Mint azt az alkotótól megtudtam, a 
történések valós eseményeken alapul-
nak, így talán az a film legnagyobb 
problémája, hogy a háttérinformációk 
hiányában nem áll össze a kép, 
legalábbis minden furcsának, gro-
teszknek és hiteltelennek tűnik.  

A kapcsolatban a két lánynak gya-
korlatilag szava sem lehet, nem tudják 
befolyásolni az eseményeket, hiszen 
Tamás úgy játszik velük, mintha holmi 
vékony szálon perdülő marionett-
figurák lennének. A józan ész megkö-
vetelné, hogy valamelyikük lemorzso-
lódjon a történet végére, ám a legna-
gyobb meglepetésünkre, a torz három-
szög egy négyszemélyes (Tamás apjá-
nak jelenlétével megerősített) közös 
vacsorába torkoll. 

Tamás találkái a lányokkal párhu-
zamos 
jelenetekben 
elevenednek 
meg, a film 
izgatott 
tempója, az éles 
vágások és a vi-
szonylag gyors 
kameramozgás 
pedig a fősze-
replő belső vilá-
gát próbálja 
érzékeltetni. 

A baj csak az, hogy a szerelmi há-
romszöget és a döntésképtelenség 
problematikáját leszámítva semmit, de 
semmit nem tudunk meg egyik karak-
terről sem, így elég nagy feladatnak 
bizonyul a néző számára, hogy 
bármiféle empátiát érezzen Tamás 
ügye iránt. Szabó Tamás, Sebők Maya 
és Ferencz Réka alakítása mondhatni 
tökéletes, mintha valóban önmagukat 
adnák. Semmitől nem riadnak vissza, 
így van néhány vadabb jelenet is elrejt-
ve a szolid szenvelgés pillanatai közé. 

Tamás kínja logikusnak és megér-
demeltnek bizonyul – ha már kettős 
játékot játszik, akkor hadd kapja azt, 
amit megérdemel. Ám a büntetés soha 
nem következik be, és már-már nevet-
ségessé válik, hogy két nő is ilyen 
szinten képes megalázkodni előtte. 
Annak ellenére, hogy a forgatókönyvet 
az élet írta, szükség lett volna némi 
plusz információra, hogy számunkra is 
nyilvánvalóvá váljon, mitől olyan 

  

  

népszerű fiú ez a Tamás. Miért nem 
képes senki sem lemondani róla? 

A film egyik legeredetibb pillanata 
(a jegygyűrűnek kinevezett söröskupa-
kot és a huzamosabb ideig kivillanó 
mellbimbókat leszámítva) Tamás 
szólója, Nina Simone Feeling Good 
című dalának reprodukciója, mely 
alatt – már kevésbé eredeti módon – a 
három főszereplő fontosabb emlékké-
peit tekinthetjük meg még egyszer (ha 
valaki esetleg elfelejtette volna három 
perc alatt). 

A nAGYŐ-t az sem menti, hogy – 
tábori film lévén – gyorsan, rövid idő 
alatt készült. Oláh-Badi Levente mun-
káját nehéz pozitív jelzőkkel illetni. 
Talán éppen a cím az, ami egy kis 
zamatot varázsol a pergő képek mögé 
– bár végül egyik nagy Ő-nek sem 
mondanak „agyőt”. Talán majd a 
filmen kívül, a színfalak mögött, egy 
józanabb és erkölcsösebb világban… 

Csoma Emőke 

Magyar psycho 
Monhalt Ákos: Trash Motel 

A magyar filmtörténetben alig talá-
lunk példát horrorfilmre, leszámítva 
a némafilmkorszak néhány darabját 
(Lajthay Károly: Drakula halála), 
továbbá a kilencvenes évek egy-egy 
rajongói vagy amatőr próbálkozását 
(lásd a dunaújvárosi Cruel World 

Team munkáit, a Kárhozattól a Has-
falmetszőkig). Olyan horror pedig 
kiváltképpen kevés akad a magyar 
filmtörténetben, amely egyrészt 
alázatosan betartja a műfaji követel-
ményeket, másrészt viszont ki is 
gúnyolja azokat.  

A Filmtett-alkotótábor megfelelő 
közegnek bizonyul olyan filmes kísér-
letezésekre, melyek környékünkön 
eddig kevésbé gyakorolt műfajokat 
mozgósítanak, értelmeznek újra. A 
tavalyi homoródfürdői tábor egyik 
kisfilmje, a Trash Motel, Monhalt Ákos 
rendezésében a klasszikus horrorfil-
meket idézi, de azon nyomban, hogy 
műfaji jegyekhez nyúl, máris kiparo-
dizálja azokat. A hétperces kisfilm 
alapszituációja jól ismert: egy fiatal nő 
(Sebők Maya) és a nála idősebb férfi 
(Pálffy Tibor) egy lerobbant motelhez 
érkeznek, s jobb híján ott kell töltsék az 
éjszakát. Az alkalmazottak legalább 
annyira gyanúsak, mint a hely maga, s 
a tény, hogy a két új vendégen kívül 
senki más nem veszi igénybe a szállót. 
A nő éjjeli vécézése közben papír nél-
kül marad, s minden hirtelen átmegy 
rémtörténetbe, félelmetesnek nem 
mondható, de mindenképp hatás-
vadász monstrumokkal (többek közt a 
segítőkész vécepapír-emberrel), sok 
sikoltozással, majd egy váratlan (?) 
csattanóval befejezésképp.  



  

  

Monhalt Ákos filmjéből mindent 
láttunk már valahol: a groteszkül mo-
solygó recepcióst (Szabó Jenő), a kissé 
debil csomaghordót (Békés Bálint), a 
kékes, sejtelmes fényviszonyokat, a 
„hátborzongató” zenét, a szörnyeket, 
majd a hozzájuk társuló reakciókat, és 
így tovább. Mindez azért működik, 
mert el van túlozva: mintha nagyítón 
keresztül látnánk minden snittet, 
színészi gesztust. Az elrajzolással 
Monhalt eléri, hogy paródiaként 
hasson a film, már az első perctől. Ez a 
játékos hangvétel mindaddig műkö-
dik, míg az áldozat és predátorai közti 
csatajelenetekben fel nem tűnik egy 

mikrofon, és néhány képen át látszódó 
kameraárnyék. Ezek a hibák rögtön 
elidegenítik a már amúgy is elide-
genített nézőt, viszont ez a kibillentés 
nehezen fogadható el egyezményes 
alapszabályként, s kissé a házivideózás 
irányába terelik a filmet. 

A Trash Motel ettől függetlenül 
élvezhető variáció a horror műfajára, 
ugyanakkor arra is választ ad, hogy 
miért nem lehet – nem tudunk – 
magyar földön kacagás nélkül hasonló 
filmeket nézni-készíteni.  

Kovács Bea 

  

  

CSEVEGŐ 

„Nem lehet elég 
tapasztaltnak lenni” 
Interjú Anger Zsolttal, a 
színészcsoport vezetőjével 

A többek között A nyomozóból 
ismert Anger Zsolt, noha első ízben 
vesz rész Filmtett-táborban, nem elő-
ször dolgozik Erdélyben: kétszer ren-
dezett a gyergyószentmiklósi Figura 
Színházban, és főiskolásként gyakran 
járt Marosvásárhelyen, egy akkori 
színészosztályhoz mai napig kedves 
emlékek, tartós barátságok fűzik. 
A közeljövőben talán újra láthatjuk a 
székelyudvarhelyi és a vásárhelyi 
színházban, és, amint az a beszél-
getés alatt kiderült, a tábor berkeiben 
is. Csoportjának tagjai: Kovács Kati 
(Sepsiszentgyörgy), Kófity Annamária 
(Vajdahunyad), Porzsolt Erzsébet 
(Sepsiszentgyörgy), Dénes Gergely 
(Székelyudvarhely), Goitein Gergely 
(Budapest), Farkas Ádám (Kecskemét). 

Volt-e valami, amit el akartál 
mondani a színészeknek – ami ki-
mondottan filmes, amit a színin nem 
tanítanak?  

Amit itt ennek a tíz napnak a 
témájául megjelöltem, azt a nevet 
kapta, hogy a neutralitás hatalma, 
ereje. A filmen gyakorta csak egyetlen 
testrésze van jelen az embernek, míg a 

színpadon az egész teste rendelkezé-
sére áll, hogy kifejezze magát. Filmen 
lehet, hogy csak a szemével, a homlo-
kával vagy a körmét piszkáló kezével 
kell valami kifejezzen. A színházzal 
ellentétben ezek az eszközök ezersze-
resre felnagyítódnak, és így minden-
féle műviség, mindenféle teatralitás 
borzasztóan árulkodó. A kamera 
tekintete nem áll meg a bőrnél, átlát 
rajta, belelát a fejbe. A kamera képes 
arra, hogy gondolatokat olvasson ki 
akár egy mozdulatlan arcból. Ezekkel 
a fiatalokkal, akiknek gyakorlatilag 
nulla filmes tapasztalatuk van, az a fő 
feladatunk, hogy olyan módon jelenít-
sük meg a gondolatokat, hogy a 
kamera észrevegye. Azzal kísérlete-
zünk, hogy hogyan lehet a lehető 
legkevesebb gesztussal, a legminimáli-
sabb jelenléttel egy nagyon intenzív 
gondolati világot sugározni, közvetíteni.  

Mennyire nehéz felvételek között 
szerepben maradni?  

Van egy mottóm, amit Őze Lajos 
színész mondott: a színészetben nem 
valaki másnak a bőrébe kell tudni 
bújni, hanem a saját bőrünkből kell 
tudni kibújni. Nem valamilyen masz-
kot kell felölteni, hanem pontosan a 
saját pajzsainkat, korlátainkat kell ma-
gunk körül lerombolni. Ez mégiscsak 
egy szakma, mint a péké – mintha tőle 
megkérdeznéd, hogy tényleg mindig 
reggel háromkor kel, hogy ötre megle-



  

  

gyen a friss kenyér. A színész mun-
kájához az hozzájár, hogy hol parázs-
ból jégbe lép, hol fejest ugrik a mély-
vízbe, hol pedig kényszerszünetel.  

A tábori kisfilmek építenek a 
színészekre, a színészi játékra?  

Egy filmrendező számára nem a 
színész a legfontosabb – illetve nem 
feltétlenül a színész a legfontosabb. Ez 
paradox, mert a filmkészítésnél szerin-
tem az egyik legfontosabb alappillér a 
jó szereposztás. A rendezők nem a 
színészre építik a történetet, hanem a 
történetükhöz, amit megálmodtak, 
keresnek karaktert. A táborban hat 
színész van, három fiú és három lány, 
de nem feltétlenül olyanok a történe-
tek, amikhez ők kellenek – és ilyenkor 
előfordul, hogy a rendező nem az a 
színészt választja, aki kéznél van. 
Lehet, hogy meglát egy civil embert, 
vagy csak egy 
arc kell neki. 
Ilyen szempont-
ból a színész sze-
mélye kevésbé 
fontos, mint a 
karakteré.  

A rendezők 
mennyire 
boldogulnak a 
színész-
vezetéssel? 
Érezted 
valamelyik 

tábori forgatás alatt, hogy rossz 
irányba terelik a színészeket?  

Persze, volt olyan, amikor kellett 
fogódzót adni. A legtöbb rendező 
nemigen ad miérteket. Azt mondja, 
hogy amikor itt belépsz, fordulj balra, 
egészen egyszerűen azért, mert onnan 
jön a fény, vagy mert esztétikailag az 
oda kívánkozik. Van, aki nehezen tud 
kommunikálni a színészekkel, van, aki 
azt mondja, hogy a rendezőt nem kell 
érdekelje az, hogy a színész hogyan 
dolgozza fel magában az instruk-
ciókat. Herskó János – a Svédországba 
emigrált magyar filmrendező, aki a 
főiskolai éveim alatt három hónapos 
kurzust tartott nekünk – azt mondta, 
hogy találjunk magunknak egy belső 
szándékot, célt. A színésznek kell min-
dig magának a leszúrt jelzőcövekek 
közötti út miértjét megtalálnia, 

  

  

megteremtenie, úgy, hogy az a karak-
terhez hű legyen.  

Sikerült ez a színészeknek? 
Az első napon volt egy gyakorlat: 

leültettem őket, és azt mondtam, hogy 
bármilyen belső tartalommal, minden-
féle mimika, gesztus nélkül, legyenek 
jelen egy percig a kamera előtt. Ezeket 
felvettük. Amennyire hat ember külön-
bözhet egymástól, ők különböznek 
egymástól, viszont mindegyik hordoz 
egy titkot – ilyen szempontból nagyon 
érdekes alkotók, már önmagukban. 
Miközben dolgoztunk, és én, mint egy 
ilyen játékmester vagy mi az ördög, 
részt vettem a forgatásokon, azt tapasz-
taltam, hogy mindnyájan rendkívül 
érzékenyek az instrukciókra. Jól forog 
az eszük, rettenetesen intenzíven gon-
dolkodnak. Mindent magukba szívnak 
és megjegyeznek.  

