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Inspirációt jelentő találkozók

E kiadványt az idő múlásával jelentkező kényszer szülte.

Két éve kezdtem egy internetes filmarchívumot építgetni győri, Győrből elszármazott, Győrben élő filmesekből, filmjeikből, portréikból, történeteikből. Nagyjából
azóta, hogy a Generációk házában, a régi Úttörőházban, a mozgalom egykori bölcsőjében, Kiss Iván filmes társunk kezdeményezésére („mozivarázs”), 25-30 év
után ismét elkezdtek összejárni a győri „öregfilmesek”. Ahogy pár alkalom után hívni kezdtük magunkat. Először csak páran, majd egyre többen lettünk, egyre újabb
filmesek kerültek elő. Valahogy elkezdett a levegőben terjedni a hír és a régmúlt találkozások tavaszi szellője előcsalogatta az egykori idők filmes emlékeinek fel-
idézésére vágyókat a napfényre, a 60-90-es évek közötti győri filmes „mozgalom” egykori szereplőinek maradékát. 
Az egymás vállának megveregetése, a régi közös történetek, valamint a már végleg elmentek felemlegetése után hamarosan megfogalmazódott és cizellálódott,
hogy valamit kezdeni kéne az egyre régebb óta fiókjaink mélyén porosodó, talán már nem is lejátszható (?) filmtekercseinkkel. Lassan mindenki szétnézett a saját
háza táján és elkezdtek gyűlni az anyagok, információk… 
De nemcsak a filmek, amelyeket lassacskán újravetítettünk (már amelyiket lehetett), hanem a kapott díjak oklevelei, díjtárgyai, hangulatfotók, egyszóval beindult
az emlékezés és rakódtak le annak hordalékai. Hamar rájöttünk, hogyha nem kezdjük el módszeresen összegyűjteni, digitalizálni, majd felújítani a filmjeinket, akkor
ez a korszak, a rendszerváltást körülölelő, akár „izgalmas”-ként is megfogalmazható 50 év mozgóképes lenyomata hamarosan elvész a köz számára.
A gyűjtő és rendszerező munka során szembesültem vele, hogy magam is legalább 40 éve foglalkozom filmkészítéssel, hiszen a kérész életű győri Ifiparkról,
1980-ban készített első, már műnek nevezhető Super 8 mm-es keskenyfilmem e kezdetet mutatja. 
zárójelben jegyzem meg, hogy e szinte véletlenül előkerül film - már el is feledkeztem róla, egy doboz mélyén lapult -, és annak 2020 eleji, járvány kezdeti nyilvá-
nosságra hozása, izgalmas folyamatot indított be a 40 évvel ezelőtti tizen-huszonéves, egykori győri fiatal generációban. A film felkavarta, majd lassan lesöpörte
az emlékezés sok rétegű porát. Az egykori fiatalok elkezdtek emlékezni, amire rásegített a járvány első szakasza okozta megilletődés. És az emlékezés szinte
spontán megindított egy újabb filmes gyűjtő folyamatot, a 80-as évek győri fiataljainak visszaemlékezéseit, történeteit, fiókok mélyéről előkotort fotóit. Kicsit hasonló
állapot állt elő, mint a 1348-as firenzei pestisjárvány alatt, amikor akkori fiatalok egy csoportja vidékre vonult és megesett történetekkel szórakoztatta egymást a
járvány elültéig. Aki nem tudja, ebből született Boccaccio Dekameronja. 
Tán most itt is egy „győri dekameron” kezd kibontakozni 660 év múltával? Persze jelen esetben nem az erotikus felhang a lényeg, hanem az egykori történések
összegyűjtött megőrzése az elmesélés útján! Csak a korunknak megfelelő módszerrel, a mozgóképes rögzítését felhasználva! Az ügy egyelőre végeláthatatlan fo-
lyamatnak tűnik, mert sorra nyílnak meg a lelkek (és a fiókok), jönnek elő belőlük a legkülönbözőbb múlt évezredvégi történetek, ezért szakaszosan hozom nyilvá-
nosságra őket. 
Régebben is volt hasonló módszer, egyes írók fejezetenként írták, hozták nyilvánosságra lapokban megjelent, később regény formájába összeállt írásaikat. Azt
még nem tudom, hogy a mozgókép esetén ez az „összeállás”, a „regény” miként lehetséges, de úgy sejtem, hogy az internet adta új lehetőségek, pl. a Győri
Filmesek Archívuma adhatja meg a megoldást örökkön működtethető gyűjtőhelyként. 
Mindezen 1980 körüli történetek, e pályakezdő szösszenet film (győri Ifipark és a benne látható fiatalok) és annak múlt nyitogató hatása nélkül, valószínű örökre
elvesztek volna e generáció elöregedésével.

Mi lehet a haszna?

E múltbeli történés és annak jelenre kiható hatásának felidézésével talán jobban érthetővé válik milyen szerepe lehet e kiadványnak, pontosabban a háttérben
alakuló GYŐRI FILMESEK (internetes) ARCHÍVUMÁ-nak. 
Gondoljunk csak bele, az emberiség történetében először adódik rá lehetőség, hogy a győriek mozgóképes formában meg tudjanak idézni rég volt dolgokat,
helyi történéseket, emberi sorsokat.
Győr város szempontjából ez azt jelenti, hogy alapításának 750 éves történetéből (kicsit több mint) 50 évre mozgó képpel is vissza tud tekinteni. (Ha nem is a
teljesség igényével.) A korábbi időszakról csak írott dokumentumok, kb. 100 évre visszamenőleg esetlegesen fotográfiák maradtak fent. 

Inspirációt jelentő személyiségek

Nem kis dolog ez akkor sem, ha egyelőre úgy látszik, hogy az első évekből csak kevés, de az idő előrehaladtával egyre szaporodó és színesedő mozgókép áradat
maradt fenn győri alkotók munkájaként. Amit sajnálatosan eddig senki nem próbált összegyűjteni és főleg nem közkinccsé tenni. És mi lappanghat, bujkálhat még
ismeretlenül?
Itt meg kell említenem Góczán Károly nevét, aki a Győri Tanítóképző Főiskola tanáraként, már a 60-as évek közepétől filmezett és a 80-as évek elején megpró-
bálkozott legalább a szerzők és a filmcímek összegyűjtésével, a Győri Ifjúsági Filmstúdió első vezetőjeként (1966-1970). Sajnos ő már csak az örök filmmezőkről
tekinthet késői utódaira. De szerencsére Lengyel Sándor korai filmes társunk, az Ifiházban is dolgozva, elrakta, egyúttal megmentette Karcsi bátyánk listáit, amelyek
most komoly segítséget jelentenek a korai korszak legalább adat szintű megmentéséhez. De szerencsére a győri filmes „hőskor” egykori szereplőinek szekrénymélyei
is elkezdtek nyiladozni, ezért ma már kimondható, hogy a legkorábbi időszak is elég jól átláthatóvá vált. De azért továbbra is keressük az örökösöket, hátha még
megmenthető pár korai alkotó életműve.

30-50 évvel ezelőtti győri hétköznapok

A korai filmkészítőknek biztos nem jutott az eszébe, hogy 50 év múltával ők lesznek Győr város történetének filmes úttörői, és egyáltalán nem az annak szánt film-
kockáik egy része felbecsülhetetlen értékké válnak. Hiszen azokon 25-50 évvel ezelőtt élt, alkotó, vergődő, mulató győriek lettek megörökítve, az akkori, a maihoz
képest nagyon más építészeti képet mutató, életstílust élő városban. 
A Győri Ifjúsági Filmstúdió, majd új néven a Győri Amatőrfilm Stúdió, Kovács Róbert több mint egy évtizedes (1971-1983) vezetése mellett erősödött, tekintélyesedett,
és került fel az országos, majd a Díjnyertes Amatőrfilmek Nemzetközi Fesztiváljának elindítása (1972) révén a nemzetközi térképre is.
Hogy konkrét, filmes példákat is említsek: Győr második filmes generációjának két jeles tagja - dr. Csenár Imre és dr. Haffner Szabolcs -, akik szerzőpárosként
is működtek a 70-es évek legelején – tehát közel 50 éve -, több olyan filmet készítettek, amelyek páratlan értékeket hordoznak Győr város múltját tekintve. Imre
bácsi önálló műve, a  „Győri hétköznapok” egyszerűen zseniális „győrtörténeti” szempontból. 
A világban készített filmek legnagyobb része valamilyen izgalmas, fantasztikus történetet akarnak elmesélni, megörökíteni. Jól, rosszul. Csenár Imre filmje ezzel
ellentétben az adott jelenben általában unalmasnak tűnő mindennapok történéseit képezte le. 50 év távlatában azonban teljesen átalakult az „unalmas” felvételek
jelentése, hiszen azt látjuk kezdésként, hogy vonatok ontják magukból a klasszikus győri gyárakba (Vagongyár, Grábgyár, Richardsgyár, Olajgyár, Kekszgyár,
Szeszgyár, stb.) érkező vidéki munkásokat a győri pályaudvarokon. Akik győri társaikkal közös folyamba egyesülve érkeznek meg az üzemekbe. Ki gyalog, a helyiek
inkább biciklin és ritkásabban motorral. Autó alig látható az utakon. És arról sem árt közben megemlékezni, hogy ma már e gyáraknak is csak a legendája maradt
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meg az idősebb generáció emlékeiben. A filmet tovább nézve, Imre bácsi módszeresen végig pásztázza kamerájával a győri hétköznapok más helyszíneit, a köz-
terektől a strandig, a győri estéig. És mindezen mozgóképsorokból egyértelműen kiderül mennyire más (vagy tán azonos?) volt az 50 évvel ezelőtti győri élet. (Ér-
demes lenne elkészíteni az 50 évvel későbbi verziót, majd 50 év múlva az újabbat. Nagy tanulság lenne mindez a jövő győri polgárainak.)
„A 700-át” című közös filmjük talán az első kora filmes városkritika, melyben érzékeny szemmel veszik észre a 700 éves évfordulóra készülő város, túlhajtott átépí-
tésének anomáliáit. És mindezt meglehetősen groteszk formában tárják a néző elé. A szerencsére még köztünk lévő alkotóktól (Imre bá’ idén 90 éves, Szabi is 83),
idős mestereimtől tudom, hogy e filmért „nem kaptak helyi dicséretet”, ellenben az egyik zsűritag zsebre tette és elvitte a filmet az Országos Amatőrfilm Fesztiválra,
ahol első díjat nyert. (A nagydíjat a Gulyás testvérek „Szék télen” című filmje nyerte.) Ebből azt is leszűrhetjük, hogy rendszerektől függetlenül a dolgok mindig
ugyanúgy működnek. A helyi hatalom sosem szereti a kritikát. Pedig hát a helyi filmeseknek sosem árt, ha vannak annyira függetlenek, hogy képesek – persze
építő szándékú – kritikákat is megfogalmazni.
Mindenképpen meg kell említeni Maráczy Ferencet, aki 1966-ban a rövid működésű idejű, első ismert filmes csoportot létrehozta, Győri Ifjúsági Filmstúdió néven.
Tőle még van egy levél, amelyben ennek részleteiről ír. Özvegyétől, későbbi alkotótársától, M. Poós Gizellától megmaradt filmjeit is megkaptuk. 
Még egy fontos név: Tóth Tamás, aki több filmes generációt végig segített. Először filmkészítőként a 80-as évek elején, majd technikai ismeretei révén vált nélkü-
lözhetetlenné a Győri Amatőrfilm Stúdióban, és annak lokális és nemzetközi fesztiváljain. Aktív részt vállalt - dr. Haffner Szabolcs mellett - a stúdió megújításában,
majd a rendszerváltás alatt létrejött Győri Vizuális Műhely és az annak következményeként megalakult Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztivál meg-
erősítésében. Első időszakában annak pénzügyminisztere volt. Nagyjából az ezredfordulóig volt aktív, nyugdíjba vonulásáig.
Érdemes még példaként említeni a profivá lett Hadarics Gábort, aki 80-as évekbeli kezdő filmes életszakaszát tartja legfrissebb és legfontosabb időszakának. És
kihasználva a járvány első időszakának csendespihenőjét és a Győri Filmesek Archívumának pozitív alakulását, előszedte és nem kis munkával felújította régi
filmjeit. Érdemes megnézni, gondos munkával és hozzáértéssel mit lehet kihozni a szekrények mélyén porosodó, örökösök által - mint értéktelent, megtekinthetetlent
- a szemétbe dobásra szánt filmtekercsekből, videókazettákból. Hány város- és családtörténeti értékeket hordozó „poros doboz” lapulhat még a családi
fiókok mélyén? A Győri Filmesek Archívuma örömest vállalkozna ezek megmentésére, megtekinthetővé tételére és nyilvánosságra hozására. 

Megkezdődött a vizuális régészet kora! 

Épp most olvastam Móra Ferenc „utazás a föld alatti Magyarországon” novelláskötetét, amelyből a sokak által ismert író kevésbé ismert oldalát, életét és munkáját
lehet megismerni. Ő volt a szegedi múzeum igazgatója és egyben szenvedélyes régész, több ezer honfoglaláskori sír kiásója. A következőket írja „Attila koponyájáról
– nyílt levél a kulturminiszter úrhoz” című, rendkívül tanulságos novellájában: ”Kegyelmes uram, a mi földünk nagyon gazdag leletekben. A mi népünk hajmeresztően
tudatlan. A mi intelligenciánk elképesztően indolens (bántóan közönyös). E három állító mondat összetartozik, s az utolsó kettővel bizonyosan nem mondok újsá-
got… Tudok olyan tanyai iskolát, ahol az iskolaszolga vagdosta a kapufélfához a népvándorlás kori edényeket a tanító szeme láttára… Tanította őket valaha valaki
a régiséget megbecsülésére? És ma tanítja őket? …a magyar Alföld nádasokkal körülvett dombjaiban, magányos halmaiban, régi folyóparti dűnéiben évezredek
óta megőrzött kincsek kilencvennyolc százaléka úgy megy veszendőbe, hogy a tudomány annak a hírét se hallja. Olyan tékozlás folyik itt mindnyájunk szeme
láttára, amire még ebben a tékozló országban sincs példa.” E pár 85 éve írt gondolat – kis áttéttel - akár értelmezhető a fiókok mélyén lapuló, kidobásra váró
filmekre és videókra is, figyelmeztetésképpen. Megkezdődött a vizuális régészet kora! Legyen Győr ebben is az elsők közt!
E kis figyelemfelkeltő, kedvcsináló, lelkiismeret ébresztő szándékkal írt bevezető után, fejezetekre bontva próbálom meg felfejteni a múltban való kutakodás egyéb
műhelytitkait, felújítási lehetőségeit és eredményeit, illetve eredménytelenségeit. 
Kiadványunk legnagyobb részét azonban az elmúlt nagyjából 50 év győri filmes alkotóinak adatai, életrajzai, filmjeinek adatai töltik ki. Kicsit azért is, hogyha egyszer
bekövetkezik a digitális katasztrófa, legalább nyomtatott formában megmaradjon valami Győr filmes történelméből. 
Kiadványunk legyen figyelemfelkeltésként azok számára, akik kedvet kapva hozzá, az internetes archívumban is meg szeretnék tekinteni a győri filmeket, mert
végülis ez a fő cél. Valamint az, hogy ennek hatására további rejtőzködő alkotókat és filmjeiket találjuk meg, akár hagyatékokban is, és tegyük nyilvánossá
a köz számára. Jelenleg valamivel 100 fölötti filmes alkotó áll a látókörünkben, reméljük gyűjtőmunkánk és a hírverés hatására ez bővülni fog.

Hartyándi Jenő, Győr, 2020. október 8.
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Fontos erről írni, mert sokak számára az amatőr jelző meglehetősen pejoratív jelentéssel bír manapság. Mivel Győrben sosem volt profi filmgyártás, ebből egyér-
telműen következik, hogy a helyi filmezés alapjait a korai amatőrök rakták le, akik nagy többségében a társadalom értelmiségi és jobbmódú szegmenséből kerültek
ki. Hiszen a keskenyfilmes (9 mm, normál 8 mm, super 8 mm, 16 mm) technikai háttér beszerzése meglehetősen borsos volt. Az első időkben ezért biztosan csak
ők tudták ezt megtenni. 
De filmezés iránt érdeklődő prominens vezetők azért el tudták érni, hogy cégük megvásároljon egy ilyen – akkor nagyon nagy újdonságnak számító és sok lehetőséget
magában rejtegető - technikai hátteret. Több ilyen győri cégről tudunk (ÉGÁz, ÉDÁSz, stb.) és ezek száma a szocialista Magyarországon egyre bővült. Számos
korai amatőrfilmes ezen szocialista nagyvállalatok dolgozója volt és ily módon hozzáfért a keskenyfilmes technikához. 
Alibiből azért készítettek céges referenciafilmeket is, de a családi felhasználás mellett hamar megjelentek az önálló filmes gondolatokkal rendelkező, már alkotónak
nevezhető filmesek is. Ezek az elszeparált kezdeményezések végül először 1966-ban a Győri Ifjúsági Filmstúdióban, majd új néven a Győri Amatőrfilm Stúdióban
találták meg a szakmai közösségüket, amelynek elsőre a győri Úttörőház, majd a hetvenes évek elejétől, megnyitásától (1973), a Győri Ifjúsági Ház adott otthont -
közel az ezredfordulóig. 
Hogy politikai szempontból is helyre rakjuk a 70-es évektől eltömegesedő klubmozgalom kialakulásának hátterét, érdemes egy kicsit korábbra visszatekinteni. A II.
Világháború előtti Magyarország tele volt „természetes közösségekkel”. A legkisebb településektől a nagyvárosokig. Fontos ezt kihangsúlyozni, mert ma ez már
nem köztudott, mivel az eljövő szocialista világ mindennek a hagyományát gyökerestől próbálta kiirtani, és be kell ismernünk, ezt elég sikeresen tette. Ma már
kevés ismeretünk van ezen egykori magyar közösségi hagyományokról. 
Mint már említettem a szocializmus előtt Magyarországon önfenntartó közösségek tömege működött, a gazdaköröktől, a különböző szakmai körökig, továbbá
egyletek, olvasókörök, szalonok, sportkörök, amelyek egytől egyig a tagjaik művelődési vagy sportolási igényeinek kielégítésére jöttek létre, és a legtöbbnek saját
tulajdonú székháza, működési helye is volt. Ezen épületek többsége a mai napig is településük karakteres építményei. Államosították őket, majd lassan elfoszlott
eredeti rendeltetésük. Pl. ma már kevesen tudják, hogy a Győr főterét uraló Lloyd épülete egykor a Kereskedelmi Gyülde, majd a Győri Ipartestület tulajdona volt.
„Hogy a Gyülde a kereskedelmi forgalomnak, üzletnek nélkülözhetetlen csarnokává, központjává válhassék, a nagytermen kívül, amely a szórakozás, időtöltés
számára volna nyitva, szükségesek egyéb helyiségek, például olvasóterem, azután írószerekkel ellátott nagyobb és kisebb szobák, ahol a felek négyszemközt tár-
gyalhassanak” – olvashatjuk Bay Ferenc Győri Lloydról készült könyvében. Azonban fontos kiemelni, hogy ezen közösségek mindezt tagjaik tagdíjából, nem
állami támogatásból tették.
A szocialista Magyarország számára azonban a civil egyletek túlzottan függetlenek voltak, ezért pár év alatt bedarálták őket, megszűntek. Azonban lassan a szo-
cializmus vezetői is rájöttek, hogy kell valamilyen formában egy szelep, teret kell adni a közösségi tevékenységeknek, mert szaporodtak a felgyülemlő társadalmi
problémák. Nyilván ‘56 sem jött véletlenül, ezért a biztonság kedvéért, minél ellenőrzöttebb formában gondolkodtak. Emiatt jött létre, pontosabban szélesedett ki a
legkisebb településeken is a kultúrházak rendszere. Állami/tanácsi pénzből. A hetvenes évek győri amatőrfilmesei ebbe az államilag támogatott és ellenőrzött rend-
szerbe nőttek bele, aminek az elmúlt kemény időszak után mindenki nagyon tudott örülni. 
Mint a 80-as évek elejének friss filmese, személyesen is bölcsőmnek tartom a győri ifiházat, amely ugyan ellenőrzötten, de mégis adott valamekkora teret a szabad
mozgásra, alkotásra. Persze lassacskán megismertük a korlátainkat, generációs elődeinktől kaptunk erre nézvést burkolt figyelmeztetéseket, ezért az első időkben
csak finoman feszegettük a határainkat. De, mint felelőtlen fiatalok, akik nem élték át közvetlenül ‘56 emberi traumáját, egy fokkal már bátrabbak lettünk náluk.
Az mindenesetre biztos, hogy a győri amatőrfilmes mozgalom első két szakaszának hangadóit már egyértelműen filmes szakmai célok vezérelték, de még távol
tartották magukat a politikumtól. De természetszerűleg voltak köztük igazi műkedvelők is, akiket inkább a technikai háttér és a társaság vonzott. Mindezt az is elő-
segítette, hogy ekkortájt vált országos kiterjedtségűvé az amatőrfilmes mozgalom, amit az is jelzett, hogy elkezdtek területi/tájegységi és országos szemléket/fesz-
tiválokat szervezni. Mindezeket az ismételten létrejövő – mert Budapesten már a háború előtt is létezett – országos szervezet koordinálta, a nagyobb városok
érintett amatőrfilmstúdiói együttműködésével. (Ma már nehezen elképzelhető, de ebben az időszakban a kisebb városokban is voltak amatőrfilmes csoportok, pl.
Kapuváron.) A győri filmstúdió már a hetvenes években rangot vívott ki magának, amit a készített filmek minőségével és elindított nemzetközi fesztiváljával értek
el. Ami azt is jelzi, hogy az amatőrfilm stúdió többségi hangulata a filmes szakmaiság felé tolódott el, és lehetséges útként fogalmazódott meg a fiatalabbakban a
profivá válás felé. Ennek az időszaknak stúdióvezetője Kovács Róbert, a Tunsgram főmérnöke volt, aki erős helyi kapcsolatokkal rendelkezett, ami segítette a
Győri Ifjúsági Filmstúdió második életszakaszának megerősödését, országos rangosodását is. De például a csoporthoz tartozó Ámon András győri animátor te-
hetsége miatt a budapesti Pannónia Filmstúdió profi animációs filmstúdiórészt akart telepíteni Győrbe, mert az alkotó nem akart Pestre költözni. Az már csak
Bandin múlott, hogy ebből nem lett semmi.
Közben a 80-as évek elejétől beindult a helyi televíziózás is Száraz Lajos vezetésével, de e mozgóképes vonal egyelőre nem része kutatásainknak, csak azok a
televíziósok, akik valamilyen szinten együttműködtek velünk, segítették a munkánkat: Pió Márta, Zérczi Imre, Töreki Imre, Tóth László, Szalay György. Azaz
részben amatőr/profi filmesként is működtek. Szerintünk érdemes lenne a helyi televíziós részt is feldolgozni, megmenteni, ami még megmaradt a korai időszakából,
hiszen azon híradások is fontos helytörténeti elemekkel bírnak. Szívesen segítünk benne, ha látszik rá hivatalos akarat.
A Győri Amatőrfilm Stúdió második, a nyolcvanas évek közepe táján induló, dr. Haffner Szabolcs vezette szakasza, és az általa kezdeményezett generációváltás,
fiatalítás és demokratizálás tette lehetővé, hogy a korábbi kissé elitista hangulat gyökeresen megváltozzon. A fiatalok többsége már nem az elitből érkezett és más
témák érdekelték, motiválták, mint elődeiket. Hirtelen nagyon sokszínűvé, sokműfajúvá vált a filmes paletta a korábbi többségében néprajzi és kismesterségbemutató
filmekhez képest. Felerősödött a kísérleti- és kisjátékfilmes próbálkozások száma. A fiatalos, újító, formanyelv feszegető hozzáállás, kevésbé ortodox filmes sza-
bálykövetés kezdett jellemzővé válni. 

AMATŐR, FÜGGETLEN, PROFI – (netán) TELEVÍZIÓS

A MÚLT KÖDÉBE VESZŐ NYOMOK KERESÉSE
A címben szereplő, bizonytalanságot sejtető "legalább 50-55 év" kifejezés azt próbálja jelezni, hogy jelenleg eddig látunk vissza az időben. De, mint Hadarics Gábor
- Győrből elszármazott, profivá vált - pályatársunk megjegyezte, biztosan voltak korábban is öntevékeny filmkészítők Győrben is, mert Budapesten már a II.
Világháború előtt beindult az amatőrfilmes mozgalom. Szövetsége is létrejött. Tehetős emberek, mérnökök, értelmiségiek egy szűk, érdeklődő rétege már megen-
gedhette magának e biztosan drága, de izgalmas, új lehetőségeket rejtő új műfaj, a "mozgókép" technikai hátterének megvásárlását. A többség nyilván a családi
eseményeket és utazásokat rögzítette elsősorban, de biztosan voltak, akik más, művészeti tartalmak előállításának eszközét is meglátták és gyakorolták eme friss
lehetőségben. Ha a fővárosban ez bizonyított tény, akkor miért ne lehettek volna hasonló érdeklődők Győrben is? Még ha nem is tömörültek egyesülésbe, egyedül
éltek szenvedélyüknek. Ez úton is keressük ennek nyomait, várjuk a segítségeket!
A másik irány ugyan nem helyi eredetű, de azt tudjuk, hogy a filmhíradó, amit korai időszakában a nagyfilmek előtt vetítettek a mozikban, ritkásan készített nagyobb
vidéki eseményekről is híradást. Ezek a második világháború előttről induló filmhírek elérhetők a Nemzeti Filmarchívum weboldalán, köztük van, bár csak kis számú
győri hír is, ezeknek megpróbáljuk megszerezni jogát archívumunk számára is.
Harmadik irányt jelentik a Győrött forgatott mozifilmek, ennek Lengyel Sándor egykori kollégánk, jelenleg győri televíziós a mindentudója, amelyekben ugyan
Győr, a győri utcák, terek csak egyfajta és sokszor a filmhez átalakított hátteret adnak, de ez is egyfajta megőrzése Győr város egykori mivoltának. Reméljük Sanyi

– egy külön fejezetben - összeírja az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.
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És valamiképpen megérezve a rendszerváltás közeledtét, egyre bátrabban nyúltunk az addigi tabutémákhoz, és egyre nyilvánvalóbban, direktebben jelent meg a
politikum, a társadalmi problémák kevésbé burkolt leképezése filmjeinkben. Nagyjából ettől a 80-as évek közepi időszaktól – ami egybeesett a videótechnika közcélú
megjelenésével, magyarul a Filmstúdió akkor kapta először kézbe az ifiház új videókameráját - kezdte magát függetlenfilmesnek nevezni a filmes alkotók radikálisabb
része. Országosan egyre határozottabban láthatóvá vált egy fiatal, tetterős, kockáztató, körmeit egyre jobban meresztgető filmes generáció, benne a győriek is a
fővonalban, hangadóként, de hangsúlyosan vidéki identitással. Egyre bátrabban nyúltunk olyan témákhoz, amihez a profiknak és a televíziósoknak nem volt szabad,
tehát abszolút jogos és találó volt a „független” elnevezés. 
Filmjeinkben megjelentek az addig elhallgatott nemzeti problémák – falurombolás Erdélyben, Vajdaság, Felvidék -, Gabcsikovo-Nagymaros vízlépcső problémája,
Pozsgai Imre híres 1989-es győri, március 15-i beszéde, stb.  A témaválasztások miatt értek is bennünket kisebb-nagyobb figyelmeztetések az idősebb generáció
részéről, hogy baj lesz ebből és tönkre tesszük a mozgalmat. De az idő és a rendszerváltás bekövetkezte, minket függetleneket igazolt. Bár nekik is bőven volt
igazságuk, a korábbi évek tapasztalata alapján. De mi már egy szerencsésebb korba születtünk, amikor a progresszió nem lett letörve, mint 56-ban. 
Személyesen is ebben a szakaszban lettem teljesjogú része a csoportnak, előtte csak a perifériáról kerülhettem őket, mert fő profilom a jazz volt. Az első jazzklub
vezetőjeként váltam az országos jazzklubmozgalom vezető rétegének részévé. Valószínű ezért is nem törekedtem egy ideig szorosabb kapcsolatra a győri ama-
tőrfilmes mozgalommal. Filmes vonzódásomat többségében jazzfilmek készítésével éltem ki, amelyekről nem is gondoltam, hogy meg kellene mutatni amatőrfilmes
körökben. Bár korábban készítettem S8mm-es filmeket, de igazából a videótechnika 1986-os győri bejövetelével kaptam erőre, az egyre nyilvánvalóbbá váló tár-
sadalmi és nemzeti problémák, a rendszerváltás előszelének dokumentátoraként, amelynek voltak/lettek helyi, országos és határon túli lenyomatai is bőségesen.
A gyorsan alakuló helyzet és fokozódó mocorgásunk hatására, a rendszerváltás hevében az Ifjúsági Ház amatőr filmszakkörét felváltotta a fiatal függetleneket és
a progresszív idősebbeket tömörítő Győri Vizuális Műhely, amely a helyi filmeseket és fotósokat tömörítette és talán Győr első független, civil egyesülete lett
(1989). E mozgalomnak már én voltam/lettem az összefogó szervezője, bár fontos hozzátenni, hogy ekkortájt minden nagyon demokratikusan zajlott.
Kronológikusan a győri filmes világ első időszakát (15-20 év), a rendszerváltás előtti 5 évig az amatőrfilmes mozgalom jellemezte. Innentől azonban már elsősorban
a független filmesek és profi filmesek léteztek, domináltak. De e két szál is egyre jobban kezdett összemosódni, mert a filmes pályázati rendszer beindulásával
(Magyar Mozgókép Alapítvány és más források) bárki szabadon pályázhatott filmtervvel, bármilyen filmes műfajban. A játékfilmen kívül tulajdonképpen sikerrel. Bár
a ma is Győrben élő Buzás Mihály „Kis utazás” című, 2000-ben készített nagyjátékfilmje ezt a szellemi gátat is áttörte. De később Csáki László is készített, bár
már pestiként nagyjátékfilmeket. És Nagypál Orsi is, aki a London Film School elvégzése után tért haza.
A rendszerváltás előtt a profi kifejezés azt jelentette, hogy olyan filmesről van szó, aki elvégezte a filmművészeti főiskolát és beállt egy hagyományos filmstúdióhoz
„dolgozni”, ahonnan a fizetését kapta, és néha – ha rákerült a sor vagy jó kapcsolatai voltak, ügyesen mozgott a filmes világban – pár évenként egyszer filmkészítéshez
jutott, aztán évekig ismét szünet. Számukra ellenben a filmkészítés témái erős ellenőrzés alatt álltak. Keveseknek sikerült csak áttételes fogalmazással kijátszani
ezt.
A rendszerváltás után ez a profi konstrukció elég gyorsan válságba került, és csak azok a hagyományos stúdiók menekültek meg alóla, akik váltani tudtak más
szisztémára. Pl. függetlenekkel is készítettek filmeket. Ilyenek Szőke András filmjei a Hunnia Filmstúdiónál.
Amikor a Győri Vizuális Műhely és másik három országos filmes és zenei szervezet 1991-ben létrehozta a Mediawave Alapítványt, melynek elsődleges célja a ké-
sőbb elhíresült, idén (2020) 30. évfordulóját ünneplő Fesztivál, majd Együttlét szervezése lett, továbbá a második évtől országos, majd Kárpát-medencei, nemzetközi
nemformális filmkészítés oktatásba is kezdett, a győri filmszakmai csapat – filmkészítők, szervezők, promotálók – az országos „filmpolitika” irányítói közé kerültek.
Tóth Erzsébet sok éven keresztül – megszűnéséig - volt a Magyar Mozgókép Közalapítvány főtitkára, én pedig több filmes kollégiumban is (játékfilmes, dokumen-
tumfilmes, kísérleti filmes, üzemeltetői) képviseltem, időről időre Győr városát. Pontosabban a filmes szakma különböző szegmenseit. De pl. volt szerencsém a 40.
Magyar Játékfilm Szemle (2009) játékfilm elő- és főzsűrijében is részt vennem. Mészáros Márta filmrendező, Ragályi Elemért operatőr és zsigmond Vilmos (1930-
2016) világhírű operatőr, aki 1956-ban csaknem tízezer méternyi filmfelvétellel hagyta el az országot és később (2003) – persze több világhírű film fotografálása
után – az International Cinematographers Guild (Operatőrök Nemzetközi Céhe) a történelem tíz legbefolyásosabb operatőre közé emelt.  Persze nem dicsekvésből
írom le mindezt, hanem azért, hogy látsszon milyen szerepe volt/lett a függetleneknek a rendszerváltás után, mert akkor, ott a zsűriben a független filmeseket, a
független filmes szemléletet képviseltem, miután addigra nekem is több filmem szerepelt a Magyar Filmszemle versenyprogramjában, függetlenfilmesként. Egyébként
az előbb említett zsigmond Vilmos is sokáig a 60-as években kibontakozó amerikai függetlenfilmes világ karakteres operatőrévé vált, de amikor 1978-ban Oscar-
díjat kapott a „Harmadik típusú találkozások” című Spielberg filmlegenda fotográfálásáért, akkor a gálán magyar tanárainak mondott köszönetet, nem a stábnak.
Remélem az előzőekkel sikerült valamelyest megvilágítanom a függetlenfilmes kifejezés meglehetősen tág értelmezését.
Fontos még megemlítenem, hogy közben városi szinten is tevékenykedtünk. 1999-ben a Mediawave harcolta ki, a megyei önkormányzat támogatásával (Ivanics
Ferenc elnöksége alatt) a Rómer ház létrehozását, benne a Hrabal artmozival. És üzemeltette 2007-ig.
Ezen időszak alatt a győri filmes élet, szakmaiság nemcsak az országos, hanem nemzetközi szinten is prosperált, annak meghatározó része volt. Mostani témánk
szempontjából a győri filmkészítési tevékenység koordinálása a kilencvenes évek közepére a Mediawave keretébe csúszott át. És nem kevés, nem győriek által
jegyzett film is Győrben gyártódott.
Ezt az időszakot képviselő több filmes is lassan profivá vált. Amit Kocsis Tibor (operatőr, dokumentumfilm rendező) kezdett a 80-as években, majd Hadarics
Gábor (televíziós operatőr) folytatta. Lengyel Sándor helyi televíziós operatőr-szerkesztő lett, Nagy Péter ma is vágóként prosperál, Szolnoki József (rendező)
német filmes egyetemet végzett és több egyetemen filmes tanárként is prosperál. Buzás Mihály rendezőként és ötletemberként is számos filmes és televíziós pro-
dukció és sorozat hátterében ma is ott található. Csáki László, aki sok filmes műfajban (animátor, játékfilm és dokumentumfilm rendező) vált profivá, a MOME
tanára is lett. A győri születésű Nagypál Orsolya a London Film Schoolt elvégezve az utóbbi 10-15 évben két nagyjátékfilmet és televíziós sorozatot rendezett. De
a Mediawave filmtáborokból indult, ezért Győrhöz kötődő Zomborácz Virágra (nagyjátékfilm és televíziós sorozatok rendező-forgatókönyvíróra) és London Film
Schoolt elvégző Widamon Tóth Máté operatőrre is kicsit győrinek tekinthetünk. A legfrissebb generációt Villányi Dániel képviseli forgatókönyv íróként, számos
kisjátékfilm és TV sorozat írójaként. utóbbiak már pestivé válva épültek be a magyar filmszakmába.
A Mediawave Fesztivál 2009-es kényszerű Győrből való távozása után a nagy munkabírású és filmfanatikus Pongrácz Balázson kívül nem maradt filmes szervező
erő a városban. 
De érdekességképpen nem árt megemlíteni, hogy a Mediawave szervezőcsapata továbbra is Győrben él és a városból szervezi az ország több területét és a Kár-
pát-medencét érintő programjait. És mint a győri filmes történések legnagyobb részének átlátója most arra vállalkozik, hogy öntevékenyen, saját költségére (helyi
támogatás nélkül) összefoglalja azt, ami az elmúlt 50 év győri filmes történetéből még megmenthető és egy közös archívumba terelhető. 
Első kiadványunkban nagyjából az első 30 év, ha fejezetelni próbálom, akkor a „hőskor” (1966-1983) és „rendszerváltás kora” (1984-2000) szellemi és technikai
változásait, emberi történéseit, alkotóit, azok filmjeit próbálja összefoglalni, átláttatni. A jelenleg emberileg- és filmmegmaradásilag legveszélyeztetettebb
időszakot, amelynek első időszakával már így is kissé késésben vagyunk. 
Reméljük, hogy a jelenig tartó, fennmaradó 20 évre (2001-2020) is lesz erőnk, de talán jobb lenne, ha a fiatalabb generáció ezt már átvállalná tőlünk. Bár megjegyzem,
hogy ebben az időszakban már sokkal könnyebb lesz kutakodni, mert az már az internet kiteljesedésének, a digitális forradalom kezdetének kora. Azon halászva
sok minden sokkal könnyebben elérhető lesz, és nem kell szekrények, garázsok és pincék mélyén kutakodni, mint az első 30-35 év esetében. 
Segítségként még annyit a jövő kutatói számára, hogy a Mediawave Fesztivál, majd Együttlét első 30 évét bőségesen dokumentálja egy 10, egy 25 és egy azokat
a 30 évre kiegészítő kiadvány-sorozat /”(nem) csak a szépre emlékezem”/. E kiadványok rengeteg Győrre vonatkozó továbbá filmes információt tartalmaznak, és
bár lehet, hogy mára ez már nem köztudott, maga a rendezvény első 19 évét mégiscsak Győrben prosperálta. Úgyhogy akár úgy is felfoghatjuk, hogy jobb híján,
ha az utóbbi 20 év győri filmes történéseinek összefoglalására nem lesz jövőbeni vállalkozó, akkor a fenti kiadványok e kiadvány 2-3-4. részeinek (is) tekinthetők.

