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Példaadó ifjúsági gyakorlatok

Bretus Imre
Berke Zsanett – 

A fi lm, mint erőforrás – kell a mozi!
Közösségi médiaműhely országos program és 

fi lmmódszertani szolgáltatások a Nemzeti 
Művelődési Intézet szervezésében

Idén 120 éves a magyar mozgókép, 
115 éve kezdődött a magyar fi lmgyár-
tás, 85 éves az első hazai gyártású 
hangosfi lm, 75 éves a színes magyar 
fi lm. A magyarok kreativitása, kezde-
ményező készsége nélkül a világ fi lm-
művészete talán csak egy fekete-fehér 
„némafi lm” lenne. A  fi atal generáció 
számára a saját élethelyzetüket doku-
mentáló mozgókép önkifejezési eszköz, 
új népművészet, így minden adott, 
hogy a fi lmkultúra a vidéken élők és a 
fi atal generációk kreativitását, kom-
petenciáit fejlessze. Hozzájáruljon 
a helyi képi és mozgóképes örökség 
megőrzéséhez, gyarapításához, erősít-
se a közösségben a generációs íveket. 
A fi lmnyelvet értő médiafogyasztó tu-
datosabban örökíti át az értékeket a 
következő generációknak. A  Nemzeti 
Művelődési Intézet az előbbi gondo-
latokból kiindulva ezért is kínálja a 
magyar társadalom fejlesztéséért, az 
identitás megőrzéséért fi lmmódszer-
tani szolgáltatásait.

Kizárólag a tudásalapú, kreatív, 
egyéni és társas kompetenciáiban fej-
lett társadalom lehet versenyképes, 
a  tudásalapú társadalom az egyetlen 
módja a gazdasági felemelkedésnek. 
Ebből a szempontból a kulturális vi-
dékfejlesztés kitörési pont, amely 
egyszerre erősíti az identitást és ka-

talizálja az erőforrásokat. A  közmű-
velődés eszközei megalapozzák az 
esélyegyenlőséget, a  kulturális javak 
használatának, hasznosulásának és 
gyarapításának lehetőségét. A kiépült 
intézményrendszer biztosítja a társa-
dalom számára azt az alapvető jogot, 
hogy annak minden tagja a lehető 
legjobb körülmények között férjen 
hozzá – hozzáértő szakemberek köz-
reműködésével és segítségével – a 
tanuláshoz, művelődéshez, hogy ala-
kíthassa közösségeit, tegye élhetőbbé 
és otthonosabbá települését. Az em-
beri erőforrások fejlesztése, az élet-
minőség javítása, a szellemi és anyagi 
gyarapodás a kulturális közvagyon 
társadalmiasítása nélkül – beleértve a 
magyar fi lmkultúra teljes spektrumát 
– nem elvégezhető feladat.

A  felgyorsult világban a hagyo-
mányos egyéni kompetenciák közül a 
digitális kompetencia egyre nagyobb 
jelentőséget kap. Aki biztosan kezeli 
a digitális világ eszközeit, módszereit, 
érti a mozgóképes kultúra összefüg-
géseit, nagyobb biztonsággal igazodik 
el a világban, nagyobb eséllyel képes 
biztos megélhetéshez jutni, akár egy 
kistelepülésről is végezhet kreatívipa-
ri fejlesztést.

A Nemzeti Művelődési Intézet az 
eddigi módszertani innovációi mel-
lett 2016 tavaszán, a  vidékfejlesztés 

céljait szolgálva elindította a „Közös-
ségi mozi és médiaműhely – országos 
program a cselekvő közösségekért” 
című mintaprogramot, amelynek 
keretében 19 megye 19 helyszínén 
„pörögni” kezdtek a fi lmfelvevő ké-
szülékek. („Gyerekek, álljunk le! Előre 
szaladtunk, vegyük újra!” – forgatáso-
kon gyakorta elhangzó rendezői meg-
jegyzés)