Ti egy külön projekten is 
dolgoztok a tábor alatt.  

Ezt magam hoztam – mivel nem 
vettem még részt Filmtett-táborban, 
megpróbáltam elképzelni, hogy mi az 
időbeosztás. Amivel én készültem, az 
Beckett egyik színdarabja, a Játék, ami 
tulajdonképpen három monológ, ami-
ket egy szerelmi háromszög három 
sarka mesél el, a saját szemszögéből. 
Mint ahogy minden Beckett-írás, vala-
hogy lebegteti a halált, az elmúlást. Ő 
minden drámájában kacérkodik a cir-
kusszal, a bohócokkal meg a filmmel – 

az ő fejében egy fura gomolygó egy-
séget alkot ez a három. Ilyen módon 
kezdtünk el a szöveggel foglalkozni. 
Látszólag borzasztó egyszerű, de ha 
mélyre ásunk, nagyon bonyolult 
összefüggésekre és gondolati tartal-
makra lehet bukkanni, tökéletesen 
alkalmas arra, hogy ebben a tíz napban 
mutassunk arcokat, gesztusokat, 
gondolatokat, mélységeket. Három, 
szerelemtől szenvedő ember arcát.  

Meghoztad-e a színészek kedvét a 
filmezéshez? 

Ha megjött a kedvük, az nyilván 
nem csak nekem köszönhető. Szerin-
tem most a világon az egy négyzetkilo-
méterre eső filmőrültek száma Bese-
nyőn a legnagyobb. Csupa életerős 
fiatal, akiknek mindenük a film, és 
állandóan fantáziálnak, egy távoli 
kutyaugatásban is egy jelenetet halla-
nak, abban, ahogy a domboldalon 
végigmegy a napfény egy Kuroszava-
filmet látnak. Mindenki olyan módon 
megszállottja a dolognak, hogy csodál-
nám, ha nem kapnának kedvet a filme-
zéshez, és azt is csodálnám, ha énmiat-
tam kapnának. Én csak pici része 
vagyok, és, hála Istennek, része 
lehetek, mert ez egy olyan vonzó 
dolog, ide én biztos szeretnék vissza-
térni – ha máshogy nem megy, ha 
csoportvezetőként nem is lesz rám 
igény, egyszerű résztvevőként is 
jönnék szívesen.  



  

  

Az Emberi munkacímmel futó kis-
filmben te is szerepelsz. Hogyan 
raktad össze a te részedet? 

Az az igazság, hogy nem sokat 
gondolkodtam rajta. Egy nagyon izgal-
mas és szürreális alapszituáció volt, 
amire könnyű improvizálni. Sokszor 
volt módom olyan munkákban részt 
venni, amikben az improvizáció volt a 
dolgok sarkköve, például Jancsó 
Nekem lámpást adott az Úr, Pesten című 
filmjében. A Szalontüdőben is, ami 
tulajdonképpen néma kisfilm, ren-
geteg improvizáció volt. Nagyon sokat 
forgattam, de mégsem vagyok közis-
mert filmszínész. Szerintem nem lehet 
elég tapasztaltnak lenni. Majd elég 
tapasztaltak leszünk a sírban. Ha 
megkérdezel egy lovast, hogy tud-e 
lovagolni, azt mondja, hát, lovagolok. 
De hogy azt mondja, tud lovagolni, 
ahhoz lóháton kell élnie.  

Van-e számodra a közeljövőben 
már konkrét szakmai kihívás? 

Régóta foglalkozom egy film-
forgatókönyvvel, amit én írok, egy 
százéves színdarabból. Most fogok 
találkozni egy német producernővel, 
akit ez a dolog érdekel. Ha el tudnám 
végre készíteni a könyvet, és a film 
meg is valósulna, nagyon boldog 
lennék. Nem biztos, hogy nekem 
kellene rendeznem is, habár abban is 
szívesen kipróbálnám magam, de 
talán mégsem nagyfilmmel kellene 

kezdenem. Magyarországon most a 
filmgyártás helyzete annyira zavaros, 
és sajnos nem látok semmi olyan 
feladatot, amit ha én magamnak nem 
teremtek meg, engem egyszer meg-
találna. De sosem csüggedek, mert 
bízom magamban. Mindig azt szok-
tam mondani, hogy ez egy hosszú 
pálya – azt tudjuk, hogy az élet rövid, 
de a pálya hosszú.  

Kovács Bea 

„Csalás ez a szakma”  
Interjú Czakó Judittal, a 
vágócsoport vezetőjével 

Czakó Judit a magyar filmes szakma 
egyik meghatározó alakja. A több 
mint 13 éve pályán lévő vágó már 
három Arany Olló-díjjal büszkél-
kedhet, az Iszka utazásáért és a 
Kytheráért, továbbá a Köntörfalakért, 
illetve az Utolér című filmért. Idén 
harmadszorra vesz részt a Filmtett-
tábor vágó csoportjának vezetőjeként. 
Tanítványai a táborban: Juhász Jozefa 
(Budapest), Karcagi Klára (Szolnok), 
Molnár Luca Anna (Szeged), Moldovai 
Katalin (Szováta). 

Mi volt az, ami miatt úgy dön-
töttél, hogy eljössz a táborba csoport-
vezetőnek? 

Többször hívtak a táborba, de fél 
évvel előre mindig nehéz volt meg-
mondanom, hogy éppen rá fogok-e 

  

  

érni, hiszen általában nagyon sok 
forgatás van augusztusban. Amikor 
viszont 2007-ben hívtak, úgy időzí-
tettem a munkáimat, hogy el tudjak 
jönni. A csoportvezetés pedig azért 
vonzott, mert egy ideje tartok kurzu-
sokat a MOME animáció, illetve média 
design szakán, tehát közel áll hozzám 
a tanítás. Ez talán azért van, mert 
nekem nem tanította meg senki ezt a 
szakmát, és én 13 év tapasztalatából 
szeretnék visszaadni valamit a 
kezdőknek. 

Haladók vagy inkább kezdők a 
csoportod tagjai? 

Inkább kezdők. Négyből hárman 
még nem is találkoztak azzal a szoft-
verrel, amivel mi itt dolgozunk. A rövid 
idő ellenére szerencsére nagyon ügye-
sen beletanultak. 

Mit csináltatok, amíg nem volt 
még nyersanyag 
a forgatásokról 
amin el lehetett 
volna kezdeni 
dolgozni? 

Beszélgettünk 
elméletről (vágás, 
dramaturgia 
meg plánok) mi-
nimális szinten. 
Továbbá közö-
sen megnéztünk 
néhány filmrész-
letet (elsősorban 
a tengelyugrások 

megértése miatt), amelyeket aztán 
kiértékeltünk. Volt egy olyan felada-
tuk, hogy adott filmből – az Engedj be! 
című svéd horrorból – kellett előzetest 
vágniuk, de olyan is, hogy 150 snittből 
kellett egy fél perces jelenetet készí-
teniük. Volt dolgunk. 

Mitől lesz jó egy vágó? 
Csalás ez a szakma. Főleg egy 

nagyjátékfilmnél. Egy két apró moz-
dulat, és teljesen más funkciója lesz a 
jelenetnek. Nagy felelősség így mani-
pulálni a közönséget. A vágás egy 
játék, az is fontos, hogy a vágó szeres-
sen játszani, legyen merész és próbál-
jon ki több lehetőséget egy film szer-
kesztésénél. Kell empátia is a vágás-
hoz. Ahhoz, hogy egy alkotás termé-
szetes legyen, a vágónak nagyon jól 
kell ismernie a filmben megjelenő 
karaktereket. Néha elég nehéz bele-
képzelni magad például egy férfi 



  

  

helyébe, aki elvesztette a gyerekét, de 
mégis tudnod kell, hogy ő az adott 
szituációban vajon mit csinálna. 
Logika, ritmusérzék és türelem a 
muszterhez, saját magához és a 
rendezőhöz is. (Nevet.) 

Láttam, hogy a legtöbb forgatáson 
jelen vagy a táborban. A nagyjáték-
filmek forgatásain is ott vagy? 

Igen. Nagyon szeretek forgatni, 
főleg olyan rendezőkkel, mint például 
Dyga Zsombor akivel ‘98 óta dolgo-
zunk együtt. Ezeken a forgatásokon 
szkriptelni szoktam, és mivel látom, 
hogy mi zajlik egyes jelenetekben, már 
előre összeáll a kép arról, hogy mit is 
fogok majd csinálni a nyersanyaggal. 
De sajnos van olyan rendező, aki kife-
jezetten megkért arra, hogy ne legyek 
ott a forgatáson. 

Melyik nagyjátékfilm vágása jelen-
tette a legnagyobb kihívást számodra? 

Minden film, amit eddig csináltam, 
kihívás volt. De tényleg. Általában 
olyan típusú filmekkel állok szemben, 
amilyet még nem vágtam, és teljesen 
máshogy kell hozzányúlni egy mű-
vészfilmhez, mint egy műfaji filmhez. 
Ezért volt kihívás az Utolér, mert ilyen 
stílusú filmet még nem csináltam. 
A Köntörfalakban pedig sok hosszú 
snitt volt, ami különösen problémás 
egy vágónak, mert sokszor egyszerűen 
nincs lehetősége belenyúlni. 

Mi a véleményed a filmes vágó 
szakmáról a mai Magyarországon? 

Mit gondolsz azoknak a vágóknak a 
jövőjéről, akik most kezdik a pályát? 

Őszinte leszek: sajnálom őket. 
Tényleg csak reménykedni tudunk, 
hogy majd jobb lesz. Nemhogy a 
kezdők karrierje kérdéses, de még a 
miénk is. A televízióban sok lehe-
tőséget látok, oda sok fiatal mehetne, 
de a televízióknál azt gondolják, hogy 
a vágás csupán technikai munka és 
nem kell hozzá professzionális szak-
ember. Rosszul gondolják. 

Mocanu Attila 

„Hanggal nagyon kreatív 
lehet az ember” 
Beszélgetés Zányi Tamással és 
Várhegyi Rudolffal, a 
hangmérnök csoport vezetőivel 

Zányi Tamás legfontosabb, hangmér-
nökként jegyzett filmjei: Moszkva 
tér, Hukkle, Taxidermia, Dealer, 
Rengeteg. Várhegyi Rudolf legfonto-
sabb, hangmérnökként jegyzett film-
jei: Madárszabadító, Ariadné fonala, 
Sírásó, Átváltozás. Tanítványaik a 
tábor alatt: Veres Péter (Budapest), 
Hidvégi Dániel (Budapest), Juhász 
Jozefa (Budapest), Veiszenbacher 
Tibor-Richard (Nagybánya), Péter 
„Pötyi” Attila (Sepsiszentgyörgy), 
Bacskai Brigitta (Budapest). 

Hogyan lettetek hangmérnökök? 

  

  

Zányi Tamás: Körülbelül 15–16 
évvel ezelőtt történt meg a nagy fordu-
lat az életemben. Tanár voltam, de egy 
adott ponton meguntam, valami mást 
akartam csinálni. Éppen akkor indult a 
Filmművészeti Főiskolán, Budapesten 
az első hangmesterosztály. Oda jelent-
keztem, és felvettek. Egyébként előtte 
már készítettem hangfelvételeket, mivel 
zenével foglalkoztam. Kórusfelvételeket, 
kisebb kamarazenéket két mikrofonnal, 
kísérletező, saját célra. 1996-ban meg is 
találtak, és akkor elkészítettem az első 
CD-re vett Liszt Ferenc összes orgona-
műve című felvételt egy orgona-
művésszel. Ezután jöttek a filmek is. 

Várhegyi Rudi: Az elején nem tud-
tam, hogy hangmérnök akarok lenni, 
vagy legalábbis nem volt biztos, hogy 
ezt a részét választom a filmkészí-
tésnek. Földmérőnek tanultam, dolgoz-

tam is egy évig 
a szakmában, 
és a szerencsén 
is múlott, hogy 
ezután hang-
mérnök lettem. 
Egy ismerősöm 
elintézte, hogy 
bemehessek a 
filmgyárba, és 
ott valami mun-
kát keressek. 
Jelentkeztem is, 
de csak világo-

sítónak vettek fel. Később rájöttem, 
hogy a hanggal való foglalkozásban 
nagyon kreatívan ki tudja élni az 
ember azokat az elgondolásait, ami a 
filmmel kapcsolatban felmerülnek, így 
hát hangmérnök lettem. 

Milyen szempontok alapján válo-
gattátok ki az idei hangmérnök 
csoport résztvevőit? 