Hartyándi Jenő
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MIÉRT KELL DIGITALIZÁLI ÉS FELÚJÍTANI A RÉGI
FILMEKET ÉS VIDEÓKAT?

Próbálok nem elveszni a technikai részletekben és közérthető módom megfogalmazni azt, hogy miért kell komoly szakmai munkát belefektetni a régi mozgóképek megmen-
tésébe és ismételt bemutathatóságukba, hogy megmaradjanak a családi jövő, vagy a köz számára.

Általánosságban: 

Az mindenki számára közismert tény, hogy a technikai civilizáció folyamatos és ráadásul gyorsuló fejlődésben, átalakulásban van. És az idősebb generáció már azt is meg-
tapasztalta, hogy hány technológiai váltást ért meg az utóbbi 50 évben. Ha másból nem, hát a szekrények, fiókok, garázsok mélyére elsüllyesztett régi kamerák, filmtekercsek,
videókazetták és ma már esetleg csak dekorációnak használt videómagnók porfogó, családi jelenléte kapcsán. Sokszorosan meg kellett tapasztalnunk, hogy az egyes
felvevők és lejátszók pár év alatt elavultak. A helyettük bejövő újakon egy idő után már nem lehetett lejátszani a régi tekercseket, kazettákat. Ezen a folyamaton szinte minden
család átesett. Csak közben lassan el is feledkezett a régiről, mert az új jobb, hatékonyabb, menőbb, divatosabb lett. A következőkben röviden összefoglalom az elmúlt 50
év alatt felbukkanó és elavuló technológiákat és azok megmentendő produktumait. Külön a filmest és a videóst.

FILM

Jellemzően a hatvanas évektől voltak elérhetőek a kis- vagy keskenyfilmes filmkamerák, és a lejátszásukhoz szükséges vetítőgépek. Ilyenek több család birtokában megla-
pulhatnak, ma már nem szem előtt, hanem a szekrények, garázsok mélyén, a forgatott, előhivott vagy akár csak leforgatott filmtekercsekkel. E technológia a 80-as évek kö-
zepéig, azaz összességében 20-25 évig, a videótechnika közcélú megjelenéséig, uralkodott és több technológiai változáson, fejlődésen ment át.
A mozifilmek 35 mm szélesek voltak, de a kisebb falusi mozikban ennek 16 mm széles verzióját használták vetítésre. Ezekből a sztenderdizált méretekből következnek a ké-
sőbbi keskenyfilmek, mert ezek a szélesebb technológia keskenyebbre vágásából eredtek. A 16 mm-es technika volt az átmenet, azt még a profi dokumentumfilmesek is
használták és a Magyar Televízió is nagyon sokáig 16 mm-es filmre forgatta híradóit. Érdekes módon e technológia nálunk mégis csak szerény szinten került át a hatvanas
években újra kibontakozó amatőrmozgalomba. A Szovjetunió amatőrjeinél ellenben ez volt a jellemző. Talán azért, mert ebben az időben jelent meg nyugaton a 8 mm-es
szélesség, amit „normál 8”-asnak hívtak közhasznú nevén és az kisebbnek és könnyebben használhatónak tűnt az amatőrök számára. (De előtte még volt 9,5 mm-es is,
amelyet a 35 mm-esből vágták.) De még ezt megelőzően voltak olyan átmeneti kamerák, amelyekbe 16 mm-es filmet lehetett befűzni, de csak 8 mm-re forgatott. Majd mikor
vége volt a tekercsnek, meg lehetett fordítani és a másik oldalára filmezni. Persze a film előhívása után e filmet kettévágták és úgy volt vetíthető. „Fordítós” volt a közhasznú
neve eme átmeneti technikának. Az ezt váltó „normál 8-as” valójában ugyanez a 16 mm-es film volt, csak előre elvágták és már fix kazettába rakva árulták. Csakhogy itt a
két oldalt perforált 16 mm-es film elvágása miatt elég sok helyet elvett a perforáció, csökkentve a képfelvételre alkalmas felületet. A következő technológia a „Super 8-as”
lett, ahol csökkentették a perforáció nagyságát, azaz növelték az érzékeny képfelületet. Emiatt valamelyest javult a képminőség. Eme változásokat azonban követni kellett
a vetítőgépeknek is, mert a más perforációméret miatt egyiket nem lehetett a másik technológiával lejátszani, míg ki nem hozták a cserélhető fejű vetítőket, amelyek már
mindkét perforációra alkalmasak volt. És itt azt hihetnénk, hogy vége lett a 8 mm-es technológia fejlődésének, de nem, mert a „super 8-as” filmig a filmeknek nem volt hangja,
azt maximum külön, magnóval lehetett rögzíteni és nagyon bonyolult, szinte lehetetlen volt a vágás utáni kép-hang szinkronitását létrehozni. Míg meg nem jelentek azok a
„super 8-as” kamerák és nyersanyagok, amelyeken már volt hangcsík és arra szinkronban lehetett rögzíteni a történés hangját. Természetesen ezt kellett követni a vetítőgé-
peknek is.
Mint már említettem a 80-as évek közepén, a videótechnika közcélú felhasználása miatt nálunk elkezdett bukdácsolni a keskenyfilmes korszak és a technológia fejlesztése
világszinten leállt. Ekkor kerültek a lakás eldugott helyeire ezen technikák és pár év múlva már nem biztos, hogy volt valaki a családban, aki képes volt lejátszani a korábban
készített felvételeket. Ha mégis volt, akkor az is elvehette a kedvet, hogy az igényesebb, vágott filmek ragasztásai kezdtek elengedni és vetítés közben állandóan imádkozni
kellett, hogy végig kitartsanak. Aztán már ragasztószalagot sem lehetett vagy bonyolult volt kapni, így a nagy technikai macera miatt ezek a filmek lassan elfelejtődtek, pedig
jó tudni, hogy pont a felejtéssel arányos idő múlása egyre értékesebbé tette őket akár családi, akár a helytörténet szempontból.
zárásként annyit, hogy a fentiek ellenére a „super 8-as” technológia nem halt ki, hanem éppen, mint például a hanglemez az ezredforduló után reneszánszát éli. De itt is spe-
cialisták az elsődleges felhasználók.
Fontos tudni, hogy korábban ugyan próbálták átmenteni a „super 8-as” filmeket videóra, hogy továbbra is megtekinthetők legyenek, de azt csak úgy lehetett megtenni, hogy
valamire kivetítették, a kivetített képet pedig videókamerával rögzítették. Tóth Tamás és Opra Vilmos volt ennek a mestere nálunk. Sajnos e módszerrel, bármennyire is fi-
nomították azt, kis túlzással csak épp a nézhetőség határát lehetett elérni. Egyrészt azért, mert gyenge volt az akkori videó kamerák képfelbontása, ami eleve alapproblémája
volt a VHS és az utána jövő kommersz videótechnikáknak. Másrészt a színek jelentősen módosultak. 
Nem árt tudni, hogy a VHS rendszer azért győzött a többi nagyjából vele azonos időben induló, jobb minőségű videótechnológiákkal szemben (Betacam, Video2000), mert
ez volt a leggyengébb. Emiatt a legolcsóbb, ezért tömegcikk tudott lenni.
Emiatt hiszik sokan tévesen, hogy a „super 8-as” filmek képminősége rossz. A mára kialakított, nem kivetítés alapú átírás technika e régi filmkockákat egyenként szkenneli
be, akár 4K felbontási minőségben. És ekkor derül ki, hogy a „super 8-as” film képminősége megdöbbentően kiváló. Olyan szintű, amit annak idején a kor vetítőivel nem is
tudtunk érzékelni, azok nem kielégítő volta miatt. Pontosabban akkor igaz ez, ha a készítő annak idején jól exponált és az élességet is rendesen beállította. És az átírás eme
határozott minőségemelkedése miatt bátran kijelenthető, hogy a digitalizált „super 8-as” filmek képminősége összehasonlíthatatlanul jobb, mint az utána következő 10-15 év
videóié, amelyek ma már elkedvetlenítően rosszak is tudnak lenni.

VIDEÓ

1986-ban fértünk először hozzá, a Győri Amatőrfilm Stúdió, már Haffner Szabi által vezetett, harmadik működési és megújuló, friss fiatalok által elfoglalt szakaszában a vi-
deótechnikához, ugyanis az Ifiház vett egyet. A kamera és vállra akasztható rögzítő magnó még kábellel összekötött, külön egység volt. Az első időben nagyon nehezen
ment a kamera megszerzése, mert Berta Laci, a ház technikus legendája, erősen őrizte, mint valami kincset. Nyilván a vezetőség utasítására. Persze Berta Lacinak
alapvetően vajból volt s szíve – később hosszasan munkatársunk is lett a Rómer ház Hrabal mozijában – és mikor nem volt rá ideje, engem (és valószínű másokat is) megkért
arra, hogy helyette rögzítsem az ETO meccseit. Más akkortájt nem nagyon értett ilyesmihez. Így lassan kialakult egy bizalmi viszony és egy idő után viszonylag könnyen
hozzáfértünk a videókamerához.
Nagy Péter emlékei:
Ha jól emlékszem 1986-ban voltam először, az Ujvári Sanyiék hívtak. Ő viszont valamiért nem szerepel a későbbi tagok között, kimaradt még a Soós Kati is a listából,
akkoriban ő is járt oda. Arra konkrétan emlékszem, első alkalommal, mikor mentem, Szabolcs volt a vezető, ő kérdezgetett pár dolgot.
A Berta Laci, és a VHS cucc kapcsán arra emlékszem, mint akkoriban új tag, nagy vehemenciával bele akartam magam vetni a filmezésbe. Mindenki az új VHS felszerelést
emlegette. Én is egyből el akartam kérni, de többen is megmosolyogtak. 
- A Bertától nem lesz könnyű megkapni! - volt aki sok sikert kívánt hozzá. Én akkor még nem is ismertem, úgy mutatták meg nekem ki az. Magamban gondoltam - na ez
tényleg nem fogja odaadni. De, aztán leszólítottam a folyosón. Mondtam neki ki vagyok, ide járok a filmesekhez. És láss csodát! Kérdezte, hogy mikor akarom elvinni, mennyi
időre, mikor odaadta még magyarázott is róla pár dolgot. Simán megkaptam. Utána többször is nálam volt a VHS cucc. Arra is emlékszem, volt amikor szólt Laci, nyugodtan
használjam, most nem kell senkinek.
A videó aztán egészen átalakította filmes pályafutásunkat, mert azért a „super 8-as” filmezésnek, minden szépsége mellett, több korlátja is volt. Például a kép-hang szinkron
bonyolultsága, a nyersanyag drágasága, a vágás nehézsége, stb. Ehhez képest egy VHS kazetta akár 180 perc hosszú is volt és ráadásul akár felezett sebességgel is
lehetett rá venni. Ez elképesztő mennyiségű nyersanyagnak tűnt abban az időben. Persze akkor még nem érzékeltük az új technika bűvöletében, hogy mennyi csapda rejlik
ebben és milyen képminőségi és vágási visszaesés következik be használata során videós munkáinkban.
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Szép lassan azért megláttuk a hátrányokat, amint oszlott a kezdeti köd. És átváltva itt is a filmnél is alkalmazott videótechnikai fejlődés bemutatására, lassan mi is beszereztük
a fejlődés minden újabb állomásának technikai hátterét. 
Tehát mindenki a VHS-el kezdte, aminek később lett egy kiskazettás (VHS-C) verziója, majd tettek egy kísérletet a képminőség javítására (SVHS). Az olcsóság miatt igazán
nem volt veszélyben a VHS technológiát kifejlesztők üzlete. Bármennyire is próbálkozott több cég jobb minőségű rendszerek kifejlesztésén. Azok főleg a félprofik és az
igényes amatőrök eszközei lettek, tömegesen nem terjedtek el. Ilyen volt a V8 technológia, amelyet később továbbfejlesztettek (Hi8). Más, sokkal kisebb kazetta, és láthatóan
jobb képminőség volt az előnye. De közben még volt egy másik, helyi televíziós szinten (akkortájt indultak be) profinak számító technika a umatic Low Band. Ennek nem is
a képminősége volt jelentősen jobb, hanem profi, pontos vágást lehetett vele készíteni, amire a VHS az elején még képtelen volt, vagy inkább a vágótechnika volt elérhetetlen
számunkra. E technológiának is lett egy még jobb minőségű verziója: umatic High Band. De ezek sosem kerültek amatőr felhasználásra. 
De mi független filmessé válásunk idején már ezt kezdtük használni, a Győri Városi TV elaggott technikáját megvásárolva. De hamar átváltottunk a Hi8-as technológiára.
Ekkor már használtuk BetacamSp televíziós profi rendszert is a vágásra, de ezt csak a történelmi hűség kedvéért említem. Amatőr kézbe ilyen videómagnó a drágasága
miatt nem kerülhetett. Csak hogy érthető legyen a különbség, annak idején egy jobb videómagnó 100ezer forint körül volt, egy BetacamSP vágómagnó pedig 2 millió forint.
Ez nagyon nagy összeg volt akkor, mi is egy szerencsés pályázat révén jutottunk hozzá.
Majd megjelent az első igazi digitális videótechnika (DV), elsőre ez főleg profi, félprofi felhasználású volt, de kihoztak belőle az amatőröknek szánt (miniDV) szériát és az a
videótechnika utolsó időszakában szépen kezdett terjedni, mert addigra a VHS már nagyjából a kukába került vagy a garázs alsó polcára. 
Valójában ezután ért össze a videótechnika és a számítógép alapú technika. Eddig a kamerák mozgó nyersanyagra, szalagra rögzítettek, amit nem lehetett könnyedén
bevinni a számítógépbe, csak digitalizáló kártyán keresztül és valós időben. Azzal ért össze a két technológia, amikor a kamerák már kártyára kezdtek digitális jelet rögzíteni
és azt nem valós idejű másolással lehetett a számítógépbe bevinni. A mai korunkat ez jellemzi, bár, hogy mennyi technológia furcsaság, ide-oda technológiai ugrálás jellemzi
korunkat, e ponton egy történet keretében mesélem el.
A filmes táborunkban 20 éve oktató Hargittai László „Pamacs” tanár úrtól tudjuk, aki nem mellesleg az ország egyik legjobb, nemzetközileg is erősen foglalkoztatott, amerikai
szuperprodukciók filmvágója, hogy 5-10 évig terjedt az a kezdeti hit, hogy a digitális technológia teljesen lemosta a filmes és szalagos rögzítést a játékfilmek forgatásánál.
Az első csalódások akkor érték a készítőket, amikor a több millióba kerülő forgatási nap után kiderült, hogy semmilyen adat sincs a rögzítésre használt winchesteren. 
Ezek nagyon drága tanulságok voltak, mert hiába volt bármilyen profi és agyonellenőrzött a felvételi technika, a számítógép azért csak számítógép, bármilyen adatvesztést
elkövethet különösebben megmagyarázható ok nélkül. Ezen tanulságok után duplán rögzítették a felvételeket, de még így is történetek malőrök és nagyon sok pénzt buktak
a befektetők. (Egy forgatási nap költsége, akár sok millió forint is lehet.) 
A mára kialakult legbiztosabb megoldás, hogy duplán-triplán rögzítik a felvételt és a forgatási nap végén rohannak a számítógép terembe, ahol adatszalagra átmásolják a
napi forgatást. Amikor ez is biztonsággal megvan, törli le az izzadságcseppeket a tulajdonos a homlokáról, hogy ez egy sikeres forgatási nap volt. Tehát a profiknál visszatérés
történt a szalag nyújtotta biztonsághoz.

Miért is kell digitalizálni?

Talán az előbbi felsorolásokból jól látható, hogy milyen sok film- és videótechnológia változás történt az utóbbi 50 év során, és ezek valamelyike lehet a megmentendő, digi-
talizálandó anyagunk. Azért kell digitalizálni, ha meg akarunk menteni egy archív mozgóképet, mert az eredeti technika ma már nem használható közhasznúan, de ennél is
sokkal fontosabb, hogy azért, mert ma már tudható, hogyha pár évenként nem konvertáljuk át a korunkra jellemző formátumokra az elrakni szánt filmeket – ez ma fullHD,
2K, 4K – akkor pár év késés esetén már csak specialisták tudják majd azt megtenni, mert a számítógépünk nagy valószínűséggel nem fogja tudni felismerni a régi formátumot.
ugyanez a metódus a winchesterekkel is, folyamatosan javulnak, változnak, majd egy idő után már nem kompatibilisek a régiekkel. Aki azt a módszert választja, hogy elrakja
a nyersanyagokat és/vagy a winchestereket, mint a könyveket egy polcra, hogy majd leveszi, ha meg akarja nézni, az vélhetően egy idő után csalódni fog. A digitális világ
és annak archívizálása ma már más gondolkodásmóddal működik. 
Mindenki számára erősen javalljuk a pár évenkénti, friss formátumra való átírást, winchester cserét. Sőt aki igazán biztosítani akarja anyagai tartós megmaradását, az ne
egy winchesteren, hanem legalább kettőn tárolja őket. De ha még tovább akarok menni, ne egy helyiségben, városban, kontinensen… vagy egy biztonságot jobban biztosító,
erre rendszeresített nagy archívumban, felhőben. (És semmiképpen se bízzunk a youtube és más látszólag archívumnak tűnő, de közben valójában üzleti konstrukciókra.
Érdemes megtekinteni az erről szóló 90 perces dokumentumfilmet - „The Social Dilemma” -, amelyben a közösségi média különböző színtű, de meghasonlott vezetői
beszélnek arról, hogy mit is tettek.) És a ”felhő”-k is elszállhatnak egy digitális katasztrófa esetén. Hogy mennyire nem elképzelhetetlen dologról beszélek, 2015 körül megadta
magát a Mediawave szervere, amit addig egy szerverházban, felügyelettel tartottunk. Duplikált rendszere volt, amire mindenki megesküdött, hogy annak aztán felügyelet
mellett semmi baja sem lehet. Hát lehet, hogy csak nekünk nincs szerencsénk, de nálunk a duplikáció mindkét alapvinyója ment egyszerre tönkre, ami a szakemberek szerint
gyakorlatilag kizárt. Háromnegyed évbe telt, mire egy szupercéggel az adatok 90%-át sikerült, borsos áron megmentetni. Addig nem volt weboldatunk, leszakadtunk a világ-
hálóról… ellenben megtanultunk valamit. A digitális világban még nagyobb biztonságra kell törekedni, ha féltjük adatainkat.

Buglya Sándor Széljegyzetek a film- és videotechnika történetéhez

A mozi megszületése óta eltelt bő évszázadban párhuzamosan fejlődött a film technikája a filmtörténettel, a filmek tartalmi, esztétikai változásaival. Sokszor alakította, formálta
egyik a másikát.
Az amatőrfilm, bár bizonyos értelemben még Lumiere-ék is amatőrök voltak, a keskenyfilm megszületésével indult hódító útjára. 1923-ban a Kodak bevezette a 16 mm-es
filmformátumot, ami a korábbi 32 mm-es filmméret felezésével jött létre. 1932-ben pedig piacra dobta a 16-os felezésével előállított 8 mm-es technikát. Ehhez megduplázták,
sűrítették a film továbbítására szolgáló perforációt, ami még a 16-os nagyobb mechanikai igénybevételéhez szükséges méretű volt. Vagyis a képre viszonylag kevés hely
maradt. A Standard 8, a Normál 8, illetve a 2x8-as elnevezés is forgalomban volt a filmesek körében. A film egyik felére exponált a kamera, majd átfordítva az orsót, vagy ka-
zettát, a felvétel a szalag másik felére került. A 16 mm szélességű nyersanyagot az előhívás után kellett hosszában kettévágni egy elmés kis szerkezettel. A fordítós kifejezés
viszont a laborálásra vonatkozott: a negatív előhívás, kopírozás és pozitív előhívás helyett egy hosszabb laborfolyamat a nyersanyagból már pozitív, vetíthető kópiát ered-
ményezett. Vagyis negatívból pozitívba fordult a kép. Ebből a formátumból később megszületett a Single 8, ahol már nem kellett utólag félbevágni a szalagot.
Egy ideig a fejlődést a film szemcsézetének finomítása jelentette. A perforáción kívülre ragasztott, vagy felhordott mágnes-csík szolgált a szinkron hang biztosítására. Az
apró kivetíthető képméret növelése következett ezután, mégpedig a perforációk rovására. 1964-ben vált ismertté az új technika, melyet ugyancsak a Kodak szabadalmaztatott.
A Super 8  50 %-kal nagyobb képfelületével jelentősen javította a képminőséget. A kisebb perforációkhoz a nyersanyagok minőségét, mechanikai terhelhetőségét is növelni
kellett, a filmet pedig kompakt kazettákban forgalmazták. Ennek kisvártatva megjelent a mágneses szélcsíkkal ellátott, hangrögzítésre is alkalmas típusa. A 16 mm-es technika
is tovább fejlődött, megszületett a Super 16 megnövelt képfelülettel.
A video fejlődése igen intenzív volt, rövid összefoglalása nem is olyan egyszerű. A mágneses képrögzítő eljárások gyakorlati alkalmazásának kísérletei az 1940-50-es évekre
tehetők és hatalmas cégek foglalkoztak a fejlesztéssel (AMPEX, TOSHIBA, PHILIPS, GRuNDIG, SONY, JVC, PANASONIC). Az irány itt is a mágneses szalagszélesség
csökkentése és a rajta rögzíthető jelmennyiség növelése volt. Ezzel egyidőben csökkent a készülékek, camcorderek mérete, súlya is. Itt kerülnek a képbe az amatőr videósok.
A Sony Beta és a JVC VHS piaci harcát azért nyeri meg a JVC, mert a szalagjain (kazettáin) műsort is kínál. A Sony a professzionális irányba fordul és kifejleszti a Betacam,
majd a BetacamSp rendszereket. A VHS, Betamax, Video 2000 sokáig uralja a kereskedelmet az amatőr területen. Ekkor kis késleltetéssel (mert a korábbi technikákkal
telítve a piac) lép a színre a S-VHS, a Video 8 technika, amelyik Hi 8 és Digitális 8 formában fejlődik tovább és tarol mindenfelé. Pár év és a profi vonal mellett megjelenik a
DV (Digitális Video) technika, amely már megközelíti a profi tv-technika minőségét. Könnyű kezelhetősége pedig nagy előnyökkel kecsegtet, és terjed a hivatásos tévések
körében is. Ezután már a digitális technika rohamos fejlődése következik. A HD (High Definition) video már felhagy a szalagos rögzítéssel, annak szerepét átveszi a lemez,
a chip, a kártya... A HDV, a Full-HD, a 4K és a 8K az utóbbi állomásokat jelöli.
Érdekes az összehasonlítás a különböző, amatőröknek szánt video-rendszerek között a felbontás szempontjából: a VHS szint kb. 200 sor felbontásnak, a u-matic félpro-
fesszionális rendszer 400 sornak, amelyhez az S-VHS valamint Hi-8 hasonlítható, a DV és Dvcam mintegy 500 sornak felel meg. A 35 mm-es filmnyersanyag kb. 4000 soros
felbontását a 4K és későbbi rokonai közelítik meg, vagy jobb esetben már meg is haladják. Manapság a filmek többsége videótechnikával készül.
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GYŐRI FILMES TÖRTÉNET KORSZAKAI
E fejezetben megkíséreljük felvázolni a győri filmes múlt egyes szakaszait. Ehhez a gyűjtéshez sokaktól rengeteg segítséget kaptam, de ahhoz nem eleget, hogy
teljes legyen a következő fejezetekben kifejtett kronológikus lista. És nem is lehet azt várni, hogy bármikor teljes lesz, hiszen az eleje meglehetős ködbe vész és
ráadásul a „hőskor” alakítói közül már sokan nincsenek közöttünk. Ahol az időpontok nem biztosak, ott kérdőjel mellérakásával jelezzük azt, hogy az egy feltételezett
dátum, valaki mondta, de nem volt benne biztos, vagy két adatközlő adata egymásnak ellentmond.
Reméljük, hogy e kiadvány hatására bővül, pontosodik gyűjteményünk. Legalább az internetes verzióban!
Az anyaggyűjtés és rendszerezés közben fogalmazódott meg bennem ez a praktikus fejezetelés, hogy az elmúlt 50-55 év győri filmes történéseit 3 nagy egységre
célszerű szétbontani, amely bontásnak vannak a társadalmi mozgásokra reagáló indokai, de a felgyorsult technológia változások is ezt indokolják. A jobb megértés,
átlátás miatt nézzük csak:

GYŐRI FILMES KORSZAKOK TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK

A hőskor – az amatőrfilmezés kora
(XX. század - 1966-1985)

a hanyatló szocializmus időszaka, az óvatos út, kiút
keresés időszaka, a határok finom feszegetése

a keskenyfilmezés időszaka: 
Normál 8, Super 8 és 16mm

A rendszerváltás kora – a függetlenedés kora
(XX. század - 1986-2000)

a nagy társadalmi változások, „kinyílt, miénk a világ”,
a lelkesedés és szellemi megújulás hitének időszaka

a videó térnyerésének időszaka: 
VHS, umatic, Betacam SP, V8, Hi8, DV, DVCAM

A digitális forradalom megerősödése – 
a lakossági filmkészítés kora (a pandémiáig)

(XXI. század - 2001-2020)

az uniós időszak, a szembesülés, „helyünk a világ-
ban” kijózanító, realitásokat kereső időszaka

a digitalizáció térnyerése: 
digitális kamerák, vágóprogramok, internet alapú

gondolkodás, tárhelyek, felhő

Természetesen lehetne pár évvel ide-oda tologatni a különböző időszakok csúszkáját, de fogadjuk el, hogy nagyjából igaz e felosztás a győri filmezés történetére.
A résztvőkben, egyénenként ezek a változások különbözőképpen, különböző csúszásokkal zajlottak le, amely a filmtermés elemzéséből bizton leszűrhető.
Ennek következménye valószínűleg, hogy az első korszakhatárt kevesen merték, tudták átlépni. Ezen a ponton nagy volt a lemorzsolódás. Amelynek voltak
társadalmi elemei és technikaiak is, egyénenként más és más súllyal. 