Csapó 1… 
magyarok a moziban

Tény, hogy a Kárpát-medence 
kivételes fi lmművészeket és alkotá-
sokat adott a világnak. A  fi lmkultú-
ra, a mozi élménye, a világ kulturális 
öröksége a magyar alkotók nélkül 
csak egy fekete-fehér némafi lm lenne. 
A  magyar kultúrára jellemző sokszí-
nűség, a kreatív gondolkodás adta és 
adja ma is az alapot, hogy a világ fi lm-
művészetében a magyar fi lmek ran-
gos helyet foglaljanak el. Ezt a nívót – 
elveszve a globális vizualitás virtuális 
terében – azonban a magyar társada-
lom, különösen a fi atalabb korosztály 
nemigen ismeri.

A  mozi hajnalán és napjainkban 
is jelentős számú magyarországi és 
Magyarországról elszármazott mű-
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vész és kreatív alkotó teremtette és 
határozta meg a vizuális művészet 
kétségkívül legjelentősebb formáját. 
Gondolhatunk a hollywoodi magyar 
alapító atyákra, a Paramount Pictures 
legendás Zukor Adolfj ára, vagy a Fox 
Filmstúdió tulajdonosára, Friedman 
Vilmosra, aki az első hangos western-
fi lm atyja, vagy a legendás Warners 
Brothers magyar fi lmeseire, Kertész 
Mihályra, a  Casablanca halhatatlan 
rendezőjére. Meg kell említeni Nagy-
lóc híres fi át, a három Oscar-díjjal ki-
tűntetett zeneszerzőt, Rózsa Miklóst, 
aki az egyik aranyszobrot a felejthe-
tetlen Ben Hur fi lmzenéért kapta, va-
lamint az amerikai újhullám megha-
tározó operatőrét, Zsigmond Vilmost, 
aki a fi lmképi értelmezést emelte ma-
gasabb szintre.

A  magyar fi lmtörténetben meg-
határozó volt a kárpátaljai születésű, 
kolozsvári fi lmgyártás-óriás, Janovics 
Jenő, aki 1913-tól a színház igazga-
tójaként irodalmi művek megfi lme-
sítésére vállalkozott. Felejthetetlen 
értékeket sűrítettek celluloid szalagra 
a Korda fi vérek – Sándor, Zoltán és 
Vince – akik 1919-ig az európai fi lm-
gyártás fellegvárává tették Budapes-
tet. Olyan alkotásokkal, mint Babits 
Mihály, Heltai Jenő, Karinthy Frigyes 
szüzséi, vagy Jókai Mór „Az aranyem-
ber” című regényének fi lmváltozata, 
amelyet a Corvin Filmgyár 1918-ban 
forgatott le. Budapestről történt tá-
vozásuk után Kordáék meghatározói 
lettek az angol, osztrák és némiképp 
az amerikai fi lmgyártásnak is.

Csapó 2… 
a magyarok mozija

A  magyar fi lmszínház története 
1896-ban kezdődött. Ekkor készül-
tek az első magyar mozgóképek a 
millenniumi ünnepségeken, és ekkor 
nyílt meg az első – ekkor még az úri 
közönség által megvetéssel szemlélt 
és lenézett szórakozási forma –, s ké-
sőbb a kávéházakban gyorsan nép-
szerűvé lett mozi. Tíz évvel később 
már 270 fi lmszínház várta a közön-
séget csak Budapesten. Nyíltak a vi-
déki mozik, amelyek között az egyik 
legkülönlegesebb vállalkozás Lifka 
Sándoré, aki 1901-ben megépítette 
a nyolc vagonból álló „mutatványos” 
szerelvényét, amely bejárta Fiumét, 
Csáktornyát, Ljubljanát, Bjelovart, 
Eszéket, s  melyben 1902-ben Vuko-
várban, Belgrádban, Zimonyban, Új-
vidéken, Szabadkán, Nagykikindán, 
az elkövetkező 1903-ban Splitben, 
Pancsován, Nagybecskereken, Verse-
cen is moziztak a népek.