ZT: Kevesebb ember volt az idén, 
és igazából a szempont az volt, hogy 
legyenek olyanok, akik érdeklődnek, 
és azt akarják csinálni. Kialakult egy 
elég vegyes, de érdekes társaság. Van 
olyan a csoportban, aki már gyakorló 
zenei hangmérnök, például Dani, és 
van olyan, például Tibor, aki most volt 
elsős a Sapientián. De mindenki meg-
találta a helyét végül a forgatásokon. 

VR: Szeretem azt, ha vannak kez-
dők is a csoportban, bár nehéz ilyen 



  

  

rövid idő alatt felkészíteni őket. 
Viszont ha mindenki kezdő, akkor 
nem tudnak olyan szintre kerülni, 
hogy rájuk lehessen bízni a felszere-
léseket, vagy mondjuk egy kisfilmnek 
a helyszíni hangfelvételeit. A cél az, 
hogy legyenek olyanok is a csoport-
ban, akik nem a nulláról kezdik. 
Örülök, ha erdélyi filmszakosok is 
jelentkeznek a hangcsoportba, mert ez 
segít nekik, hogy az itteni vizsgafilmek 
hangi munkálatait elvégezzék. 

Szakmai szempontból a tábori fil-
mek közül melyik a legérdekesebb 
kihívás? 

ZT: Még nem tudjuk, hogy az utó-
munkában ki mivel fog foglalkozni. Én 
foglalkozom Tihamér animációjával, a 
Játszótérrel, ami nagyon jól alakul és 
elég gazdag a hangvilága is. Szilárd-
nak a Lakatlan sziget a majmokkal című 
kisfilmjéhez 
kellett gyűjteni 
hangokat. 
A játékfilmeknél 
jobban látszó-
dik minden, 
mert ott forga-
tókönyvet is 
olvastunk. 
Technikailag 
némelyik kicsit 
nehezebb. 
A Szufla törté-
nete egysze-

rűbb, és hangban is elég humoros 
dolgokat lehet összehozni, például 
amikor szisszentget a guminő. Hangi 
szempontból a legnehezebb talán 
Nagy Bori filmje. A hang mindig két 
részből áll: egyik technikai, hangmér-
nöki feladat, hogy minden hang ki 
legyen egyenlítve, a másik része meg 
inkább kreatív: a hangdesign, ami 
arról szól, hogy hogyan lehet olyan 
plusz hangot a filmbe illeszteni, ami 
kitalált, ami fantáziát igényel. 

VR: Bori filmjénél azt mondtam a 
srácoknak, hogy belecsöppentek a 
mélyvízbe, mert több olyan jelenet volt 
benne, ami világítás és a beállítás 
szempontjából nagyon elbonyolódott. 
Fizikailag nagyon nehéz volt meg-
felelő pozíciót találni úgy, hogy hang 
és kép szempontjából is jó legyen. Itt 
mindkét hangstábra szükség volt, két 

  

  

hangfelvevő felszereléssel, három mik-
rofonnal, jobbról-balról. Nehéz volt, 
mert ha a mikrofon akár öt centivel 
arrébb került, akkor már árnyékot 
vetett a falon. Nehéz, de sikeres nap 
volt, mindenkivel elégedett voltam. 

Mennyire jön be neked az idei 
helyszín?  

ZT: Jobban tetszik, mint a tavalyi, 
ami hangi szempontból picit zajos 
volt. Ez a tábor csendesebb, 
nyugodtabb. Az viszont már nem 
szerencsés, hogy ilyen az idő, mert 
ebből fakadt egy-két technikai 
probléma. Talán ideálisabb lenne egy 
olyan helyen, ahol lehet közlekedni, ha 
szükség van valamire, akkor be lehet 
ugrani könnyen a városba. Viszont 
olyan szempontból előnyös Besenyő, 
hogy az ember el van zárva a 
külvilágtól, és megpróbálja átállítani 
az életmódját, gondolkodását – nem 
kell böngészni mindig az internetet, 
lehet egymással meg a filmekkel 
foglalkozni.  

VR: Tudom, hogy a szervezőknek 
mindig nagy dilemma a helyszín-
választás, minden helyszín egy lutri: a 
legígéretesebbnek tűnő helyeken is 
előjöhetnek váratlan dolgok. A mos-
tani környezet kiváló adottságokkal 
rendelkezik, gyönyörű környezetben 
vagyunk, van egy tó, falu. A komfort 
viszont kissé alacsony szinten van a 
táborban, ha már mindenképp nega-

tívumot akarok keresni. A társaság 
viszont jó, nagyon jól érzem magam. 

Oláh-Badi Levente 

Aki minden táborban lead 
néhány kilót 
Interjú Bálint Arthurral, az 
operatőrcsoport vezetőjével 

Az idei Filmtett-tábor operatőr 
csoportjának élén egy igazi filmes 
„furcsa páros” állt: a rendezőként és 
operatőrként elsősorban dokumen-
tumfilmjeiről (Csigavár, Ikrek, A 
sárga bicikli, Poros öltöny, Kisvárosi 
mozi) ismert Bálint Arthur (Székely-
udvarhely), valamint egykori diákja, 
a kolozsvári Sapientia – EMTE-n 
operatőr szakot végzett, számos 
diákfilm és az Antigoné, avagy 
Erdélyben filmet együtt című 2009-es 
játékfilm alkotójaként is gyakorlatot 
szerzett Bántó Csaba (Zilah). A nagy, 
nyugodt, fekete ember és alacso-
nyabb, izgága segédjének operatőr-
négyesfogatát idén Antal Emőke 
(Csíkszereda), Csata Hanna (Buda-
pest), Gál Ede (Brassó) és Kürti István 
(Sepsiszentgyörgy) alkotja.  

Arthur, te ötödször vezetted a 
tábor operatőrcsoportját. Hogy érzed, 
milyen volt az idei tábor az előző 
négyhez képest? 



  

  

Soha nem 
tudom összeha-
sonlítani 
ezeket. Mindig 
annyira él ben-
nem az éppen 
aktuális tábor, 
hogy a többit 
jótékony ho-
mály fedi el, és 
nem tudom el-
dönteni, melyik 
volt a jobb. A 
lényeg a tábor 
vége, amikor 
kiderül, hogy milyen filmek készültek 
– mert az a cél, hogy jók legyenek. Ha 
a filmek jók, akkor tudom elmondani, 
hogy jó volt a tábor. Idővel 
törvényszerűen elfárad mindenki a 
csoportomban, mert keményen dolgo-
zunk, és problémákat oldunk meg – 
ezret naponta. De az csak a végén 
derül ki, hogy az operatőr mint 
csapatjátékos, mennyire tudott 
működni, tehát hogy mennyiben 
különbözött ez a tábor a többitől. 

Idén először segítséged is volt a 
csoport irányításában Bántó Csabi 
személyében – mennyit változtatott 
ez a helyzet a dolgokon? 

Nagyon sokat. Ugyanannyira fáradt 
vagyok, mint bármelyik táborban, 
ugyanannyit fogytam – körülbelül 
négy-öt kilót –, viszont van egy nagy 
különbség a korábbi helyzetek és a 

mostani között. Mostanig ha egy 
forgatáson kevesebb technikai prob-
lémát kellett megoldani, akkor azt 
mellőztem, hogy ott lehessek, ahol na-
gyobb szükség volt rám. Idén viszont 
Csabi óriási segítség volt: minden 
forgatáson ott lehettünk, vagy ő, vagy 
én, ezáltal minden film operatőrjének 
ugyanannyi segítség jutott. 

Tavaly a csoportod mind a négy 
tagja már induláskor gazdag tapaszta-
lattal rendelkezett az operatőri munka 
terén, az idei csoportban viszont több 
volt a „kezdő”. 

Ez így van, viszont az a fontos, 
hogy a rendező-operatőr páros együtt 
mennyire tapasztalt, és hogy köztük az 
egyensúly meglegyen. Az nem jó, ha 
az operatőrök teljesen magukra ma-
radva készítik el a filmet. Például ahol 
az operatőrnek kevesebb gyakorlata 
volt, ott úgy alakult, hogy épp azzal a 

  

  

rendezővel dolgozott, aki operatőrként 
is jó tud lenni, és ők egymást segí-
tették. Érdekes egyébként, hogy min-
den rendezőre egy-egy operatőr jut, és 
soha nem beszéljük meg, hogy ki kivel 
kellene dolgozzon, hanem megnézzük, 
milyen az, ha ők maguk közül válasz-
tanak operatőrt, illetve rendezőt – 
minden évben tökéletesen működik ez 
a rendszer, önmagától. Általában úgy 
alakul, hogy egy olyan táborozó, aki 
kevesebb filmet készített, olyan mellé 
kerül, aki már tapasztaltabb. 

Említetted az imént, hogy egyik 
forgatáson több, másikon kevesebb 
technikai kihívással kell szembenéz-
netek. Melyik volt idén a legnehe-
zebb forgatás ebből a szempontból? 

Hát... talán a játszótér bevilágítása 
volt a legnehezebb, Monhalt Ákos 
filmjében. Lényegében vakon kellett 
megcsinálnunk: nappal szereltük fel a 
lámpákat úgy, hogy amikor besöté-
tedik, jó legyen. Kábé két napig beszél-
tünk róla, hogy technikailag hogyan 
csináljuk meg, ráadásul arra is kellett 
figyelnünk, hogy ha az eső esni kezd, 
akkor menteni tudjuk a technikát. Öt 
másodperc alatt mindent. 

Mit tanácsolsz a tábor végéhez 
közeledve, útravalóként a csoportod 
négy tagjának? 

Hogy járjanak feketében, és 
legyenek pontosak! 

Buzogány Klára 

„Oké, eljátszom a 
tanárszerepet” 
Interjú Dyga Zsomborral, a 
rendezőcsoport vezetőjével 

Dyga Zsombor filmrendező. Fonto-
sabb munkái: Tesó, Kész cirkusz!, 
Köntörfalak. Csoportjának tagjai: 
Monhalt Ákos (Pálfa), Bán Attila 
(Kolozsvár), László József (Maros-
vásárhely), Nagy Bori (Budapest). 

Mi a véleményed az olyanfajta 
workshop-kezdeményezésekről, mint 
amilyen a Filmtett-tábor? 

Mindenképpen jó kezdeményezés. 
Olyan fiataloknak, akik bepillantást 
szeretnének ebbe a szakmába, vagy 
kíváncsiak rá, hogy megvan-e bennük 
a tehetség a filmkészítéshez. Termé-
szetesen a helyszín határt szab a 
kreativitásnak, de szerintem a kezdő 
rendezők még ne a kreativitásukat 
edzzék, hanem jöjjenek tisztába az 
alapokkal. 

Most vagy először Filmtett-tábor-
ban? 

Most jöttem először Filmtett-
táborba, sőt most vagyok először bár-
milyen táborban. Most volt életemben 
először, hogy azt mondtam: oké, elját-
szom a tanárszerepet, ami nekem nem 
nagyon megy és teljesen idegen tőlem. 
Nem is gondolom, hogy a tanítást itt a 
klasszikus értelmében végzem. 



  

  

A négy rendezőt milyen szem-
pontok alapján választottad ki? 

Maximálisan a filmtervek alapján 
próbáltam választani. A forgatóköny-
veken túl megnéztem a jelentkezők 
korábban készített kisfilmjeit is, már 
persze csak akkor, ha voltak ilyenek. 

Sokan jelentkeztek? 
Egyáltalán nem, mindössze hét 

jelentkező volt. (Tavaly harminc. – a 
szerk. megjegy.) 

A forgatókönyvek mennyiben vál-
toztak? Pálfi György, a tavalyi tábor 
rendezőtanára például azt mondta: 
mindent megtesz azért, hogy a jelöltek 
elvessék azokat a filmterveket, 
amelyekkel érkeztek. 

Nekem nem ez volt az alapkoncep-
cióm. A célom az volt, hogy az eredeti 
tervek hibáit és gyerekbetegségeit 
kiköszörüljük, aztán mindenki elké-
szíthesse azt a 
filmet, amit 
szeretett volna. 
Végül két olyan 
könyv volt, ami 
lényegében alig 
változott, a 
másik kettőről 
pedig hamar 
kiderült, hogy 
ebben a tábor-
ban nem lefor-
gatható: sokkal 
nagyobb falat 

technikailag, gyártásilag és rendezőileg 
is. Itt elkezdődött köztem és a részt-
vevők között egy beszélgetés, ami után 
olyan forgatókönyvek készültek, ame-
lyek kompatibilisek ezzel a környezettel. 

Mi az a képesség vagy erény, 
amivel megítélésed szerint feltétlenül 
bírnia kell egy jó rendezőnek, és ami 
nincsen meg a négy csoporttagban? 

Mondhatnám azt, hogy megvan 
bennük minden, ami egy jó rendezőhöz 
kell. Viszont nem eléggé fókuszált a 
figyelmük. Egy rendezőnek mindig 
látnia kell maga előtt azt a néhány 
nagyon fontos dolgot, amire igazán 
oda kell figyelni. Nem szabad elvesz-
nie a részletekben és ők azért még 
hajlamosak erre. 