Generációs, technikai és korszakváltás

Az idősebb generáció nehezen emésztette meg a váratlanul jött rendszerváltást, akár megkönnyebbüléssel, akár szorongással szemlélte, élte át a változást. Hiszen
még meglehetősen élénken élt bennük az ‘56 utáni gyors visszarendeződés, az azzal járó büntetéshullámok, amely óvatossá tette kinyílásukat és szabadabb,
nyíltabb filmes megfogalmazás keresését. És nem is volt jogtalan ez az óvatosság. Azt, hogy lassú lett a visszarendeződés a szabad világ hitéből egy agyonsza-
bályzott realitásba, az talán a szerencsének, véletlennek és esetleg az Eu-s csatlakozásba vetett pozitív hitnek volt köszönhető. De a csalódások mára minden
irányban megmutatkoznak.
De hogy a hőskor időszakának győri filmesei nagyrészt abbahagyták, annak a technikai változások is hangsúlyos okai voltak. Ami egyébként véletlen folytán esett
össze a rendszerváltás környékével, nehezítve meg a győri amatőrfilmesek életét, alkotókedvük kibontakoztatását. Egyébként a mai szemmel rendkívül nehézkes
és nagyon sok korláttal bíró, ráadásul drága keskenyfilmes technikát ők többségében mesterien használták. Ezt azért tudom megerősíteni, mert ennek utolsó idő-
szakát magam is átéltem és gyakoroltam. És megtanultam tőlük, hogy mindig a lehetőségként adott technika hiányosságainak figyelembevételével kell filmet
készíteni. Nem pedig olyan délibábos vágyálmokat, ideát kergetni, amelyet hollywoodi filmek sugároznak – dollármilliós háttérrel. A videótechnikára váltáskor e
szemlétet aztán nagy segítségünkre lett, mert a videótechnika nyújtotta első varázst gyorsan felváltotta a lehangoló szembesülés, hogy ugyan vannak előnyei a
keskenyfilmes technikához képest (pl. hang-kép szinkron, olcsó, szinte végtelen nyersanyag), de a számunkra elérhető képminőség csapnivaló és a vágás megoldása
amatőr körülmények közt kritikán aluli. Pontosabban ekkor jött az előbb említett, eltanult szemlélet, hogy minden technikát annak hátrányaival együtt, azt akár
előnnyé, stílussá változtatva kell használni. Számos ilyen kísérletünk volt, amit most nem is részleteznék, mert nem is értené a mai 4K technikán szocializálódott
fiatal filmes világ. De egyszer talán ezeket a trükköket is érdemes lenne megmutatni a gyakorlatban, bár ezek nagy részét a mai technikák már nem tudják produkálni,
túl jók lettek.

A rendszerváltás korának pszichózisa

A „rendszerváltás korá”-nak, többségében fiatal alkotói – a legidősebbek is alig múltak 30 -, kevésbé, vagy egyáltalán nem érezték az előző generációba mélyen
beleívódott félelemérzetet a kritika és politikai, közéleti problémákhoz való nyúlás esetén. Ahogy a vicc is mondja, nem vakok voltunk, hanem tán egy kicsit vakmerőek.
Mai aggyal biztos nem tennék meg egy csomó dolgot, amit akkor meg mertem. Nevezhetjük ezt felelőtlenségnek és tényleg az is volt valójában, mert nagyok sok
személyes veszély volt abban, amit csináltunk. De valahogy vitt előre bennünket a lendület, a „forradalmi hevület” a kialakult helyzetek kapcsán. S mint ahogy a
48-as és 56-os ifjak, nem éreztük, nem láttuk a veszélyt. Egyfajta ködfátyol hullott a szemünk elé. Azért nehéz ezt rendesen megfogalmazni, mert aki még nem volt
ilyen túldimenzionált lelki helyzetben, az nem érheti meg ezt. Mert nem került soha olyan lelki állapotba, ami összefüggött egyfajta tömegpszichózissal. De mégis
megpróbálok példákat mondani, hátha valami levehető, összerakható belőle a nem átélők számára is.
Amikor Győrben közeledett 1989. március 15-e megünneplése (utólag, hivatalosan a rendszerváltás éve), tulajdonképpen még nem tudtuk, hogy már rendszert
váltunk. Persze vagy két éve már forrongott Magyarország, és több látványos engedményt tett a szocialista hatalom, pártok alakultak, legálissá váltak, de a hatalom
még bőven az ő kezükben volt, a maga titkosszolgálatával és rendfenntartó szervezetével. Ezért az egyébként „szokásos” győri március 15-i koszorúzásra senki
sem azzal a megszokott és rezignált „letudási” kényszerrel készült, mint előtte és utána. A különböző, csíra állapotban lévő ellenzéki politikai szerveződések, mind
villantani akartak valamit. Ráadásul futótűzként terjedt, természetesen nem az újságok, rádió és a tv útján (internet még hírből sem volt), hogy Pozsgay Imre, a leg-
progresszívebb szocialista reformpolitikus, Győrben, a Lloyd erkélyén beszéd fog mondani. A győriek többség sejtette, hogy ez nem egy szokásos frázisokat
pufogtató politikusi beszéd lesz az akkori jelen forrongó állapota közepette. Előtte és manapság is, akinek nem kötelező, nem megy el egy ilyen hivatalosan
szervezett ünnepségre. Ezt nem szeretjük kimondani, de hát így van ez valamiért. Az aktuális hatalomnak mindig sikerül kicsorbítani nemzeti ünnepeink, megem-
lékezéseink lelkesült hangulatát…
Visszakanyarodva ‘89-hez. A megemlékezésre készülődő sokak számára nyilvánvaló volt, történelmi tapasztalataink okán, hogy a háttérben, csöndben a hatalom
is készül/felkészül és azt is lehetett tudni, hogy ők is erősen megosztottak, ezt sejtette Pozsgay Imre tervezett megszólalása is. Minden forradalom előtt nagyrészt
hasonló szituáció áll elő. Kialakult egy változást akaró tömeghangulat, a háttérben szervezkedő különböző forradalmi csoportok és a megrettenő, a megosztottság
miatt bizonyos fokig bénultságba kerülő, de azért felkészülő hatalom. 
Ilyenkor, hogy vértelen vagy véres lesz egy tömegesemény, azt vagy a véletlen vagy a titkosszolgálatok manipulációja, megtervezett provokációja dönti el. Történelmi
ismereteim révén mindezt tudtam, amikor videókamerát és sok nyersanyagot raktam a kameratáskámba. Azt is tudtam, hogy a kamerás ember egy felajzott tömeg-
hangulatban igencsak furcsa szerepben, pozícióban van, és akkor még inkább abban voltam, mert csak három évvel előtte jelent meg a videó és még csak keve-
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seknek volt, nem volt megszokott a jelenléte. Ebből következőleg a tömeg figyelmes elemei a kamerás embert jobb esetben televíziósnak, rosszabb esetben a
résztvevő embereket rögzítő titkosszolgálati munkatársnak gondolhatja. Semmiképpen az eseményt szimpatizánsként rögzítő, független filmesnek. És egy rossz
irányba forduló tömeghangulat esetén könnyen válhat célponttá. 
Talán ezen a valószínűsíthető helyzeten valamelyest segíthetett, hogy akkor is nagyon underground formám, öltözetem volt, és hát Győr nem annyira nagyváros,
hogy legalább a generációs társak ne tudtak volna bekódolni. De nem így volt ez az előző év budapesti nagy, az erdélyi falurombolás miatt létrejött tüntetésen, ahol
szintén ott voltam kamerámmal. Az sokkal veszélyesebb szitu volt. Tulajdonképpen ez volt ‘56 után az első nagy tömegmegmozdulás, amit tényleg nem lehetett
tudni merre dől el. A hangulat pattanásig feszült volt. Ez az érzés, ahogy az előbb jeleztem, amit szavakkal nem lehet elmondani, csak átélni, átérezni lehet. 
A lényeg, hogy mindkét helyzetet megúsztam, és rengeteg pótolhatatlan, történelmi jelentőségű felvételt készítettem, ami persze akkor eszembe sem jutott, a
normál világ számára felelőtlen tettem, munkálkodásom miatt. És azt gondolhatná az olvasó, hogy kamerák tömege rögzítette mindkét rendkívüli eseményt. De
nem, a televíziós stábok hivatalból a közelébe sem mehettek ezen tömegtüntetéseknek, a lelkes amatőrök pedig nálamnál jobban tartottak a benne rejlő látens ve-
szélytől, pedig akkor már szórványosan voltak videókamerák magánkézben. Felelőtlenségemnek azért van egy haszna, a győri március 15-ről csak az én felvételem
létezik, az erdélyi tüntetés szervezőitől tudom, hogy ők sem találtak más nyilvános felvételt, csak kis töredékeket. Persze a titkosszolgálatoknak nyilván van, de az
nem megtekinthető a köz számára.
Még egy példa erre a leírhatatlan érzésre, amit csak élesben lehet megtapasztalni. Amikor Villányi Lacival (költő, korábbi Műhely főszerkesztő) a Vajdaságban
forgattuk Tolnai Ottó portrénkat (A flamingó térde), akkor esett szét épp Jugoszlávia és zajlottak a háborúk egymás után. Hat évig jártunk oda. Nos, azt a bizonyos
háborús feszültséget ott éltük át első ízben. Persze csak kívülállóként, ami a helyiek napjainak „normális” része volt. Pedig nem voltunk a frontvonalban, csak Siflis
zoli szabadkai operatőr barát búvóhelyén laktunk. Neki is menedékre volt szüksége saját városában, mert akkor kezdték behívni a vajdasági magyarokat katonának.
Akik az első időben úgy védekeztek ez ellen, hogy képletesen minden katonaköteles férfi elköltözött egy ismerős lakásába. Így senkit sem találtak otthon a behívóval.
Később erre már rájöttek a szervek, de egy ideig működött e védekezési módszer.
Ilyen és hasonló filmes tettekkel éltük át a rendszerváltás időszakát, ezért számos mozgóképes lenyomatunk van erről az időszakról. A Ceausescu-érában való
erdélyi forgatást már a filmeknél elevenítem fel. De azért még egyet leírok, hogy látsszon, honnan ered aztán a gyors eltávolodásom a politikai témáktól. Már nem
tudom miért, de meghívtak a győri MDF hivatalos megalakulása előtti titkos alakuló találkozóra, ahol több számomra ismerős győri személyiség volt jelen. Én persze
ide is vittem magammal a kamerámat és rögzítettem ezt a nagyon érdekes, de egyben elkedvetlenítő beszélgetést. Lehet azért hívtak meg, hogy rögzítsem, de ez
nem biztos, mert utána senki sem kérte a felvételt. Olyannyira nem, hogy értéktelennek tartva, letöröltem azt. Pontosabban mást vettem rá, mert azért akkor még
kevés pénzünk volt nyersanyagra. Pedig ma már ez is sokat érne. Azért tartottam értéktelennek, mert nagyon hasonló volt, mint egy KISz gyűlés, ahol már zajlott
a posztok osztozkodása, hogy ki lesz a sportfelelős, ki a kultúros. Olyan szánalmasnak tűnt ez nekem akkor, hogy az szűrődött le bennem, ha ez a politika, akkor
én inkább nem veszek részt benne. utána hívtak a győri SzDSz alakulóra is, de oda már ezen tapasztalatok alapján el se mentem. Ezen döntéseimet azóta sem
bántam meg. A nemzeti és kisebbségi problémák felé fordultam, de nem politikai irányultsággal.
A rendszerváltás korának győri filmesei bizton tudnak hasonló történeteket mesélni erről a korról. Különösen érdekesen fogta meg az időszakot a kisemberek apró
élethelyzeteinek feltérképezésével a később profi televízióssá vált Hadarics Gábor, vagy az underground művészeti élet szemüvegén keresztül Nagy Péter, Tanai
Csaba vagy ujvári Sándor. De aztán lassan mindenki elfordult a politikai témáktól és az ezredfordulóig kereste és megtalálta a maga filmes útját.
Ellenben a rendszerváltás hozta lehetőséget, az új egyesülési törvényt felhasználva, 1989-ben létrehoztuk a Győri Vizuális Műhely Kulturális Egyesületet. Filmeket
készítettünk immár függetlenként, vágóberendezést vásároltunk, valamint elkezdtük szervezni a VIII. Nemzetközi Film és Videó Fesztivált (csak a második évtől
kapta a Mediawave előtagot). Teljesen megújított szellemiséggel, valamint zenei és más művészeti programmal kiegészítve. Az első fesztivál után a Mediawave
szervezésére más, országos hatókörű civil filmes és zenei szervezetekkel összefogva alapítványt hoztunk létre, amely lassan átvette az alapító egyesület szerepét,
ezért a kérdőjel az Győri Vizuális Műhely működésének 1996-os dátuma mögött. Körülbelül eddig készültek filmek a Győri Vizuális Műhely keretében, utána már a
Mediawave vette át ezt a szerepet is. 

Átlépés a XXI. századba

A rendszerváltás után megnyíló filmes támogatási rendszerek (Mozgókép Alapítvány, Történelmifilm, Alapítvány, stb.) következtében gombamód jöttek létre a kis
önálló stúdiók, csoportok Győrben is (zsebcselek, Élményterápia, Csipa Csoport, Házsárt Csoport, stb.), amelyek az önállóság megfogalmazásán kívül, főleg azért
kellettek, mert a kapott támogatásokhoz szükségeltetett egy elszámolóképes szervezeti háttér. Ezek általában nem voltak hosszú életűek, és egy-egy filmes nevéhez
kötődtek. A Mediawave ellenben megmaradt a győri független filmes alkotókat összefogó „mozgalmi” háttérnek, amely szerep korábban a Győri Amatőrfilm Stúdióé
volt. Nyári filmes táboraival és a későbbi egyéb filmes kurzusokkal pedig az utánpótlás képzést segítette, amely lett is bőségesen. Akik már következő digitális for-
radalmi korszak előfutáraivá váltak, sokan közülük profik lettek. De ők már csak felsorolásszerűen vannak eme kiadványban megemlítve, ők egy remélt következő
fejezet győri és győri eredetű filmesei.

Hartyándi Jenő
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AZ ORSZÁGOS ELŐZMÉNYEKRŐL
Az országos előzményeket Dékány István filmrendező írásának részleteivel idézzük meg, akit 1962-ben(!), egyetemistaként, az 1956-os forradalomban való részvétel
miatt az ország összes egyeteméről kizártak. Tíz évig csak fizikai munkásként dolgozhatott, majd munkásszállásokon népművelőként kapott munkát. Közben
elkezdett amatőrfilmezni, majd később, a rendszerváltás előtti időben, a Magyar Amatőrfilmes Szövetség (MAFSz) főtitkára lett (1982-1989). A rendszerváltás után
ismét meginduló Pergő Képek későbbi különszámaiban (28-31.szám) foglalta össze, mutatta be eme korszak amatőrfilmes fesztiváljait és azok díjazottjait. E
kiadvány nagyban hozzájárult, hogy a következő filmes generáció tagjaként hitelesen idézhessem meg az általam még nem ismert korai győri amatőrfilmes időszakot.
De ehhez azért még kellett Buglya Sándor, Csenár Imre, dr. Haffner Szabolcs és Kovács Róbert magánarchívuma. Amiért köszönet nékik.

(Nemzeti Újság, 1938.06.23.)

(Nemzeti Újság, 1940.11.06.)

Dékány István (1940): 
Elöljáróban a „Huszonnyolc év – 2800 film”című összeállításhoz

(részlet) Az amatőr (non-professzionális, független) filmesek bemutatkozási lehetősége korról korra változik. A XX. század első harmadában - az akkoriban megjelenő
technikai újdonságok, az „amatőr méretek" (1922: Pathé 9,5 mm; 1923: Kodak 16 mm; 1930: Kodak 8 mm) nyomán - szinte automatikusan bontakozott ki az amatőr
filmes mozgalom itthon is, külföldön is: az azonos érdeklődésű emberek hamar megalapították az első klubokat, amelyek immár szervezett keretet biztosítottak
egymás filmjeinek megtekintésére. Az Amatőr Mozgófényképezők Egyesületét (AME) 1931. március 21-én az Oktogonon lévő Kovács-féle kávéházban 31 ember
hozta létre. Később ehhez az egyesülethez csatlakozott a többi magyarországi klub is. Végül 1938-ban megalakult a Magyar Amatőrfilm Szövetség (MAFSz), amely
Szent István Kupa néven, Budapesten rendezte meg az első országos amatőrfilm-fesztivált… 
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A hangulatba hozás érdekében mindenképpen érdemes egy kicsit megszakítani Dékány Pista írását és két lapot szánni a fővárosi helyzet
bemutatására - a Pergő Képekben megjelent írások, fotók és reklámok megidézésével, amelyeket az 1933., 1941. és 1942. évi számokból válogattuk.





A sorszám az 1944-ben megszakadt Szent István Kupák sorszámát folytatta, ezzel is hangsúlyozva a folyamatosságot. Az „országos" jelző tulajdonképpen helytálló,

bár a nevezett 69 film többsége budapesti volt: mindössze 10 mű érkezett „vidékről"… A „seregszemle" kifejezés annyiban félrevezető, hogy a közönségnek ezen

a szemlén csupán a díjazott filmeket mutatták be…

Az amatőrfilm-fesztiválok rendszerében az 1964-es év hozta az első jelentős változást: megjelentek ugyanis a pénzdíjak. Az országos fesztivál nagydíja mellé járt

3000 Ft (kb. kéthavi fizetésnek megfelelő összeg!), a kategória I. helyezettek pedig 1000-1000 Ft-ot kaptak…

Megindul a területi differenciálódás is. Megyei szemléket rendszertelenül már korábban is rendeztek (Békés megye 1962; Tolna megye 1964), de a szekszárdi Dél-

Dunántúli Szemle megrendezésével (1965) új szervezőelvként a tájegység fogalma is bekerült a köztudatba.

Az 1966-os év jelentős újítása, hogy megszűntek a műfaji kategóriák, helyettük immár arany, ezüst és bronz fokozatot (érmet) ítéltek oda a filmeknek. 

Számos ekkoriban indult, nagyobb jelentőségű vállalkozás egyéni ambíciókból nőtte ki magát. A kezdeti évek nyomasztó fővárosi fölénye az országos fesztiválokon

(…) Góczán Károlyt, a Győri Ifjúsági Filmstúdió vezetőjét arra sarkallta, hogy meggyőzze az illetékeseket: a vidéki amatőrfilmezés csak úgy fejlődhet tovább igazán,

ha egy helyi szemlén a meghivott zsűri tanácsaival segíti az alkotókat. Mivel az amatőrfilm-mozgalom társadalmi alapjainak szélesítése a Népművelési Intézetnek

és az 1966 januárjában újjáalakult MAFSz-nak is érdeke volt, 1967-től 1972-ig ezt a szemlét öt alkalommal is megrendezték (Győrben – a szerk.)…

Az amatőrfilm-mozgalom és a hatalom viszonya meglehetősen érdekesen alakult. Amíg a hivatásos filmgyártásban a legszigorúbb pártirányítás érvényesült, az

amatőr filmesek életébe direkten nem szóltak bele. A kor kultúrpolitikáját jellemző „három T" közül a „tiltást" közvetlenül nem tapasztaltuk, az amatőrfilm leginkább

a „tűrt" kategóriába tartozott — a „támogatásról" megoszlanak a vélemények. Kétségtelen, hogy az állam fenntartott egy népművelési hálózatot, és az ebben

működő intézmények (itt-ott) amatőrfilm-csoportoknak is biztosítottak több-kevesebb támogatást. Valamilyen fokú bemutatkozási lehetőség is adott volt. Cserébe

a rendszer nagyvonalúnak és haladónak tudhatta magát. Hogy mennyi direkt propagandát kapott cserébe az amatőrfilmesektől, az már más kérdés. A szemléken

előforduló direkt politikai mondanivalójú filmek a legtöbb esetben naivságból, politikai tudatlanságból készültek. Persze a hatalom, ha a saját propagandájáról volt

szó, vastagabban csurgatta a mézet, de akik nyalták a madzagot, vigyáztak rá, hogy ízlésesen tegyék. Törekedtek arra, hogy a megvalósítás módja, a forma do-

mináljon. Jó példa erre a Kárpáti György-Péterfi István (Medikus Afk) páros Lenin-centenáriumra készített, Arc című filmje, ahol sok emberi arc raszterpontja adja

ki a Lenin-portrét, vagy a Gulyás testvérek Fegyverbe! Fegyverbe! című montázsfilmje, amelyet a tanácsköztársasági pályázatra készítettek. A film nem a Tanács-

köztársaság megvédésére buzdít, hanem a háború szörnyűségeit mutatja be képzőművészeti alkotások segítségével. Gulyásék el is mondják, hogy miután a pe-

nésztelki filmszociográfiát egy kölcsönnel tudták elkezdeni, erre a pályázatra kifejezetten a fedezet megszerzése céljából neveztek be. Itt ugyanis 5000 Ft volt az

I. díj, míg az országos fesztivál nagydíjával csak 3000 Ft-tal járt…

A megszűnő Vidéki Szemle „helyett" a győriek nemzetközi fesztivált szerveztek kétéves gyakorisággal. A színvonalat azzal kívánták biztosítani, hogy csak már díjat

nyert filmeket fogadtak. Húsz év alatt technikai és társadalmi értelemben átalakult az amatőrfilm fogalma, így a győri szemle elvesztette létjogosultságát. Helyébe

- Hartyándi Jenő buzgalmának köszönhetően - a Mediawave Fesztivál lépett… 

A lista - sajnálatos módon - nem teljes. Főleg a hatvanas évekből vannak hiátusok, mert a megyei rendezvények esetében nem volt hová „jelenteni" az eredményeket

(hiszen nem létezett még az Amatőrfilm Szövetség), és kezdetben az amatőr filmezés a Filmtudományi Intézethez tartozott, amelynek viszont a megyei népművelési

apparátushoz nem voltak kapcsolatai. A honvédségi szemlék jegyzőkönyveivel kapcsolatban a Magyar Honvédség Tájékoztatási Igazgatóságának volt főigazgató

helyettesétől azt az információt kaptam, hogy a rendszerváltozáskor azokat az iratokat, amelyeket a levéltár nem vett át - parancsra, megsemmisítették!...

(Dékány Pista írásának folytatása)

1945 után az amatőrfilm-szövetséget nem sikerült újjászervezni… Enyhülést az amatőrfilm területén is az '56 utáni konszolidáció hozott… A hivatalos szervek - el-

lenőrzésük alá akarván vonni a kontroll nélkül készülő filmeket - a Színház- és Filmtudományi Intézetet bízták meg a mozgalom újjászervezésével, ahol 1959. no-

vember 5-én meg is alakult az első amatőrfilm-klub. Kertész Pál, az intézet munkatársa bejelentette, hogy az Intézeten belül megalakítandó klub lesz a mintaklub,

és hogy elképzelésük szerint a filmklubok három szekcióra: a) filmnézőkre, b) az elméleti oktatásban résztvevőkre, c) forgató amatőr filmesekre oszlanak majd. 

Miután előzőleg 15 évet kellett várni arra, hogy a magyar amatőrfilmezés újra szervezett keretek között működjön, az a 15 hónap, amely a mintaklub megalakulásától

a háború utáni első országos fesztiválig eltelt, igazán nem nagy idő. Az eseményt IX. Országos Amatőrfilm Seregszemlének nevezték el. Vizsgáljuk meg ezt az el-

nevezést közelebbről! 

Egy kis színes (Kisalföld, 1959.09.04.)
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Az országos előzmények rövid összefoglalása után térjünk át a győri filmes történések korszakonkénti részletezésére. A kissé ködbe
vesző, elsősorban egyéni filmkészítők munkálkodása által jellemezhető időszakot, a stúdióba szervezett amatőrfilmes hőskor követte egy
úttörő, beindító, és egy szervezetet megerősítő, színvonalat emelő, karizmatikus stúdióvezető munkája által. Az időszak vége felé történt
névváltoztatás jelzi a csoport öntudatosodását, épülését, fejlődését, újbóli önmeghatározását.

„A HŐSKOR”
1960-1985

Az amatőrfilmezés kora

„Győri előfilmesek” (1960-1963)

A legfrissebb kutatások bebizonyították, hogy ebben az időszakban már volt egy filmkészítő klub alakítási kísérlet, amely hamvában holt,
és voltak klubon kívüli győri filmesek, akik neveztek az Országos Amatőrfilm Seregszemlére.

„A tényleges hőskor” (1966-1970)

Győri Ifjúsági Filmstúdió 1. szakasz
vezető: Góczán Károly (1927-2005)
a Győri Tanítóképző Főiskola tanára
aktív amatőrfilmes
szerepe az első amatőrfilmes generáció, az „úttörők” alkotó tevékenységének összefogása
a győri Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle létrehozásának kiharcolása (1967-1971)
nevéhez fűződött még az oktatástechnika bevezetése a tanítóképzésbe

„A kiteljesedés kora” (1971-1978) és (1979-1983)

Győri Ifjúsági Filmstúdió 2. szakasz 
névváltoztatás
Győri Amatőrfilm Stúdió 1. szakasz 
vezető: Kovács Róbert (szül.: 1936)
a Tunsgram győri gyárának főmérnöke
aktív, sokszorosan díjazott amatőrfilmes
nevéhez fűződik a Stúdió karakterének kialakítása, az alkotások színvonalának emelése
a győri amatőrök elhelyezése és képviselete az országos rendszerben
a győri Díjnyertes Amatőrfilmek Nemzetközi elindítása és felépítése
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1930-AS ÉVEK
az év győri hangulatait mutató híreket, hirdetéseket és cikkeket a Győri Hírlap, 

1934.01.03 és 12.16. számából válogattuk



A GYŐRI HŐSKOR KISSÉ HOMÁLYOS ELŐZMÉNYEI
Már a II. Világháború előtt - amint Dékány Pista korábbi történeti összefoglalójából megtudhattuk -, pontosabban 1931-től, Budapesten (de
Bécsben is) szervezetten kezdett virágozni a keskenyfilmezés. Ennek ellenére a két főváros között félúton lévő Győrben sokáig nem találtunk
semmilyen filmezésre utaló jelet. Halvány nyomként értékelhető azonban, hogy a 30-as évekből (1932-33) előkerült pár hirdetés, ahol egy
cég országos újságokban propagálta, hogy nála lehet kapni 9 és fél mm-es, keskenyfilmes kamerákat. Boltjuk pedig Budapesten, Pécsett
és Győrben is volt. Valószínű nem járok tévúton, ha feltételezem, hogy adtak is el belőlük, mert a hatvanas évek első híradása már számos
győri kameratulajdonlásról ír. A II. világháborút, majd az 56-os forradalmat követő időszak bizton nem kedvezett a kamerák és a nyersanyag
eladásának, és ezzel együtt az amatőrfilmezésnek sem. Ezért a később felbukkanó kamerák többsége valószínű, hogy még a II. világháború
előttről származott. Az is feltételezhető, hogy nem művészfilmek, vagy ahogy az 1960-as cikk nevezi „kultúrfilm”-ek, legfeljebb családi
felvételek készülhettek ebben a korai időszakban. 
Felbukkant még egy közvetett információt jelentő hír a Pergő Képek budapesti amatőrfilmes szakmai újságban (1933. április), amely foglalko-
zott a filmezés iránti győri érdeklődéssel. A szerkesztőségbe érkező kérdésre a „Szerkesztői üzenetek”-ben válaszolják „N.L. Győr”-nek:
„Szíveskedjék a lapunkban hirdető cégek valamelyikéhez fordulni, bármelyikük szívesen szolgál adatokkal.”
Harmadrészt: szintén egy közvetett híradás egy tanítóról, aki vásárolt magának egy keskenyfilmes vetítőt. Nem volt ez egy szokványos
tevékenység abban az időszakban, ráadásul meglehetősen drága hobbinak számított. A tanító urat ide oda vezényelték/helyezték az ország
területén, de a Pergő Képek 1941/4. számában megjelent hosszú, regényes beszámolójában érzékletesen írja le a vidéki Magyarország
szellemi állapotát, valamint az ő népnevelő szándékú, amatőrfilmvetítéssel kapcsolatos próbálkozásait. Amelyek hol jól sültek el és támo-
gatásra találtak, hol a vasvillával vagy a hatóságok rosszallásával találkoztak, esetenként pedig a tevékenység betiltásával kellett megküz-
denie. Írását aktuális szolgálati helyéről, Győrságról küldte, azért került látókörömbe. Terjedelmi okokból csak röviden idézünk írásából,
jelezve, hogy az internetes verzióban annak egészét nyilvánosságra hozzuk:

Már gyermekkoromban szerelmese voltam a film-
nek. Kisdiák koromban összegyűjtögetett fil-
léreimen moziba mentem. Mint fiatal tanító,
sokszor gondoltam sóhajtva a filmre, mint az ok-
tatás elsőrendű segédeszközére. Óhajtásom

akkor teljesült, mikor a Nagy-Alföld kellős közepéből egyik dunamenti községbe helyeztek át, ahol ekkor már volt egy kis Glória-vetítőgép.
Ezzel a kartársaim vetítettek „szépséges" vadnyugati és egyéb filmeket. Itt kerültem közelebb a filmhez, mert minden előadáson pontosan

ott voltam. Ezek nagyon kedélyes esték voltak. A vetítőgép az ernyőtől 5 méterre, a terem
közepén volt felállítva. S hogy a rendeletnek is elég tétessék - „a vetítőgépet külön helyiségben kell elhelyezni" - kartonpapírból
készített 1 m. magas kerítéssel vették körül. Így azután folytatólagos műélvezetben volt részünk, mert ha elszakadt a film, ami elég
gyakran megesett, odaálltunk a „fal" mellé s érdeklődve néztük a cigarettaszó mellett működő pajtásokat. Természetesen, mi is vígan
füstöltünk. Megtörtént, hogy kiesett a filmtekercs közepe s a 3-400 méter filmet szét kellett bontani, hogy újra tekercselhessék. A
várakozás unalmát a közönség bátorító megjegyzésekkel kísérte. Ennek az „idilli" állapotnak véget vetett a szomorú emlékű solti
katasztrófa. Utána betiltották a vetítést. A gépkezelő kartársamat időközben áthelyezték. Mikor a községi népművelési bizottságot fi-
gyelmeztették, hogy ezután csak vizsgázott gépkezelők vetíthetnek…
… komoly küzdelmet kell folytatnunk a maradisággal. Példa erre a gőzgép térhódítása. Fultont hivatalosan bolondnak minősítették
és megtiltották a kísérletezését Franciaországban. A motort törvénnyel közösítették ki Angliában (1865 Red Flag Bill) s ma - hála az
újítók hősies kitartásának - a világ nem nélkülözhetné sem az egyiket, sem a másikat. Így lesz ez a filmmel is. Csak olyan kitartó
műkedvelő gárdát adjon hazánknak az Ég Ura, akik a jelenlegi nehézségeken túlnézve viszik előre a magyar filmezés ügyét, akkor
bizton remélem, hogy megérem azt a boldog időt, amikor a film - mint a kultúra legfőbb terjesztője - elfoglalhatja méltó helyét úgy az
iskolai, mint a felnőttek oktatásában és szórakoztatásában, valamint a tudományos életben. A jelek máris biztatóak. Isten adja, hogy
mielőbb így lehessen. 
Győrság, 1941. május 10. Totik Lajos, áll. tanító.