Az első magyar mozifi lm, A táncz 
1901-ben készült. Az Uránia Tudo-
mányos Színház tetőteraszán meg-
épített alkalmi stúdióban, valamint a 
Városligeti műjégpályán. Zsitkovszky 
Béla elismert fotóművész a maga épí-
tette fi lmfelvevő gépével rögzítette a 
Párizsi Világkiállítást is megjárt Pekár 
Gyula „forgatókönyvét” a tánc 3000 
éves történetét bemutató képsoroza-
tában. A fi lm rögzítése 1901. február 
19-én kezdődött, a  díszbemutatóra 
április 30-án került sor. Az Ausztri-
ában és Párizsban is bemutatott fi lm 
150 előadást élt meg.

Az első magyar hangosfi lmet Já-
vor Pál főszereplésével 1931. április 
29-én kezdték el forgatni a Corvin 
Filmgyárban. A  kék bálványt 1931. 
szeptember 25-én már be is mutatták 
a közönségnek. Az alkotás, amely egy 
birtokát elvesztő, Amerikába kiván-
dorló, majd egy szerencsés fordulat-
tal hazatérő báró történetét mesélte 
el, nem nyerte meg a nézőket. Nem 
így a második magyar hangosfi lm a 
Hyppolit, a lakáj, amelyben Kabos és 
Csortos Gyula vígjátéka utat lelt a si-

FORTEPAN / Hunnia fi lmgyár, a Lángok című fi lm felvétele, a zongoránál 
Jávor Pál, mellette Mezey Mária. (1940)

Korda Sándor Janovics ko-
lozsvári műhelyeiben tanulta 
meg a fi lmszakmát, majd kez-
detben Janovicstól megvásárolt 
Corvin Filmgyárban, később az 
általa alapított zuglói stúdió-
ban – a későbbi Hunnia Film-
stúdió – állította kamera elé a 
színésznagyságokat. Persze új 
műfaj lévén kezdetben a nem-
zet nagyjai, köztük Blaha Lujza 
sem fogadta meg Korda rende-
zői utasításait. Ám amikor a fel-
vételt megtekintették, Blaháné 
odafordult Kordához: „Úgy lát-
szik, Sanyi fi am, te mégis jobban 
értesz ehhez a mókához, mint 
én… Nem jó ez így… Nem lehet-
ne még egyszer felvenni ezeket a 
jeleneteket? Majd úgy játszom, 
ahogy te mondod…” Korda Sán-
dort Winston Churchill ajánlá-
sára 1942-ben lovaggá ütötték 
a brit fi lmnek tett szolgálataiért. 
Korda Zoltán az osztrák fi lm-
művészet meghatározójaként, 
majd a Hollywoodban az 1942-
ben forgatott A  dzsungel köny-
ve című fi lmjével lett világhírű. 
A  kezdetben festőművésznek 
készülő Vince már 1939-ben, 
Angliában a London Films mű-
vészeti igazgatója lett. (Gajdó 
Tamás: A Korda fi vérek. In: Út-
közben – Magyarországi zsi-
dó művészek a XX. században. 
http://baderech.hjm.org.il/Ar-
ticle.aspx/Hu/KordaBrothers)

FORTEPAN / Kövendy Katalin adomá-
nyozó - Kolozsvár, Bocskai tér (Piata 
Avram Iancu), a Színház szerelmese 
című fi lm forgatása. (1944)
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ker felé, a közönség szívébe. A színes 
fi lmtechnika 1941-ben már Magyar-
országon van: az első, teljes hosszá-
ban színes magyar fi lmet, a  Ludas 
Matyit 1950-ben mutatták be. (Ren-
dező: „Gyerekek, álljunk le! Sok a szö-
veg, menjen már az a fi lm! Tessék!”)