A forgatásokon hogy állod meg 
azt, hogy végül ne te kezdd el 
rendezni a filmet? 

  

  

Nagyon sokat voltam és vagyok 
első asszisztens filmekben vagy reklá-
mokban, tehát sok rendezőnél dolgo-
zom. Nagy rutinom van abban, hogy 
ilyenkor teljes mértékben kikapcsolom 
a kreatív rendezői funkciómat és csak 
magára a forgatásra és annak segíté-
sére koncentráljak. Ha látom, hogy van 
valami, amire oda kellene figyelnie az 
itt résztvevő tanulóknak, akkor azért 
mindig szólok. Mert egy snittet fel 
lehet venni 15 perc alatt, de beszélhe-
tünk róla két napig is. Szóval én 
inkább összetartom az alkotók mun-
káját a gördülékenység érdekében, 
hiszen kevés időnk van. 

Lehet a filmrendezést tanítani? 
Kis arányban születnek zsenik. Az 

alapokat persze át lehet és kell adni, 
mert ez egy olyan logikai sport aminek 
érdemes tudni a játékszabályait. 
Innentől már embere válogatja, hogy 
hová tud fejlődni. 

Ha egy kezdő filmesnek lenne 
lehetősége Amerikába menni tanulni, 
illetve dolgozni, akkor mit javasolnál 
neki? Menjen vagy maradjon? 

Ezek a külföldi iskolák mindössze 
arra jók, hogy valami fegyelmet, illetve 
rendszerezettséget tanítsanak az alko-
tóknak. Mifelénk leginkább ezek hiá-
nyoznak a filmesekből. Ennek ellenére 
senkinek sem ajánlom, hogy elmenjen, 
mert az ott egy hatalmas szakma, 
amiben nagyon sokan vannak. 

A tehetséget érvényesíteni mindenhol 
lehet, tehát innen nem érdemes elmenni. 

Mi a véleményed a magyar film-
kritikáról? Mennyire érint téged? 

Engem nem sok szempontból érint. 
A kritika a film utóéletének természetes 
része. Lehet érdekes vagy éppen teljesen 
érdektelen. Ez nem attól függ, hogy jót 
vagy rosszat mond, hanem, hogy 
érzem-e azt, hogy végiggondolta és 
nemcsak közhelyeket csűr és csavar 
össze-vissza a kritikus. A probléma 
másik része pedig az, hogy annyira 
rossz helyzetben van a magyar film, 
annyira elidegenedett a közönség a 
magyar filmtől, hogy kritikus felelős-
sége hatalmas nálunk. 

Milyen terveid vannak a jövőben? 
Dolgozol most valamin? 

Van egy nagyjátékfilm-tervem, 
amire jövő tavaszra talán összeáll a 
büdzsé. Ez egy koprodukcíó és elég 
kérdéses, illetve bizonytalan még a 
léte, de a költségvetés fele már 
megvan. Továbbá októberben forgatok 
egy sokszereplős nagyjátékfilmet, de 
ez Köntörfalak típusú, low-budget film 
lesz. Most még táborozom kicsit, aztán 
megyek nyaralni, és utána elkezdjük 
előkészíteni ezt a forgatást. 

Mocanu Attila 

 



  

  

„Muszáj bezárkózni” 
Beszélgetés Patrovits Tamással, 
az animációs csoport 
vezetőjével 

Patrovits Tamás a Filmtett-tábor vete-
ránja: idén negyedszerre látogat 
Erdélybe, hogy az animációk világát 
felfedezni vágyó fiatalokkal dolgoz-
zon. Mostanában olyan projektekkel 
foglalkozott, többek között a Hír-
szerző nevű hírportálon, amelyek 
valamilyen közéleti témára reflek-
tálnak. Februárban producere és 
gyártója volt a Falak című kisfilm-
nek, melyet Weisz Béla rendezett és 
Zányi Tamás volt a hangdesignere, és 
az Európai Unió helyzetéről szól. 
Jelenleg első egész estés animációs 
filmjének forgatókönyvén dolgozik, 
Magyar Fruzsina dramaturggal 
közösen. Csoportjának tagjai a táborban: 
Balázs Klára (Székelyudvarhely), Ferencz 
Anikó (Sepsiszentgyörgy), Nyerges Adrienn 
(Eger), Gergely Szilárd (Kolozsvár), Deb-
reczeni Zoltán (Budapest), Jakab-Benke 
Nándor (Sepsiszentgyörgy), Török Tihamér 
(Csíkszereda). 

Lehet-e tíz nap alatt jó filmet 
csinálni? 

Lehet, főleg, hogyha olyanok 
jönnek, akik nem kezdő animációsok. 
A mostani társaság nagy része már 
volt valamilyen filmes táborban. Nem 
az elejétől kezdjük a dolgokat. A szá-
mítógépes programokat, amiket hasz-

nálunk, többnyire ismerik a részt-
vevők. Ebből az alaphelyzetből kiin-
dulva mindenképp lehet jó filmet 
csinálni tíz nap alatt. Viszont annak, 
aki itt kezdi, kicsit nehezebb dolga van.  

A táborozók tehát magukkal hoz-
zák a technikát, ti meg irányítjátok 
őket. 

Igen, Bertóti Attilával ketten. For-
gatókönyvvel kellett jelentkezni, de 
csak egyvalaki adott le komoly tervet. 
Tehát azt még ki kellett találni az első 
két nap, hogy mit is csinálnak, de több 
idő nem volt rá. Egy hét a megvaló-
sításra így is elég necces egyébként, de 
össze lehet hozni.  

Milyen technikákkal készülnek az 
idei animációk? 

Még a tábor előtt írtam egy e-mailt 
mindenkinek, hogy elsősorban számí-
tógépes programokat használunk. A 
rajzi animáció macerásabb. Ehhez sok 
papír kell, egyesével be kell szkennelni 
az elkészült rajzokat, számítógépen 
kifesteni – mindenképp időigényesebb 
műfaj. Nem lehetetlen tíz nap alatt 
valamit csinálni, főleg egyszerű rajzok-
ból, de a programokkal gyorsabban 
látványos eredményeket lehet elérni.  

A tábori animációsoknak van 
amúgy rajzos képzettségük? 

Vegyes a csoport – van olyan, aki a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre 
jár, és ott jól kell tudni rajzolni. De van 

  

  

köztük informatikus, aki tavaly kezdett 
el, mondhatni hobbiból, foglalkozni az  
animációval – neki valószínűleg nehe-
zebb lenne hagyományos rajzi produk-
tumot teljesíteni, de számítógépen 
kitűnően tud már tervezni, és szinte 
döbbenetes, mire jutott egy év alatt. 
Mindig próbálom rávenni az animá-
ciósokat, hogy sketchbookot vezes-
senek, tehát rajzoljanak, firkáljanak, 
mert a számítógép nem elég – az már 
inkább a kivitelezésről szól. Jobb, 
hogyha előtte az ember gyűjti az 
ötleteit, hagyományosan, papíron. 

Vannak olyanok, akik hivatásosan 
is animációval szeretnének foglalkozni? 

Többen is: Bertóti Attila a MOME-
ra jár, ő nyilvánvalóan animációval 
szeretne foglalkozni a jövőben is. 
Balázs Klári, aki alapvetően grafikus, 
szintén harmadik alkalommal van itt, 
Gergely Szilárd is harmadik-negyedik 
filmjét csinálja – 
mindegyikük 
esetében az ani-
máció tartós elkö-
telezettségnek tű-
nik. Debreczeni 
Zoltánt Budaör-
sön egy kétéves 
animációs szak-
képzésen is taní-
tom. Török Tiha-
mér kolozsvári 
grafikus, aki 
emellett animá-

ciókat és szpotokat is készít.  
A tavalyi filmek legtöbbje 

humoros témát dolgoz fel. Ez miért 
van így? Miért nincs komolyabb 
hangvételű animáció? 

Ez jó kérdés – erre én is gondoltam. 
Beszéltünk arról, hogy készíthetnénk 
már kicsit líraibb-drámaibb filmeket is, 
de ez nyilván az igényből adódik, 
hogy ki milyen forgatókönyvvel jön. 
Nem volt olyan ötlet, ami nem humo-
ros lett volna. A filozofikusabb animá-
ciók meg általában hosszabbak. A 
tábor nagyon kedvez a gegfilmeknek. 
Az animációsok szokták elkészíteni a 
szpotfilmet is, s ott már alapvető 
elvárás, hogy szórakoztassa a jelen-
lévőket. 

A mostani szpotfilm hogy alakul? 
Hallottam, hogy aranyköpéseket 
gyűjtötök. 

Igen, de csak a csoportvezetőktől. 



  

  

Meglátjuk, mit tudunk kihámozni 
belőle. Talán fognak valami szelle-
meset mondani, amit mi majd 
kitűnően tudunk alkalmazni. De ha 
nem, és valami nagyon filozofikus 
dolog fog elhangzani, az is jó lesz, 
mert az animáció el tudja ezt emelni a 
valóságtól. Nekünk nem okoz prob-
lémát, ha például Durst Györgyre 
valamilyen falubeli lényt kell rajzolni.  

Te mennyire nyúlsz bele az 
animációsok munkájába? Adsz ötle-
teket, vagy hagyod, hogy maguk 
dolgozzanak? 

Van, aki igényli, van, aki kevésbé. 
Van, aki nagyon gyakran jön kérdé-
sekkel, animálással, mozdulattervezéssel 
kapcsolatban, de van olyan is, aki 
önállóan dolgozik. Nekem akkor van 
indíttatásom, hogy beleszóljak a 
munkába, ha azt látom, hogy valaki 
egy technikai problémával túl sokat 
foglalkozik, s nem találja a megoldást. 
Az is egy külön probléma, hogy ho-
gyan lesz jó egy karakter – a jellemét 
hogyan sikerül alátámasztani külön-
féle mozgásokkal. Ez olyan, mint a 
filmeseknél a színészet.  

Ezért van az, hogy az animációsok 
mindig külön vannak – jó, hogy 
ennyire elkülönül a csoport a tábor 
többi részétől? 

Akkor lehetne együttműködni pél-
dául operatőrökkel, ha valaki bábani-

mációt vagy gyurmaanimációt csinálna. 
De általában az történik, hogy az ani-
mációsok egymaguk készítenek el egy 
teljes filmet. És ahhoz, hogy ezt telje-
síteni tudják a tíz nap alatt, muszáj 
bezárkózniuk.  

Látsz a mostani animációkban 
valami közös jellemzőt? 

Két filmben benne van az ökológiai 
probléma, vagy az, hogy a világ állandó 
változásban van. Idén animációs 
dokumentumfilm is készül, ami azt 
jelenti, hogy eredeti hangfelvételre, 
tehát riportra, interjúra készül animá-
ció. Az animációs csoport minden 
egyes tagja nagyon lelkes, ezért druk-
kolok, hogy a tábor végére elkészül-
jenek filmjeikkel. 

Kovács Bea 

Meg kell mutatni az 
oroszlánkarmokat 
Beszélgetés Pápai Zsolttal, a 
filmkritikus csoport vezetőjével 

Pápai Zsolt filmes újságíró és tanár. 
A Metropolis filmelméleti és film-
történeti folyóirat szerkesztője, az 
ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 
oktatója. Csoportjának tagjai: Kovács 
Bea (Kolozsvár), Oláh-Badi Levente 
(Maksa), Mocanu Attila (Budapest). 

Másodszor vagy Filmtett-táborban. 
Mennyire volt más az idén a foglal-

  

  

kozás, mint a négy évvel ezelőtti 
Csíkszépvízen? 

Négy évvel ezelőtt azzal keresett 
meg Zágoni Balázs, a Filmtett folyóirat 
alapítója, aki egyébként régi tanít-
ványom, hogy vezessem a filmológus 
csoportot. A feladat az volt, hogy egy 
tetszőleges és számomra kedves film-
történeti témában – legyen az műfaj-
történet, korszakelemzés, alkotói portré – 
tartsak előadásokat. A csíkszépvízi 
munkám úgy nézett ki, hogy minden 
reggel leadtam egy másfél-kétórás elő-
adást, aztán közösen filmet néztünk, 
majd beszélgettünk róla, és néha 
esténként is tartottam egy előadást. 
Kilenc nap alatt lezavartam másfél 
egyetemi kurzust, és mentálisan elron-
gyolódva tértem haza. Izgalmas 
kalandtúra volt, de így nyár közepén 
inkább regenerálódni vágyom. Amikor 

Besenyőre hívtak, az első gondolatom 
az volt, hogy ezt most inkább kiha-
gyom. De aztán kiderült, hogy nem azt 
kellene csinálnom, amit Szépvízen. 
Filmtörténeti kurzus helyett-mellett 
kritikaírást kellett tanítanom, amit 
egyébként az ELTE-n is tanítok. 
Amúgy pedig nemcsak a Filmtett 
projektje vonzott, hanem az Erdély 
iránti szeretetem is. Kábé húsz éve évi 
rendszerességgel jövök ide, és ha 
tehetem, mindig mélyebbre – a Székely-
föld keleti pereméig – igyekszem 
elkirándulni. 