A sági képek készítésének ideje ismeretlen, de
nagyjából közelítenek az írás keletkezésének ide-
jéhez.
(Forrás: Régi Ság weboldal)
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1960
az év győri és külső hangulatait mutató híreket, karikatúrákat és cikkeket a Kisalföld, 

1960 évi számaiból válogattuk

GYŐRBEN TÖRTÉNT 
Vasas ETO – Ózd 5:1 (3:1), október 9. ▪ ülést tartott a KISz Győr városi végrehajtó bizottsága
▪ félévi vizsgák a Marxizmus-Leninizmus esti egyetemen ▪ Kránitz néni pártcsoportja a Győri

Pamutszövő- és Műbőrgyárban ▪ divatcipők és szandálok az Észak-Dunántúli 
Cipőnagykereskedelmi Vállalatnál

KÖZBEN ITTHON ÉS A VILÁGBAN 
Hruscsov, szovjet pártőtitkár elindult ázsiai útjára ▪ sajtótájékoztatót tart a Művelődési Miniszté-

rium a készülő iskolareformról ▪ kikiáltják Ciprus függetlenségét? ▪ magyar disszidens 
betörőbandát fogtak el Párizsban



A II. világháború után, hivatalosan 1959-ben újra induló mozgalmat budapesti dominancia jellemezte, bár pár év alatt megkezdődött a vidék felzárkózása.
Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy pl. az 1964-es országos amatőrfilmes díjazottak között több ma első vonalas profi, esetenként Oscar-díjas filmes talál-
ható: a Gulyás testvérek, valamint Kardos Sándor és Koltai Lajos operatőrök.
1966 előtti időszakból sokáig nem sikerült győri filmesek nyomára bukkanni. A hőskor még köztünk lévő alkotói közül mindenki erre a dátumra esküdött, mint győri
kezdésre. De az utolsó gyűjtési fázisban, amikor a helyi és szakmai sajtóban kutakodtam, nagy meglepetésre felbukkant egy Kisalföld cikk 1960-ból. Az első
találkozót megidéző beszámoló ugyan sokat visszaad a kor hangulatáról, az 1956 után óvatosan nyiladozó lehetőségekről, de hagyott egy nagy űrt is. ugyanis az
1966-os Győri Ifjúsági Filmstúdió megalakulásáig, amelyet sokáig a győri filmezés kezdetének gondoltunk, a helyi sajtóban nincs további nyoma a cikkből biztosnak
tűnő filmes folytatásnak. 
Lehet nem volt sikeres a kezdeményezés, vagy más egyéb akadályozó tényezők is felmerülhettek. Mindenesetre a Győri Ifjúsági Filmstúdió 1966-ban az egy
sarokkal arrébb lévő Ifjúsági, akkor már talán Úttörő Házban, ma Generációk Házában indult.  A cikkben szereplő Erkel Művelődési
Otthon (más helyen Erkel Mozi) valószínűsíthetően az Aradi vértanúk és Bajcsy-zsilinszky utca sarki 
gyógyszertár melletti épület lehetett, ahol ma a Budapest Bank működik. 
És íme a cikk:

— Mivel, Pentaka nyolcassal?

— Nem, AK-nyolcassal. 

— Igen, teleobjektívvel, avval lehet. 

— A blende-beállítás sem olyan egyszerű. Őszi napsütésben például… - És most hosszas magyarázat következik a lencse szűkítéséről, vagy nyitásáról, az

időjárásnak megfelelően

Olvasóink közül néhányan talán kitalálták, hogy filmesek társalgásából idéztünk néhány mondatot. Ennek a társalgásnak érdekessége csupán az volt, hogy ezek

a filmesek életükben először találkoztak egymással, mégis azonnal ismerősként, régi barátként láttak beszélgetéshez. A közös téma: a filmezés örömei és fortélyai,

e közös szenvedély azonnal föloldotta őket. 

A filmesek találkozását a Győri Építők Művelődési Otthonának vezetősége szervezte meg, és a találkozás eredményes volt: néhány résztvevő filmes egyöntetűen

megállapodott abban, hogy hasznos lesz egy filmklub létrehozása. 

Az amatőr filmezésnek szép múltja van Magyarországon. Majdnem olyan idős, mit maga a filmművészet. Most különösen fejlődőben van. Egyre-másra alakulnak

Budapesten és vidéken is filmklubok, filmszakkörök. Ezeknek célja: jól, átgondoltan ítélkező nézővé, sőt: műértővé nevelni tagjait. Győrben és szerte a megyében

már elég nagy azoknak a száma, akiknek keskenyfilmes felvevőgépük van. De járják a maguk útját, néha bizony keserű (és drága!) tapasztalatok szerzésével

tanulják meg a filmezésnek bizony nem könnyű fortélyait, s mivel nem alkotnak közösséget, általában mindegyikük csak személyes jellegű témák filmezésével

foglalkozik, nem készítenek úgynevezett kultúr-filmet, vagy más, közérdeklődésre számottartható kisfilmet. Az Erkel Ferenc Művelődési Otthon vezetőit ezek és

még sok egyéb ok is vezette akkor, amikor a filmklub szervezéséhez láttak. Az elvi segítségen kívül - mint Söre Imre művelődési otthon-igazgató elmondotta -

rengeteg gyakorlati segítséget tud majd nyújtani a klubnak a művelődési otthon. Állandó klubhelyiség áll majd rendelkezésükre, szakirodalmat rendelnek meg a

filmklub tagjai részére. Ezen kívül lehetőség van arra, hogy más filmklubok tagjai, vezetői szakelőadásokat tartsanak részükre gépszerkezetről, nyersanyagokról,

stb. A művelődési otthonnak módjában áll olyan felszereléseket venni, amelyeket egyének nem tudnak beszerezni, például a vágóberendezés, vetítőgép- és mag-

netofonszínkronizáló. Ezekkel a felszerelésekkel szakszerűen lehet már dolgozni, és a felvételtől a vetítésig egységessé tenni a munkát. 

A filmklub létrejötte után a tagoknak egyik legfontosabb tisztjük az lesz, hogy közérdekű, tudományos vagy történelmi szempontból érdekes közös kisfilmprodukciókat

készítsenek. A TIT megyei szervezete már föl is kérte a filmklubot az együttműködésnek egy nagyobb gyümölcsöző formájára: az amatőr filmesek közös for-

gatókönyvet készítve kisfilmet készíthetnének megyénk népművészeiről, művészeiről, ásatásokról, a TIT különböző szakosztályai részére fontos témakörökből.

A megbeszélésen jelenlevők megállapodtak abban, hogy egyelőre hónaponként tartják összejöveteleiket. Minden összejövetel előadással és vetítéssel egybekötött

lesz. A legfontosabb: hogy a megyének minden amatőrfilmese tudomást szerezzen e tervekről és kapcsolódjék be a klub tevékenységébe. Az építők művelődési

otthonának vezetői várják a további érdeklődőket. Az érdeklődők a győri Erkel Ferenc Művelődési Otthonban (Bajcsy-zsilinszky út 36. Telefon: 37-92.) jelentkezhetnek

személyesen, írásban, vagy telefonon február 25-ig.”

(Kisalföld, 1960.02.11.) 
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1961
az év hangulatát mutató híreket, karikatúrákat és cikkeket a Kisalföld, a Ludas Matyi
1961. évi számaiból, valamint a Pergő Képek 28 összefoglaló számból válogattuk

GYŐRBEN TÖRTÉNT 
a sertéseket már terven felül szállítják megyénkben ▪ egy hónap múlva húzzák a 2., 3., és 4.

békekölcsönt  ▪ új közlekedési rend az országutakon (az év hangulatát mutató híreket 
a Kisalföld, 1961.12.01-02. számából, a következőket pedig a Pergő Képek 28 összefoglaló 

kiadványból válogattuk és a Ludas Matyiból)
KÖZBEN ITTHON ÉS A VILÁGBAN 

Ernest Hemingway öngyilkosságot követ el ▪ felépül a berlini fal ▪ Sztálin holttestét elszállítják
a Lenin Mauzóleumból ▪ a kubai rakétaválság az atomháború szélére sodorja a világot ▪ Fidel

Castro beszédében bejelenti, hogy Kuba kommunista állam 
AZ ÉV JÁTÉKFILMJEI 

Az éjszaka (r. Michelangelo Antonioni) ▪ West Side Story (r. Jerome Robbins, 
Robert Wise) ▪ Viridiana (r. Luis Bunuel) ▪ Tavaly Marienbadban (Alain Resnais) ▪ Ragyogás a

fűben (r. Elia Kazan)



Hogyan is indult be az amatőrfilmes 
mozgalom Budapesten?

Pár gondolat a II. Világháború után frissen induló Pergőképek újságból (1961)

Vezércikk - Cero Grozev 
(a bolgár oktatás- és művelődésügyi miniszter első helyettese) /részlet/:
A film- és fotókultúrát szolgáló klubok mozgalma az öntevékenység új megnyilat-
kozása országunkban… A filmamatőrök egyik fő hivatása, hogy tanulmányozzák
a filmet és feltárják a filmnek, mint művészetnek, nem mint a szokásos szórakozási
és szabadidő kitöltési eszköznek hatalmát, jelentőségét… 

Boross Endre: Amatőrfilmklubunk munkájáról /részlet/
A múlt év végén, illetékesek megértő intézkedése folytán, a Magyar Filmtudományi
Intézet irányítása mellett megalakulhatott hazánkban a felszabadulás utáni első
magyar amatőrfilmklub….

Dudás László: A magyar filmamatőrök múltja és jelene /részletek/
A Filmvilág 1959/18. számában „A közönség felelőssége” című vezércikk – a „nálunk
még gyermekcipőben topogó” keskenyfilmezésről: az amatőrfilmezésről ír. Az idézett
cikk olvasása közben, mint régi filmamatőr, rádöbbentem arra, hogy mennyire tájékozatlanok nemcsak az olvasók, de még a szakírók is a magyar amatőrfilmesek
múltbeli munkássága felől. Pedig a magyar amatőrfilmezés a harmincas évek elejétől 1945-ig az európai amatőrfilm kultúra elismert tényezője volt és eredményeit
sikerek igazolták. Magyarországon 1931-től 1945-ig szervezett vezetés alatt álló amatőrfilm mozgalom volt, közel 600 amatőrfilmes taggal… 31 őszén már megindult
az első magyar keskenyfilmszaklap, a „Pergő Képek”, amelyet az amatőrök önerejükből, nehéz anyagi körülmények közt (háború – a Szerk.) alapítottak, és tartottak
fenn. …mert nálunk éppen a keskenyfilmmel kapcsolatos irodalom „toporog gyermekcipőben”. Ezért örömmel üdvözöljük a „Pergő Képek” új megindulását, ha szerény
keretek közt is. Másfél évtizedes lemaradást behozni nem könnyű. … Mielőbb létre kell hozni az ama-
tőrfilmesek központi irányító szervét: az amatőr filmszövetséget.

Szerkesztői megjegyzés:

Az előző lelkesült írásokból és a szocialista,
bolgár példa előtérbe nyomásával úgy tűnhet,
hogy milyen egyszerű volt a II. Világháború le-
zárásával, magyar elvesztésével megszakadt
amatőrfilmes folyamat újraindítása. De közel
sem így volt, mert pl. azt a tényt nem is le-
hetett leírni, hogy 1945-1961 között gyakor-
latilag be volt tiltva a „civil”, azaz az amatőr
filmezés. Persze nem volt rögzítve, hogy
tilos - csak éppen nem lehetett klubot,
szervezetet alakítani és nem lehetett fel-
szerelést és nyersanyagot kapni. Ha
csak technikai oldalról hasonlítunk
össze, egy 1945 előtti Pergő Képet egy
az utánival, akkor szembetűnő, hogy az
előző tele van hirdetésekkel, amelyben
kamerákat, vetítőket, nyersanyagot
árul, vagy 15 cég. A „felszabadulás”
utániban csak az Ofotért neve jelenik
meg, mint állami cégé. Szegényes
kínálattal, de legalább – kellő óva-
tossággal, öncenzúrával - ismét le-
hetett valamit „csinálni”.
Elkezdődhetett az amatőrfilmes
mozgalom ismételt felépítése, a
kor adta lehetőségek között.
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Győri előfilmesek…

Ahogy az előző cikkrészletekből kiolvasható, 1959-60-tól a budapesti amatőrök már mozgolódtak, a kicsit korábban olvasható 1960-as Kisalföldből is egyértelműen
kitűnik, a győri helyzet is hasonló volt. Egyértelműen oldódott az addigi „megfoghatatlan” tilalom.  Azonban a győri kezdetek esetében is csak a „csontvázat és esz-
közöket”, a filmes tevékenység megkezdésének nyomát találtuk meg. A győri filmes úttörők neve nem derül ki a kor Kisalföldjében ránk maradt írásból. De e leletek
előkerülte idején már reménykedtem, hogy előbb-utóbb elérjük azt a réteget, ahol a győri ősfilmesek nevesítve szerepelhetnek. 

Az első győri filmes
És lám a Pergő Képek 1961-es, háború után ekkor újrainduló, pontosabban újra indítható második
számában, ahol az Országos Amatőrfilm Seregszemle résztvevőit ismertetik, a versenyprogramban
két győri film(!!!) is felbukkan, ugyanattól a szerzőtől:

Havas István: Egyedül (játékfilm, 8mm, ff.)

Havas István: Erdei séta (dokumentumfilm, 8mm, ff.)

Ez alapján megkockáztathatjuk, hogy az első nevesíthető győri amatőrfilmes Havas István volt. Abban
biztos első, hogy győriként ő volt az első, aki filmjével nyilvánosság elé léphetett, ráadásul egy orszá-
gos fesztivál versenyprogramjában. Mikor erről a felfedezésről lelkendeztem, éppen felhívott Tóth
Péter „Totya” - aki a korai Mediawave-ek munkatársa volt, és filmezéssel is megpróbálkozott – aki
most a Széchenyi Egyetem szociológia oktatója, egyetemi docens. Pár percen belül küldött öt archív
dokumentumot Havas Istvánról. 
A kapott anyagokból egyértelműen kiderült, hogy az első győri filmes a nyilvánosság elé ugyan tényleg
1961-ben lépett, méghozzá az Országos Amatőrfilm Seregszemlén, Budapesten, de első filmjét 1954-
ben készítette. Az abban az évben átélt nagy szigetközi árvízről. A film jelentős karriert futott be szak-
mai berkekben. Havas egyébként a Kisalföld Erdőgazdaság főkönyvelője, majd igazgatóhelyettese
volt, és szerencsére egy riport is megjelent róla 1963-ban, a Kisalföldben. Ez sokat elárul a filmezéssel
kapcsolatos elképzeléseiről, terveiről. Az előkerült dokumentumokból születési és halálozási adatai
is kiderültek. A 25 éves érettségi találkozó megtalált dátumából visszaszámlálva vélhetően 1913 vagy
1914-ben születhetett és a ránk maradt gyászhírből tudhatóan 1989-ben távozott el közülünk - azaz
tulajdonképpen még megérte a rendszerváltást. A riportból kiderül, hogy nem volt az 1960-ban alakuló
győri filmkészítő klub tagja, valószínű nem is tudott róla. Magányos alkotó volt, vagy a generációs kü-
lönbségek riasztották.
További nyomozást indítunk, hátha megtaláljuk örököseit, és még szebb lenne, ha filmjei is meglennének.
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Havas Istvánról talált 
dokumentumok, időrendben

Kisalföld, 1957.04.23. – Hirdetések
A 25 éves érettségi találkozó megszervezése érdekében, akik a
volt Győri Fiú Felsőkereskedelmi Iskolában 1931-32.évben végez-
tek, közöljék címüket Havas Istvánnal, Győr, Engels tér 15/b.”

Kisalföld, 1963.01.09. - Pereg a film

A megörökített árvíz – A 10 éves jubileum filmje
Pereg a film a Kisalföldi Erdőgazdaság kultúrtermében, és a
nézők között egyre többen ismerik fel magukat a vásznon. A
film a Kisalföldi Erdőgazdaság dolgozóinak munkáját mutatja
be. Készítője Havas István, az erdőgazdaság főkönyvelője. 
— Mióta foglalkozik keskenyfilmezéssel és mi adta az ösz-
tönzést, hogy munkatársait filmezze? — kérdezzük vetítés
után. — Mindig szerettem fényképezni, és mindig izgatott a
mozgó kép. Évekkel ezelőtt kezdtem filmezni. Felejthetetlen
emlékként — sokszor lepergetve — maradt meg az a fil-

münk, amelyet az 1954-es rendkívüli árvízről készítettem, részben repülőgépről. Fé-
lelmetes látvány még ma is a hatalmas víz rettenetes ereje! 

— Milyen témán dolgozik most? 
— Az elmúlt nyáron két kisfilmmel vettem részt az országos amatőr kisfilmversenyen. Dicsérő elismerést kaptam és meghívást a Miskolc-Tapolcán tartott amatőr
kisfilmfesztiválra. Ott sok hasznos dolgot tapasztaltam, amit szeretnék a továbbiakban felhasználni. Erre meg is lesz a módom, mert ősszel kezdem meg eddigi
legnagyobb üzemi kisfilmem készítését. Erdőgazdaságunk 1963. áprilisában ünnepli 10 éves jubileumát — jelenlegi szervezetében —, és ezt szeretnénk mara-
dandóvá tenni. A film egyik része az erdőgazdaság eddigi eredményeit mutatja be, a másik rész az ünnepséget örökíti meg. Szép feladat, remélem sikerül megva-
lósítani! 
— Vannak követői is? 
— Mozgófilmes nincs más az erdőgazdaságban, de a fényképezés szenvedélye egyre inkább terjed, és sok munkatársam fényképez már szép eredménnyel. 
Azt már később tudtuk meg, hogy a filmriporter-főkönyvelő dédelgetett tervén is dolgozik, és egy bábfilm jellegű erdészeti munkásvédelmi filmmel szeretne hozzájárulni
az erdőgazdaság munkásvédelmének javításához. H. z.

Egyesületi közlemények, 1963
„A Kisalföldi Állami Gazdaság 10 éves jubileuma alkalmával az egyesület tagjai: Varga Gyula, Káráll János,
Holy zoltán, Oroszlány Endre, Balsay László és Olaszy István vállalták, hogy részletes tanulmányban fog-
lalják össze az erdőgazdaság 10 éves történetét. Ennek tématervét a csoport vezetőségi ülésén vitatták
meg, s egyúttal Havas István bemutatta a 10 éves győri erdőgazdaságról készített kisfilmjét…”

Kisalföld, 1977.02.02. – Hírek
Felvételek az árvízről. Február 4-én délután 3 órakor az 54-es dunai árvízről készített felvételeit
mutatja be Havasi István, a Kisalföldi Állami Erdőgazdaság volt gazdasági igazgatóhelyettese
Győrött az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság székházában.

Kisalföld, 1984.03.09. – Hírek
Harminc éve történt. A Hazafias Népfront győrszigeti szervezete, a Híd utca 15. szám alatti helyi-
ségben, március 12-én 18 órakor Havas István nyugalmazott 
igazgatóhelyettes diavetítéssel kísért előadást tart az 1954.évi szigetközi árvízről.

Kisalföld, 1989.08.19. – Hírek
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1962
az év hangulatát mutató híreket, karikatúrákat és cikkeket a Kisalföld, a Ludas Matyi

1962 évi számaiból, valamint a Pergő Képek 28 összefoglaló számból válogattuk

GYŐRBEN TÖRTÉNT 
40 forintot fizet munkaegységenként a győri Új Élet Termelőszövetkezet ▪ szakszervezeti szer-
vek újjáválasztása a Győri Szerszámgépgyárban ▪ tapasztalatok, gondok, javaslatok – a falusi

KISz szervezetek és a szövetkezeti fiatalok ▪ lengyel vendégek Győrött
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT

Befejeződik a „Barátság” kőolajvezeték magyarországi szakaszának építése ▪ kikiáltják Algéria
függetlenségét ▪ Londonban debütál a Rolling Stones ▪ holtan találják New Yorkban Marylin

Monroe-t ▪ Dél-Afrikában letartóztatják Nelson Mandelát
AZ ÉV JÁTÉKFILMJEI 

Mamma Roma (r. Pier Paolo Passolini) ▪ Éli az életét (r. Jean-Luc Godard) ▪ Iván gyermekkora
(r. Andrej Tarkovszkij) ▪ Jules és Jim (r. Francois Truffaut) ▪ Az aranyember (r. Gertler Viktor) ▪

Kés a vízben (r. Roman Polanski) ▪ Esős vasárnap (r. Keleti Márton) 



Ahogy a Kisalföld interjúban, Havas István, az első győri filmes elmondta, hogy a II. Világháború után első, sorszám szerint IX.  Országos Amatőrfilm Seregszemlén
való szereplése után meghívták a miskolc-tapolcai Országos Amatőrfilm Fesztiválra. Mindez a következő programfüzet-részlettel kap hitelt. 

Sőt, a fesztivál programjában megjelenik az 1954-es nagy szigetközi árvízről készített filmje. Bizony eddig kellett, azaz 7 évet várni – a szakmain túl - a nyilvános
bemutatkozással. ugyan a bevezetőből tudható, de nem árt megismételni, hogy az amatőrfilmes mozgalom II. Világháború előtti nagyreményű beindulását meg-
akasztotta a háborús időszak, majd a szovjet éra részévé vált,
vesztes Magyarországon nem nézték jó szemmel, hogy a civilek
filmezzenek, azaz esetleg olyan dolgokat dokumentáljanak, amit
nem kellett volna. Persze azért a háború előttről többeknek volt
a tulajdonában keskenyfilmes kamera és esetleg nyersanyag is
maradhatott. Így készülhetett el az első győri filmes, Havas Ist-
ván dokumentumfilmje is a nagy szigetközi árvízről, ami gyakor-
latilag egy rendkívüli állapotot örökített meg akkor. Többféle
szempontból kuriózum volt ez – maga a helyzet, az árvíz és hogy
arról nem hivatalos film készült!!! Az 54-es ugyanis az évszázad
árvize volt. Több helyen átszakadt a gát a Szigetközben (Ás-
ványráró, Kisbodak, Dunakiliti), de Győrnél is. Az igazi veszélyt
az jelentette a város számára, hogy a Győr felé lejtő terep miatt
a gátszakadáson kiömlött víz a töltéseket megkerülve, azokon
kívül közeledett a város felé, és teljesen elöntötte egyik város-
részét, Révfalut. 

Talán e fotó valamelyest érzékelteti milyen filmet készíthetett Havas István az 54-es árvízről, mert a film meglétéről nincs tudomásunk. Ugyanakkor az összegyűjtött
anyagokból az látszik, hogy szakmai körökben többször levetítette. Tehát volt rendes karrierje filmjének. De azt sem árt tudni, ha az örökösöktől előkerülne a film,
az biztos erősen roncsolt állapotban lenne. E korai keskenyfilmeknek csak egy kópiájuk volt, amit minden vetítés rontott. Itt pedig sok vetítésről lehetett szó.

Révfalui utca - Hauch János fotója az 54-es árvíz idején

Személyesen sokat hallottam az 54-es árvízről, mert 2019 végén, 91 évesen elhunyt apám győri vízügyi tervező mérnök volt, és élő szenvedője és szakértője a
rendkívüli helyzetnek. Ezt követően kezdődött el az a nagyarányú töltés tervező és építő munka, amelynek apám vezető tervezője volt. A gátak e munkának kö-
vetkeztében azóta állják a sarat. Pedig a 2013-as, nem kis riadalmat és katasztrófaturizmust indító újabb nagy árhullám nagyobb volt az 1954-esnél is. Ezt
apámtól tudom. Akkor még kivittem a nagy vízhez és végignézte az általa ismert gyenge pontokat, és azt mondta, hogy nem gondolta volna, hogy kibírja a gát a
minden korábbit meghaladó terhelést… Fotózta is az 54-es árvizet, amatőr fotósként, megpróbálom előkeresni fotóit.
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Az 1962-es országos fesztivál programfüzetében aztán felfedeztem – Havas István mellett – két másik győrit is.

Havas István: Árvíz a Szigetközben (dokumentumfilm, 8mm, ff.)
Havas István – Havas Hajnalka: Erdei séta (dokumentumfilm, 8mm, ff.) – e filmet hívták meg az előző évi fesztivál után ide is, és a felbukkanó szerzőtárs valószínű
a lánya... (keressük!)
Domján József: A patkányfogó (trükkfilm, 8mm, ff. néma, rajz)

Ebből megállapíthatjuk, hogy valószínűleg Domján József volt az első győri animációs filmes. ugyan filmjét szintén nem ismerjük, de a felsorolt kiegészítő adatok
mind arra utalnak. Róla könnyebben találtam adatokat, és jóval többet. Az, hogy a Kisalföldben karikatúrái jelentek meg, szintén erősíti a vélelmezett animációs fil-
mességet. Egyébként építészmérnök volt, jelentős városi szerepet töltött be és egyetemi docensként ment nyugdíjba. A helyi sajtóban is rendszeresen jelen volt
karikatúráival, újító, tudományos írásaival (pl. megtervezte egy gyorsvonat kupéját). De fő hobbija - sokféle tevékenysége mellett - a fotózás volt. A Kisalföldben is
jelentek meg fotói, valamint aktív tagja volt a győri fotósok közösségének. Több kiállítása volt, derül ki a fellelt anyagokból. Nem tudjuk, hogy készített-e több filmet,
de valószínű sokkal inkább fotós és grafikus volt.

Domján József vasúti személykocsi terve (Kisalföld, 1959)

Domján József fotós múltjából 

(Kisalföld,1960)

Domján József és unokája (Kisalföld, 1992.10.02)

Domján József gyászjelentése (Kisalföld, 2017.02.22)

Az első győri animációs filmes

Domján József fotós múltjából (Kisalföld,1960)
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1963
az év hangulatát mutató híreket, karikatúrákat és cikkeket a Kisalföld, a Ludas Matyi 1963. évi

számaiból, valamint a Pergő Képek 28 összefoglaló számból válogattuk

GYŐRBEN TÖRTÉNT 
Először futballbajnok a Győri Vasas ETO - 1960-as feljutásuk után, három évre rá, már bajnoki

címet ünnepelhettek. A BEK-ben is az elődöntőig jutottak a következő szezonban. A 60-as
évek igen sikeres volt tehát a klub számára, hiszen szereztek még egy bronzérmet, és három
kupagyőzelmet is ez időszakban. ▪ Kisalföld – A népművelés eredményeit elemezte kibővített
ülésén az MSzMP Győr városi Bizottsága ▪ Egyre több nőt jellemezzen a társadalom javára
végzett munka, a közügyek iránti érdeklődés – ülést tartott a megyei nőtanács ▪ Szűnni nem

akaró érdeklődés – KISz-vezető diákok színházi ankétja
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Valentyina Tyereskova az első nő az űrben ▪ Martin Luther King híres beszéde a Lincoln-em-
lékmű lépcsőjén ▪ John F. Kennedy merénylet áldozata lesz a Texas állambeli Dallasban ▪ az
Astoriánál átadják Budapest első, korszerű gyalogosaluljáróját ▪ Wiegner Jenő kapja a fizikai

Nobel-díjat
AZ ÉV JÁTÉKFILMJEI 

Egy ember ára (r. Lindsay Anderson) ▪ Limonádé Joe (r. Oldrich Lipsky) ▪ Nyolc és fél 
(r. Federico Fellini) ▪ Oldás és kötés (r. Jancsó Miklós) ▪ Sodrásban (r. Gaál István) ▪ Pacsirta
(r. Ranódy László) ▪ A párduc (r. Luchino Visconti) ▪ Madarak (r. Alfred Hitchcock) ▪ Hattyúdal

(r. Keleti Márton)



Az animációs filmkészítés nehézségeiről

Az szinte természetes, hogy a felfedezett első, győri animációs filmkészítő (Domján József) filmjéről nem tudunk semmit, hiszen csak írásos emlékeket, újságcikkeket
találtunk (mert mozgalom szerveződött a minél teljesebb információk összegyűjtésére) a győri közéletben meglehetősen nagy aktivitást mutató, sokirányú hozzáértést
mutató építészmérnökről/től. De szerencsére ez év Kisalföldjeiben felfedeztem karikatúráit, amelyekből legalábbis halványan vissza lehet következtetni rajzfilmje
stílusára és humorára. Önarckép című grafikája pedig még erősebbé teszi a róla megalkotható összetettségét. Az is valószínűsíthető, hogy nála a filmezés, az ani-
mációs technika, ahogy akkortájt mondták a trükkfilm, az akkor erősen terjedő új technológia kipróbálásának lehetősége, egy rövid epizód volt. Amivel élt is, de
aztán ismeretlen okok miatt nem folytatta.

Aki számára nem ismert, le kell jegyeznem, hogy az animációs filmkészítés meglehetős lassú és szinte sziszifuszi munka. Ha az eredmény elsőre nem hozza az
alkotói kielégülés élményét, ami nagyon valószínű a bonyolult technológiai háttér és folyamatsor miatt, akkor könnyen elmehet a kedv a folytatástól. Ezt megéltem
személyesen is, filmes pályám elején, Malasits zsoltival készített „Józsi bácsi és a munka” filmünk kapcsán. Bár e Super 8 mm-es film sikeresnek volt mondható,
területi fesztivált nyert, ám a következő tervekbe belefulladtunk, és félbemaradt a sorozat. Pedig nemrégiben megtaláltam a folytatást tervező forgatókönyvet is…

Az animáció nehéz műfaj, sok türelem, kitartás, és főleg gyakorlás kell hozzá, mire kicsiszolódik a saját, egyéni stílus, amíg az ember ráérez a figurák mozgatásának
ritmusára. Domján Feri bátyánk vibráló személyisége is lehet, hogy nehezen bírta az animáció készítéshez óhatatlanul hozzátartozó nagyfokú türelmet! De ezt már
sosem tudjuk meg!

Egy korai, de utólagos megerősítés a ma szerzőjének, 
miért is kellett nekiállnia a gyűjtésnek

Amikor a következőkben olvasható 1963-as írást megtaláltam (Pergő Képek, 1963/1) és egyre nagyobb érdeklődéssel végigolvastam, felcsillant a szemem. Hiszen
én is nagyon hasonló gondolatokat fogalmaztam meg előszavamban az amatőrfilmezés fontossága, jelentősége tekintetében. Úgyhogy ezen írás egyfajta vissza-
igazolás számomra. Már jeles elődeim, a hőskor főszereplői is ugyancsak sokat és áttételesen gondolkodtak a filmezés értelméről, annak lehetséges népművelési
és kihaló hagyományokat megőrző szerepéről, az egyéni alkotási vágy kiélésén túl. 
Az azóta eltelt közel 60 év azt bizonyítja - benne a győri amatőr, majd független filmesek tevékenysége -, hogy az írásban felsorolt, filmezéssel kapcsolatos lehe-
tőségeknek csak egy része valósult meg az elmúlt 6 évtized alatt. ugyanakkor a győri filmesek bőségesen megtették a magukét, mondhatni kitettek magukért. 
Csak egy, nem kis baj van tevékenységük megbecsülésével. A folyamatosan változó társadalmi környezet elég gyorsan elfeledkezett róluk. A filmkészítés időszakában
akár ünnepelt és díjazott tevékenységükről is. De nemcsak elfeledkezett, hanem meg is feledkezett arról, hogy ezen filmkockák az idő múlásával egyre értékesebbek
lesznek. Minimálisan helytörténeti, de akár több más szempont miatt is. A bennük rejlő, esetenként pótolhatatlan értékeket csak megőrzéssel és gondozással lehet
elérni, amelynek nem mutatkozik semmilyen önkormányzati igénye napjainkig. Így a korai, esetleg felbecsülhetetlen információkat hordozó filmek mára jórészt el-
vesztek, alkotóik lassan eltávoztak közülünk. Az örökösök többsége nem tudta/tudja, mit is kezdhetne a számára megnézhetetlen tekercsekkel, ezért nagy részük
a kukában végzi. Hasonlóan mint civilek által meglelt régészeti emlékeink nagy része, amint Móra Ferencet idézve bemutattam bevezetőmben. Szeretném sokszo-
rosan sulykolni eme bődületes értékvesztést, sőt rombolást.
Személyesen úgy érzem mindez közösségi értékeink elherdálása, ezért álltam neki a figyelem felkeltésnek, és egyben az utolsó pillanatban a mentési munkálatoknak.
Az internet segítségével a közkinccsé tétel fontosságát is hangsúlyozom, és szorgalmazom. Molnár István, aki valószínűleg a Népművelési Intézet filmes munkatársa
volt, nagyon hasonló vágyakat és célokat fogalmazott meg: csak az akkori jövőre, azaz napjainkra nézvést. Az, hogy ezen vágyak milyen szinten valósultak meg,
már nem rajta múlott. Különösen fontos, hogy írásában példaként az első győri filmesnek tekinthető Havasi István tevékenységét is megemlíti, mint követendő
példát.