Csapó 3… 
identitás, kreativitás

A  Nemzeti Művelődési Intézet a 
vidék megtartó erejének erősítéséért, 
a társadalmi megújulás elősegítéséért 
lehetőséget teremtett, hogy az érdek-
lődő fi atalok, tehetséges amatőr al-

kotók a fi lmkultúra megismerésével, 
élethelyzetük átgondolásával, és az 
észlelt problémák közösségi megoldá-
sával kezdeményezzenek közös cse-
lekvést. A  „Közösségi mozi és média-
műhely – országos program a cselekvő 
közösségekért” mintaprojekt a helyi 
társadalom problémáira refl ektál-
va, helyszínenként más-más aktuális 
tematikát alkalmazva, a  fi lm, a  fi lm-
művészet, a  média eszközrendszerén 
keresztül segíti elő a fi atalság motivá-
lását, fi lmes cselekvését. A  program 
elsődleges célja annak tudatosítása, 
hogy helyi szinten, együtt, közösen 
képesek tenni a saját sorsukért, közös 
megoldásokat keresni egyéni, vagy a 
közösségi problémákra. A  program 
további célja, hogy olyan cselekvő he-
lyi közösségeket hozzon létre, melyek 
megismerve és értelmezve a magyar 
fi lmkultúra örökségét, lehetőséget 
kapnak arra, hogy alkotóképessége-
ikre alapozva akár saját fi lmeket is 
készítsenek. Ennek érdekében hét hó-
napon át műhelyfoglalkozások kere-
tében közösen ismerik meg a magyar 
fi lmművészet alkotásait és sajátítják el 
a fi lmkészítés fortélyait.

A  tavasz folyamán elindult ifj ú-
ságfejlesztési mintaprogram a helyi 
közösséget összefogó csoportvezetők 
és az adott megye fi lmes szakembe-
reinek együttműködésével a 13-25 év 
közötti fi atalokat értő nézővé, tudatos 
médiafogyasztóvá, alkotóközösséggé 
fejleszti. A  találkozók során a tagok 

FORTEPAN / Kövendy Katalin adományozó - Kolozsvár, Bocskai tér (Piata Avram 
Iancu), a Színház szerelmese című fi lm forgatása. (1944)

FORTEPAN / Nemzetes Ferenc adományozó - Dömsöd, Soós Imre színművész 
helybeliekkel a Lúdas Matyi című fi lm forgatásakor. (1949)

A  következő évszázadban a 
mozgókép – és vele a közönség 
is – szép pillanatokat élt meg, 
sírt és nevetett Bacsó Péter, Ba-
lázs Béla, Bódy Gábor, Dargay 
Attila, Dárday István, Ember Ju-
dit, Fábri Zoltán, Gothár Péter, 
Grunwalsky Ferenc, Gyarmathy 
Lívia, Hajdu Szabolcs, Huszárik 
Zoltán, Jancsó Miklós, Janko-
vics Marcell, Makk Károly, Mé-
száros Márta, Sára Sándor, Sza-
bó István, Szomjas György, Tarr 
Béla, Xantus János, Nemes Jeles 
László és még további kivételes 
alkotók fi lmjein.



72

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Példaadó ifjúsági gyakorlatok

Berke Zsanett – Bretus Imre

nemcsak fi lmeket néznek, elemeznek 
és dolgoznak fel, hanem kreativitásu-
kat közös cselekvéssé is generálhatják 
a helyi értékek feltárása, környezeti, 
természetvédelemi, épített vagy meg-
őrzött örökség bemutatása, saját élet-
helyzetük, gondolataik, cselekvéseik 
megfi lmesítése segítségével. E  tevé-
kenységen keresztül erősödik az egy-
máshoz és lakóhelyükhöz való kötő-
désük: a  fi lmek által ismertté válhat-
nak a közösség szempontjából meg-
határozó értékek és azon személyek, 
akik a fi atalok számára példaképpé 
lehetnek. Kiegészítő tevékenységként 
a műhely tagjai feltárják a helyi doku-
mentumértékkel bíró fi lmfelvételeket, 
a  videokazettákon, szupernyolca-
sokon fellelhető archív felvételeket, 
amelyeket digitalizálhatnak is. A min-
taprojekt a Nemzeti Művelődési In-
tézet módszertani irodáiban dolgozó 
szakmai munkatársak koordinálásá-
ban, csoportonként egy ifj úságsegítő, 
egy fi lmes szakember vezetésével és 
mentorálásával zajlik. A  helyi szintű 
megvalósulást a Nemzeti Művelődési 
Intézet szakmai támogatásával tele-
pülési kulturális közfoglalkoztatott 
segíti, szervezi. Így az országos prog-
ramban közel 80 szakember, helyszíni 
segítő, 150-180 fi atal vesz részt. A fej-
lesztési program szakmai partnere és 
támogatója a Magyar Művészeti Aka-
démia. (Rendező: „Gyerekek, egyedül 
nem megy… még a fi lm sem.”)