Mi alapján válogattad ki a csoport 
tagjait? 

Készen kaptam a csapatot. Eleve 
nem sokan jelentkeztek a kritikuscso-
portba, és végül a visszalépések miatt 
mindössze hárman maradtak. Tehát 
nem nagyon volt módom válogatni, de 

végül is ezt nem 
bánom, mert 
derék fiatalokkal 
hozott össze a 
sors.  

Sikerült 
nekik elsajátí-
tani a kritikaírás 
mesterségét? 

Nem létezik a 
kritikaírásnak 

általánosan elfo-
gadott elmélete, 
bár a szövegépí-



  

  

tési stratégiák tanulhatóak. Amiről be-
széltem a diákoknak, elméleti szinten, 
azt mind magam találtam ki. Húsz éve 
írok filmes cikkeket, tanulmányokat, 
esszéket, kritikákat, lényegében a mun-
kám tapasztalatait igyekeztem sűrítve 
átadni a csoportom tagjainak.  

Filmkritikáról úgy beszélni, hogy 
közben a hallgatók nem mutatják meg 
az oroszlánkarmaikat, vagyis nem írnak, 
kicsit olyan, mint úszást oktatni, távol 
a vízparttól. A kritikaírást legjobban úgy 
lehet megtanulni, ha az ember sok fil-
met néz, sokat ír, meg sokat olvas. A tíz-
napos tábor inkább bevezetőnek jó, sen-
ki sem itt fogja megtanulni a kritikaírást. 

Kovács Bea 

„Ez egy közös munka”  
Interjú Durst Györggyel, a 
producer-gyártásvezető csoport 
vezetőjével 

Gyuri a tábor motorja, mindenki ismeri 
őt, ezért eltekintenénk a munkássága 
leltározásától. Csoportjának tagjai: 
Antal Orsolya (Csíkszereda), Bálint 
Orsolya-Zsuzsanna (Brassó), Boros 
Melinda (Kolozsvár), Éder Mariann 
(Budapest), Törőcsik Judit (Budapest). 

Kinek az agyából pattant ki a 
Filmtett-tábor ötlete? 

Szerintem két agyból, az egyik a 
Zágoni Balázs volt, a másik meg én. A 
Szent-Anna-tónál kerengtünk, nem 
tudom már, egyszer vagy kétszer 

körbe, s arról beszélgettünk, hogy az 
erdélyi magyar filmkészítés, ponto-
sabban az Erdélyben magyar filmet 
készítő, akaró embereket próbáljuk 
összeszedni valahogy. Ennek kézen-
fekvő megoldásaként látszott az, hogy 
szervezünk egy filmes tábort, ahol 
különböző területeken, különböző, a 
filmmel kapcsolatos munkafeladatok 
elvégzésére szervezünk tanárokat, 
illetve hallgatókat. Az első Filmtett-
tábor Árkoson valósult meg. 

Ez egy közös munka. Nem vélet-
lenül volt ennek a workshopnak, ennek 
a műhelynek a fő a neve Filmtett-Duna 
Műhely tábor, illetve a magyarországi 
szponzorok előtt Duna Műhely-
Filmtett tábor. Tehát egy közös ötlet. 

Milyen feladatokkal kínáltad meg 
a táborlakókat idén? 

Ez egy ilyen szakmai történet tulaj-
donképpen, tehát szakmai oldalról 
vannak megközelítve a gyártással kap-
csolatos kérdések. Egy nemzetközileg 
elfogadott költségvetési szisztéma 
alapján megyünk végig az első pár nap 
azon, hogy milyen kiadások, milyen 
tételek, milyen költségvetési tényezők 
befolyásolják az elkészítendő filmeket. 
Ez egy tizenvalahány oldalas költség-
vetési szisztéma, vagy séma, amin 
végigmenve beszélünk a filmkészítéssel 
kapcsolatos költségkiadásról, illetve 
arról, hogy mire kell figyelni egy film 
forgatása közben, mire kell már az 
előkészítéstől a forgalmazásig figyelni.  

  

  

Milyen szempontok alapján szelek-
táltál, válogattad ki a csoportod tagjait? 

Az idei táborba kevesebben jelent-
keztek, mint a korábbiakba. Próbáltam 
arra figyelni, hogy legyen a csoportban 
már gyakorlott, tehát legalább Filmtett-
táborban már járt személy, illetve 
legyen néhány kezdő is, mert ennek a 
tábornak az a célja, hogy megtanítsa a 
teljesen kezdőknek is azt, hogy hogyan 
kell filmet gyártani. Tehát most is van 
a gyártási csapatban két olyan ember, 
akivel szerintem már én neki mernék 
állni egy filmnek, és van egy két olyan, 
aki teljesen kezdő. Ez egy hosszabb 
tanulási folyamat, mert igazából a 
gyártásvezetőknek, vagy a produceri 
asszisztenseknek komplex valamit kell 
ellátni, hiszen ruhákat, kellékeket, 
sminket, helyszínbiztosítást, szállítást, 
étkeztetést is nekünk kell hoznunk. 
Sokkal több dolgunk van, mint a ren-
dezőnek vagy operatőrnek, mert ez 
egy pszichológiai tevékenység, és egy-
úttal gazdasági is. Persze nem az a cél, 
hogy itt mindenkiből producer vagy 
gyártásvezető legyen, az sem cél, hogy 
mindenkiből rendező legyen, vagy 
színész, vagy hangmérnök.  

Milyen típusú filmek forgatását 
látnád szívesen ebben a táborban? 

Ennek a tábornak más a feladata, 
mint amit én producerként egyébként 
képviselek. Producerként magam 
választom ki azt, akivel filmet akarok 
csinálni, én választom ki azt a forgató-
könyvet, amit meg akarok csinálni, azt 
az alkotói teamet, amellyel együtt dol-

gozom. Ebben a táborban viszont – 
miután jelentkezéses alapon történnek 
a dolgok – a saját szempontjaimat ke-
vésbé veszem figyelembe. Én itt 
inkább ilyen kiszolgáló személyzet va-
gyok, producerként a beküldött forga-
tókönyvek közül lehet, hogy alkalma-
sint egyet sem csinálnék meg, mert azt 
gondolom, hogy ez nem az én ízlés-
világom. Amikor például a rendező-
tanár elfogad egy forgatókönyvet, 
megnézi az első változatot, akkor én 
még azzal nem foglalkozom, tehát 
kicsit fordítva van a dolog, mint a 
táboron kívüli produceri munkáim 
alkalmával. De ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy az itteni filmek egy 
kicsit sem az enyémek.  

Oláh-Badi Levente 

 



  

  

FORGATÁSI NAPLÓ 

Forgatás a koponyám körül 
László József forgatásán 

Amikor László József kezembe adta 
a kész forgatókönyvet, hogy mondjak 
véleményt róla, az első kérdésem az 
volt, hogy te jó Isten, ki lesz az a 
szerencsétlen színészpalánta, aki 
Xaviért eljátssza, és szinte azonnal, 
ösztönösen kárörvendő mosolyra 
biggyedt a szám. Tudni kell, hogy a 
forgatókönyv szerint a főszereplő a 
film teljes időtartama alatt nyakig a 
földbe van temetve. Józsi furán, somo-
lyogva végigmért, majd azt mondta, 
hogy tulajdonképpen pont rám gondolt 
először, de majd meglátja. Azonnal 
elsápadtam, és kézzel-lábbal védekez-
tem volna, de Józsi elvonult, majd az 
átírt forgató-
könyvben már 
Xaviér neve 
helyett Badi 
szerepelt. 

Nem tud-
tam, hogy mire 
vállalkozom. 
Mint utólag ki-
derült, min-
denki jobban 
aggódott miat-
tam, mint én 
magam. Durst 

Gyuri, a film producere pompás 
ötlettel rukkolt elő, kitalálta, hogy nem 
fontos engem ténylegesen betemetni, 
az amúgy is embertelen lenne, elég, ha 
beleülök egy székbe, ami a kiásott 
gödörben lesz elhelyezve, s csak az 
állam alá tesznek gyeptéglákat. Gon-
doltam, hogy lazán végigülöm a forga-
tást, arra nem készültem, hogy ez nem 
lesz majd olyan egyszerű. Ha valakinek 
hét órán keresztül csak a feje látszik ki 
a földből, akkor az igenis megviseli őt 
pszichikailag és fizikailag egyaránt. 
Mindezt ráadásul étlen-szomjan, a 
közelben legelésző birkanyáj védelmét 
ellátó, acsarkodó pásztorkutyák szom-
szédságában kellett produkálnom. 
Kivált embert próbáló volt, amikor a 
film másik fontos szerepét játszó 
Anger Zsolt poénjainak özönében meg 
kellett őriznem faarcomat. 

  

  

A film egy „fura világban”, a 
mienkben játszódik. Ebben a világban 
megtörténhet az is akár, hogy egy 
aszkéta ember nyakig betemeti magát 
a földbe, miközben a társadalom 
különböző elemeinek legelső reakciója 
nem az, hogy segítenek rajta, hanem 
minél változatosabb technikákkal igye-
keznek megalázni őt. László József 
rendszeresen extrém ötletekkel dolgo-
zik és groteszk szituációkat jelenít meg. 
Ez a mostani filmje külünösképpen 
rendhagyó. 

A forgatás részemről alulnézetből 
zajlott, jó érzes volt mégis, hogy miu-
tán az első, egyébként engem a legin-
kább próbára tevő percek után egyer-
telművé vált az a tény, hogy nehezen 
viselem a helyzetet, a stáb nagyon 
figyelni kezdett rám. A gyártás, 
szkriptes, rendezőtanár és rendező is 
percenként rákérdeztek, hogy bírom-e 
még, majd betakartak, és egy másod-
percig sem hagytak magamra. Viszont 
a bogarak, csigák az arcomon meg-
viseltek, az ülést nagyon nehezen 
bírtam már az első egy órában, sőt, 
még mielőtt egyáltalán elkezdődött 
volna a forgatás, már rettenetesen 
feszengeni kezdtem roppant kényel-
metlen helyzetemben. Aztán csak 
egyre jobb lett minden. 

Józsi szerencsére magabiztos, és 
hatékony rendező. Ezúttal is igényes, 
felelős rendezőként viselkedett. Az 

egyes jeleneteket sokszorosan újra-
vetette, ha valamivel elégedtelen volt, 
szembeszállt bárkivel, nem hagyta 
magát, s az eredmény valószínűleg 
majd őt igazolja. Mostanra szerencsém 
volt a film legelső verzióját megtekin-
teni, és ígéretesnek látszik a dolog. Ha 
nem Józsi jegyzi a történetet, biztosan 
nem vállalom. Így viszont megnyalo-
gattam a sebeim, és várom az 
eredményt. 

Oláh-Badi Levente 

Gumibaba, szeress belém! 
Helyszíni riport a Szufla című 
film forgatásáról 

Besenyő mellett van egy tó. Mint 
azt megérkezésünk után nem sokkal 
megtudtuk, mindenki arra használja a 
tavat, amire éri. Bűn lenne tehát, ha 
valamilyen módon nem köszönne 
vissza legalább egy kisfilmből a vízi 
világ. Ennek értelmében Bán Attila és 
stábja a túlsó parton forgatta több 
napon át a Szuflát, az alkotótábor egyik 
csemetéjét–csemegéjét. 

Az első forgatási napon már mi, 
azaz Badi (Oláh-Badi Levente, a Kárpátok 
kaszanovája – a szerk. megjegy.) és én is 
ellátogatunk a helyszínre: Badi csónakot 
kell vigyen, melyből egy jelenetet kell 
felvenni, én körbenézni, majd tudósí-
tani akarok. Badi kíváncsi a guminőre, 
én meg Badira, amikor meglátja a 



  

  

guminőt. Hisz 
a táborlakók 
ennyit biztosan 
tudnak Attila 
filmjéről: lesz 
benne egy ven-
dégszínész, akit 
sokszor láthat-
tunk már tévén 
és vásznon, de 
élőben nem iga-
zán volt szeren-
csénk hozzá. Sőt, még most is várat 
magára a kis hiú, mikor már Erdély-
szerte elvitte hírét a szél. Szóval 
egyelőre, míg mi átevezzük a tavat, a 
helyszínen próbaképek készülnek: egy 
kissé elvadult, elhagyatott ösvényről, 
óriási fáról, ahonnan leskelődni lehet, 
egy mólóról, amelyen két törölköző 
pihen egymás mellett – ki gondolná, 
hogy ez a sejtelmes, de békés táj valami 
nagy átváltozásnak lesz a színtere? 