Molnár István: Filmszociográfia - filmdokumentáció - amatőrfilm 

Korok, emberek, szokások, erkölcsök megőrzésében, tanulmányozásuk lehetőségének megteremtésében egyre nagyobb szerepet kapnak a fővárosi és megyei
levéltárak. A levelek, okmányok írott betűinek jelbeszédei mellett mind nagyobb szerepet nyertek a rajzolt vagy festett, érzékletes képek városokról, eseményekről.
Ez egyik magyarázata képekkel ellátott középkori gesták, kódexek, krónikák keletkezésének, újabb kori történelmünk dokumentumai között ezért nyer egyre nagyobb
szerepet a fénykép. Egy ismeretlen fotográfus objektívje nyomán maradt fenn pl.: Petőfi Sándor 1847-ből származó, hiteles fényképe. 
A napilapokban olvashattuk, hogy az ország több megyéjéről szociográfiai felvételekből fényképalbumokat készítenek az MTI fotóriporterei. Szolnokon pedig a
megyei földosztás történetéről készült tudományos mű szerzői az események élő hőseinek szembesítésével, az emlékek tükörképében igyekeztek hitelesíteni kor-
történeti munkájukat. Ezek a hírek késztettek annak vizsgálatára, hogy vajon a magyar film milyen tükröt tarthat tegnapi és holnapi történelmünk kutatói elé? Kiak-
názzuk-e eléggé a filmszalag kormegőrző, korfestő szerepét? 
Az eredmények között elsőként említhetjük a filmhíradók riportjainak, a különböző riport- és dokumentumfilmeknek sokszázezer méternyi krónikáit. Ezek rendkívül
értékes alapanyagai a kortörténetnek. Gondoljunk a híradó-összeállításokból készült magyar és külföldi filmek nagy sikereire, a fasizmust és a II. Világháborút le-
leplező művekre: Frank Capra: Így történt c. sorozatára, a Soha többé, a Te és annyi más bajtársad, az utolsó felvonás és Halálkanyar c. magyar filmekre. 
A filmkrónikás szemtanúk dobozba zárt megfigyeléseinek felelevenítésével ma már több mint fél évszázadra visszatérhetünk a letűnt idő nyomában. Hiszen a
filmnek az írott betűnél, a festett képnél és a fotónál is hívebben sikerül megragadnia - a maga érzékletes mivoltában - a pusztuló tárgyakat, múló pillanatokat. "A
mozgókép vakmerően és csodálatosan megközelítette a szédületes fogalmat: a halhatatlanságot" - írta a minden új iránt rendkívül érzékeny Karinthy Frigyes már
1909-ben /!!!/ a Nyugatba, mert "ami a jelenben megjelent a szemünk előtt, feltámadva, változatlanul megjelenhet századok leforgása után."

Domján József karikatúrái 

(Kisalföld,1963)
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A mozgófénykép páratlan dokumentációs erejét tehát csaknem a technikájával egyidőben felfedezték, de társadalomtörténeti feladatait - nézetem szerint - a mai
napig sem aknázzuk ki eléggé. A hírlapi aktualitások eseménytengeréből kiemelt és filmszalagra fényképezett, véletlen események halmaza őrzi legnagyobb mér-
tékben még ma is az elmúlt korok filmi krónikáit. 
Az újságszerűen készített filmkrónikák történelmi szerepét persze nem lehet eléggé megbecsülni, mégis felvetődik a gondolat, vajon elegendően tanulságosak és
jellemzőek-e, kor történetéhez a mozik számára készült, hivatásos filmfelvételek? Rábízhatjuk-e a magyar társadalom egyik legnagyobb méretű történelmi átala-
kulásának, ezernyi forma- és szokásváltozásának megőrzését a Filmhíradó és TV-Híradó, továbbá az évente készülő riport- és dokumentumfilmek egyre bővülő,
de mégis korlátozott terjedelmére? A magam részéről úgy vélem, hogy nem. Továbbá, hogy a filmszociográfiai munkában felmérhetetlen lehetőség nyílik az ama-
tőrfilmezők tábora előtt! 
Az ország központi, hivatásos filmszervezeteinek természetesen rögzíteniük kell a legfontosabb politikai és társadalmi eseményeket, de nem vehetik filmszalagra
hazánk mai életének valamennyi, megörökítésre váró változását, történelmi átalakulását. Ebben anyagi, technikai, szervezeti és személyi okok egyaránt közreját-
szanak. Így mulasztottuk el az ezeréves per befejezésének a földosztásnak, az államosításnak filmkrónikás megörökítését. Fővárosunk szépüléséről, épüléséről
ugyan számos híradóriport és dokumentumfilm készült 1945 óta, ezek a felvételek mégsem őrzik elég híven és részletesen a lépten-nyomon tapasztalható érdekes
és fontos budapesti átalakulást. A Vérmező és a Déli pályaudvar környékéről is rendelkezünk jónéhány filmtekerccsel, de a városrész 10-15 évvel ezelőtti pontos
képe már csak az emlékezetben él. Folytathatnám a sort a fővárosi peremkerületek talán kevéssé látványos, de szociológiailag semmivel sem érdektelenebb át-
alakulásának megőrzésével. Budapest múzeumába kívánkoznak nemcsak az írásos, képes és tárgyi dokumentumok, hanem a főváros mai és holnapi életének
filmfelvételei is. 
Vidéki, főként újonnan épült, szocialista városaink egyikéről-másikáról elég sok film készült. /Dunaújváros, Komló, Kazincbarcika/ De már pl. Pécs, Győr, Sopron,
Miskolc, Debrecen fejlődésének régi képét csak az idősebbek emlékezete és esetleg néhány fénykép őrzi csupán. Pedig milyen tanulságos, nevelő hatású lenne
a mai Pécs modern utcáit, negyedeit összehasonlítani a régi városképpel. A városrészek mellett megőrzésre méltók az elavult technikájú, lebontásra kerülő üzemek,
üzemrészek is. Micsoda kultúrtörténeti érték lenne számunkra pl. az ómassai huta működését filmen látni!! Azután itt vannak a pusztulóban lévő kézműiparok utolsó
mesterei, vaskovácsok, nyergesek, fafaragók, ötvösök, stb. Művük formáinak, munkájuk mozzanatainak megőrzése ezernyi izgalmas amatőr feladatot nyújt. 
Fokozatosan eltűnnek a régi falvak rozzant viskói, szegénysorai "gyepsorai”; a tibolddaróczinoz hasonló, földbevájt-barlanglakások, a falukutató irodalom lapjain
megörökített népélet. Az eltűnt nyomokban új, és modern községek emelkednek. Emlékeztetőnek és tanulságtételnek vajon őrzi-e s ha igen elegendő mennyiségű
filmszalag a "puszták népének" cseléd- és zsellérvilágát? honfoglalását?! Felelősséggel irharom, hogy nem!! Egyes vidékeken ugyan megkezdték a paraszti mun-
kaeszközök múzeumokba való gyűjtését. Ezeket a szerszámokat azonban működés közben, filmen is meg kellene őrizni, hisz ez is muzeológiai feladat. Néprajzi
szerveink jóvoltából, - a tárgyi néprajz emlékeiről bővebb filmdokumentáció áll az utókor rendelkezésére, mint amennyit a hivatásos filmezők készítettek. Ha egyelőre
nem is őrizzük a falusi népélet emlékeit úgy, mint a világhírű bukaresti múzeum-falu, legalább filmmel kövessünk el mindent a dokumentumok tartósítására.
A film szociográfiai, társadalomtörténeti felhasználásának kiszélesítésében különösen nagy szerep vár az amatőrfilmek készítőire. 
A mozgófénykép ma már nemcsak a legnagyobb tömegeket foglalkoztató művészetnek eszköze, hanem kifejezésformájával keresztül-kasul átjárta az érzelem és
gondolatközlés minden területét az iskolai neveléstől a legelvontabb tudományokig. Az írott szó helyét mindinkább átveszi a filmszalagra rögzített mozgókép. A
hajdani, csattos könyvekre, sárguló kalendáriumok lapjaira írott családi krónikaírást mindjobban kiszorítja a gyermekek fejlődéséről, életéről készült amatőrfilmezés.
Az úti beszámolók, úti rajzok készítésének is a legkorszerűbb eszköze a film - hivatásosoknál /zikmund és Hanzelka/ és amatőröknél egyaránt. Az amatőrfilmezésről
írta Németh László a Lányaim c. kötetében 1935-ben: "Az ember harcol, ír, robotol, s ezek a kedves kis lárvák, amelyeket a gyermekeink levetnek, elmaradnak mö-
göttünk, anélkül, hogy igazán megfigyelhettük volna őket... A családi mozgófénykép eltenné nekünk ezeket a nyomtalanul eltűnő babákat, mint a dunsztos üveg a
tavasz cseresznyéit." 
De, ami huszonöt évvel ezelőtt írói ábránd volt, az ma már egyre nagyobb tömegjelenség. 
Hogyan lehetne kiszélesíteni a film szociográfiai és dokumentációs bázisát? Elképzelésem szerint elsősorban is szoros filmügyi együttműködést kellene teremteni
a megyék kulturális és népművelési szervei között. /Megyei írók, újságírók, múzeumok, mozivezetők, amatőrfilmesek és mások/. A művelődési szervek a tanácsi
művelődési osztályok irányításával, minden megyében tervet készíthetnének a legfontosabb ipari, mezőgazdasági, egészségügyi, népjóléti kulturális stb. változásokról
és azok filmre való feldolgozásáról. A megyei tervek országos jelentőségű részét a budapesti filmstúdiók besorolhatnák az éves munkatervükbe, a többit pedig film-
főiskolai hallgatók és amatőrfilmezők készíthetnék el. 
Örvendetes, hogy hivatásos dokumentumfilmrendezőink és operatőreink, mind nagyobb mértékben törekednek a hazai természet és táj szépségeinek esztétikai
jellegű feldolgozására. /A kék jel nyomában stb/ De ezek mellett - alapos szociológiai ismeretekkel - nagyobb mértékben kell törekedniük szociográfiai értékű riport-
és dokumentumfilmek készítésére is. Egy-egy vidék, városkép megőrzését ne bízzuk a véletlenre. Így is készülhetnek persze tudományos értékű kortörténeti
felvételek /ezért őrzi sok felvétel a régi Sopron képét a filmbarát és lelkes patrióta Friedrich István jóvoltából/. Manapság azonban megvan a lehetősége annak,
hogy ezt a munkát tervszerűen körültekintővé tegyük. 
Egyik-másik megyében és a fővárosban is amatőrfilmesek összefogásából már eddig is sok értékes kezdeményezés született: filmhíradók, dokumentumfilmek.
Példájukat követni kellene, hisz az említett megyei szociográfiai filmtervek megvalósítása elsősorban az amatőrfilm művelőire vár. Ebből a szempontból külön di-
cséretet érdemelnek azok az amatőrfilmezők, kik egyéni kezdeményezésre is korunk egy-egy jellegzetes társadalmi jelenségét igyekeztek filmjeiken megörökíteni,
mint például a díjnyertes Aszfaltozók /Szilágyi Attila - dr. Vas Pál/, Dévaványa /Gaál Csaba/, Felfedezem a kerületem /Bundics zoltán/ Árvíz Szigetközben /Havasi
István, Győr/ és más filmek. 
Azon túl, hogy a megyei szociográfiai filmfelvételek nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsülést nyújtanának az amatőrfilmek készítőinek, e munka számos, igen
értékes művelődéstörténeti eredménnyel járna. A megyei és esetleg más írókkal való együttműködés lehetővé tenné, hogy fiatal íróink ne csak a hajlékony toll,
hanem a kemény és hajthatatlan objektív segítségével is készítsenek értékes szociográfiai beszámolókat falujukról, üzemükről, városukról, a folyóiratokban írott
beszámolóikhoz hasonlóan. E vállalkozásokból film és irodalom egyaránt nyerhetne. A filmművészet számára friss alkotói szemet, az írók számára szakmai
gyakorlatot nyújthatnának e kezdeményezések. Bár meg kell jegyeznem, hogy az effajta felvételeknél nem a művészi hatást, még kevésbé a művészkedést, a mo-
zikban való bemutatást tartanám elsődleges célnak, hanem a krónikás hűséget és történeti értéket. Az utóbbi természetesen nem zárja ki az előbbit, de induláskor
ez a fontosabb. A régi korok naplójegyzeteinek, krónikáinak sem elsősorban szép stílusuk, hanem tárgyi felvilágosításuk jelenti a fő értéküket. 
Gondos, muzeológiai megőrzés és nyilvántartás mellett ezek a felvételek már napjainkban is számos változatban feldolgozhatók és bemutathatók. Pl. felhasználhatók
megyei keskeny filmhíradókban monográfiaszerű riport- és tájfilmekben, néprajzi és helytörténeti oktatófilmekben, múzeumokban. A korszerű múzeumok ma már
mind kevésbé nélkülözhetik a dia- és filmvetítéses bemutatókat, ismertetőket. Külön kell szólnom arról, hogy ezek az anyagok úgy használhatók a TV-tudósitásokban,
riportokban, összefoglalókban, mint a levéltárak anyagai a különböző irodalmi és tudományos művekben. Tulajdonképpen a TV jelenti történelmi távlatban a fel-
használás legnagyobb lehetőségét.
Nem kíván bizonyítást, magyarázatot, hogy e feladatok megoldásának elemi feltétele a hozzáértő, gondos munka. A filmkészítéshez sokoldalú körültekintés és
kitartó rendszeresség szükséges. Anonymus nevét, életét áldozta krónikájának, a kódexek írói is egy életen át dolgoztak műveiken. Ma már ilyen lemondásra nincs
szükség, de az bizonyos, hogy a filmkrónikák készítőitől is az átlagnál nagyobb odaadást, ügyszeretetet kér e munka. 
A megyei levéltárak, múzeumok anyagával együtt csak így lehet az amatőr filmdokumentáció a tömegnevelésnek és a tudományos kutatásnak értékes forrása ki-
egészítve azt fotó- és magnóhang-archívummal. És ahogyan a mikrófilmek őrzik a régi korok porladó kódexekbe foglalt történetét, úgy őrizhetnék e filmek magát
a kort. 

31



1964-1965
az év hangulatát mutató híreket, karikatúrákat és cikkeket a Kisalföld, a Ludas Matyi 

1964-1965 évi számaiból, valamint a Pergő Képek 28 összefoglaló számból válogattuk

GYŐRI FILMES „RESET” 
A győri filmesekről az 1963-at követő két évben nem találtam semmilyen hírt az újságokban,
úgyhogy egyfajta „reset”-et érzékelek, amelyet az is megerősít, hogy az 1966-ban megalakult
Győri Ifjúsági Filmstúdió még élő tagjaiban sem maradt meg semmilyen emlék az előzőekben

bemutatott „győri előfilmesek”-ről. De az mindenesetre biztos, hogy az egyéni alkotók 
után – két év kihagyással - megkezdődött a közösségben, stúdióban működés kora. De a győri

filmes tetszhalott állapot ellenére azért - a történeti/történelmi folyamatosság kedvéért 
- ne hagyjuk ki az itthon és a világban történteket.

GYŐRBEN TÖRTÉNT 
Országos Fotókiállítást rendeztek Győrött, amelyen Markó Ödönön és ifj. Rácz Endrén túl az

1962-ben feltűnt, első győri animációs filmes Domján József is szerepelt.
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

1964 – Luther L. Terry amerikai orvos a dohányzás veszélyeire irányítja a köz figyelmét ▪ 
Tanganyika és zanzibár Tanzánia néven egyesül ▪ Dorogon megnyílik Magyarország első 

önkiszolgáló ABC-áruháza ▪ A kelet-német nyugdíjasok ezentúl évente egy alkalommal 
felkereshetik nyugat-németországi, illetve nyugat-berlini rokonaikat! 1965 - Malcolm X 

gyilkosság áldozata lesz New Yorkban ▪ Nicolae Ceaucescu a Román Munkáspárt (a későbbi 
Kommunista Párt) főtitkára ▪ lndia és Pakisztán tűzszüneti megállapodást ír alá az ENSz 

közbenjárására ▪ Josef Beuys Düsseldorfban megrendezi „Hogyan magyarázzunk el képeket
egy döglött nyúlnak” c. akcióját

1964 ÉS 1965 NAGYJÁTÉKFILMJEI
1964 – My Fair Lady (r. George Cukor) ▪ A Tenkes kapitánya I-II. (r. Fejér Tamás) ▪ Egy nehéz

nap éjszakája (r. Richard Lester) ▪ Hurrá, nyaralunk! (r. Elem Klimov) ▪ Onibaba (r. Sindo 
Kaneto) – Álmodozások kora (r. Szabó István) 1965 – Egy szöszi szerelme (r. Milos Forman) ▪ 
Tízezer nap (r. Kósa Ferenc) ▪ Bolond Pierrot (r. Jean-Luc Godard) ▪ A domb (r. Sidney Lumet)

▪  A tizedes meg a többiek (r. Keleti Márton) ▪ Szegénylegények (r. Jancsó Miklós) ▪ üzlet a
korzón (r. Ján Kadár, Elmar Klos) 

Itt két érdekes dolgot érdemes megemlíteni az utolsó film kapcsán: Ján Kadár, azaz Kádár János (Buda-
pest, 1918 – Los Angeles, 1979) aktív tagja volt a II. Világháború előtti budapesti amatőrfilmes mozgalom-
nak. Később, már csehszlovák állampolgárként (és névvel), Elmar Klos-szal készített filmet Üzlet a korzón
címmel, amely Oscar-díjat kapott. Tudtommal ez lett a szocialista tábor első Oscar-díjas alkotása. Kádár

Jánost a csehszlovák újhullám egyik kiemelkedő alakjaként tartják számon. Ilyenkor – a nagy reset idején
– érdemes elgondolkodni, az amatőr és profi film határmezsgyéin!



GYŐRI IFJÚSÁGI FILMSTÚDIÓ
1. szakasz
1966-1970

„A tényleges hőskor„

vezető:
Góczán Károly

tagok:
Csenár Imre, Fekete György, Gárdonyi Béla, Horváth Sándor, Kálmán Ferenc, Kovács Róbert, Láng E. Attila, Maráczy Ferenc, Maráczy Kálmán,

Matúsz Károly, Szaló Lajos, Turbuk István, Weicher Ede

Szerencsés helyzet, hogy a Győri Ifjúsági Filmstúdió indulásáról rendelkezésemre áll személyes, írásos emlék/levél (Maráczy Ferenc) és hírlapi híradások is. 

Számomra Maráczy Ferencé volt időben az első. Még 2011-ban küldte, megtalálva a Mediawave weboldalán korai kísérletünket a győri filmezés történetének fel-
térképezésére. Őszintén örültem, hogy tollat ragadott, mert akkor még csak a saját filmes időszakunkat láttuk nagyjából át - kb. a 80-as évek elejétől. Elődeinkről
nagyon kevés információnk volt, azt meg végképp nem gondoltuk, hogy ily messze nyúlnak vissza a szálak!

Azt is tudni kell, hogy valamiféle rejtély, misztikum, talán még elitizmus hangulata is körül lengte a győri hőskor filmeseinek emlékezetét.

A mi generációnk, nagyjából azok, akik Haffner Szabi óvó szárnyai alól kezdtük meresztgetni filmes oroszlánkörmeinket, úgy a 80-as évek eleje-közepétől, már többsé-
gében egészen más társadalmi környezetből érkeztünk, mint elődeink. Mondhatni egyszerű, legfeljebb föltörekvő proli és/vagy külvárosi gyerekek voltunk. És hát a szo-
cializmus is egészen más, erősen oszló, zavarban lévő szakaszát élte. Az amatőrfilm ekkor már nem izgatta különösebben. Nem lett az belőle, nem lehetett azt csinálni
belőle, amit az ereje teljében lévő 60-70-es évek szocialista vezetése szeretett volna. Jól irányítható tömegmozgalmat, amelynek vadhajtásait – ha kell - kevés feltűnéssel
le lehet nyirbálni. Miközben – mint új művészeti ág - nép közé vitt lényegét jól lehet hasznosítani a közművelődési, a közösségépítés és művészeti élet területén. Mert
egy több elemet sikerrel szintetizáló mozgalomról volt/lehetett volna szó. Ezért azon típusú nyitottságnak, szabad fogalmazásnak még nyoma sem volt a 60-as évekbeli
nyitás/újra felfedezés idején, mint amilyen lassú, de egyre határozottabb változásoktól mi vérszemet kaptunk a 80-as évek közepétől.

A következő két fejezet arra tanúbizonyság, hogy az addigi, inkább tiltottnak nevezhető állapotból, hogyan vált kifejezetten támogatott kategóriává az amatőrfilmezés.
Ennek vannak országos és győri specifikus lenyomatai, okai, amelyek bemutatásánál a hőskor kifejtésénél kifejezetten törekedtem. Ezért idézek pl. számos ama-
tőrfilmes kishírt a helyi napilapból, valamint esetenként hosszú, szakmai írásokat, hogy kellőképpen érzékelhető legyen a kiemelt, erőteljes foglalkozást/segítést/fel-
karolást mutató állami hozzáállás. Nem pedig az elhallgatás, a perifériára nyomás oly sokszor alkalmazott módszere.

Amikor ráleltem az amatőrfilmezés eme kora szakaszának médiajelenlétére, igencsak meglepődtem annak gyakorisága kapcsán. Hiszen a gyűjtési munka során
a győri ősfilmesek saját archívumából alig-alig jöttek elő ilyen szálak. Amikor módszeresen végigkutattam a helyi lap és a Népszabadság győri filmesekre vonatkozó
híradásait egy meglepő kép tárult elém. Ezt szeretném – terjedelmi okokból csak részben - megosztani az olvasóval. Nyilván egyenként nem annyira izgalmasak
ezek a beszámolók és helyi híradások. De sorozatba fűzve az tudatosodhat bennünk, hogy bizonyos időszakokban 2-3-4 naponta jelentek meg a Kisalföld hasábjain.
Egyfajta állandó jelenlétet/nyilvánosságot biztosítva a korszak győri filmeseinek. De miért is volt ez?

A kádári konszolidációs politikának szüksége volt pozitív ügyekre, amivel feledtetni kívánta '56 traumáját. Ezért nem véletlen az amatőrfilmes mozgalom 1959-es újrain-
dításának engedélyezése. Persze azért óvatosak voltak, nem szerették volna, hogy csak úgy szabadon, elkanászodva folytatódjon a munka. Ezért gondosan meghatározták
a kereteket. Ami részben finom direktívákat adó szakmai felügyelet volt - először a Filmtudományi, majd a Népművelési Intézeten keresztül. Hiszen munkatársaik - magas
szinten - mindig ott voltak az idővel egyre szaporodó kisebb-nagyobb rangú fesztiválok zsűrijeiben, szakmai konzultációin. Amiről nyilván szakmainak tűnő hangulatjelen-
téseket kellett adniuk felfelé. A kor amatőrfilmesei persze nem voltak „hülyegyerekek”, nagy többségében vezető humán és műszaki értelmiségiek, tanárok, orvosok - akik
hamar átláttak a szitán és az előző 15 évtapasztalatai alapján már jócskán gyakorolták az önkontrollt. Nagy többségében pontosan tudták meddig mehetnek el. Akik nem,
azon kevesek gyorsan fennakadtak a rostán és ilyen-olyan módszerekkel kikerültek a mozgalomból. A játékszabályok elég gyorsan tisztává váltak. Akik betartottak ezeket,
azok akár a profikhoz képest szabadabban – idővel - még kicsit meg is húzogathatták az oroszlán bajszát. Az belefért a konszolidációba.

Meglepő, hogy ezen generáció még élő szereplői a mai napig is igen óvatosan beszélnek ezekről a gátló tényezőkről. Gyűjtő munkám során gyakorlatilag senkiből
sem sikerült - nyilvánossá tehető – információt megtudnom a háttérben mindig jelen lévő elfojtásokról, esetleges párttagságokról, netán titkos megbízatásokról. De
valójában nem is törekedtem erre, mert egy idő után észrevettem, hogy ezen dolgok említése a mai napig is milyen indulatokat tud kiváltani belőlük. És ma már azt
gondolom, hogy nem is kell ezt vizslatnunk. Talán nem képzelhető el, hogy egy, akár magasrangú, továbbszolgáló titokszolga hobbija igenis lehetett az amatőrfil-
mezés? Magam el tudom képzelni, mert ismerek ilyent. Akkor meg minek kell ezzel ennyit foglalkozni? Titkos megbízatású emberek mindig voltak és lesznek, az
ő motivációját mi egyszerű emberek nem látjuk át. Mint egyikük, már halálos betegen elmondta: hiába is próbálnánk faggatni, ő továbbszolgáló, régen és ma is
ugyanaz volt a dolga. Ebből én mindent megértettem, ezzel a dologgal ma már nem érdemes foglalkozni.

A győri vezetés, a Tanács amatőrfilmhez való pozitív hozzáállását azonban egy másik, a híradásokból jól látható és sokszor direkt le is írt szándék is vezérelte. Köztudomású,
hogy Győr egy erős iparváros volt már a hatvanas években is. Ahogy a klasszikus mondás mondja: Győrben a gyárkémények füstje eltakarja a kultúrát! Jól tudjuk, hogy
minden mondásnak van valóságalapja, még ha időszakonként más és más. Nos, a 60-as évek elején bőven volt igazsága ennek, és ezt tudhatták az akkori vezetők is.
Ezért kapott erőteljes lehetőséget a kibontakozó győri amatőrfilmes mozgalom (elsőre az országos
fesztivál arany fokozata). Előre gondolkodásukat jelzi az is, hogy elkezdtek készülni a királyi várossá
válás 1971-es, 700 éves évfordulójára. Komoly „villantási” lehetőségnek tűnt egy komolyabb amatőr-
filmes fesztivál Győrbe csábítása. A híradásokból jól kivehető, hogy ezért sokat is tettek. 
Az első stúdióvezető, Góczán Károly, 1967-re meg is szerezte az I. Országos Vidéki Amatőrfilm
Szemle rendezési jogát. Majd, de már Kovács Róbert stúdióvezetősége mellett, az első magyar-
országi nemzetközi fesztivál is a városban mutatkozhatott be. De ez már a következő szakasz tör-
ténetéhez tartozik.
Ha a Tisztelt Olvasó figyelmesen futja végig az 1966-1970 közötti 5 év győri, filmes történéseit,
egyértelműen látszik, hogy szinte minden megtörtént, ami egy közösség és fesztiválszervezési
program során megtörténhet. Gyakorló, bár most már inkább nyugalmazott fesztiválszervezőként,
számtalanszor átéltem, hogy kell újra definiálni, átalakítani az eredeti elképzeléseket, mert azok
egy része nem úgy alakult, amerre terveztük. Sok év szervezési tapasztalata kellett ahhoz, hogy
rájöjjek, hogy ez természetes dolog. Ahogy mondani szokták, a fesztivál és közösségszervezésben
is csak egy állandó dolog van: a változás. 
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Az egykori híradásokból jól látszik, nagyívű elképzelésekkel készültek az első fesztiválra a városban. Rendelkezésre állt a közel 700 fős Rába mozi, továbbá magas
volt a reprezentáció, neves zsűri, rivalizálási szándék az országos fesztivállal… majd a csalódás: nem lett teltház, állandó technikai gondok jelentkeztek... 

A győri Rába filmszínházat Lakatos Kálmán vázlatai alapján Harmati János tervezte, mely az ország második, 
ténylegesen szélesvásznúnak megépített új filmszínháza. 1958-1961-ig épült. (forrás: Régi Győr)

Másodjára már realistább kereteket szabtak. A jóval kisebb Vörös Csillag mozi szolgált helyszínül - de aztán még az is nagynak bizonyult. Ráadásul érzékelhetően
visszaesett a színvonal, a győri filmesek alkotókedve is csökkent… A szándék azonban nem tűnt el. A javítás érdekében rendszeres szakmai előadásokat szerveztek,
magas szintű előadókkal, stb.

Mindez egybeesik az előremutató, új gazdasági mechanizmus 1968-as bevezetésével - majd a következő években annak csöndes visszavonásával. Mindezek len-
dítettek a helyzeten, majd vissza is fogták azt.

Mit kell ilyenkor tenni? Hogy úgy tűnjön, minden rendben van, és fejlődően előre halad. Miközben ezer felé szét akarnak futni a szálak, és nyakukon a 700 éves év-
forduló? 

Góczán Károly lemond, Kovács Róbertet kérik fel új stúdióvezetőnek. „Normálna” - mondja ilyenkor cinikusan az orosz. Csak feltételezem, hogy mindezek okozták
Karcsi bácsi visszalépését. Akár önkéntes, akár kényszerített volt is az. Nem mindenki bírja a sok irányú nyomást, terhelést, sokszor irreális elvárásokat. A szakasz
vége felé megkezdődött a amatőrfilmes mozgalom reálisabb lehetőségeinek, kereteinek megismerése, elfogadása.

E bevezető végére kívánkozik az elején emlegetett levél Maráczy Ferenctől, amely felvet némi ellentmondást az alapítás tekintetében. Ez persze adódhat akár fo-
galmazási pontatlanságból, vagy akár személyiség problémából is, amelyekre az érintettek örökre történt eltávozta miatt már sosem kapunk választ. Az azonban
biztos, hogy az Alkohol című filmet forgató stáb lett a Győri Ifjúsági Filmstúdió alapító magja. A stúdió elnöke pedig valószinűleg azért lett Góczán Károly, mert neki
akkor már volt egy bizonyos városi, szakmai rangja és a Tanítóképző is mögötte állt. Emiatt a győri vezetők is benne láthattak egyfajta politikai és szakmai biztonságot.
Az mindenesetre furcsa, hogy az első évek újságcikkei nem, vagy legfeljebb néha-néha említik a nevét.