Csapó 4… 
a fi lm, mint trójai faló

A fi lmművészetre felépített, helyi, 
cselekvő közösségeket erősítő prog-
ram, fejlesztési módszer nemcsak 
szórakoztat, hanem eszközt nyújt a 
társadalmi szövet megerősítésére, 
a  helyben élők lokális kötődésének 
megőrzésére, a generációk összeköté-
sére, de oktatási és fejlesztő program-
ként is jól hasznosítható. A  fi lm mé-
diumként elemi módon képes hatni a 
gyermek- és fi atal felnőtt korosztály-
ra, s a mozi-élmény képes társadalmi, 
strukturális, közösségi változásokat 
létrehozni, hiszen nemcsak vizuális 
látványosság, hanem kifejezési, önki-
fejezési, hírközlési, ízlés- és gondolat-
formáló eszköz, amely sokoldalúsága 
miatt meghatározó a kultúra egészé-

nek rendszerében. Segíti a társadalom 
önismeretének fejlődését: nevel, fej-
leszt, művel, tájékoztat és szórakoztat 
is egyben. A fi lm ilyen módon egyfaj-
ta „trójai faló”, az ifj úsági közösségi 
mozi-hálózat pedig az eszköz. Mivel 
a digitális korszak fi atal korosztályai-
nak ízlésére elemi erővel hat a vizuali-
tás és az abban átélhető érzelmi hely-
zet, ezt az érzelmi helyzetet érdemes 
felhasználni az egyéni és társas kom-
petenciák fejlesztéséhez. A  program 
nemcsak a fi lmek klubban történő 
passzív megtekintéséről szól, hanem a 
fi lmek eljuttatásáról az ifj úsági közös-
ségekbe. A mozgókép átélhető valósá-
gában mutatja meg a körülöttünk lévő 
világot, a  társadalmi, emberi folya-
matokat, hitelesen őrzi és archiválja 
a művelődéstörténetet. A  fi lmművé-
szet, a képnyelv, a technikai eszközök 
magabiztos használata lehetőséget ad 
az „Y” és „Z” generációnak, hogy új 
minőségű személyes élmények meg-
élésével ne csak passzív szemlélője, 
hanem aktív alakítója legyen környe-
zetének és a saját életének, életmi-
nőségének is. A  fi atal generáció a 
Facebook és egyéb közösségi média 
mellett is igényli a közösségi együttlé-
tet, a  közösségi-alkotói fi lmklubokat. 
A  Művelődési Intézet mintaprog-
ramja a fi lm élményén túl az alkotás, 

a közös cselekvés élményét is megadja 
számukra, így a digitális korosztály a 
közösség kezdeményező, értékterem-
tő tagjává válhat. (Rendező: „Gyerekek, 
most már tényleg pörögjön az a fi lm!”)

Csapó 5… 
a hálózat ereje

A  mintaprogram első periódu-
sa számtalan kedvező tapasztalatot 
hozott, így minden lehetőség adott, 
hogy a magyar fi lmkultúrára alapo-
zott fejlesztési program a későbbiek-
ben a kulturális alapellátás részévé 
váljon. A  kiterjedt országos rendszer 
megteremtéséhez az aktív fi lmvetítési 
helyzet jó alkalom, a  közművelődés 
eszközrendszere pedig megfelelő ke-

A  mintaprogramba be-
vont települések: Kiskunmajsa, 
Pécs, Pécsbánya, Békés, Encs, 
Apátfalva, Vértesacsa, Moson-
magyaróvár, Nyíracsád, Heves, 
Szolnok, Nyergesújfalu, Somos-
kőújfalu, Újhartyán, Kaposvár, 
Nyírkércs, Paks, Répcelak, Tót-
vázsony, Nemesrádó.