Mire felmérjük a terepet, és az első 
napsugarak is kikukucskálnak a dom-
bok mögül, megérkezik Kelly. Kelly, a 
guminő. Ujjongás tör ki a doboz láttán, 
melyet egy csomagszállító cég hoz: 
felejthetetlen pillanat a találkozás a 
film harmadik szereplőjével. Olyany-
nyira, hogy nem is érdemes megkísé-
relnem a szembesülés szóbeli megörö-
kítését. Goitein Gergő, a film egyik 
hús-vér színésze életet önt a guminőbe 

(felfújja), s ezennel már elkezdődik az 
együttműködés. Ezek után Kelly 
elveszíti a szüzességét. Kétszer.  

Minden a helyén, és indulnak a 
felvételek. Többen ülünk a parton, 
nézzük a folyamatot és hallgatjuk a 
csoportvezetők tanácsait – szakmai 
támogatásuk biztonságot nyújt a fiatal 
alkotóknak. Anger Zsolt például atyai 
odafigyeléssel mondja Porzsolt 
Erzsinek, a film másik színészének, 
hogy vegyen inget magára, nehogy 
leégjen. Több ötletelést is látunk Dyga 
Zsombor és az ifjú rendező, Bán Attila 
között. Attila amúgy nyugodtnak 
tűnik az első napon, de a kedvezőtlen 
időjárás az ő idegeit is megtáncoltatja 
majd, mert ilyen hatalmas erőt, mint a 
természet, ő sem tud féken tartani. 
Sherlock Holmes a legcsűrcsavarosabb 
rejtélyek megoldásáig háromszor 
tömte meg a pipáját. A forgatás alatt 

  

  

Attila kissé olyan lesz, mint Sherlock 
Holmes: ugyan nem három pipás, de 
(napi) három csomag cigis feladatnak 
bizonyul a Szufla. Csak nehogy levegő 
nélkül maradjon a végére! 

A forgatás négy napig tart, jelenleg 
a vágóban rakják össze a kisfilmet, 
Gergőből, Erzsiből, guminőből, csob-
banásokból, csókokból, szerelemből.  

Kovács Bea 

 
Ákos csendet kér, mert 
felvétel lesz 
Riport Monhalt Ákos Mit 
csináltál este? című filmjének 
forgatásáról 

A vacsora után kimegyek a friss 
levegőre. Kezemben egy szál cigaretta, 
de tüzem nincs. Megpillantok egy 
markáns arcú, dohányzó fiatalembert, 
joggal gondolhatom, hogy van nála 
öngyújtó. Nincsen. Sebaj, megoldjuk 
nélküle is. Kezet rázunk Gergellyel, és 
azon nyomban rájövök, hogy megtalá-
ltam Monhalt Ákos filmjének kulcs-
karakterét. Zseniális. Faképnél hagyom 
a friss ismerőst és rögtön Ákossal akarok 
találkozni, hogy eldicsekedjek neki: 
rátaláltam az egyik legnehezebb figura 
megformálójára. Ákosban dübörög a 
hiúság: hümmög, úgy tesz, mintha gon-

dolkodna, miután megnézi Gergelyt, 
pedig jól tudja, ő lesz tökéletes a szerepre.  

A workshop megnyitóján Durst 
György elmondja, hogy a filmkészítés 
többek között azért is végtelenül izgal-
mas, mert a sok kiszámíthatatlan 
tényező ellenére is el kell készíteni a 
művet. Ezt Ákos is jól tudja, nem 
érdekli túlságosan, hogy a műfüves 
focipálya el van ázva. Ja igen, műfüves 
focipálya. Este kivilágítható. Helyszín: 
Sepsibesenyő. Ellentmondásos, mert 
egy ilyen pálya annyiba kerülhet, mint 
a falu tíz éves költségvetése. Szép 
lassan beesteledik, és az egyik térfél 
tele lesz zsinórokkal, létrákkal, sínek-
kel. Kezdődik a forgatás. 

A gyártásszervezés nagyon profi: 
van forró kávé, víz, miegymás. Antal 
Orsolya, a gyártásvezető mindent 
megtesz a stábtagoknak, annyira lelki-
ismeretes, hogy este 11-kor is képes 
lemenni a tópartra cigarettáért. „Amit 
kér az operatőr, megkapja az operatőr” 
– gondolhatja. A kutyaugatás olyan 
intenzív a tóparthoz vezető ösvényen, 
hogy egy lépést sem mernék tenni a 
tábor területén kívül, nemhogy lemenni 
a kocsmáig. Itt kemény munka folyik, 
vágni lehet a feszültséget, ezért inkább 
oda sem megyek a kávés tálcához, 
mert az én szerencsémmel valószínűleg 
az egészet magamra borítanám. Szép 
lassan leforog a tervezett tíz snitt, a 
focilabdát már széjjelrúgta a fősze-



  

  

replő, Veres Péter. (Aki nem mellesleg 
a hangmérnök csoport tagja.) 

Újabb nap, újabb éjszaka, újabb 
forgatás. Most a film első felét 
forgatják. Az esti csendben Anger 
Zsolt jellegzetes hangjára leszek 
figyelmes: éppen megmutatja a 
színészeknek, hogy miként kellene az 
adott jelenetet előadni. Néhány órás 
késés, valami nem stimmel a kame-
rával. Ezek után Farkas Ádám, az 
egyik szereplő elkezd hangosan anek-
dotázni, a többiek meg vihorásznak. 
Egy pillanatra azt hiszem, hogy 
sikerült alaposan lerészegedniük. 
Pedig nem. Csak jól játszanak. 

A forgatás hosszadalmas, hajnali öt 
óráig tart. Nem is kérdés: a rendező 
nem reggelizik ma. Elmondásuk 
szerint minden rendben ment, kivéve 
néhány apróságot. Az egész forgatás 
alatt mégis igazán csak egy kérdés 
motoszkált a fejemben. Ákos, a 
direktor úr vajon hogyan kérte fel 
Bányai Pétert a hajléktalan szerepére? 
Mégis, hogyan célzott rá, hogy ő lenne 
a legalkalmasabb a szerepre. „Figyelj, 
van egy jó hírem: tiéd a csöves 
karakter a következő filmemben!” 

Az alkotónak tehát idáig volt 
munkatábor Sepsibesenyő, mostantól 
viszont már a nyaralás helyszíne. Így 
ebéd előtt Ákos ki is nyit egy hideg 
sört. 

Mocanu Attila 

Panoptikum a Panoráma 
bárban 
Nagy Bori filmjének forgatása 

A tóparti Panoráma kocsma két 
belső helyisége közül az egyikben a 
normális mederben csordogálnak a 
percek: az életkép nyájnyugalmú ven-
dégeket mutat, amint az arcukat 
támasztják az üvegek és poharak 
felett. A második szobában viszont 
valami korántsem szokványos ese-
mény folyik: kamerák és mikrofonok, 
egy monitor és huzalok szövevényét 
látni. És mégis, ez utóbbi világ a való-
ságos, a másik a megrendezett: az első 
szobában a kocsmatöltelékeket alakító 
statiszták a szerepükre hangolódnak, a 
másodikban a stáb tagjai egy kis 
képernyőn figyelik a szomszédban 
történteket. 

A kisfilm furcsa, bizarr eseményt 
mutat be. Kófity Ami titokzatos nőt 
alakít, aki átutazóban betér egy 
tarrbélás, panotikum-hangulatot árasztó 
kocsmába, majd különös átváltozáson 
megy keresztül. Mintha Bergman 
Personája találkozna Tarr Kárhozatával. 
A felszíni hasonlóságok mellett a 
modernista allúziókat erősíti az is, 
hogy Nagy Bori rendező láthatóan 
súlyos lelki tartalmak bemutatását 
célozza meg. Első blikkre úgy fest, 
hogy hatalmas vállalás ez a film, itt 
aztán tényleg mindennek klappolni 

  

  

kell a forgatáson; sok a történetben a 
titok, az elhallgatott információ, egyál-
talán: a rendezőnő vélhetően bízik a 
nézők asszociációs képességében. 

Nagy Bori is tisztában van vele, 
hogy a történet kiváltképpen alapos 
rendezői munkát igényel, és az egyes 
képeket kubricki precizitással igyek-
szik filmre venni: akár ötször-hatszor 
is megismételtet egy felvételt. 

Lehengerlő a stáb tagjainak 
munkája – a filmet operáló Antal 
Emőkének az objektív a harmadik 
szeme, a hangosok gyöngyének, Péter 
„Pötyi” Attilának pedig a boom a 
harmadik karja –, nem beszélve a 
színészekről: mindekelőtt Amiról, 
illetve a mellette egyetlen szöveges 
szereppel rendelkező Jakab-Benke 
Nándiról. A panoptikum tagjait 
alakító statiszták időközben nehezen 
zabolázzák magukat, és egyre intenzí-
vebben azonosulnak az általuk 
alakított figurákkal: az elfogyasztott 
italok hatására mind hitelesebben 
támasztják a fejüket a kockás terítős 
abrosz felett. A kocsma kerthelyi-
ségében mind több táborlakó gyüle-
kezik, akik egy emberként szurkolnak 
a produkciónak. Szinte a teljes tábor 
ott van már, csak Badi hiányzik (Oláh-
Badi Levente, Szentgyörgy csődöre – a 
szerk. megjegy.). 

A rendezőnő maximalizmusa és a 
bemutatott téma bonyolultsága végül 
is azt eredményezi, hogy a tervezett 
egy nap nem elég a forgatásra: máso-
dik, sőt harmadik napot is be kell 
iktatni. Mindebben persze szerepe van 
annak is, hogy az időjárás abszolút 
nem alkalmas a külső felvételek 
leforgatásához.  

Amikor a harmadik nap derekán 
véget érnek a felvételek, már mindenki 
a vágókat siratja. Nem sokat fognak 
aludni. 

Kovács Bea, Pápai Zsolt 



  

  

FORGATÓKÖNYVEK 

Emberi 
Írta László József 

KÜLSŐ. MEZŐ – NAPPAL 

1. (FAHRT HÁTRAFELE) Három 
huszonéves férfi BÉCI, BARNI, 
BÉLA sétál egy domboldalon, BÉCI 
leválik tőlük, szaladni kezd a 
korhadt fához. 

BÉCI 
Megyek, dobok egy 
sárgát. 

Közben a többiek röhögnek a hát-
térben, BÉCI félközeli plánban, 
hátranéz, utána lenéz, majd 
előre, észreveszi a fejet, meg-
lepődik, és hívni kezdi két 
haverját. 

BÉCI 
Hé, gyertek ide! 

2. (ALULNÉZETBŐL FELFELE FILMEZVE) 
A három srác a fej fölé hajolva 
(DE még mindig nem láttuk a 
fejet) döbbenten figyel, majd 
BARNI nevetni kezd, mire a 
többiek is nevetésben törnek ki. 

3. (FAHRT KÖZELIRŐL HÁTRAFELE) 
BADI szemeit látjuk, a kamera 
hátrafahrttól előtűnik a feje, a 
teste a földbe van ásva (BADI 
önként ásta be magát a fölbe, 
hogy elzárkozzon a világtól). 
BARNI lehajol BADIHOZ, és 
megkérdi. 

BARNI 
Mit csinálsz itt haver? 

Ezután BÉCI rájuk fingik, BÉLA 
BADIRA önti a sörét, BADI pró-
bálja kikerülni, a három srác 
röhög (ESETLEG KÖZELI A SRÁ-
COKRÓL). 

4. (FAHRT, IDŐHIÁNYBAN FIX KÉP) 
A három srác röhögve elmegy. 

5. (SZŰKSZEKOND) BADI két fülébe, 
és két orrlyukába égő cigaretta 
van, megpróbálja kirázni a 
füléből. 

6. (TOTÁL TELJESEN FELÜLNÉZETBŐL) 
BADI felülnézetből filmezve. 

7. (KÖZELI) BADI arcán mászik 
egy csiga. 

8. (FAHRT HÁTRAFELE) RIPORTERNŐ 
stand-up-hoz készül, elindul a 
kamera irányába, elkezdi mondan-
dóját, bejön a képbe az OPERATŐR 
is. 

RIPORTERNŐ 
Itt van stábunk a ..... 
hegyek lábainál 
(valamilyen völgyben). 
Távolról semmi különös, 
de ha közelebb megyünk 
egy furcsa jelenséggel 
találkozhatunk. Úgy 
látszik, hogy ember és 
természet kapcsolata 
átértelmeződik. Ki ez a 
különös ember? Hogy 
kerül ide? 

A RIPORTERNŐ lehajol BADIHOZ. 

RIPORTERNŐ 
Régóta itt van? Esetleg 
ide született? 

9. (KÖZELI SNITT) RIPORTERNŐ 
zavartan mosolyog. 

  

  

RIPORTERNŐ 
Mit gondolnak erről a 
barátai? Mivel tölti a 
mindennapjait? 

10. (KÖZELI ANSNITT) BADI nem 
válaszol, félrenéz. 