1912. november 1-jén nyílt meg az első állandó mozi Győrött, Apolló néven, mely a II. Világháború után az “Aranykert”, majd a Vörös Csillag nevet kapta.
Az első hangosfilmet 1930. október 8-án vetítették az Apollóban.  (forrás: Régi Győr)

Kedves Jenő!
A Győri Ifjúsági Filmstúdiót én alapítottam meg (ezt újságcikkekkel tudom igazolni, pl. Filmvilág, Kisalföld, Népszabadság). Láng E. Attila, a Szeszgyár akkori
segédmunkása (később a Wiener Festwochen Chefproducere), Horváth Sándor, akkor még geodéta, ifj. Szaló Lajos építésztechnikus, fordultak hozzám, hogy
a Rába cukrászdában elképzelt filmünk megvalósításához kapcsolataim révén milyen támogatót találhatnánk. Így fordultam támogatásért az akkori Megyei KISZ
Bizottság Művelődési Osztálya vezetőjéhez, Kollár Tiborhoz, és az Ifjúsági Ház igazgatónőjéhez, Valackai Edithez.
Tárgyalások után Kollár Tiborral abban egyeztünk meg, hogy egy ilyen bizonytalan elképzelést csak úgy tud támogatni, ha fel tudunk mutatni valamilyen telje-
sítményt. Így aztán hárman, Horváth Sándor, Láng E. Attila és Maráczy Ferenc, vásároltunk OTP hitelre egy kamerát és 30 percre elegendő filmet.
Így készült el az ALKOHOL c. filmünk 1966-ban, mely a Népművelési Intézetben rendezett országos Amatőr Filmfesztivál zsűrijében Herskó János, Illés György
zsűritagoktól első Arany díjat nyert. (A film töredékesen, gyenge videóátiratban, de megvan. – A Szerk.)… Tehát a győri filmes történelem már 1966-ban (szer-
vezetten) elindult. Kérlek szíveskedj ezen információk alapján kiegészíteni a történetet.
Tisztelettel és barátsággal: Maráczy Ferenc
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1966
az év hangulatát mutató híreket, karikatúrákat és cikkeket a Kisalföld, a Ludas Matyi 1966. évi

számaiból, valamint a Pergő Képek 28 összefoglaló számból válogattuk

GYŐRBEN TÖRTÉNT  
Győri Vasas ETO – Ózd 5 : 1 (3 : 1), október 9. ▪ 2-3 éve jutott át a vasfüggönyön a beatzene,
az első győri beatzenekar tagjától, az 1970-ben disszidált Gáspár Pétertől tudjuk, hogy ekkor
már tetőfokán járt az egyik ász zenekar, az Anonymus ismertsége. Több száz fiatal járt tánc-
estjeikre a BM csónakházba. Sillai Pufi (László), a világbajnok birkózó volt a pártfogójuk, aki

természetesen szintén BM-es volt, ezért a zenekar viszonylag békében működhetett. 
De párhuzamosan velük az élre tört a Driftins zenekar, amelynek szólógitárosa a Graboplast
jelenlegi vezérigazgatója, Jancsó Péter volt. Persze ők akkor mind tizenévesek voltak és ed-

digre érték el a katonakort, így ezzel nagyjából az első győri beathullámnak vége is lett. ▪ KEK
mérkőzésen: Vasas ETO – AC Fiorentina 4 : 2 (1966. 10. 25.)  Stolcz, Varsányi, Stolcz és
Orbán góljaival. ▪ megjelenik az Arrabona Múzeumi Közlemények 8. száma (szerkesztő:

uzsoki András)▪ december 14-én nyílt meg a ma is létező zöldfa étterem és zenés kisven-
déglő a Hunyadi utcában. Elődjét a híres, nevezetes vendéglős familia, a Csákány család üze-

meltette. ▪ az 1962-ben, a Püspökerdőben alapított első győri vadasparkot az árvíz elmossa 
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Indira Gandhi India új miniszterelnöke ▪ John Lennon egy interjúban kijelenti, hogy a Beatles
népszerűbb Jézusnál ▪ Kínában megkezdődik a kulturális forradalom ▪ Magyarországon az

első táncdalfesztiválon fellép többek között Vámosi János, záray Márta, Koós János, Németh
Lehel, Kovács Kati, Koncz zsuzsa, Bródy János, Szörényi Levente ▪ Arizonában egy 18 éves

diák agyonlő öt nőt és egy gyereket. Az indok: híres akart lenni
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Nem félünk a farkastól (r. Mike Nichols) ▪ Nagyítás (r. Michelangelo Antonioni) ▪ A jó, a rossz
és a csúf (r. Sergio Leone) ▪ Hogy szaladnak a fák... (r. zolnay Pál) ▪ Szigorúan ellenőrzött

vonatok (r. Jirí Menzel) ▪ Andrej Rubljov (r. Andrej Tarkovszkij) ▪ Hideg napok
(r. Kovács András)



GÁRDONYI BÉLA
szül.:Pécs, 1949 – elhunyt: 2006
Mint oly sok újságíró és értelmiségi az amatőrfil-
mes hőskorban, a 60-as évek végén ő is megpró-
bálkozott a filmezéssel. De tartós vonzódását a
filmhez kritikái is mutatták. Halálával kapcsolatos
Kisalföld megemlékezés (2006.04.07.) miatt tudjuk
megidézni győri pályafutását:
„Hatvannyolc éves korában elhunyt kollégánk, Gár-
donyi Béla, aki a hatvanas és hetvenes években a
Kisalföld munkatársa volt. Kulturális újságíróként
kezdte, később vezetője lett a rovatnak. Medve
Imola, és az írói vénával megáldott Szapudi András
voltak munkatársai. Film- és színházkritikák fűződ-
tek egyebek között nevéhez, a megye könyvtárai-
nak, művelődési házainak egykori munkatársai
közül bizonyosan emlékeznek még rá sokan. Volt
szerkesztője a valamikori Győr városi heti újság-
nak, s a Kisalföldről Baranya megye fővárosába,
Pécsre tért vissza, ahonnan hozzánk érkezett haj-
dan. Az ottani lap főszerkesztő-helyetteseként
ment nyugdíjba. Élete utolsó évei súlyos betegség-
ben teltek. „Milyen fintora a sorsnak - mondta
utolsó telefonbeszélgetésünkkor -, az agyam mű-
ködne, de a szavakat formálni és kimondani alig
vagyok képes." Gárdonyi Béla, aki Pécsett Tamás
keresztnéven publikált, még győri éveiben szer-
kesztette a megyei írók antológiáját, s Down-kórral
született fiáról írt megható könyve sok sorstársá-
nak erősíthette lelkét. A győri hidakról Maráczy Fe-
renc-M. Poós Gizella fotóiból összeállított, most
megjelenő könyvben olvashatjuk majd Gárdonyi
Béla utolsó győri ihletésű sorait.” (F.J.)
Filmográfia:
Édesipar – veszélyes ipar (1967 – Maráczy Kál-
mánnal és Kovács Róberttel közösen)
• Országos Munkavédelmi Amatőrfilm pályázat,
Budapest, 1968, IV. díj
Filmjei státusza: filmje nincs meg

GÓCZÁN KÁROLY
szül.: Győr, 1927 – elhunyt, 2005
A Győri Tanítóképző Főiskola tanára és oktatás-
technikusa volt, ily módon a technikai hátterek ke-
zelője. Ennek köszönhetően az általánosnál
korábban hozzáfért a keskenyfilmes technikához,
majd az egészen korai videótechnikához is. Nem-
csak hozzáfért, hanem nagy kedvvel használta is.
A Győri Ifjúsági Filmstúdió első vezetője lett, amely-
nek az Úttörőház adott otthon. 1970-ben mondott
le és adta át a vezetést Kovács Róbertnek, de a
dokumentumokból és visszaemlékezésekből úgy
tűnik, továbbra is a Stúdió tagja maradt, és 1995
környékéig hű krónikása. Az ő filmlistáit mentette
meg Lengyel Sanyi az Ifiházból, és ezen filmlisták
lettek az alapvető forrásai a Győrben készült fil-
meknek. Közben a Tanítóképzőn is vitte a filmes
utánpótlás képzését. Bizonyos szakaszokban ott
is működött filmkészítő klub, amikor felbukkantak

Amatőrfilm az alkoholistákról 

(Kisalföld,1966.10.13.)

A kocsmában már ismerik őket. A pénztárosnő barátságosan bólint feléjük, de nem nyújtja a kezét a pénzért,
blokkot sem ad, segít megkeresni a konnektort, amibe a „karácsonyfát" kapcsolják, s felhívja figyelmet a
törzsvendégekre. 
- Nézzék, megint itt van a „művésznő". A
múltkor olyan hangosan énekelte a „Szép
város Kolozsvár"-t, hogy még másnap ott-
hon főzés közben is hallottam. Gondolhat-
ják, nekem is elég a nyolc órát ebben a
füstben ledolgozni. 
A filmesek témát keresnek. Figyelnek, ki a
törzsvendég, kinek betegsége az ivás. A
rendező, Láng E. Attila megbeszéli a riport-
alanyokkal, hogy lefényképezik. De nem
olyan egyszerű. Az alkoholisták csak italban
tárgyalnak.
- Mit fizetsz, apuskám? Fröccs, sör, pá-
linka? 
Három fiatalember, Horváth Sándor, Láng
E. Attila és Maráczi Ferenc, a Győri Ifjúsági
Filmstúdió tagjai készítik az országos ama-
tőr filmfesztiválra az Alkohol című filmet. Ez év januárjában alakult a filmstúdió, s már tizenhárom filmet ké-
szítettek. Tíz dokumentum jellegűt; köztük a Győri nyár, Kisfaludy-napok, Úttörőavatás, Kisdobosavatás-t.
A megyei tanács részére forgatták a Győr című ismeretterjesztő filmet, amelyben az egész kollektíva munkája
benne van. Az Országos Amatőr Filmfesztiválra Weicher Ede: Életünk napsugara című, gyermekekről szóló
filmjét is elküldik az Alkohollal együtt.

(Kisalföld, 1966. 10.15.)

Csütörtökön délután a Győri Ifjúsági Házban (ma Generációk Háza – A Szerk.) bemutattak néhányat azok
közül a kisfilmek közül, amelyeket a tíz hónappal ezelőtt alakult győri Ifjúsági Filmstúdió tagjai forgattak.
Három filmet volt alkalmam látni, tíz-tíz percnél alig hosszabb műveket, amelyekben fiatal emberek film iránti
rajongása öltött testet - a dolog természeténél fogva különböző színvonalon -, és amelyekben hosszú hetek,
hónapok hiányos felszereléssel, kezdetleges berendezésekkel végzett munkája van. 
Persze az országos amatőrfilm-fesztivál zsűrije (a három közül kettő, az Alkohol és az Életünk napsugara
részt vész a fesztiválon) aligha veheti majd figyelembe, melyik film milyen technikai adottságokkal készült,
számára - mint a közönségnek is a moziban – a végeredmény a fontos. S ha így vizsgáljuk meg a három
kisfilmet, színvonaluk ugyancsak különböző. Elsőként említsük Weicner Ede Életünk napsugara című lírai
hangvételű munkáját két kisgyermek egy napjáról. ügyesen megkomponált a történet, a képek, az esemé-
nyek ökonomiája szerint követik egymást. Weicner kamerakezelése biztonságos, a képek jó izlésre, ritmus-
érzékre, mesterségbeli tudásra vallanak. A bombasztikus formai hatásokat éppen úgy elkerülte, mint a
témában rejlő szentimentalizmus veszélyét. Jól választotta meg a kísérőzenét is. 
Aránylag ritka a témája Maráczy Kálmán és Fekete György filmjének: a győri Gardénia Csipkefüggönygyár-
ban leszereltek egy korszerűtlen festő-fehérítő mosógépet. A film működés közben örökíti meg az elavult
masinát, mielőtt a pápai múzeumba szállítanák – (csak zárójelben: miért a pápai múzeumba visznek egy
muzeális értékű győri gépet?), és bemutatja a helyette felszerelt újabb berendezést is. A fényképezés és az
összeállítás korrekt munka, a film ismeretterjesztésben jól felhasználható lenne, bár a kísérő szöveg kissé
túlságosan is szakmai jellegű.
Több probléma látszik az Alkohol című kisfilmmel, bár a vetítésben még nem végleges formájában láthatta
a közönség, a zsűri elé némileg megrövidített, átszerkesztett változatban kerül majd. A film az alkoholizmus
problémájával foglalkozik, túlnyomórészt italboltokban felvett jelenetekkel próbálja rádöbbenteni nézőit az
alkoholizmus káros következményeire. Jó szemre vall a figurák kiválasztása, de a film nélkülözi azt a központi
gondolatot, amelyre felfűzve az egyébként jól sikerült felvételek félreérthetetlenül kifejeznék az alkotók (Hor-
váth Sándor, Maráczy Ferenc és Láng Attila) mondanivalóját. Sokszor tétován szemléljük a képeket, amelyek
nem kapcsolódnak egymáshoz, és ezért még jobban feltűnik, hogy a forgatók nem tudtak ellenállni már má-
sutt látott néhány formai ötletnek, és ezek funkció nélkül kapnak helyet a filmben. 
Mindezek ellenére - mivel kezdő alkotókról lévén szó, inkább a hibákkal együtt - érdemes örömmel üdvözölni
ezeket a vállalkozásokat és az eredményeket. Mindhárom említett film olyan témát választott, amelyek nap-
jaink gondjai és örömei, s nem az élet perifériájáról vett hatásvadász ötletek. A tízegynéhány fiatalember tö-
rekvéseit a megyei pártbizottság és a KISz is jóindulattal támogatja. Ez a fiatalos lelkesedésen kívül -
amelyben nincs hiány - biztosíték lehet a stúdió tagjainak további jó munkájára. És persze a szakmai to-
vábbképzés is, amely mindenütt, de a filmművészetben különösen, amúgy is parancsoló szükségszerűség.
(g. b.)
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XIV. Országos Amatőrfilm Fesztivál

1966. november 11-13. Népművelési Intézet, Budapest

115 amatőrfilmet küldtek be a szerzők, melyből az előzsűri 31-et tartott alkalmasnak a fesztiválon történő
nyilvános bemutatásra. 
zsűri: Dr. Bánhidi zoltán amatőr, a MAFSz elnöke ▪ Bíró Yvette filmesztéta ▪ Herskó János rendező ▪ Hil-
debrand István operatőr ▪ Kemény Pálné, a Művelődésügyi Minisztérium előadója ▪ Dr. Lohr Ferenc, kandi-
dátus 
Nagydíj: Válasz - Sassváry Lajos - Horváth Ferenc ▪ Senki a
világon - Bánki Szilárd 
Aranyplakett: ülés avagy értekezlet - Dr. Németh András ▪
Nyugdíjban - Dombóvári Filmkör ▪ Alkohol - Láng E. Attila
(Győr) ▪ Variációk egy régi témára - Jajesnyica János 
Ezüstplakett: Tanya 1024 - Dr. Oláh Imre ▪ Fekete szín - Papp
József ▪ Gyöngyharmat - Szegvári Gusztáv  ▪ Sértés - Dr.
Szabó Lajos ▪ Mene-tekel... - Ferenc Béla ▪ Törpe és óriás -
Szilágyi Attila
A győri filmesek, immár közösségbe tömörülve – az év elején
megalakult Győri Ifjúsági Filmstúdió égisze alatt – előzsűri
után, két filmmel bekerültek az 1966-os országos fesztivál prog-
ramjába (Weicner Ede: Életünk napsugara, Láng E. Attila:
Alkohol) valamint a győri Kovács Róbert (egyéni nevezőként).
Közülük Láng E. Attila Alkohol című filmje a versenyprogram
része. utóbbi komoly díjat is kap, „Aranyplaket”-tet, ami a nagy-
díj után következik. Erős kezdés a friss stúdió részéről, amit so-
káig nem követ hasonló elismerés.

A győztesek… 
széljegyzetek a XIV. Amatőrfilm Fesztiválról

(Filmvilág,1966.12.01.)

Néhány esztendeje csak, hogy újra feltámadt nálunk az amatőrfilm-mozgalom, s még csak hónapokkal mér-
hető az az idő, amióta megalakult és működik önálló szervezetük. A most megrendezett fesztivál (amely
elődjéül vallva a háború előtti bemutatókat, büszkén hordozta a hagyományosságra utaló „tizennegyedik"
jelzést) az első, amelynek már ez a szövetség volt a gazdája. S e gazda voltát hangsúlyozza a verseny is-
mertetőjének az a passzusa, amely beszámol az ún. előzsűri munkájáról. „A szövetség létrehozása - írja -
lehetővé tette, hogy a beküldött 117 film elbírálásában a tényleges amatőrfilmesek nagyobb részt vállaljanak
... Az előzsűri kizárólag amatőrfilmesekből állott és ez évben már a fesztiválzsűriben is található tényleges
amatőrfilmes." Hogy ez a változás biztonságosabbá és hatásosabbá tette-e a válogatást, ezt nehéz lenne
eldönteni még akkor is, ha módunk lett volna megtekinteni a beküldött filmeket. Hiszen - sajnos - még a hi-
vatásos művészek által készített filmek elbírálására sem találjuk meg a teljességgel megbízható mérőszer-
kezetet. S az amatőrfilm mégis csak más elbírálást igényel ... Igen, de milyet?

filmezni vágyó fiatalok. Én is (Hartyándi Jenő) ott
kezdtem a filmes pályafutásomat 1980 körül – bár
nem oda jártam, hanem a másik főiskolára, ponto-
sabban akkora már végeztem is -, a profivá vált
Kocsis Tiborral egyetemben. Király Tibor „Csárli”
volt nagy segítője ebben. Arra emlékezem, hogy ő
már akkor összegyűjtötte a győri amatőrfilmezés
dokumentumait és ki akarta adni. Onnan tudom
ezt, hogy nekem is mutatta az anyagot, amivel nem
tudom mi lett, befejezte-e? Ilyetén jeles elődömnek
tekinthető. Nagyon sok film és videó kötődik a ne-
véhez, amelyek nagyrészt csak adatként maradtak
fenn, a kópiák jórészt elkallódtak. Bár egykori mun-
katársai – úgy tűnik – megtaláltak párat a volt főis-
kola könyvtárában és nemrég kiderült, hogy Opra
Vilinél is vannak mások, mert ő írta át videóra azo-
kat. 
Amatőrfilmes korszaka a stúdióvezetésről való le-
mondással nagyrészt megszűnt. Utána főleg okta-
tást segítő filmeket és később videókat készített,
amelyek már önmagukban is érdekes kortörténeti
emlékek. Továbbá 1968-1978 között biztosan - de
bizonyos értelemben lehet tovább is - ő volt a Győri
Művésztelep vezetője. Nyugdíjas éveit is aktívan
élte, lakhelye, Győrszentiván helytörténeti értékeit
gyűjtötte és dolgozta fel. Szerkesztette a telepü-
lésrész Krónika című újságját, és kezdeményezője
volt a „Kincsesház”  (tulajdonképpen tájház) létre-
hozásának és működtetésének, amelynek kurató-
riumelnökeként technikatörténeti gyűjteményt is
létrehozott, amit nemrég nekem ajándékoztak.

Filmográfia: önálló filmek:
A barokk Győr (1968, ff, 16mm, 12 perc, pedagó-
gia) ▪ II. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle, Győr,
1968, bronz díj ▪ II. Országos Vidéki Amatőrfilm
Szemle, Győr, 1968, Győr város különdíja
Kár!!! (1969, színes, N8, 4 perc) ▪ III. Országos Vi-
déki Amatőrfilm Szemle, Győr, 1969, versenyfilm,
bronz fokozat díja
Kiss Ernő, a népművészet mestere (1970, színes,
N8, 7 perc, dokumentumfilm – Csenár Imrével kö-
zösen) ▪ IV. Országos Vidéki Amatőrfilmszemle,
Győr, 1970, bronz díj ▪ IV. Országos Vidéki Ama-
tőrfilm Szemle, Győr, 1970, a Megyei Népművelési
Tanácsadó különdíja
A kékfestő (1971, színes, N8, 12 perc – Csenár Im-
rével közösen) 
Kisalföld: „…egy kihalófélben lévő, de újra feltá-
madó ipar alkotóiról, munkásairól készített ismer-
tető, tájékoztató, a szakma művészetébe behatolni
igyekvő filmet.”
Kisalföld az országos fesztiválról: „…A szakembe-
rek fenntartással dicsérték a Kékfestő című alko-
tást. Értéke az, hogy az ősi iparművészet
folytatását örökíti meg. Góczán kamerája azonban
célt tévesztett, midőn a gép bűvöletébe esett ahe-
lyett, hogy a kék-festés népművészeti, iparművé-

Oktatástechnikusok találkozója a Győri
Tanítóképző Főiskolán, 1978
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szeti hagyományait és jellemzőit kutatta volna.”
Fehérvári hírlap: „…Évszázados népművészeti te-
vékenységet mutatott be a győri Góczán Károly és
Csenár Imre Kékfestője, hitelesen.” ▪ V. Országos
Vidéki Amatőrfilmszemle, Győr, versenyprogram,
II. díj + Moziüzemi Vállalat különdíja ▪ XIX. Orszá-
gos Amatőrfilm Fesztivál, Székesfehérvár, verseny-
program, oklevél
Az én világom (1971, színes, N8, 8 perc)
Kisalföld az országos fesztiválról: „…Az én világom
Barabás László győri festő művészetébe avat be
szép, színes képi anyaggal és ihletett magyarázat-
tal. A film sikertelensége nem a filmes mesterség-
beli tudásán múlott, inkább azon, hogy az objektív
kritikátlanul magáévá tette a művészi vallomását.
Nem kérdezett rá, nem kételkedett, s így - mint a
szakemberek hangoztatták - a szép monológ és
képzőművészeti alkotások dialógusa nem felelt
egymásra.” 
Fehérvári hírlap: „…Festők műhelyében időzött a
győri Góczán Károly kamerája. Az én világom című
filmje szép, színes képi anyaggal és ihletett ma-
gyarázattal avat be a festészet titkaiba.” ▪ V. Or-
szágos Vidéki Amatőrfilmszemle, Győr, verseny-
program, III. díj 
Helytörténeti munkák, a főiskolai események
dokumentációi:
Intézeti napok 1. (1966, ff, mh, N8, 9 perc) ▪ Klub-
avatás (1966, ff, mh, N8, 7 perc) ▪ Ballagás (1966-
67, ff, mh, N8, 9 perc) ▪ Kölcsey emlékünnepély
(1967, ff, mh, N8, 5 perc) ▪ Illyés-Simon-est (1967,
ff, mh, N8, 6 perc) ▪ Honvédelmi túra a Bakonyban
(1968, ff, mh, N8, 5 perc) ▪ Országjárás (1969, ff,
N8, 6 perc) ▪ Honvédelmi nap a reptéren (1969, ff,
N8, 3 perc) ▪ Radnóti békemenet (S8, ff, 5 perc) ▪
Győri Nyár 68. (S8, ff, 6 perc) ▪ Győri Nyár 69. (S8,
ff, 9 perc) ▪ Cselori-Koszkág (S8, ff, 18 perc) ▪ Or-
szágjárás '72 (S8, ff, 7 perc) ▪ Győr I. (50/1966 N8
8 perc) ▪ Győr 2. (51/1966 N8 8 perc) ▪ Győr 3.
(52/1966 N8 5 perc) ▪ Camping Győr (53/1966 N8
4 perc) ▪ Győr-Gyárváros (54/1966 N8 5 perc) ▪ Az
emlékművek (55/1968 N8 3 perc) ▪ A tanácsok
munkája (55/1968 N8 3 perc) ▪ Eltörött a tejesüveg
(56/1967 N8 4 perc) ▪ Lusta Jutka (57/1967 N8 2,5
perc) ▪ Bevásárlás (58/1967 N8 4,5 perc) ▪ Törté-
net 1.8 elkésett (62/1967 N8 3 perc) ▪ Testnevelés
a tanteremben (63/1968 N8 4 perc) ▪ Guruló átfor-
dulás hátra (64/1968 N8 4 perc) ▪ Az olló haszná-
lata (65/1969 N8 2 perc) ▪ A kalapács használata
(65/1969 N8 2 perc) ▪ Auróra akció mozgásra ne-
velés (68, 69, 70/1967 N8 5 perc) ▪ Moszkva-Le-
ningrád útifilm (színes, N8, 6 perc) ▪ Egy játék
megtanításának módszertana (ff, S8, 4 perc, 2 te-
kercs) ▪ ugrások (színes, S8, 2 perc, 1 tekercs) ▪
Kislabda dobások (színes, S8,2 tekercs) ▪ Peda-
gógus jelöltek X. OSzK. Eger (N8, 8 tekercs) ▪ Bá-
lint M. utca (1970, N8, 5 perc, 3 tekercs) ▪
Tanulmányi út Esztergom ősz (ff, N8, 6 perc, 4 te-
kercs) ▪ PJOT I. Pécs (1971, S8, 32 perc) ▪ PJOT
II. Szeged (1973, S8, 36 perc) ▪ PJOT III. Szom-
bathely (S8, 34 perc) ▪ Országjárás (1973, S8
30perc) ▪ Kisfaludy-napok megnyitása a Petőfi szo-
bornál (1974, S8, 9 perc) ▪ X. Szakmai Konferencia
Eger-ben (1971, ff, N8, 24 perc) ▪ Küldöttséggel a
DDR-ben (1977, S8, 25 perc) ▪ Jeli-arborétum, RO-
DODENDRONOK (1977-78, S8, 19 perc ) ▪ Petőfi
nyomában (1973, ff+C, 12 perc) ▪ Győr szobrai
(1971, S8, 12 perc)
Oktatást segítő filmek: Fejlődéslélektani eset-
elemzés (1980) ▪ Didaktikai, új foglalkozás kialakí-
tása - Helyhatározó ige - Tanár: Dávid Lajosné

Ülést tartott a Győri Népművelési Tanács

(Kisalföld, 1966.12.06.)

Pénteken délután összeült a Győr Város Népművelési Tanács és a ”700 éves Győr” ideiglenes előkészítő
bizottsága…
A második napirendi pontban a Győri nyár 1967. programtervezetét ismertették. Egyhangú vélemény alakult
ki: nagyobb horderejű, tartalmasabb, jobb az ideinél…
A nem rég lezajlott amatőr filmfesztivál aranyérmes Ifjúsági Filmstúdiója a Győri nyár  keretében szeretné
megszervezni az Országos Amatőr Filmfesztivált…
Venesz Ernő népművelési felügyelő

Tíz hónap után arany 

(Kisalföld, 1966.12.08.)

Az ünnepségekre, hangversenyekre, irodalmi estekre járó közönség már ismeri, s nem éppen dicsérőleg
emlegeti őket: a reflektorok fénye, a kábelek húzogatása, a felvétellel járó mozgás és zaj sokszor megzavarja
a nézőket. S ha vitatkozhatunk is azon, hogy a filmezés szükségszerűen együtt jár-e a nézők zavarásával,
annyi bizonyos, hogy a „felhajtás” nemes cél érdekében történik. A győri Ifjúsági Filmstúdió tagjai ugyanis
elhatározták. hogy megörökítik a város életének nevezetesebb eseményeit, s elsőként idei Győri nyár ven-
dégeiről, művészeiről készítettek keskenyfilm-híradót. 
Sok próbálkozás után a legkülönbözőbb állami és társadalmi szervek erkölcsi és anyagi támogatásával ja-
nuárban alakult meg a stúdió, amelynek az Ifjúsági Ház (ma Generációk háza – A Szerk.) adott otthont: egy
klubszobát, amely a vetítő helyiség, és a laboratóriumot, ahol filmjeik utómunkálatait elvégezhetik. A stúdió
tagjai tanárok, gyárban és hivatalban dolgozó fiatalok, összesen tizenhatan. Munkájuk egy része kisfilmek
forgatása, a másik pedig - ami ugyanilyen fontos - a szakmai továbbképzés. Ez a több-kevesebb rendsze-
rességgel megtartott kéthetenkénti összejöveteleken történik, ahol filmesztétikai és technikai előadások
hangzanak el, amelyeket vetítés követ. 
Az alig tízhónapos klub jelentős sikert ért el a nemrég Budapesten rendezett amatőrfilm-fesztiválon. Maráczy
Ferenc - Láng E. Attila - Horváth Sándor Alkohol című filmje a négy aranyérem közül az egyiket hozta el.
(Az egész országból küldött 117 film közül harmincegyet engedett át az előzsűri, köztük a győri Kovács Ró-
bert: Fantasie impromptu és a soproni Erős Péter Szerelem dala című filmjét. A Filmvilág legutóbb számában
ezt írja az Alkoholról Bán Róbert filmrendező: „egy kocsmában ellesett képek sorozatából áll. Ebben a filmben
a képanyag volt a domináns, s az ugyancsak rejtett mikrofonnal hangháttér is kitűnően szolgálja az atmosz-
féra megteremtését. Rendívül erőteljes volt a film poénja... Ha…  készítői egy kicsit bátrabban vágták volna
meg az anyagukat, …alighanem egészen kiemelkedő hatású filmet készíthettek volna". 
E tömör elemzéshez nem sok hozzátenni való van, legfeljebb az elismerés a film fiatal alkotóinak és a stú-

…ugyanebbe a műfajba sorolható a győri Ifjúsági Filmstúdió munkája, az Alkohol, amely egy kocsmában
ellesett képek sorozatából állt. Ebben a filmben a képanyag volt a domináns, s az ugyancsak rejtett mikro-
fonnal felvett hangháttér, töredékességében is kitűnően szolgálta az atmoszféra megteremtését. Rendkívül
erőteljes a film poénja - az italbolt vezetőjének és dolgozóinak adott prémiumról szóló igazgatói levél felidé-
zése. Ha e film fiatal készítői egy kicsit bátrabban vágták volna meg az anyagukat, lett volna erejük elhagyni
a kevésbé sikerült képekből egynéhányat - alighanem egészen kiemelkedő hatású filmet készíthettek volna. 
S ha már itt tartunk, ejtsünk szót erről a leginkább általánosnak mondható hibáról. Jól tudjuk, milyen nehéz
lemondani egy-egy sok fáradsággal elkészített beállításról, milyen nehéz kivágni még a gyengébb snitteket
is egy filmből. Dehát a filmcsinálónak gyakran az önmagában legjobb részleteket is fel kell áldozni az egész
érdekében. Ez a fajta ökonómia - sajnos - sok filmből hiányzik… (Bán Róbert filmrendező)
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(Kisalföld, 1966.12.21.)

Egy pályázat eredménye vagy si-
kertelensége a beküldési határidő
lejárta után derül ki, amikor a bíráló
bizottság megvonja a mérleget. A
pályázati időszakban elsősorban a
meghirdető várja a postást, milyen
visszhangra talált a felhívás, s ha
már érkeznek a művek, újabb kér-
dés: megvalósulnak-e a meghirdetési
elképzelése? 
A győri Ifjúsági Ház vezetője ma még
nem sokat közölhet a filmnovellás pá-
lyázatról: két pályamű érkezett. Egy hó-
nappal ezelőtt jelent meg a felhívás, s
már nincs sok hátra a pályázat lejártáig.
Tehát mit jelenthet a két munka? 

Nincs a megyében vállalkozó? Túlságosan
kurtára szabták az időfeltételt? A pályadíjat ítélik csekélynek? Ha pályázatok általános tapasztalatait tekintjük
- megengedhető ilyen fogalmazás is: már két munka érkezett. ugyanis rendszerint az utolsó napokban, sőt
órákban is érkezett már pályázatra küldemény. Ha így nézzük, egyelőre még semmi ok a borúlátásra. Az vi-
szont lehetséges, hogy a felhívás egyszeri közlése elkerülte az érdeklődő pályázni kívánók figyelmét. Ezért
célszerűnek látszik megismétlése - díjnyertes ifjú filmeseink támogatásaként…

(1977) ▪ Osztályfőnöki óra - Cséfelvai Margit
(1979) ▪ Napközis kultúrfoglalkozás – Tanár: Sán-
dor Györgyi - Agyagmunka (1981) ▪ A 24. hónap a
gyermek életében (1977) ▪ Napközis kultúrfoglal-
kozás - játék az udvaron (1981) ▪ Did-hoz csoport-
foglalkozás - Dr. Perlakiné (1980) ▪ ITV
felhasználása - T.Bugár Ferencné ▪ Napközis kul-
túrfoglalkozás - T.Hámori Klára /Molnárné/ ▪ A gon-
dolkodás lélektana: Békési Hilda 
Környezetismeret – Közlekedés - Dr. Perlakiné
(1980) ▪ Didaktikai játékok - Körny. TTP-hez - Bu-
gárné (1980) ▪ Természet ismeretek, TTP, Tanár:
Illés Józsefné ▪ Technika TTP. Térbeli építés -
tanár: Czankné (1981) ▪ Természet ismeterek kí-
sérletek: Tanítás és megbeszélés - T.Kuroli Ibolya
(1980) ▪ Matematika tanítás és megbeszélés -
Tanár: Sárosi Ilona (1977) ▪ Körny. TTP. részössze-
foglalás - Tanár: Szabó Sándorné (1980) ▪ Felszíni
formák - Tanár: Szabó Sándorné (1980) ▪ Ének
TTP. Ritmika gyakorlatok /Hódossiné/ (1979) ▪
Énektanítás az óvodában /Kodály-uti/ (1980) ▪
Ének: improvizáció /Szombathely/ (1979) ▪ Ének
TTP. ritmusgyakorlatok az I. osztályban I: Módos-
síné /előkészítési időszak/ (1980) ▪ Ének: kézjelről
történő repr. – Tanár: Hódossiné (1980) ▪ Klubfog-
lalkozás a PIROS-ban (1980) ▪ Budai Ilona - Birinyi
3. (1981) ▪ Baróthi-Szücs (1981) ▪ Forrai tanárnő
a PIROSBAN (1981) ▪ Klubfogialkozás a PIROS-
BAN (1981) ▪ Hangszerbemutató a PIROSBAN
zártklubfogi. a PIROSBAN (1981) ▪ Összefoglaló
válogatás (1981) ▪ A Kollégium Musicum az MMK-
ban (1981) ▪ Kultúra átadó tevékenység (1981) ▪
Klubfoglalkozás /Bende Ildikó/ (1981) ▪ Beszédfej-
lesztés az orosz nyelvhez (1980) ▪ Fogalmazás
III.o. Meseírás előkészítés (1978) ▪ Fogalmazás
Diff. osztálymunka (1977) ▪ Szóképfelismerés -
T.Bugárné (1979) ▪ Anyanyelv /Kalocsainé/ (1979)
▪ Olvasás-írás – Tanár: Sárváriné I.o. (1978) ▪ Ol-
vasás I.o. - Dr. Perlakiné (1979) ▪ A számnév - Dr.
Gunyhóné (1979) ▪ A H betű felismerése: Tanár:
Bugárné (1979) ▪ Beszédfejlesztés IV.o. Tanár:
Cséfalvai M. (1979) ▪ Szél, orkán, /rokon értelmű
szavak ITV félv./ (1980) ▪ Magyar nyelv szóképta-
nítás I-II. - Bugár Ferencné (1981) ▪ Kérdőnévmá-
sok Tanár: Dr. Gunyhóné (1981)
Oktatást segítő videók: Csak mesélek (1980) ▪ Is-
kolába járni jó /gyakorló iskolai irodalmi színpad/
(1979) ▪ Bartók - centenárium a Főiskolán (1981)  ▪
Gyakorló iskola irodalmi színpada: A három rabló
(1981) ▪ Oktatástechnikai eredmények (1981) ▪ Ma-
gyar nyelv és irodalom (1981) Beszédművelés - T.
Süle Ilona (1981) ▪ Magyar nyelv - betűtanítás /Bu-
gárné, Sárváriné/ (1981) ▪ Magyar nyelv és iroda-
lom III.o. Biczóné (1981) ▪ Foglalkoztató iskolában
(1981) ▪ Foglalkoztató iskola: matematika (1981) ▪
Multi-média a körny-ism.TV. órán (1981)  ▪ Tech-
nika: T.Czahkné (1981) ▪ Technika: T. Dalos zsu-
zsanna (1981) ▪ Technika: Terítő készítése (1981)

(Kisalföld,1966.11.20.)