FORTEPAN / Kotnyek Antal adományozó, Szegedi Erika színművész, Makk Ká-
roly: Az utolsó előtti ember c. fi lmjének forgatásán. (1962)
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ret. A  fenntarthatóság érdekében az 
országos fi lmforgalmazás megújult 
rendszerében egy, a  magyar állam 
által fi nanszírozott nagyjátékfi lm 
költségvetésének célzott forrásrende-
lésével nemcsak a fi lmművészeti alko-
tásokat lehetne közkinccsé tenni, ha-
nem a fi lmet alkotó művészek is sze-
mélyesen hatnának a közönségre, így 
is fejlesztve a tudatos médiafogyasz-
tást és a digitális kompetenciákat. 
A vetítéseket követően a közönségnek 
módja lenne beszélgetni az alkotók-
kal a látott fi lmről, így térve vissza a 
társadalomfejlesztési folyamatokat 
támogató fi lmforgalmazási rendszer-
hez. Az így helyzetbe hozott fi lmklu-
bok életképes működése, a szakembe-
rek összefogása, irányítása és a Műve-
lődési Intézet szakmai koordinációja 
révén a program képes lehet helyi, 
járási, megyei, országos és határokon 
átívelő ifj úsági-fi lmes programok, ta-
lálkozók, fesztiválok, rendezvények 
fogadására, lebonyolítására. A  klu-
bokban készített mozgóképes, fotós, 
kísérleti- és dokumentumfi lmes vagy 
összművészeti alkotásokból felme-
nő rendszerű fesztivál hozható létre, 
amely kapcsolódhat a fi lmes nagy-
rendezvényhez. A klubok alkalmasak 
médiaműhelyek elindítására, ahol él-
ményszerűen lehet elsajátítani a fi lm-
mel kapcsolatos szakmai alapokat, így 
a pályaorientációt, a munkaerőpiacon 

való elhelyezkedést is segítené a prog-
ram. A  vetítéseket a legkülönfélébb 
helyi kulturális hagyományokhoz, 
a  történelmi megemlékezésekhez, 
a  kulturális eseményekhez is kap-
csolni lehet, így a nemzeti, közösségi 
értékek a fi atalok számára is átélhe-
tővé válhatnak. A  közösségi mozizás 
értékteremtő funkciója mellett olcsó 
és hatékony útja lehet a kultúraközve-
títésnek, aktívan hozzájárulva a gene-
rációk közötti szakadék áthidalásához 
és a tradíciók interaktív, élményköz-
pontú megéléséhez. (Rendező: „Gyere-
kek! Na erről beszélek.”)

Csapó 6… 
kedvezményes vetítési 
rendszer

Szakmai szolgáltatási rendszeré-
nek keretében a Nemzeti Művelődé-
si Intézet a kreatív ipar és a magyar 
vidéki társdalom kulturális alapú 
fejlesztéséért, valamint a mintaprog-
ramok helyszíneként választott klu-
bok zavartalan működése érdekében 
megállapodást kötött három megha-
tározó hazai művészfi lm-forgalmazó-
val: az Anjou Lafayette Bt-vel, a Cirko 
Film Kft-vel és a Mozinet Kulturális 
Szolgáltató Kft-vel. A  szolgáltatás 
keretében, folyamatosan bővülő – 