11. (KÖZELI) Egy bogár mászik 
egy fűszálon. 

12. (KÖZELI) BADI figyeli a 
bogarat, dörmög, felnéz. 

13. (TOTÁL) Esőfelhők gyülekez-
nek az égen. 

14. (KÖZELI) BADI az esőben. 

15. (TOTÁL) BADI totál fával 
közösen komponálva. 

16. (SZUPERKÖZELI) BADI szeméről 
közeli. 

17. (FÉLKÖZELI) TÚRAVEZETŐ bejön 
a képbe, a feje nem látszik, 
csak a pólója, amire BADI feje 
van nyomtatva, a TÚRAVEZETŐ hát-
ranéz és megszólal. 

TÚRAVEZETŐ 
Jöjjenek, ne maradjanak 
le! 

18. (TOTÁL) A turisták követik a 
TÚRAVEZETŐT. 

19. (STEADYCAM) A TÚRAVEZETŐ el-
vezeti a turistákat a fejhez, a 
turisták körbeállják, közben a 
TÚRAVEZETŐ magyaráz. 

TÚRAVEZETŐ 
Hölgyeim és uraim senki 
sem marad le semmiről, 
csak nyugodtan. 

20. (KÖZELI KÉPEK A TURISTÁKRÓL, 
ahogy fotózzák, videózzák, össze-
súgnak, nevetgélnek, stb.)  

21. (KÖZELI) TÚRAVEZETŐ 
megszólal. 

TÚRAVEZETŐ 
Lehet szuvenírokat venni 
a busznál! 

22. (FELÜLNÉZETBŐL) A turisták 
otthagyják BADIT, egy háromtagú 
család (harmincas ANYA, APA és 
2-3 éves KISFIÚ)ottmarad. 

23. (AMERIKAI) A háromtagú csa-
ládból APA megfogja a KISFIÁT és 
lábaitól fejjel lefelé lógatja. 

24. (KÖZELI) ANYA komponál a 
fotógéppel, int a kezével, hogy 
álljanak kicsit jobbra. 

25. (KÖZELI) A KISFIÚ fejjel 
lefelé belógatva, úgy hogy a 
feje pont a BADI feje mellett 
van. Kattan a gép, és a kép 
kimerevedik. 

VÉGE 

Szufla 
Írta Bán Attila 

KÜLSŐ, NAPPAL - TÓPART 

A beáramló levegő hangjára kisi-
mul a ráncos gumi, egy női mell 
alakját veszi fel. Kipattan a 
mellbimbó. A GUMINŐ keze fele-
melkedik, ahogy beleáramlik a le-
vegő, és mintha belemarkolna a 
fölötte térdelő ALBIN fenekébe. 
ALBIN, 25 év körüli, vékony 
testalkatú, csúnya arcú fiú, 
megijed ahogy a GUMINŐ keze a 
fenekéhez ér, majd lassan elvi-
gyorodik, megnedvesíti az ajkát, 
majd a szájába veszi a szelepet. 
Tátott szájú, kék szemű, szőke 
GUMINŐ arca formálódik ki. 
A szelepből kiszökik egy kis 



  

  

levegő, mielőtt ALBIN bezárná 
azt. Kisimítja a GUMINŐ haját és 
boldogan szemléli az ölelésre 
tárt karú, széttárt lábú nőpót-
lékot a tóparton. 

KÜLSŐ, NAPPAL - TÓ 

AlBIN a tóban félig letolt für-
dőgatyával a GUMINŐN fekszik, 
ütemes lökéseire lassan sodród-
nak a vízen. 

KÜLSŐ, NAPPAL - TÓPART 

ALBIN és a GUMINŐ strandszékek-
ben a parton ülnek, a fiú előtt 
letámasztott horgászbot, mellet-
te hat dobozos sör, elégedetten 
nézelődik Cigarettát vesz elő, 
gyufával óvatosan meggyújtja. 
Zaj hallatszik a bokrok mögül, 
ALBIN gyorsan kirántja a GUMINŐ 
szelepét és próbálja belegyömö-
szölni a strandszék mögötti 
sporttáskába. A GUMINŐ arca el-
torzul, ahogy ALBIN a kezével 
nyomja ki a levegőt annak fejé-
ből. A GUMINŐ mintha kapálózna, 
ahogy ALBIN a strandszék mel-
letti sporttáskába gyömöszöli. 

A bokrok mögül negyven körüli 
fürdőruhás, kalapos NŐ jön, ész-
reveszi a tóparton ülő ALBINT. 
A fiú berugdossa a táskát a 
strandszék alá, majd elveszi a 
horgászbotot és nagy lendülettel 
bedobja. A NŐ ALBINRA mosolyog, 
a fiú zavartan elnéz. A NŐ 
pokrócot tarít le ALBINtól nem 
messze, leül, naptajet csorgat a 
tenyerébe és lassan elkezdi be-
kenni magát, a nyakát, a karjait, 
a melleit, picit benyúlva a 
melltartója alá, majd a hasát. 
A keze lassan közeledik a bugyi-
ja felé, mikor pisszegésre kapja 

fel a fejét. ALBIN kezében szét-
fröccsen a sör, ahogy kinyitja a 
dobozt, letörli magát, és lát-
szólag belemerül a horgászásba. 
A NŐ ajkát nyalogatva nézi ALBIN 
félmeztelen testét. 

A NŐ cigarettát vesz elő, oda-
megy ALBINhoz. 

NŐ 
Szia, adsz egy tüzet? 

ALBIN 
Szia, igen, várj, egy 
pillanat. 

A strandszék alatt kotorászik, a 
sporttáskáből próbálja kivenni a 
gyufát. Ahogy kotorászik, szel-
lentésre emlékeztető hanggal 
szivárog a GUMINŐBŐL a levegő. A 
NŐ kényszeredetten mosolyog. 

NŐ 
A barátnőddel jöttél? Ő 
hol van? 

ALBIN 
Nem, egyedül vagyok, 
csak horgászni jöttem. 

NŐ 
És a szék? 

 
ALBIN 

Ja, ez itt volt, biztos 
valaki itt felejtette... 

ALBIN végre megtalálja a gyufát, 
az első szálat eltöri, ahogy 
próbálja meggyújtani, majd a má-
sodik lángját a tenyerével védve 
odanyújtja a NŐ felé. A NŐ 
odahajol, de mielőtt a lángba 
érne a cigaretta, éles, szellentő 
hang hallatszik és a gyufa el-
alszik. ALBIN új szálat vesz 
elő, de amíg a dobozzal babrál, 
egy erősebb szellentő hang kísé-

  

  

retében lerepül a NŐ kalapja, a 
szél tovább fújja a bokrok közé. 

ALBIN 
Várj, visszahozom! 

ALBIN elszalad a kalap után a 
bokrok közé. A NŐ utána néz, 
majd leül ALBIN strandszékére. 
Előveszi a cigisdobozából az ön-
gyújtóját, rágyújt, majd végig-
fekszik a strandszéken. A tás-
kából kilógó GUMINŐ lassan kezd 
felfújódni. A GUMINŐ pisszegő 
hangjára odafordul a NŐ, észre-
veszi a földön ALBIN megbontott 
sörét, és érte hajol. Ahogy elő-
rehajol, hogy a sört felvegye, a 
pad alól kibukkan a GUMINŐ feje, 
a NŐ hátratántorodik. 

KÜLSŐ, NAPPAL - TÓPART 

ALBIN érkezik a kalappal. A NŐ 
arccal lefelé, mozdulatlanul le-
beg a vízben, mellette ott úszik 
a leeresztett, szétszakadt GUMINŐ. 
ALBIN vízbe ugrik, kihúzza a NŐT, 
és a parton próbálja újraélesz-
teni. A NŐ fölé térdel, a mell-
kasát nyomkodja, majd levegőt 
fúj a szájába. A NŐ keze megmoz-
dul, belemarkol ALBIN fenekébe. 
ALBIN abbahagyja a szívmasz-
százst. A NŐ két karja ölelésre 
tárva mozdulatlanul áll a leve-
gőben, lábai széttárva, szája 
szélesre nyitva, szeme mereven 
néz, majd lassan az arca meg-
telik élettel, elmosolyodik. Még 
egy buborék felszínre tör, ahogy 
a szétszakadt GUMINŐ lassan 
elmerül a vízben. 

VÉGE 

 

Mit csináltál este? 
Írta Monhalt Ákos János 

1. KÜLSŐ. JÁTSZÓTÉR-ÉJJEL. 

Éjjeli játszótér a város (v falu) 
peremén. A fa-komplexum aljában 
egy csöves alszik, mellette sö-
rösüvegek stb. Szerteszét. Neve-
tés hallatszik. Az útról egy 
négy fiatalból álló banda köze-
lít, három fiú, és egy lány. 
Jókedvűen röhögcsélnek s szóra-
koztatják egymást, majd befor-
dulnak a játszótérre. 

A lány szórakozottan előresiet, 
s a hintánál telepedik le, a 
fiúk is követik őt. Közben a 
csöves átfordul a másik olda-
lára. A lány kacagva hintázik, 
mellette a magas srác – aki 
többször is meglöki, s szemkon-
taktol is vele – s az mellett a 
sapkás bandatag ül a hintán. A 
lány másik oldalánál, a hinta 
lábánál áll a harmadik srác. ő 
is nevetgél a többiekkel. Ő is 
odanyúlna, hogy meglökje a lányt, 
de a magas srác ebben megelőzi. 

A csöves közben mocorog, s ezt 
észreveszik. A nevetést abba-
hagyják s csendben hintáznak 
tovább. A lány azzal kezd el 
szórakozni, hogy a sódert (mi a 
talajt borítja) rúgdossa játéka 
közben. Egyre erősebben teszi 
ezt, mígnem az apró kavicsok a 
csöves hátának nem vágódnak. A 
lány ezen mosolyog s ismét neki-
rúgja a sódert. Az mocorog. 
Ekkor a magas srác is – nagy 
erővel – odarúg, amit a csöves 
már jobban megérez. Aztán a srác 



  

  

is hevesen odarúg néhányat, s az 
apró kavicsok csak úgy záporoz-
nak a csövesnek.  

A lány felvesz a földről egy 
maréknyi sódert s kézből kezdi 
el dobálni a szerencsétlent, a 
feje irányába célozva. A sapkás 
srác pedig odamegy, és a csöves 
melletti oszlop előtt megáll. 
Húgyozni kezd oda, s „véletlenül” 
a csöves lábára is rápisál, amin 
vigyorog s a többiek is jót szó-
rakoznak rajta. A srác is oda-
megy, s kövekkel tizedeli a csö-
ves feje tájékát. A sapkás srác 
egy bottal kezdi el piszkálni a 
csöves fejét, a srác pedig 
cipője talpát törölgeti (durván) 
a hátába. A csöves próbál nem 
törődni velük, s hátrahessegeté-
sekkel s egyéb gyengébb véde-
kezési módszerekkel igyekszik 
némileg ellenállni. Amikor már 
hevesebben védekezik, odamegy 
hozzá a magas srác is (aki elin-
dulta előtt csábos mosolyt küld 
a lánynak, az viszonozza, közben 
a srác ezt észreveszi s dühödten 
a szerencsétlennek vág egy na-
gyobb darab kavicsot), s lefogja 
a csöves kezét s - jelezve a má-
sik két srácnak – karjánál fogva 
felhúzzák a csövest, aki alig tud 
ellenállni. 

Nekitámasztják az ott lévő kis 
létrának s szemtől szemben pisz-
kálják (bottal, stb). S mikor az 
felindultan védekezni akar, a 
magas srác gyomron rúgja, s a 
csöves fájdalmasan görnyed össze. 
A lány (a hintán ülve) nagyot 
nevet tetszése kifejezéseként, s 

a srác erre rögtön ütlegelni 
kezdi a nyomorultat. A többi 
bandatag is ezt teszi, s a csö-
ves tehetetlen nyomorúságában 
lecsúszik a földre. A földön 
fekve sem kímélik; rugdossák 
agyba-főbe, főleg a srác iparko-
dik ebben, s hevességében sok-
szor félre is céloz. A lány meg 
csak kacag és kacag.  

Dolguk végeztével visszamennek a 
hintához, s a lány felállva hoz-
zásimul a magas sráchoz. A srác 
még ottmarad a csövesnél s ezt 
fél szemmel figyelve még belerúg 
néhányat a szerencsétlenbe, aki 
már alig él. Majd összetömö-
rülnek s vihorászva eltávoznak a 
játszótérről. 

2. KÜLSŐ. FOCIPÁLYA-ÉJJEL. 

A srác egyedül rugdos egy labdát 
a kivilágított, kerítéssel fedett 
focipályán. Egyhelyben áll java-
részt s kapura lődözget. Közben 
fél kézzel sms-t írt – s a 
készülék pittyentve jelzi hogy 
elküldte az üzenetet.  