Az országos amatőrfilm-fesztiválon aranyérmet nyert győri Ifjúsági Filmstúdió további eredményes te-
vékenységének elősegítésére a Szakszervezetek Megyei Tanácsa, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat,
a győri városi tanács vb művelődésügyi osztálya, valamint a győri Úttörő- és Ifjúsági Ház filmnovella-pályá-
zatot hirdet. 
Az Ifjúsági Filmstúdió nyolc- és tizenhat-milliméteres filmmel dolgozik, s a díjnyertes pályaművekből legfeljebb
húszperces filmet forgat. A pályázat jeligés, beküldési határidő 1966. december 31., az Ifjúsági Ház címére
(Győr, Aradi Vértanúk útja 23.) A pályázóktól elsősorban mai életünkről szóló filmno-
vellákat várnak. A bíráló bizottság 1967. január 15-én hirdet
eredményt. Az első díj 1000, a második
díj 500 forint.

diónak a rövid idő alatt elért kiváló eredményért. És az illetékesek figyelmét felhívni erre a támogatásra -
érdemes. Hiszen bár az Ifjúsági Ház nyolcmilliméteres felvevőt és vetítőt, laboratóriumi berendezést adott
a tizenegynéhány lelkes embernek, ez a felszerelés csak az alap a munkához. A tovább fejlődéshez 16
milliméteres felvevőt, a szájszinkront biztosító berendezés stb. kellene. Az amatőr filmesek nehézségei
közismertek, anyagi és technikai eszközeik korlátozottak, a befektetett munka „hatásfoka" gyakran kicsi.
(Még akkor is, ha eredményként nem csupán az aranyérmet, hanem a munka közben elsajátított technikai
és esztétikai ismereteket könyveljük el.) 
Az aranyérmet nyert forgatócsoport, és a többi egyéni vagy egymással társult amatőr az ifjúsági filmklubban
most újabb forgatókönyveken dolgozik. Következő egy esztendei tervükben több kisjáték-, oktató és riport-
film elkészítése szerepel. Rendszeressé akarják tenni a vidéki amatőrökkel a tapasztalatcseréket, szakmai
vitákat. (Az említett fesztivál résztvevőinek nagyobb része vidéki és nem pesti volt.) Tervezi az ifjúsági
filmstúdió, hogy a Győr Városi Tanáccsal közösen 1967 tavaszán megrendezik a vidéki amatőrök filmfesz-
tiválját.
Szakmai körökben vita folyik az amatőrfilmezés jelentőségéről és eredményeiről. Vannak, akik a hivatásos
filmművészet megújhodását is az amatőr mozgalomtól várják. Ha ez túlzásnak látszik is, annyi bizonyos,
hogy sok neves rendező kezdte pályafutását nyolc- vagy tizenhat-milliméteres kamerával, s hogy az elmúlt
néhány évben sok kiváló amatőrfilmre és rendezőjére figyeltek fel a szakemberek. Győr
pedig egy ilyen fesztivál megrendezésével a filmes közvélemény
középpontjába kerülhetne. (g. b.)

Góczán Károly előadása az OTDK-n (Országos
Tudományos Diákköri Konferencia) 1979

39



1967
az év hangulatát mutató híreket, karikatúrákat és cikkeket a Kisalföld, a Ludas Matyi 1967. évi

számaiból, valamint a Pergő Képek 28 összefoglaló számból válogattuk

GYŐRBEN TÖRTÉNT  
Megjelenik az Arrabona Múzeumi Közlemények 9. száma (szerkesztő: uzsoki András) ▪ har-

madik lett a bajnokságban és egyben a legjobb vidéki csapat a Rába Vasas ETO (Tóth László,
Keglovich László, Orbán Árpád, Izsáki László, Nell Lajos, Kiss zoltán, Stolcz János, Varsányi
Tibor, Györfi László, Somogyi József, Szaló József – edző: Baróti Lajos ▪ május elsején adták

át Kiskúton a „Május 1. Kultúrparkot, amely két részből állt – állatkert és vidámpark. utóbbiba a
belépő 1 Ft, a játékhasználat 2 Ft) ▪ elkészült Győr általános rendezési terve (tervező: Fátay

Tamás) ▪ a Panoráma Kiadó gondozásában megjelenik Czigány Jenő Győr című városkalauza  
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Magyarországon bevezetik a GYES-t ▪ Muhammad Alit - miután megtagadta a vietnámi kato-
nai szolgálatot - eltiltják a boksztól, világbajnoki címét visszavonják ▪ kitör a „hatnapos háború”
Izrael és az őt körülvevő államok között ▪ a bolíviai hadsereg egyik tisztje lelövi Che Guevarát

AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI
Százszorszépek (r. Vera Chytilová) ▪ Bonnie és Clyde (r. Arthur Penn) ▪ Szevasz, Vera (r.
Herskó János) ▪ Weekend (r. Jean-Luc Godard) ▪ Bohóc a falon (r. Sándor Pál) ▪ Tűz van,

babám (r. Milos Forman) 



HORVÁTH
SÁNDOR
szül.: Győr, 1945 – 
elhunyt: 2007
A neten talált nekrológ-
jában írják róla: „arany-
tollas újságíró, lapszer-
kesztő, a Kisalföld egy-
kori munkatársa, a

MÚOSZ elnökségi tagja, a győri médiaklub alapító
vezetője volt”. Filmes szempontból ott találjuk a
Győri Ifjúsági Filmstúdiót alapító ősatyák között, és
az Országos Amatőrfilm Fesztiválon arany fokoza-
tot, azaz a nagydíj mellett a második legjelentő-
sebb elismerést nyerő Alkohol című film alkotói
között. Még három nevéhez kötődő filmet sikerült
kihámoznunk a sokféle filmes listából, de valószínű
több is lehetett. Személyesen megismertem a Me-
diawave miatt és mindig emlegette amatőrfilmes
múltját.
Filmográfia:
* Alkohol (1966, ff, N8, 7 perc – Maráczy Ferenccel
és Láng E. Attilával közösen) ▪ XIV. Országos Ama-
tőrfilm Szemle, Budapest, 1966, I. díjasa (arany fo-
kozat) ▪ Dunántúli Amatőrfilm Pályázat, Sárvár,
1968, III. díj
utak… (1970, ff, N8, 7 perc, kisjátékfilm – Szaló
Lajossal közösen) ▪ IV. Országos Vidéki Amatőr-
filmszemle, Győr, 1970, bronz díjasa ▪ IV. Orszá-
gos Vidéki Amatőrfilmszemle, Győr, 1970, a
Megyei Tanács különdíja
Tárlatvezetés (1973, ff, 16m, 4 perc – Kovács Ró-
berttel és Reisinger Verával közösen)
Karácsony Nardán (1983?) ▪ XIII. Országos Néprajzi
Amatőrfilm Szemle, Pécs, 1983, ezüst fokozat
Filmjei státusza:
A *-al jelölt film megtekinthető a Győri Filmesek Archívu-
mában, Tóth Tamás átírásában.

LÁNG E. 
ATTILA  
szül.: Győr, 1947 – egy
német nyelvű Wikipe-
dia oldal szerint még
valószínű él
Csak annyit tudunk
róla, hogy a győri fil-
mes hőskor aktív ré-

szese volt. Az Ifjúsági Filmstúdió alapítója és az
Alkohol című többszörös díjnyertes film elsődleges
szerzője (Horváth Sándor és Maráczy Ferenc al-
kotótárssal). 
Nyilván tehetséges filmes lehetett, mert a követ-
kező, Abortusz című filmje is arany fokozatot nyert
az Országos Vidéki Szemlén, és bekerült az orszá-
gos fesztivál versenyprogramjába. Valószínű, hogy
nem sokkal ezután, ismeretlen körülmények között
elhagyta az országot, ami akkortájt nem volt egy-
szerű hivatalosan. Nagy Martina nyomozott utána
és Ausztriában talált a nyomára. Ott végzett egye-
temet, majd színháztudománnyal foglalkozott.
1974-ben nyújtotta be doktori disszertációját,
amelynek témája Balázs Béla volt. Majd a Bécsi
Ünnepi Játékok és a „Theater an der Wien” drama-
turgja és rendezője volt. Megjelent több színház-
elméleti munkája és írása.
Filmográfia:
* Alkohol (1966, ff, N8, 7 perc – Horváth Sándorral
és Maráczy Ferenccel közösen) ▪ XIV. Országos
Amatőrfilm Szemle, Budapest, 1966, I. díjasa
(arany fokozat) ▪ Dunántúli Amatőrfilm Pályázat,

(Kisalföld,1967.01.15.)

Az országos amatőr-filmfesztiválon aranyérmet nyert Győri Ifjúsági Filmstúdió további eredményes tevé-
kenységének segítésére a… filmnovella-pályázatot hirdetett… 
A jeligés pályázatra Győrből, a megyéből, sőt Budapestről is érkezett pályamunka - összesen tizenkilenc…
. nem mindenki vette figyelembe, hogy amatőrfilmesek kívánják a novellákat filmre írni. Ifjúsági amatőr
filmstúdió szerény anyagi és technikai lehetőségekkel – nem pedig filmgyári alkotócsoport sokmilliós költ-
ségvetéssel.
Sikerrel zárult a pályázat. A filmstúdió hosszú időre elegendő, forgatásra alkalmas novellához jutott. Lényeges
azonban, hogy az Ifjúsági filmstúdió vezetősége tartsa a kapcsolatát a pályázókkal, kölcsönösen alkalmas
időben beszélgessenek terveikről, elgondolásaikról. Elvégre így könnyen elérhető, szinte „saját szerzőgár-
dával” tanácskozhat ezentúl a filmstúdió alkotógárdája. Együttműködésük távlati feladata eleve kínálkozik:
méltó felkészülés a hétszázéves Győr ünnepségeire.
Hétfőn délután négy órakor az Úttörő és Ifjúsági Házban adták át a díjakat. A bíráló bizottság döntése szerint
megosztott első elsődíjat kapott: Bokori Erzsébet, Kóny (Hogyan győzött a VIII/b?) és Maros László, Győr
(Amíg haragszol), valamint megosztott második díjat kapott Hamar Imre, Győr (Találkozás) és a „Kurír” jeli-
gével beküldött Hazugság című pályamunka szerzője.

Előtérben 700 éves évforduló 

(Kisalföld, 1967.01.27.)

A dunántúli színházak győri szereplése nyitánya lesz egy országos, sőt nemzetközi eseménynek. Az elkép-
zelés az, hogy minden évben bővítik a vendég színházak kört, és a 700 éves évforduló alkalmából – 1971-
ben - a Vidéki Színházak Országos Fesztiválját rendezik meg. E merésznek tetsző elképzelésnek az ad
alapot, hogy 1971-re el kell készülnie az új színháznak. A színházi fesztivált konferencia is követné. Szán-
dékában áll a városnak vándordíjat alapítani, amelyet a legjobb alakításért, a legkiválóbb rendezésért ítél-
nének oda. Kiemelkedő eseménye lesz az idei győri nyárnak az országos amatőr filmfesztivál. A Győri Ifjúsági
Filmstúdió megkapta a rendezési jogot. Ismeretes már, hogy a Magyar Úttörőszövetség elnöksége úgy dön-
tött, hogy Győrből indítja el az úttörők országos méretű Auróra-akcióját az Októberi Forradalom évfordulója
tiszteletére.

Amatőr filmek

(Kisalföld, 1967.02.07.)

A „Győr, nyár, 1966" eseményeiről húszperces riportfilmet forgatott a győri Ifjúsági Filmstúdió. Nemrég be-
fejezték a harmincöt perces Győr című ismeretterjesztő filmjüket is. Mindkét nyolcmilliméteres, hangosított
technikával készült filmet holnap (szerdán) a Tanítóképző Intézetben bemutatják a városi tanács vb műve-
lődésügyi osztálya munkatársainak.

Amatőrfilmszemlét rendeznek Győrött 

(Kisalföld, 1967.02.12.)

A tavaly novemberben Budapesten rendezett XIV. országos amatőr-filmfesztiválon négy aranyérem közül
egyet a győri Ifjúsági Filmstúdió tagjai nyerték. Az erről szóló tudósításban megemlítettük a Filmstúdió és a
Győr Városi Tanács művelődésügyi osztályának tervét arról, hogy az idén a vidéki amatőrök részére szemlét
rendezzenek Győrött. Az illetékesek példamutató ügyszeretettel és gyorsasággal karolták fel és támogatják
a filmszemle tervének megvalósítását. A Pergő Képek, az amatőrök szaklapja rövidesen közli a Magyar Or-
szágos Amatőrfilm Szövetség és a Győri Ifjúsági Filmstúdió pályázati felhívását. A szemlén a fővárosi ama-
tőrfilmesek kivételével minden egyénileg vagy stúdióban, illetve klubban dolgozó amatőr részt vehet. Pályázni
lehet bármilyen témájú és technikájú filmmel…

Kis hírek

(Kisalföld, 1967.05.11.)

Abortusz címmel új kisfilmet forgat a Győri Ifjúsági Filmstúdió. A Turi Lajos novellája alapján forgatott 16 mil-
liméteres kisfilm riport-és dokumentumelemeket felhasználva foglalkozik az abortusz problémáival.

Elbírálták az amatőrfilmeket 

(Kisalföld, 1967.05.23.)

Vasárnap előzsűrizték a győri művészklubban az első vidéki országos amatőr filmfesztiválra beérkezett 44
alkotást. A zsűri tagjai: Lorencz József, a magyar Amatőr Film szövetség főtitkára, Herbai Ágnes, a Népmű-
velési Intézet küldötte, Dékány István, a Magyar Amatőr Filmszövetség elnökségi tagja, Vidonyi Dánielné,
az MSzMP Győr-Sopron megyei Bizottság agitprop. osztályának munkatársa, Magyar István, a Győr-Sopron
megyei Tanács művelődésügyi osztályának főelőadója, Molnár Ernő és z. Szabó László tanárok, Góczán

41



Sárvár, 1968, III. díj
Abortusz (1967, ff, N8, ? perc – Szaló Lajossal kö-
zösen) ▪ I. Országos Vidéki Amatőrfilm-szemle,
Győr, 1967, arany díjasa (arany fokozat, gyakorla-
tilag megosztott második hely) ▪ XV. Országos
Amatőrfilm Fesztivál, Budapest, 1967, verseny-
program
Filmjei státusza:
A *-al jelölt film megtekinthető a Győri Filmesek Archívu-
mában.

MARÁCZY 
FERENC  
szül.: Győr, 1946 – 
elhunyt: 2013
„A Győri Ifjúsági Film-
stúdiót én alapítottam
meg. (Ezt újságcikkek-
kel tudom igazolni, pl.
Filmvilág, Kisalföld,

Népszabadság)…” / a teljes levél, a fejezet elején
olvasható/ 2013-ban hunyt el és özvegye, alkotó-
társa M. Poós Gizella jóvoltából a családi archí-
vumban fennmaradt filmjeit megkaptuk és így

legalább az életmű egy részét sikerült elhelyez-
nünk archívumunkban. Filmjei számos helytörté-
neti értéket örökítettek meg, amelyek ma már csak
az ő mozgóképein keresztül idézhetőek meg. Kü-
lönösen szívügye volt kerülete, Győr-Sziget meg-
örökítése. Egy ideig a Kisalföld fotósaként is
dolgozott. (Az archív fotó az Alkohol című díjnyer-
tes film forgatásán készült, 1966-ban) És mint az
„természetes” egy fotósról, filmesről a legnehezebb
portrét találni, így voltam vele is, de a kutakodás
közben véletlenül találtam egy olyan Kisalföld be-
számolót (2004.06.5.), amelyen egy képen belül
vagyunk, másokkal együtt (a bal szélen, egy Me-
diawave filmkatalógust lapozgatva látható).

I. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle

(Kisalföld, 1967.06.2-4.)

A Szemlére az ország 13 városából és községéből 44 film érkezett, ebből 5 műszaki kategóriában.
8 mm-es filmek: PANTASIE IMPROMTu /Kovács Róbert, Győri Ifjúsági Filmstúdió/ ▪ ÚJ SzEMMEL /Kovács
Róbert, Gy.I.F./ ▪ KAPCSOLATOK /Góczán Károly, Gy.I.F./ ▪ ÉLETüNK NAPSuGARA /Weicher Ede,
Gy.I.F./  ▪ FÉNY ÉS ÁRNYÉK /Weicher Ede, Gy.I.F./ ▪ CSAK JÁTÉK /dr. Gulyás László, Miskolc/ ▪ TISzAI
ÁRVÍz /Litvai Ottó, Miskolc/ ▪ A LEVÉL /Lenti A.F.K. kollektívája/ ▪ A 10.000.453.-IK /dr.Oláh Imre, Hajdúbö-
szörmény/  ▪ DuETT /Kálmán Ferenc, Veszprém – ő is győri csak Veszprémben járt iskolába/ 
16 mm-es filmek: ABORTuSz /Láng E. Attila,
Gy.I.F./ ▪ NESzEBAR /Nagy László János, Deb-
recen/ ▪ KOMLÓI „MÁJuS 1” Művelődési ház
híradója ▪ SzEGEDI IPARI KIÁLLITÁS, 1966.
/Tookos György, Szeged/ ▪ ELEKTRONCSŐ
/Lőrincz László, Gy.I.F./ ▪ REKONSTRuKCIÓ
/Maráczi Kálmán-Fekete György, Győr/ ▪  HÚ-
zÓHÁNTOLÁS /Maráczi Kálmán, SzIM Cél-
gépgyár Győr/ ▪ LIPCSEI VÁSÁR 1967 /Kovács
Róbert, SzIM Célgépgyár Győr/ ▪ TÖRPEAG-
REGÁT /Kovács Róbert, SzIM, Célgépgyár,
Győr/
A Szemle általános technikai színvonala meg-
lepően magas volt, pl. egy film, amely a 1966.
évi Országos Fesztivál előzsűrijén főképp feltű-
nően szép fényképezésével jutott tovább, itt
nem tűnt ki ugyanezzel /"Fantaisie impromptu"/.
A 44 filmből csak 5 nem ütötte meg a bemutat-
hatóság technikai minimumát. 
Június 2-án a reprezentatív RÁBA filmszínház-
ban dr. Eszik Mihály, Győr város Tanácsa Mű-
velődési osztály vezetője nyitotta meg a GYŐRI
NYÁR 1967 rendezvénysorozatát és ennek első
eseményeként az I. ORSzÁGOS VIDÉKI AMA-
TŐRFILM SzEMLÉT. utána Darvas Frigyes a KISz Győr városi VB titkára, majd Herskó János filmrendező,
a zsűri elnöke üdvözölte a megjelenteket. 
zsűri: Herskó János filmrendező, a zsűri elnöke ▪ Bauer György esztéta ▪ Sényi Imre TV szerkesztő ▪ Gyur-
kovits Antal TV hangmérnök ▪ Németh Sándor a KISz Győr városi VB tagja ▪ Szőnyi Gusztáv okl. gépész-
mérnök ▪ Dékány István filmrendező
… A legnagyobb vitát az "Abortusz" Arany-díja váltotta ki. A szerző közéleti érdeklődését már előző filmje
/Alkohol/ is bizonyítja. Most ismét ilyen közérdeklődésű témát dolgoz fel. Ez a film nem tudja a témát kellő
mélységben tárgyalni és főleg bonyolultságában nem, néhány részigazság felvillantásával eltakarja az egész
komplexumot. A színes betétek egyensúly zavarokat okoznak, a két módszer /a cinema verite és a konstruált
keretjáték/ "üti egymást”, választani kellett volna az egyiket és nem keverni. Külön kár, hogy a befejező
"slussz poénnál" nem tudja befejezni a filmet, pedig ez érzelmileg nagyon sokat emelt volna rajta. A zsűri
annak tudatában, hogy a vállalt feladatot nem sikerült megoldani a téma felvetését, a szándékot és néhány
részeredményt díjazott…
…A műszaki filmek közül a SzTM Célgépgyár kollektíva Arany-díjában a munkát díjazta elsősorban a zsűri.
A filmek precízek, jól megcsináltak, de érdektelenek. /Egy jellemző vélemény a három filmről: - Nem értem
őket, de ezeket a filmeket nézve nem is bánom./ A három film közül a különdíj a "Húzóhántolás"-t emeli ki
valamennyire, mert ennek a filmnek van emberközelsége. Az ''Elektroncső" Ezüst-díja a közérthetőségének
köszönhető. A "Rekonstrukció" teljes érdektelensége fulladt, nem is szólva arról, hogy a film 1/3-a szól csak
a rekonstrukcióról, a többi egy technológiai folyamatot mutat be /nagyon hosszan!/…
…A Megyei Tanács különdíját az adományozó szerv saját megfogalmazású indokolása alapján ítélte oda a
filmnek, ugyanúgy, mint a Moziüzemi Vállalat tette. A többi különdíjat az adományozó szervekkel egyetér-
tésben a zsűri ítélte oda. 
A "Fantaisie impromtu" c. film /második „Ezüst”/ korrekt munka, mondanivalója mindenki számára világos,
egyértelmű és ezt elsősorban a Schönberg "muzsika" teszi, a kép csak kíséri a zenét. 
A harmadik „Ezüst” a "Fény és árnyék" c. filmé lett. A filmről fentebb már szóltunk, most talán Weicher Ede
munkájáról ejtenénk néhány szót a másik filmje /"Életünk napsugara"/ és a különdíja kapcsán. Nem véletlenül
nevezte a zsűri Weicher tevékenységét fényképezésnek, mert alapvetően nem filmes, hanem fotós munka
/igaz, hogy igen szép/, annak ellenére, hogy igen jó ritmusú, jól vágott képei is vannak /pl. a hintázás/…
…Feltétlenül köszönet és dicséret illeti meg a Győri Ifjúsági Filmstúdiót a Szemle megszervezéséért, a ren-
dezésért és a lebonyolításért. A technikai berendezésekben keletkezett kisebb hibák és zavarok az ilyen jel-
legű rendezvények állandó velejárói, ezért a győrieket külön szemrehányás nem érheti. Egyetlen dolog van,
amin változtatni kéne - az igen szép, reprezentatív (és működő légkondicionálóval felszerelt) 800 személyes
Rába moziban elveszett a 300 néző. Ezért a jövőben vagy kisebb moziban, illetve helyiségben kellene a

Károly, a Győri Ifjúsági Filmstúdió elnöke. 
A negyvennégy film közül az előzsűri tizennyolcat javasolt bemutatásra a fesztiválon, tíz nyolcmilliméteres
és nyolc 16 milliméteres amatőrfilmet. Legérdekesebbek - rangsor nélkül - a Duett Kálmán Ferenc filmje
(Veszprém), A tízmillió-négyszázötvenharmadik - Dr. Oláh Imre (Hajdúböszörmény) és az Abortusz című fil-
mek voltak - ez utóbbi Láng E. Attila győri filmes alkotása. 
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Szemlét megrendezni, vagy legalább a Rába mozi erkélyét kellene lezárni, hogy a közönség csak a föld-
szinten helyezkedjen el, ne legyen a nézőtér egyharmada üres - ez az egész Szemle reprezentatív külső-
ségeit is emelné. 
A Szemle időpontja elég korai ahhoz, hogy
az Országos Fesztiválig az alkotók még ja-
víthassanak filmjükön. A Szemle jó alkalmat
ad arra, hogy bemutatkozhassanak azok a
vidéki alkotók, akik - az e hasábokon belül
többször tárgyalt okok miatt - az eddigi
egyetlen jelentős fórumon az évi Országos
Fesztiválon nem tudnak nyilvánosságot
kapni, nem férnek be a legjobb harminc
közé, a Fesztivált követő bemutató sorozat
/amelyen a kiesett filmek szerepeltek/ egy-
részt érdektelenségbe fulladt, másrészt a vi-
dékiek, akik leginkább érzik az elszige-
teltséget nem tudnak gyakran felutazni Bu-
dapestre. 
A Szemlével kapcsolatban a hiba forrása ott
van, hogy egyesek esetleg túlértékelik a Vi-
déki Szemle jelentőségét és az Országos
Fesztivál "ellenfesztivál"-jaként kezelik,
pedig a rész mindig kevesebb, mint az
egész. A következő években a győriek fo-
lyamatosan kívánják megrendezni a Szem-
lét, műsorát bővítve a Műszaki Amatőrfilmek Szemléjével /amit a MAFSz-szal és a METESz-szel közösen
rendeznek/ ezzel az eseménnyel az egész Győri Szemle jelentőségét emelik.
A rendezők ígérik, hogy a város egyetlen szállodájának a Vörös Csillag új szárnyának felépülésével jövőre
a kényesebb igényűek szállásproblémái is megoldódnak.
A győriekkel együtt reméljük, hogy a gavalléros vendéglátás, a jó kiegészítő programok, a bemutatkozás le-
hetősége és nem utolsó sorban az elnyerhető díjak még több vidéki amatőrfilmest visznek a következő
évben Győrbe. /Dékány István/

Ünnepi könyvhét helyi kötetekkel 
(Kisalföld, 2006.06.07.)
Idén 71. alkalommal rendezi meg a Magyar Könyv-
kiadók és Könyvterjesztők Egyesülése az ünnepi
könyvhetet. A rendezvényre megyei kiadványok is
készültek… Az idei könyvhétre két irodalmi-művé-
szeti kötet is megjelent a kiadó (Hazánk) gondozá-
sában: Vitnyédi Németh István pap-költő „Megjött
a nyár" című posztumusz kötete, valamint M. Poós
Gizella és Maráczy Ferenc „Pillantás a hídra" című
sajátos hangulatú albuma…
Filmográfia:
* Alkohol (1966, ff, N8, 7 perc – Horváth Sándorral
és Láng E. Attilával közösen) ▪ XIV. Országos Ama-
tőrfilm Szemle, Budapest, 1966, I. díjasa (arany fo-
kozat) ▪ Dunántúli Amatőrfilm Pályázat, Sárvár,
1968, III. díj
* Apu és anyu a kertben (1966, ff, N8, 2 perc)
Sátorosok (1968, ff, N8, 5 perc, kísérleti) ▪ II. Or-
szágos Vidéki Amatőrfilm-szemle, Győr, 1968
Tűzhely (1968, ff, S8, ? perc – Maráczy Kálmánnal
közösen) ▪ Dunántúli Amatőrfilm Pályázat, Sárvár,
1968, II. díj
* Műhely (1968, ff, N8, 8 perc, portré – Maráczy
Kálmánnal közösen) ▪ II. Országos Vidéki Amatőr-
film Szemle, Győr, 1968, KISz különdíj
Édesipar - veszélyes ipar (1968, ff, S8, ? perc –
Gárdonyi Bélával és Maráczy Kálmánnal közösen)
▪ Országos Munkavédelmi Amatőrfilm Szemle, IV.
helyzés
* Cicák (2000, színes, videó, 17 perc)
* Pinnyédi osztálytalálkozó (2001, színes, videó,
13 perc)
* Győri Keksz a győrieké! – tüntetés a Győri Keksz
megmentéséért (2001, színes, videó, 11 perc)
* GYŐR álomszép SzIGET (2004, színes, videó,
38 perc – M. Poós Gizellával közösen)
Filmjei státusza:
A *-al jelölt filmek megtekinthetők a Győri Filmesek
Archívumában.

MARÁCZY
KÁLMÁN
szül.: Győr, 1940 – 
elhunyt: 2012
Először a Célgépgyár,
majd a Győri Nemzeti
Színház munkatársa
volt. Szabadidejét a 60-
as évek vége táján a fil-

mezés, majd a modellezés töltötte ki. Testvérével,
Ferenccel, a Győri Ifjúsági Filmstúdió alapító tagja,
a győri filmes hőskor részese volt. Időnként kari-
katúrákat is rajzolt.
Filmográfia:
* Alkohol (1966, ff, N8, 7 perc – Horváth Sándorral
és Láng E. Attilával közösen) ▪ XIV. Országos Ama-
tőrfilm Szemle, Budapest, 1966, I. díjasa (arany fo-

(Kisalföld, 1967.06.06.)

Vasárnap befejeződött az I. vidéki országos amatőrfilm-szemle. Délelőtt a Győr városi tanácsháza nagyter-
mében tartotta rendkívüli közgyűlését a Magyar Országos Amatőrfilm Szövetség. Délután nyilvános vitát
rendeztek a szemlén bemutatott filmekről… Este a Rába Filmszínházban - Herskó János kihirdette a szemle
végeredményét. …aranydíjban részesült …az „Abortusz” című film rendezéséért Láng E. Attila. A műszaki
filmek kategóriájában a SZIM győri Célgépgyárának kollektívája a bemutatott három filmért (Kovács Ró-
bert és Maráczi Kálmán). Ezüst díjat ítélt a zsűri …a „Fantasie impromtu” (Kovács Róbert, Győr), a
„Fény és árnyék” (Weicher Ede, Győr) című filmeknek. A műszakiak közül „Az elektroncső” kapott ezüst
díjat (Lőrincz László, Győr). Bronzérmet nyert az „Új szemmel” (Kovács Róbert, Győr), a „Duett” (Kál-
mán Ferenc, Veszprém)… A különdíjakat a következőképpen osztották el. A Népművelési Intézet vándor-
serlegét a legjobb vidéki filmklub számára a Győri Ifjúsági Filmstúdió kapta… az Ifjúsági Ház díját Weicher
Ede érdemelte ki. A Moziüzemi Vállalat operatőri különdíját ifj. Szaló Lajos nyerte az „Abortusz" fényké-
pezéséért…
Az eredményhirdetés után Herskó János a következőket mondotta a fesztiválról. 
- Az utóbbi esztendőkben országszerte megerősödött az amatőrfilm-mozgalom. Ezt az Országos Amatőrfilm
Szövetség tavalyi megalakulása is mutatja. Az országos fesztivál mellett a vidéki filmszemle megrendezése
pedig arra ad lehetőséget, hogy a gyakran kisebb lehetőségekkel induló vidéki amatőrök is versengjenek
egymással, összemérhessék tudásukat, erejüket. Az első ízben megrendezett fesztivál önmagában is je-
lentős, de a győri szemlén kellemes meglepetések értek bennünket. Arra számítottunk, kevés idejük lesz a
felkészülésre a filmeseknek, de a színvonal várakozáson felül jó volt. Természetesen a későbbiektől még
magasabb színvonalat várhatunk és simább szervezést, de az itt díjazott filmek az országos versenyen is
megállják helyüket. A városnak pedig köszönet a kezdeményezésért. A közgyűlésen szóba került, hogy Győr
rendezhesse meg a következő szemlét is. Ez még nem dőlt el. Tapasztalataink alapján javasolni fogjuk. 
Este a Rába Filmszínházban levetítették a díjnyertes műveket…

Pár fotója a Kisalföldből (1966)
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(Kisalföld, 1967.10.12.)