jelenleg 200 fi lmből álló – kataló-
gusból kedvezményes joghasználat 
mellett valamennyi szakmai partner, 
civil egyesület, egyház, oktatási és 
önkormányzati intézmény igényel-
het kortárs fi lmalkotásokat a helyi, 
települési fi lmvetítésekhez. A  Műve-
lődési Intézet által nyújtott szakmai 
szolgáltatás keretében rövidesen a 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum-
ban (MANDA) jelenleg őrzött 1300 
fi lmből felújított 250 kópia is hozzá-
férhető lesz kedvezményes joghasz-
nálati feltételekkel, illetve a Nemzeti 
Audiovizuális Archívum (NAVA) és 
az Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap (MTVA) archívu-
mai is bekapcsolhatnak a fejlesztési 
programba. A  MANDA-ban őrzött 
nagyjátékfi lmeken túl az emblemati-
kus Balázs Béla Stúdió által gyártott 
kísérleti fi lmek és számos természet-
fi lm, illetve a Magyar Televízió által 
az elmúlt évtizedekben saját gyártás-
ban létrejött alkotások – gyermek, 
ifj úsági fi lmek – is vetíthetővé válnak 
a jelenleg fi lmszínházi eszközökkel 
nem rendelkező települési színterek-
ben is. A Művelődési Intézet a hazai 
fi lmkincs közhasznúsítása mellett a 
legnagyobb amerikai tulajdonú, nem-
zetközi fi lmforgalmazási szabadalmi 
jogokat birtokló és képviselő szer-
vezet közel ezer fi lmgyártója, fi lm-
forgalmazója által forgalmazott több 
tízezer fi lm jogtiszta felhasználását is 
elő kívánja segíteni a jövőben.

A  kulturális alapellátás részévé 
vált mintaprogram és a Művelődé-
si Intézet fi lmszakmai szolgáltatásai 
révén a kistelepülések számára egy 
speciális ablak nyílik a világra, a fi lm-
művészetre, mely képes alternatívát is 
kínálni a bulvár képi világával szem-
ben. Az értő, médiakritikus nézővé 
nevelés a programba bevont fi atalok-
nak új eszközöket ad az önkifejezésre, 
távlatokat nyújt egyéni életpályájuk-
hoz, hozzájárul az egészséges önbe-
csülés kialakulásához, a  személyiség 
közösségben való meghatározásához. 
Ha a program révén a következő év-
tizedekben egy fi lmet értő felnövő 
generációból újabb – akár világhírű 
– alkotók lépnek elő, akkor a magyar 
fi lmnek nemcsak veretes múltja, ha-
nem szép holnapja is lesz. (Rendező: 
„Gyerekek! Most befejeztük, menjünk 
a büfébe.”)

A fi lmfelvételre képes mobiltelefon által válhatott kortárs népművészetté a fi lm 
– Közösségi mozi és médiaműhely forgatás Hartyándi Jenő fi lmes szakember veze-
tésével
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Az idő misztikus mani-
pulációja

A  Komárom-Esztergom megyé-
ben megvalósuló Közösségi mozi és 
médiaműhely foglalkozásain a nesz-
mélyi Launai Miklós Református Is-
kola diákjai vesznek részt. Az alapfokú 
művészetoktatási intézményben zajló 
programon – a fi lmes szakmával kap-
csolatos elméleti tudnivalók elsajátí-
tása mellett – a fi ataloknak többször 
nyílt már lehetősége a fi lmkészítés 
gyakorlati részének kipróbálására, 
közös gondolkodásra, kreativitásuk, 
ötleteik hasznosítására. A nemegyszer 
azonnal kézzelfoghatóvá váló ered-
ményekkel járó alkotótevékenység, az 
annak során esetlegesen felmerülő hi-
bák korrigálása, az újszerű szituációk 
mind-mind különleges élményt jelen-
tenek a résztvevők számára.

Első alkalommal a sokszínű 
programot kínáló Mediawave Nem-
zetközi Film és Zenei Együttlét idei 
rendezvényére látogatott el a csa-
pat. A  nemzetközi fesztiválon régi 
fi lmtechnikai eszközöket láthattak, 
de kiállításon, fi lmvetítésen és egy 
zenei workshopon is részt vehet-
tek. A  helyszínen fi gyelemmel kí-
sérhették, mi zajlik egy forgatáson, 
emellett fi lmes műhelyben jártak, 
megismerkedtek a vágás technikai 
részleteivel – ezekről a helyzetekről, 
tapasztalatokról utólag is beszéltek, 
a  különféleképpen kivitelezett ötle-
tek elgondolkodtatták őket.