Ekkor a kerítés bejáratánál fel-
tűnik egy különös alak. Rende-
zetlenül égbe meredő haja van, 
és koszos ballonkabátot visel. 
Mindeközben egyfolytában vigyorog. 

A vigyori a srácot nézi, ez s 
egyben az alak jelenléte feszé-
lyezi őt, de igyekszik nem 
törődni vele s inkább a labdával 
játszik. Néha lopva hátra-hátra 
néz, s az alak csak ott áll és 
vigyorog. Egyszeriben – mikor 
nem figyel rá – odamegy a 
sráchoz s hozzászól: 

  

  

VIGYORI 
Helló! 

A srác megszeppen, s kis idő 
múlva, akadozva válaszol. 

SRÁC 
H… helló! 

A vigyori tovább bámulja a 
srácot, aki kényelmetlenül érzi 
magát s tovább focizik, ezúttal 
idegesebben – félrerúg, stb.  

VIGYORI 
Mit csináltál este? 

A srác zavarodottan néz s így 
szólal meg. 

SRÁC 
Semmit. 

A vigyori előránt egy bicskát. A 
srác megriad. Majd a bicska után 
a különös idegen a kabátja alól 
előkap egykenyeret is, belevágja 
eszközét, kihasít egy szeletet, 
s azt kezdi el falatozni. A srác 
kifújja magát, bár még nyugta-
lanul figyel. A vigyori kínál-
gatja kenyérrel, de az eluta-
sítja. A vigyori közben csámcsog. 

VIGYORI 
Semmit? 

A srác most határozottabban, és 
kissé ingerülten felel. 

SRÁC 
Mondom, hogy semmit! 

A vigyori szájáról lehervad a 
mosoly, s gyanakvó meglepődött-
séggel néz a srácra. Az elfordul 
tőle. 

VIGYORI 
Ja jó. 

Ekkor a srác mögé sétál közvet-
lenül. Az egyre agresszívabban 
labdázik, s véletlenül akar 
hátrafordulni a vigyorihoz. A 
vigyori hangosan csámcsog s 
mintha egyre közelebb hajolna a 
srác füléhez. Az kínosan, fe-
szengve próbál nem venni róla 
tudomást, saz idegesítő csámcso-
gás nem szűnik meg. Mikor kicsit 
arrébb megy, a vigyori laposan 
követi. Ez még egyszer megismét-
lődik, a srác egyre vadabbul 
játszik – gól nélkül. Amikor már 
nem állhatja szó nélkül, és 
hátrafordul idegesen, egyben 
rettegve. 

 
SRÁC 

Nem hagynád abba? 

A vigyori csak néz rá nagy gülü 
szemeivel rezzenéstelenül, s vi-
gyorral a képén csámcsog tovább. 
A srác nem kapván semmi választ 
visszafordul, s foci helyett 
most meredten áll, arcán féle-
lem. A vigyori közelebb hajol a 
sráchoz, s úgy csámcsog hangosan. 

A kínos szituációt a srác nem 
bírja tovább; elrohan onnan a 
pálya másik sarkához. A vigyori 
tovább marad a helyén. Egyszer-
csak elkezd kuncogni, majd egyre 
intenzívebben nevet, közben nem 
néz a srác felé. Az riadt tekin-
tettel szorítja kezében a labdát 
s a röhögés nem szűnik meg. 

A srác eddig bírja: a labdát el-
dobja s kifut a pályáról. Közben 
sátáni kacaj hallatszik onnét – 
s a labda begurul a kapuba. 

VÉGE 



  

  

Panoráma 
Írta Nagy Bori 

KÜLSŐ, FÖLDÚT 

Nő érkezik a földúton, kezében 
nehéz koffer. 

BELSŐ, KOCSMA 

A füstös helyiségben morajlás, 
férfiak isznak, szokásos törté-
nés. A bárpultnál pincér poha-
rakat törölget.  

Egyszer csak nyílik az ajtó: a 
nő lép be. Mindenki abbahagyja, 
amit. Csönd. Rámerednek.  

A nő pillanatnyi zavarba jön, de 
végül határozottan odamegy a 
pulthoz. A pincér megnézi, majd 
folytatja a pohártörölgetést. A 
nő kivár egy darabig, de nem 
szolgálják ki. 

NŐ (ELHALT HANGON) 
Legyen szíves! 

A pincér meg se hallja. 

NŐ (TOROKKÖSZÖRÜLÉS UTÁN 
HANGOSABBAN) 

Legyen szíves! 

A pincér sandán és kérdőn ránéz. 

 
NŐ 

Egy cappuccinót 
kaphatnék? 

A pincér bólint, kelletlenül 
abbahagyja a pohártörölgetést, 
nekiáll kávét főzni. 

A nő idegenkedve körbenéz, dobol 
a pulton az ujjaival, majd mére-
getni kezdi a körmeit, észrevesz 

egy kis koszt az egyik körme 
alatt, kipiszkálja.  

Egy férfi közelít a pult felé, a 
nő észreveszi, abbahagyja a kö-
römpucolást, hátrasandít, arrébb 
húzódik.  

A pincér elé lök egy csésze 
kávét: cappuccinóhoz köze nincs, 
rövid fekete. A nő kérdőn ránéz, 
a pincér pókerarccal állja 
tekintetét. A nő belekortyol, 
elfintorodik, a cukrot keresi. A 
pult mögött egy üvegben 
kockacukrot vesz észre. A pincér 
elkapja a tekintetét, odalöki a 
cukrot elé. 

PINCÉR 
Tejszín nincs. 

A pincér hátat fordít neki. A nő 
megfogja a kiskanalat, az 
ingjébe törli, majd kimérten két 
kockacukrot tesz a kávéjába, 
kevergeti.  

A vendég férfi a nő mellett int 
a pultosnak, kap egy felest, 
belekortyol. Majd tetőtől talpig 
végigméri a nőt, akit ez 
láthatóan zavarba hoz. Cigivel 
kínálja, a nő visszautasítja.  

A nő furcsállja, hogy nem vesz 
tudomást róla a férfi, de úgy 
csinál, mint akit ez nem 
érdekel. Nézelődik, unatkozik, 
majd a karórájára pillant.  

NŐ (A FÉRFINAK) 
Találkozóm lesz. 

A férfi nem reagál, újra bele-
kortyol a felesbe.  

  

  

NŐ 
Egy bizonyos (zsebében 
turkál, majd elővesz egy 
cetlit) Petrinkát várok.  

VENDÉG  
Mifelénk nincsenek ilyen 
nevek. 

A nő erre kicsit befeszül, majd 
a bőröndre néz tanácstalanul. 
Hátulról kisegítő fiú érkezik 
felmosóval. Körbenéz, észrevesz 
a sarokban egy telefont. Habozik 
kicsit, majd feláll, elindulna, 
de közben a fiú a háta mögé ér, 
furán néz rá, a vendég és a 
pincér is figyelik, így hát 
inkább fogja a bőröndöt is, és 
odamegy a telefonhoz.  

A nő felemeli a kagylót, de 
nincs vonal. Többször lenyomja, 
tök süket. Végül visszatelepszik 
a pulthoz. 

NŐ (A PINCÉRHEZ) 
Telefonálnom kéne. 

Pincér keze egy pillanatra 
megáll a levegőben pohárpakolás 
közben, de meg se fordul.  

VENDÉG 
Aztán mi van abban a 
csomagban olyan fontos?  

A nő zavartan néz hol a 
vendégre, hol a pincérre, hol a 
takarítóra. 

VENDÉG 
Tán nem bankot tetszett 
rabolni? 

A pincér lemerevedik, a takarító 
megáll, a vendég kérdőn néz a nő-

re, egy pillanatra elcsendesedik 
mindenki, egy-egy kocsmatag kie-
gyenesedik ültében. A nő zavarba 
jön, majd lazaságot erőltet 
magára. 

NŐ 
Jah, ez? (legyint) Ez 
nem az enyém.  

Ez a Petrinkáé. Neki 
hoztam. 

A vendég hosszan hallgat, min-
denki a nőt és a táskát figyeli 
csöndben. 

VENDÉG 
Hagyja csak itt. Majd mi 
odaadjunk ennek a maga 
Petrinkájának. 

A nő körbenéz, mindenki őt és a 
csomagot bámulja. A nő berezel.  

VENDÉG 
Nyugodt lehet, nem 
nyitjuk ki. 

A vendég komoly arccal néz a 
nőre. Egymásra merednek egy 
darabig, majd a férfi felröhög. 
Ránéz a pincérre, ráröhög, a 
pincér visszaröhög. Röhögnek 
egymásra, amibe beszáll a taka-
rító fiú is, és a kocsma közön-
sége. Kollektív röhögés. 

BELSŐ, KOCSMA WC-JE 

A nő belép a mosdóba, bezárja 
maga mögött az ajtót, ezzel ki-
zárja a hangos-félelmes neve-
tést. Végre csend. Nekidől az 
ajtónak, szusszan egyet. Körbe-
néz: csöpögő csap, koszos budi, 
hajszál a mosdótálban, légy a 



  

  

tükrön, sár mindenütt. Undo-
rodik, de elfogadja.  

Odalép a tükörhöz, hosszasan 
figyeli magát: rendezgeti a ha-
ját, a szemöldökét, kicsit kife-
szíti az arcbőrét a kezével, a 
blúzát is megigazítja. A szeme 
megállapodik a táskán. Sóhajt, 
majd felteszi a csapra a bőröndöt.  

Tanulmányozza a zárat, majd pat-
tint egyet rajta, kinyílik a 
táska. Meglepődik. Körülnéz ben-
ne. Első mozdulatával kivesz egy 
fésűt, és megigazítja a haját. 
Nem tetszik neki a látvány, 
összekócolja, és kigombolja a 
felső gombot a blúzán. Szokja a 
látványt. Tovább turkál a tás-
kában: talál egy rúzst, finoman 
felkeni a szájára.  

Majd tovább kotorászik: talál 
egy cigaretta-tartót, kinyitja. 
A szájába próbál egy cigit, majd 
visszarakja. Talál egy napszem-
üveget. Felpróbálja azt, cigit 
visszarakja a szájába, felhajtja 
a gallérját, fintorog, nem elé-
gedett a látvánnyal, leveszi a 
szemüveget, visszateszi a cigit.  

Kotorászik-kotorászik, majd egy-
szer csak megmerevedik. Egy 
köteg pénzt vesz elő, átpörgeti 
az ujjai között. Ettől kicsit 
izgatott lesz, tovább túrja a 
táska tartalmát. Talál egy tér-
képet, és buszjegyeket. Ez gon-
dolkodóba ejti.  

Most már sokkal óvatosabban 
kutat tovább. Elővesz egy bal-
lonkabátot, és végül lassan egy 

parókát húz elő a táskából. Meg-
lepődve méregeti, észrevesz még 
valamit a bőrönd alján. Kiemel 
egy fotót, majd belenéz a 
tükörbe. 

BELSŐ, KOCSMA (majd külső 
földút) 

Ugyanazt látjuk, mint a kezdő-
jelenetben: férfiak a kocsmában 
kocsmáznak. Belép a nő, rajta a 
paróka és a ballonkabát. Az 
ajtóban megáll s körbenéz, a 
kocsmázás zaja elhallgat. 

A nő magabiztos léptekkel köze-
lít a pult felé, a kocsmaközön-
ség leköveti a mozgását. Odaér, 
előveszi a cigit, a szájába 
teszi. A vendég gyufát gyújt, 
odatartja, a nő beleszív a 
cigibe. 

A nő odabiccent a pincérnek, aki 
erre tölt neki egy kis feles 
pohárba italt, majd eléteszi. 
Fogja a poharat, kiissza 
tartalmát.  

Megfordul, szembenéz a kocsma-
közönséggel. Feláll, fogja a bő-
röndöt, odalép a zenegép mellé. 
Választ egy számot, beleszív a 
cigibe, elnyomja, s kisétál.  

BELSŐ, WC 

Kofferre közelítünk, benne egy 
fotó az „új” nőről. 

VÉGE 

 

 

 

  

  

VÉLEMÉNYDOBOZ 

KV?� 
  

AVID SUCKS 
PREMIERE RULEZ! 

 
Nagyon jól érzem magam, 
rengeteget tanulok itt. Amit 

hiányolok az esti össze-
röffenések, programok. 

 
Szeretem Pápait 

 
Én meg a Badit szeretem ♥ 

 

rossz: a társaság 

jó: a társaság� 
 

SZERETEM PÁPAIT. 
 

A tábor addiktív. ha egyszer voltál, 
biztos jössz még ☺ 
 

NINCS VÍZ� 
 
ZSÍR-CSI 
 
A vega kaja nem azt jelenti, hogy ugyanaz, 
mint a húsosoknak, csak hús nélkül…. → 
(másik oldal) ezt végre megtanulhatnák itt 
Erdélyben… 

SZERETEM PÁPAIT. 
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