A következő alkalommal a fi atalok 
a fi lmes eszközök kipróbálása során 
további újszerű élményekkel gazda-
godtak. Egy autóból mobiltelefonnal 
felvett, később elkészített öninterjúhoz 
háttérként szolgáló képsor rögzítésével 
bepillantást nyertek a gondolkodtatás, 
az idő manipulálásának technikáiba, 
abba, hogy a fi lmben nem minden élő 
és egyszerre történik.

A  Neszmély határában lévő – 
ma táborhelyként, diákszállóként 
funkcionáló – egykori apácazárda 
többszintes, hosszú folyosós épüle-
te, mint forgatási helyszín többórás 
bejárása, megtekintése különösen 
inspiráló hatású volt – a falu e jel-
legzetes helyének üressége, elhagya-
tottsága a diákoknak azonnal egy 
misztikus fi lmet juttatott az eszébe. 
Az először a foglalkozásvezetők által 
megadott 5-8 perces vicces jelene-
tek, a  semmiből kinyúló kéz, hirte-
len becsapó ajtó, az ágyon ugrálás 
gyerekekre ripakodó házvezetőnő 
felvétele után további, saját ötletek is 
születtek, amelyek közös továbbgon-
dolása a program végére elkészíten-
dő kisfi lm végleges témája is.

A  megyei módszertani mintakí-
sérletről szóló összefoglalót és fotókat 
Nádasi Dóra készítette.

Hamala

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Veszprém Megyei Irodája a Tótvázso-
nyi Ifj úsági Egyesülettel karöltve áp-
rilisban indította el a Közösségi mozi 
és médiaműhely ifj úsági közösségfej-
lesztő mintaprogramot, Tótvázsonyi 

Filmműhely azaz FILM (Filmkészítési 
Intuitív-vagymi Látásmódfejlesztő 
Mozinézési) Klub néven – számol 
be Szendrei Szilárd, a  fi lmprogram 
vezetője a helyi tapasztalatokról. 
A  tótvázsonyi fi atalok számára nem 
volt teljesen új a fi lmes tevékenység: 
három évvel ezelőtt „Őrizd meg a 
csodát – sváb-székely nemzetközi ha-
gyománygyűjtő program” keretében 
mozgóképen rögzítették a kulturális 
örökséget. A  Nemzeti Művelődési In-
tézet által kezdeményezett fi lmklubos 
mintaprogram mégis új megközelítést, 
új módszertani megoldásokat kívánt 
a foglalkozások tervezésében: arra 
kellett rávenni a fi atalokat, hogy saját 
ötleteik, gondolataik megfogalmazása 
által mozgóképes megoldásokkal is 
kifejezzék érzéseiket. Kezdetben nem 
volt könnyű a kreativitás előcsaloga-
tása, ilyen feladatot még nem kellett 
megoldani a jövő fi lmeseinek. Láttak 
számos képi megoldási módot, fi lmet, 
fi lmötletet, de az ötletroham mégsem 
jött magától, a  fi atalok életét befo-
lyásoló vizuális kliséktől nehéz elsza-
kadni – már-már úgy tűnt, nagyot 
vállaltunk. Aztán néhány fi lmklubo-
zás után este kilenckor megzörrent 
a telefonom. Nik, az egyik fi atal írt 
rám: „Szia. Van egy ötletem a fi lmes 
projekthez. Lehet, hogy koppintás, de 
szerintem vicces is lehet a végén, és 
talán annyira nem is nehéz elkészíte-
ni a videó(ka)t. Írd be azt youtube-ra, 
hogy hamala. Egy hete ezt nézem és 
kívülről fújom, tetszik és másnak is 
bejöhet.” Siettem a gép elé, hogy lás-
sam, mire gondol. Remek ötlet, kisgye-
rekekkel beszélgetős fi lmek készítése a 
hamala. Igen, elindult! Megnyertük a 
fi atalokat, készülhet a fi lm.
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