Az Országos Amatőr Filmszövetség és a Műve-
lődésügyi Minisztérium Közművelődési Főosztá-
lyától Győr város megkapta az Országos Vidéki
Amatőr Filmfesztivál állandó rendezési jogát. Az
idei szemlét a szakemberek a budapestivel egyen-
rangúnak minősítették. Az elismerés jogot szolgáltat
arra, hogy hasonlóképpen a győri Ifjúsági Amatőr
Filmstúdió megrendezze ezentúl is a fesztivált. Az
időpont június eleje marad, 1968-ban azonban az ad-
digra már felújított Vörös Csillag Moziban lesznek a
vetítések. 
Rangot adó lehetőség ez Győr városra nézve orszá-
gosan is, de természetesen kötelezettség is: a győri
Amatőr Filmstúdió megerősítését. Ezért a Győri városi
Tanács művelődésügyi osztálya és a stúdió vezetősége
elhatározta, hogy összefogja a városban filmező, stúdión
kívüli amatőröket (előzetes tájékozódás szerint 130 ma-
gánszemélynek van felvevőgépe). 
Ma délutánra hívta össze a művelődésügyi osztály  a
város amatőrfilmeseit a művészklubba, ahol Karafiát And-
rás filmesztéta előadása után megismerkedhetnek a stú-
dióban biztosított rendszeres elméleti és gyakorlati
továbbképzés lehetőségeivel. 
Majdnem két éve alakult a győri Ifjúsági Stúdió. Jelenleg ti-
zenhét tagja van. Eddig is szép eredményeket ért el, 1966-
ban aranyérmet, 1967-ben több első díjat szerzett. Az új
tagokkal azonban könnyebben tudja elvégezni az évközi fel-
adatokat is, és több esélyes alkotással vehet részt a nyári
szemlén. (- mi -)

kozat) ▪ Dunántúli Amatőrfilm Pályázat, Sárvár,
1968, III. díj
Három bemutatott film (?) (1967, ff, N8, ? perc –
Kovács Róberttel közösen) ▪ I. Országos Vidéki
Amatőrfilm-szemle, Győr, 1967, ezüst díjas mű-
szaki kategóriában a SzIM győri Célgépgyár kol-
lektívájának (Kovács Róbert & Maráczy Kálmán)
Képek az óvodások életéből (1968, színes, N8, 15
perc, pedagógia) ▪ II. Országos Vidéki Amatőrfilm-
szemle, Győr, 1968
Tűzhely (1968, ff, S8, ? perc – Maráczy Ferenccel
közösen) ▪ Dunántúli Amatőrfilm Pályázat, Sárvár,
1968, II. díj
Édesipar - veszélyes ipar (1968, ff, S8, ? perc –
Gárdonyi Bélával és Kovács Róberttel közösen) ▪
Országos Munkavédelmi Amatőrfilm Szemle, IV.
helyzés
* Műhely (1968, ff, N8, 8 perc, portré – Maráczy
Ferenccel közösen) ▪ II. Országos Vidéki Amatőr-
film Szemle, Győr, 1968 ▪ II. Országos Vidéki Ama-
tőrfilm Szemle, Győr, 1968, KISz különdíj
Törpegépek (1969, színes, 16mm, 12 perc – Ko-
vács Róberttel közösen) ▪ III. Országos Vidéki
Amatőrfilm-szemle, Győr, 1969
Filmjei státusza:
A *-al jelölt filmek megtekinthetők a Győri Filmesek
Archívumában, Tóth Tamás átírásában.

A kép és hang összefüggései az
amatőrfilmben  

(Kisalföld, 1967.10.18.)

címmel tart előadást Karafiát András filmesztéta holnap dél-
után 5 órakor a győri művészklubban az ifjúsági amatőr
filmstúdió tagjainak.

Tanácsadó szolgálatot  

(Kisalföld, 1967.10.25.)

tart a Magyar Amatőrfilm Szövetség a győri Ifjúsági
Filmstúdió rendezésében, holnap délután fél 5 órai
kezdettel Győrött az Ifjúsági- és Úttörőház klubjá-
ban.

(Kisalföld, 1967.11.24.)

A Győri Ifjúsági Filmstúdió rendezésé-
ben az amatőr filmeseknek előadást tart
november 23-án, délután 5 órai kezdet-
tel Győrött a művészklubban Révész
László televízió-rendezőasszisztens.

Az előadás címe: „Az amatőrfilm, mint a
gondolat képi és hangi ábrázolása!”

Maráczy Kálmán karikatúrái 
(Kisalföld, 1963.06.30. és 08.22.)
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MATUSZ 
KÁROLY
szül.: Győr, 1946 – 
elhunyt: 2013
Győr híres fotográfusa.
Gyerekkora óta fotó-
zott, a győri Révai Gim-
názium végzős diákja-
ként aratta első sikerét

felvételeivel. 1968-tól dolgozott a Magyar Távirati
Iroda (MTI) munkatársaként, a hírügynökség legel-
ismertebb megyei tudósítója volt. 1974 és 1980 kö-
zött dolgozott a Kisalföld megyei napilap
fotórovatánál is. Munkáit hazai és nemzetközi ki-
állításokon mutatták be. Számos alkalommal
nyerte el az év vidéki tudósítója díjat, továbbá fran-
cia szakmai nívódíjjal ismerték el. 2004-ben Győr
városának sajtódíjával tüntették ki, 2005-ben kép-
zőművészeti kategóriás, regionális Príma-díjat,
majd 2012-ben Pro Urbe-díjat kapott. 2005-ben vo-
nult nyugdíjba, de ezután is jelentek meg képriport-
jai. Időnként a helyi filmesek is elcsábították,
biztosan több film készítésben benne volt, de eddig
ennyit tudunk róla.
Filmográfia:
Találkozás (1967 – Szaló Lajossal közösen)
▪ III. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle, Győr,
1969, ezüst fokozat
Filmjei státusza: filmje nincs meg

TURBUK 
ISTVÁN
szül.: Ravazd, 1944 – 
él: Budapest
A hőskor vége felé kez-
dett filmek készítésé-
ben részt venni, de
inkább az utómunkák-
ban működött közre,

felhasználva zenei végzettségét, zenei tájékozott-
ságát. Legtöbbet Weicher Edével párban dolgo-
zott, de szívesen dolgozott a többi alkotótárssal is.
Később a MOKÉP észak-dunántúli kirendeltség
vezetője lett, majd Budapestre költözve is a
MOKÉP-nál folytatta. Az újonnan alakult Társa-
dalmi Filmforgalmazási Osztály vezetője lett, amely
az iskolai oktatáshoz készült filmeket, a különféle
rövidfilmeket és a Balázs Béla Stúdió filmjeit for-
galmazták, valamint bekerült a külföldi filmek be-
szerzését válogató, vásárló csapatba is.
Filmográfia:
Páncélvonat (1969, ff, N8, 5 perc)
Etüd (1970, ff, 16mm, 3 perc, kísérleti film – Kál-
mán Ferenccel közösen) ▪ IV. Országos Vidéki
Amatőrfilm Szemle, Győr, 1970, versenyfilm, bronz
fokozat
Synonima (1970, ff, 16mm, 3 perc, kísérleti film –
Kálmán Ferenccel közösen) ▪ IV. Országos Vidéki
Amatőrfilm Szemle, Győr, 1970, versenyfilm
Szivárvány (1970, színes, N8, 7 perc, kísérleti film
– Weicher Edével közösen) ▪ IV. Országos Vidéki
Amatőrfilm Szemle, Győr, 1970, versenyfilm ▪ IV.
Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle, Győr, 1970,
a Moziüzemi Vállalat hangtechnikai különdíja
(előző 3 filmjéért)
Őszi Shanson (1971, színes, N8, 5 perc – Weicher
Edével közösen)
Kisalföld: „…szép képeivel valóban felidézte az ősz
sajátos hangulatát.” ▪ V. Országos Vidéki Amatőr-
film Szemle, Győr, 1971, versenyfilm
Győr (1971, színes, N8, 7 perc – Weicher Edével

XIV. Országos Amatőrfilm Fesztiválról 

(Pergő Képek, 1957/1.)

…Egyet nyugodt lelkiismerettel leszögezhetünk: a XIV. Országos Amatőfilm Fesztivál sokféle, megszívlelendő
tanulsággal szolgált. 
Mielőtt azonban erre térnék, mégiscsak kívánkozik néhány dicsérő szó. Nem
is elsősorban a fesztivált, sokkal inkább a szerzőket,
közelebbről a vidéket illetően. A bemutató
egyik komoly pozitívumának vélem, hogy a
korábban "Budapest centrikusnak" könyvelt
amatőrfilmezés országos szélesedésről
adott számot. Ha a díjazott filmeket vizsgál-
juk, kiderül, hogy a szerzők jórésze vidéki,
tehát a fejlődés nem csak mennyiségi, de mi-
nőségi is. A számszerinti növekedésen túl,
ennek fontos tartalmi vonatkozásai vannak.
Ezek a vidéki filmek őszinte hangvételűek, nem
bonyolódnak vélt problémák boncolgatásába,
nem akarják "megváltani a világot". Az egyszerű
emberek, a hétköznapok apró és mélységesen
emberi gondjai közé vezetnek bennünket, érezni
rajtuk a földszagot. Remélem nyilvánvaló, hogy
nem csak az egyszerű emberek életéről lehet
őszinte filmet készíteni. De az bizonyos, hogy a
házibulik és zavaros szerelmi történetek után fel-
üdülés volt a Tanya 1024, vagy akár a Pákász reá-
lis, lírai képsora. Egyszóval: a vidéki szerzők jó
irányban tágították ki az amatőrfilmek témavilágát…
(Herbai Ágnes)

XV. ORSZÁGOS AMATŐRFILM FESZTIVÁL 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
50-ik évfordulója tiszteletére 

1967. november 24-26. 
„Az összes művészetek közül számunkra legfontosabb a film.” 

(Lenin) 
Leninnek a filmről alkotott megállapítása olyan időben született, amikor a filmkészítés lehetőségei és meg-
jelenési formái tekintetében nem volt különbség hivatásos és amatőrfilm között már csak azért sem, mert a
kezdeti eredmények és sikerek részesei, a filmművészet úttörői számos esetben a ma amatőrnek jelzett kö-
rülmények és módszerek segítségével juttathatták kifejezésre az új művészet iránti sze-
retetüket és hitüket, tolmácsolták az új művészet formanyelvén
állásfoglalásukat, mondanivalójukat. 
A film méltán felelt meg annak a
minősítésnek, melyet mottóul
választottunk. A filmmel foglalko-
zók, a filmet értők, a filmet nézők
tábora a társadalom hatalmas tö-
megeit jelentik, és hatásuk a tár-
sadalmi tudatformálás
eredményeiben jelentkezik…
zsűri: HERSKÓ JÁNOS – filmren-
dező, Dr. BÁNHIDI zOLTÁN - a
MAFSz elnöke, BENDE MIKLÓS -
rendező, a Fővárosi Tanács VB. Nép-
művelési Osztály képviseletében,
BÚzA GYuLA - a F. M. H. Amatőrfil-
mes Tanácsa tagja, HILDEBRAND
ISTVÁN – filmoperatőr, Dr. KEMÉNY
PÁLNÉ - a Művelődésügyi Minisztérium
képviseletében, Dr. LOHR FERENC –
hangmérnök

Győri film a Fesztivál programjában:

Láng E. Attila & Szaló Lajos: Abortusz
(Győri Ifjúsági Filmstúdió)
Megjegyzés: ebben az évben Gárdos Péter
– 3 filmmel, Gulyás Gyula & Gulyás János
– 2 filmmel és Gulyás Gyula és János külön
is, Buglya Sándor (Medikus AFK), valamint
Jeles András (ELTE AFK) filmje, akkor még
amatőrfilmesként szerepelt a versenyben.



közösen) ▪ V. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle,
Győr, 1971, versenyfilm, Győrről szóló legjobb film
aranykamera díja
Kontraszt (1971 – Weicher Edével közösen) ▪ V.
Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle, Győr, 1971,
versenyfilm, MSzMP Győr városi Bizottságának
különdíja
Szigetköz (1975 körül – Weicher Edével közösen)
Séta a Bakonyban (1972, 11 perc)
Ősszel a Gézaházi szelídgesztenyés sort két okból
örökítették meg: egyrészt a gesztenye gyűjtése,
másrészt a csodálatos őszi színek. zene: Vivaldi
négy évszakból az Ősz tétel.
Sopron (1973, 6 perc)
Körbejártuk a várost és közben megörökítettük a
nekünk tetsző részeket
Debrecen virágkarnevál (1975, 21 perc)
A kíváncsiság vitt el Debrecenbe, hogy milyen is a
Virágkarnevál. zene: Kodály műveiből vegyes vá-
logatás
Románia körút (1981, 32 min.)
Útikönyvből összeállítottunk egy útvonaltervet.
(Nagylak – le a Dunáig és végig a Duna parton –
Ada Kalé sziget – Brassó – Konstanca – visszafelé
a hegyeken keresztül – Kolozsvár – haza) - zene:
vegyesen magyar és román népzene.
Lettország – Litvánia – Észt ország  (1983, 29
perc) 
Turistaút az Express Irodával. - zene: vásárolt
hanglemezről aláfestő hangulatot adó zenei anyag.
NDK (csereüdülés a DEFA-val) (1985, 41 perc)
A magyarországi filmes cégeknek Siófokon volt
egy üdülője, így rendszeresen jöttek az üdülőbe
NDK-s kollégák, illetve mi mentünk az ő üdülő-
jükbe. A DEFA-s üdülő fenn volt a tenger partján
Klütz településen. Volt Berlinben egy kis séta,
utána továbbmentünk a tengerpartra. Mivel saját
autóval mentünk, az oda-vissza úton több helyen
is megálltunk. - zene: az ott vásárolt lemezekről
készült egy összeállítás.
Közép ázsiai körút (1987, 47 perc)
Taskent –Buhara–Szamarkand–Híva útvonalon
sok-sok fotó és film készült, mert annak idején ke-
vesen jutottak el erre a vidékre. - zene: ott vásárolt
lemezről összevágott zenei anyag és közben
hangalámondás a látottakról. 

70-es évek közepe, Novákpuszta
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1968
az év hangulatát mutató híreket, karikatúrákat és cikkeket a Kisalföld, a Ludas Matyi 1968. évi

számaiból, valamint a Pergő Képek 28 összefoglaló számból válogattuk

GYŐRBEN TÖRTÉNT  
Pátkai Tivadar győri író, akkor határőrként látja és mélyen megjegyzi az úttalan utakon

Csehszlovákia felé vonuló tankok tömegét, ugyanakkor Hartyándi Jenőbe, e könyv szerzőjébe,
12 évesen mélyen beég a Győr fölött észak felé vonuló repülők tömege, olyan volt, mint az

őszi vadlibavonulás, Durst György, a Mediawave későbbi kuratóriumelnöke katona és ő is ott
van a határátlépők közt… ▪ szeptember 18-án avatják fel az Erzsébet ligetben a KRESz-par-
kot ▪ megalakul a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola ▪ Győri Filharmonikus 

zenekar – a félhivatalos művészeti intézmény professzionista koncertzenekarrá alakul
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Január elsején Magyarországon bevezetik az „új gazdasági mechanizmus”-t, amely a szocia-
lista gazdaság átfogó reformja akart lenni, csökken a központi tervezés, nő a vállalati önálló-

ság, liberalizálódnak az árak, egyes áruk esetén a piaci keresletnek megfelelően, flexibilis
bérrendszert terveznek ▪ Johnny Cash elkészíti híres koncertfelvételét a folsomi börtönben ▪

Martin Luther King merénylet áldozata lesz Memphisben ▪ Diáklázadások Párizsban, utcai har-
cok a Quartier Latinban ▪ Általános sztrájk Franciaország-szerte ▪ A szovjet hadsereg magyar,
lengyel, bolgár és kelet-német katonai segédlettel bevonul Csehszlovákiába. Ezzel véget ér a
Prágai Tavasz ▪ Richard Nixon az uSA 37. elnöke ▪ A Mattel piacra dobja a Christie-t, az első

afroamerikai Barbie figurát 
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Ha (r. Lindsay Anderson) ▪ Egri csillagok I-II. (r. Várkonyi zoltán) ▪ Feldobott kő (r. Sára Sán-
dor) ▪ Veréb is madár (r. Hintsch György) ▪ A gránátalma színe (r. Szergej Paradzsanov) ▪

Rómeó és Júlia (r. Franco zeffirelli)



IN MEMORIAM WEICHER EDE
1935-2015
Beszélgetés Weicher Edéné Jutka nénivel

Weicher Ede 1935. május 8-án született, Győrött. Szülei gyári munkások (prolik) voltak, tehát egészen más körülmények között születtünk. Férjem szülei derék,
becsületes, szorgalmas emberek voltak. Három fiúgyermeket neveltek. Abban az időben az ilyen családban született gyerekeknek nem voltak nagy lehetőségei,
így Ede esztergályos tanuló lett.

El sem tudom képzelni, hogy az ő
finom kis kezeivel, szép lelkével ho-
gyan tudott volna így élni. A lelke
szép volt, a film nagyon érdekelte,
ezért sokat járt a Csillag moziba. Így
aztán hozzákötődött a filmhez.
Tehát bármennyire is különböző kö-
rülmények közül jöttünk, az egyezett,
hogy mindegyikünknek becsületes,
szorgalmas emberek voltak a szüle-
ink, másszóval az alapok azonosak.
Hát így kezdődött!
Csikár Péter (unoka): „Nyugdíjas
éveit családjának, hobbijának szen-
telte. Papa 2015. január 1-én hunyt
el.”

-  Én 19, ő 22 éves volt, amikor összeházasodtunk, akkor szerelt le. Én otthonról
megszöktem, mert máshoz akartak férjhez adni. A Vörös Csillag mozinál dolgoz-
tunk, ő gépész volt, én meg irodai dolgozó. Az igazgatónk segített nekünk, felhívta
az anyakönyvvezetőt és megkérdezte mikor van szabad hely. Másnap 11-kor ösz-
szeházasodtunk. Előtte a kollégák gyorsan összehozták a ruhákat, mindez három
havi ismeretség után történt és majdnem 56 évet leéltünk együtt. Szegények vol-
tunk, egyszál ruhával indultunk, de apránként összeszedtük magunkat. Két leá-
nyunk született, akitől van öt unokánk és ugyanannyi dédunokánk.
Edének a filmezés volt a szerelme, persze énutánam. Még a bevonulása előtt
bejárt a Vörös Csillag moziba gyakorolni, de a seregben végezte el a mozigépész
tanfolyamot. Egyébként a Frigyes laktanyában volt katona, ott is mozigépészként
szolgált. A forradalom alatti elbizonytalanodott helyzetben is ő járt a tiszteknek
tiszta ruháért, jóban volt velük. Becsületes, tisztességes gyerek volt.
-  Hol volt még mozigépész?
- A Csillagban kezdett, majd a Rába moziban folytatta, és öreg korában, amikor a Csillag megszűnt, a maszek moziban, a Lloydban vetített, a Tóninál. Hosszú
ideig idejárt. Szép volt, jó volt és már a hetedik éve egyedül vagyok… A filmek szerelmese volt. Abban az időben olyan filmek voltak, hogy én is beszöktem a gép-
házba és onnan néztem, meg hát tetszett is a gépész. Akkor alakulgatott a győri
amatőrfilm stúdió, 1962 körül. Nem áltunk jól anyagilag, két gyerekkel nagy ne-
hezen sikerült lakáshoz jutnunk, de nagyon fájt a szíve a filmezésre és összeku-

porgattunk pénzt és vettünk egy 8 mm-es
gépet. Olyan képeket tudott komponálni,
amikor megcsinálta Győr 700 éves évfordu-
lójára azt a filmet, amivel aranykamera díjat
nyert - a 16 mmm-es filmek mellett -, hogy
én akkor fedeztem fel Győrt. Addig csak
mindig futottam, nem néztem fölfelé, hogy
milyen szép ez az épület. Vagy amikor a
Szigetközről filmezett a dr. Göcsei tanár úr
(1915-2009, a győri zrínyi Ilona Leánygim-
názium, ill. Gimnázium tanára /1956–1976/.
A korszerű magyarországi általános- és kö-
zépiskolai földrajzoktatás egyik megalapo-
zója, tankönyvei, oktatási kézikönyvei,
módszertani tanulmányai alapvető fontos-
ságúak. – forrás internet) írta hozzá a szöveget és ő is mondta a film alá. Biciklivel mentünk ki Ásványráróra, gyönyörű volt a
Szigetköz. utána vagy 20 évvel a barátnőmék kivittek, de csak lestem, még a növények is mások lettek, hogy elterelték a
Dunát. Korábban, amikor a pecás öccsével voltunk kint, kifogták a halakat, és természetesen a Duna vízben mostuk meg a
halakat és agyaggal tapicskolták be és nyárson megsütöttük. Istenem, de finom volt! utána a Duna vízben mostuk el a tányért,
és olyan tiszta volt, hogy inni lehetett belőle. Olyan aranyos volt a Göcsei tanár úr, olyan lelkesen segített a férjemnek.
Megnézte a filmet és megírta alá a szöveget.
Engem inkább az irodalom és magyar nyelv érdekelt, de hiába voltam jó tanuló, nem tanulhattam tovább, mert kulák leány
voltam. Édesapámat kuláknak minősítették, pedig se a föld nagysága, se az aranykorona értéke miatt nem lehetett volna, de
tekintélye volt az emberek között a faluban, ezért őt muszáj volt beterelni a TSz-be, hogy a többiek is menjenek.  Akkortáj
kezdtem el dolgozni fiatal gépíróként a magyar tanács oktatási osztályán és lehívattak az elnökségre, hogy mondjam meg
édesapámnak, ha nem lép be a TSz-be, másnap már nem lesz munkahelyem. És abban az időben, ha valakinek nem volt
munkahelye, az börtönbe került. Én még a Szigethy Attila bácsit (1912-1956 - a kommunista pártba nem lépett be. 1950-
től 1954-ig a Győr-Sopron megyei tanács elnökhelyettese, 1954 őszétől a Hazafias Népfront Győr-Sopron megyei al-
elnöke volt. Mint Nagy Imre reformjainak lelkes hívét elmozdították a megyei tanács éléről. 1956-os szerepe miatt
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kivégzik.) is innen ismertem, olyan aranyos ember volt. Megtudta, hogy kónyi vagyok, telefonált, hogy gyere leány –
akkor 16 éves voltam - hazaviszünk. A szüleim meg mikor a fekete kocsi megállt a ház előtt, majdnem szívbajt kaptak.
- 56-ban is ott dolgozott?
-  Nem, egyszer csak közölték velem, hogy holnaptól a megyei pártbizottságra mész dolgozni. Meglátták, hogy gépelek
és áthelyeztek. Mindez 1956. október 8-án történt. Aztán jött 23-a. A leíróban négyen voltunk gépírók, de nem mertünk

az ablakhoz menni, mert a diákok
téglával és mindennel dobálták a
pártbizottság épületét. Dolgozni már
nem volt mit, leengedtük a redőnyt
és csak ültünk a sötétben. De ad-
digra már telerakták katonákkal az
épületet. Lőszeres ládákkal volt teli a
folyosó. Nem volt mit csinálnunk,
csak a katonáknak főztük a kávét.
Egyszercsak bejöttek a főnökök, ki-
kukucskáltak a redőnyök résein, azt
mondják, hogy már a bíróság előtt
jönnek. Huha! Megfordultak és meg-
látták, hogy ott ülünk. És akkor

mondják, hogy „az elvtársnők már vételeztek fegyvert?” „Mi? Azt se tudjuk mi történik!” „Akkor vegyék a kabátjukat és
fussanak!” Azóta sokszor gondolkoztam azon, hogy ilyen a pánik. Nem a másik utcán kezdtünk menekülni, hanem
szembe a tömeggel. Kis marhák! „Nincs kokárdátok?” kiáltottak ránk, de valahogy sikerült egyre hátrább sodródnunk
a tömegben, majd egyszer csak a végére értünk. Egy kis kolléganőm Révfaluban lakott, rögtön a híd után, odáig kifu-
tottunk és ott vártuk a férjét, aki a vagongyárból jött. Aztán mikor hazajött, kikísértek az állomásra, akkor még be lehetett
menni a Vöröscsillag mozi mögött a vasút területére és beültem a vagonba. Hat tízkor kellett volna indulnia, de csak
nagy késéssel indult el. Sokan jártunk be Kónyból és amikor megérkeztünk Kónyba, mindegyikünk édesanyja ott várt
sírva bennünket. Hazamentünk és hallgattuk a rádiót, a Szabad Európát és más adókat is, hogy megtudjuk mi történik,
de nem lettünk okosabbak. Aztán nem mertem bemenni dolgozni, csak év végén próbálkoztam meg bemenni, hátha
kapok fizetést. Megyek a Sztálin úton és nézem, hogy a kapuval szemben a parkban egy tank áll egy kis géppisztolyos
orosszal a tetején. Addig ballagtam-ballagtam, a lépcsőn meg fölfutottam. Ha seggbe lő, jól néztem volna ki és akkor vettem észre, hogy le van omolva a fal, mert
valószínű egy gránátot dobtak be oda. Aztán kérdezősködtem és mondták, hogy már nem itt van a pártbizottság, hanem az 1-es Posta emeletén. Akkor elmentem
oda, mert hát a fizetésemet mégiscsak meg kéne kapni. Fölmentem és megkaptam a fizetésemet december 31-ig és a munkakönyvemet is. Aztán ahogy kezdett
kicsit elcsendesedni a világ, próbáltam elhelyezkedni, de akárhová mentem, megnézték a munkakönyvemet, utolsó bejegyzés, megyei pártbizottság, sehova nem
vettek föl. De kaptam a kónyi tanácstól munkanélküli segélyt. Aztán nagy nehezen, a nyár elején egy barátnőm szerzett be szerződéssel az OFOTÉRT-hoz. De

aztán meghallottam, hogy a mozihoz keresnek gépírót, ebédidőbe gondoltam
odamegyek, és akkor helyezték oda a Baranyait a megyei pártbizottságról, ő meg-
nézte a munkakönyvemet és felvett. Így kerültem a megyei moziütemi vállalathoz
és lett hamarosan a férjem Ede, ahogy a beszélgetést kezdtem.”

Csikár Péter (unoka): „Amikor 1998-ban nyitott a Győr Pláza, még ekkor is meg-
keresték, hogy segítsen az új mozi beüzemelésben, illetve az újoncok betanítá-
sában. Papám ekkor 63 éves volt. Szívesen el is vállalta, de amikor tartós állást
kínáltak neki, ő azt mondta: hiányzik a fizikai kapcsolat a filmmel, mindemellett
lelketlennek érezte, hogy ül egy vezérlőben, és apró monitorokon, hang nélkül
követi az eseményeket. Ezután még pár évre visszakerült a Lloyd moziba, ahol
ismét régi, megszokott gépeken dolgozhatott egészen 2007-ig, a mozi bezárá-
sáig. Nagypapám ekkor, 72 évesen vonult vissza.”
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Díjnyertes amatőrfilmeket 

(Kisalföld, 1968.01.12.)

mutatott be a Tanítóképző Intézet növendékeinek tegnap délután 8 órai kezdettel a győri Ifjúsági Filmstúdió.

WEICHER EDE
szül.: Győr, 1935 - 
elhunyt: 2015 
Mozigépész volt és a
győri filmes úttörők
egyike. Sajnos nem tu-
dunk róla közelebbit,
filmjei nincsenek meg,
pedig nagyon termé-

keny alkotó volt, több korszakon átívelően alkotott.
Jobb híján, és filmcímeit végig nézve, egy teljes
élet filmszerű lepergése sejlik fel. Sok mindent ki
lehet olvasni belőlük. Ha már filmjeit nem is láthat-
juk, itt elolvashatjuk a róla és gépész társairól ké-
szült Kisalföld portrékat. Fontosak ezek, mert
hangulatosan adják vissza a filmezés technikai ol-
dalának kihívásait. Sokunk számára ismerős gon-
dok, mert az amatőr nemcsak filmet készít, hanem
akár szereti, akár nem, vetít is.
Látogatás Picassonál – Új keskenyfilmek
(Kisalföld, 1965.12.11.)
Mérgelődik a gépkezelő, Weicher Ede, az új kes-
kenyfilmeknél „harapós” kedvűvé válik a vetítőgép.
Pedig a masina is új, és a régebbi, többször játszott
szalagoknál semmi zavar. Amikor a legújabb szál-
lítmányból fűz be, egy-két méter után felkapja a
szerkezet, s ha gyorsan nem lassítaná le, pillana-
tokon belül széttépné a filmet. Márpedig a közön-
ség az új filmekre kíváncsi - ezen a szakmai
bemutatón…
Duruzsol a vándorgép 
(Kisalföld, 1975. 01.30.)
Velük akartam menni, hogy már testközben is be-
szélgethessünk, de hát a furgonba csak ketten fér-
nek. Horváth Vince és Weicher Ede, a
vándormozisok. S persze még fel fér a járműre a
„szerelés", hogy is indulhatnának nélküle! Két mo-
zigép, hozzá az erősítő, állványok, kábelek, hang-
szóró, s egy rekeszes láda a filmtekercsekkel. A
vándormozisok Abdán kezdik a hetet, méghozzá
csütörtökön, mert a mozikban csütörtök a váltás
napja, pénteken Markotabödögén vetítenek, szom-
baton Enesén. Nagyszentjánosra hétfőn mennek
minden héten, kedden Bőnyrétalapra, s az utolsó
nap a mozis hétből a szerda - Vitnyéden találja
őket. 
Illatos út a semmibe - hirdeti néhány kép a bőny-
rétalapi művelődési ház, kitört üvegű ajtaja mellett.
Ez az a bizonyos üvegajtó, aminek megmászására
kényszerültek, nemrég a mozinézők. Azelőtt is,
azóta is az jár a kitört ajtajú, bezárt művelődési
házba, aki akar. Akkor a vándormozisok is ott
másztak be, mert mint mindenhol, itt is csak bérlik
a termet egy-egy estére egy héten. Bemásztak,
mert előadás el nem maradhat, mert a szokott na-
pokon mindig várják őket. Bőnyrétalapon legutóbb
a szokottnál is többen, hiszen máskor harmincan,
ha összejönnek a falubeli fiatalok egy-egy mozie-
lőadásra, s most többen voltak hatvannál. 
- Általában itt szoktak lenni a legkevesebben, a hat
falu közül. Vitnyéden pedig a legtöbben - mondják
a vándormozisok. - De mind a hat faluban jószeri-
vel csak fiatalok, a felnőttek ritkán járnak moziba.
Szinte törzsközönségünk van mindenhol. Arcról is-
merjük lassan mindegyiküket. Eleinte előfordult,
hogy le kellett állni a vetítéssel, mert dohányoztak,
zsibongtak, hangoskodtak... 
Nézem Weicher Edét. Hatalmas izmokat sejtet a
feszes pulóver, s Horváth Vince is markos ember,
ha termetre kisebb is. No persze az erőre nem a
közönség fegyelmezése miatt van szükség, hanem

Győri nyár, 1968 
Megnyílt az amatőr-filmszemle 

(Kisalföld, 1968.06.08.)

A II. Országos Vidéki Amatőrfilmszemle tegnap este hét órakor nyílt meg Győrött, a Vörös Csillag Filmszín-
házban. Az ország minden részéből érkeztek vendégek - amatőrök, akiknek filmjét vetítik és akik csak ér-
deklődnek -, hogy az utóbbi néhány évben megizmosodott vidéki amatőrfilm mozgalom seregszemléjén
részt vegyenek, tájékozódjanak. 
Dr. Szabó Mihály, a Győr városi Tanács VB titkára nyitotta meg a szemlét. Az elnökségben helyet foglaltak:
Kemény Pálné, a Művelődésügyi Minisztérium közművelődési főosztályának munkatársa, Herbai Ágnes, a
Népművelési Intézet munkatársa, dr. Németh András, a Magyar Amatőrfilm Szövetség elnöke, Kleizer Flórian,
az MSzMP Győr-Sopron megyei Bizottság művelődési és agitációs osztályának munkatársa, Molnár Lajosné,
az MSzMP Győr városi Bizottság titkára, Kollár Tibor, a KISz megyei Bizottságának első titkára, Szaló Lajos,
a megyei tanács vb. elnökhelyettese, Darvas Frigyes, a KISz Győr városi Bizottságának titkára, Góczán Ká-
roly, a győri ifjúsági filmstúdió elnöke, Valaczkai Edit, győri Úttörő- és Ifjúsági Ház igazgatója. — 
Kiemelkedő jelentőségű eseménye ez a szemle a Győri nyár idei programjának - mondotta dr. Szabó Mihály.
- A jelentkezők nagy száma, az amatőr-mozgalom fejlődése mellett annak is tulajdonítjuk, hogy a tavalyi
fesztivál jól sikerült, vendégeink jól érezték magukat, és szívesen jönnek ismét városunkba…

ORSZÁGOS VIDÉKI AMATŐRFILM-SZEMLE 
(Győr, 1968. június 6-9.)

Immár másodízben kerül megrendezésre a vidéki amatőrfilmesek országos szemléje. … — az Országos
Fesztivál mellett — ismét lehetőséget ad a vidéki amatőrfilmeseknek alkotásaik összehasonlítására. 
A szemlére az ország különböző városaiból és községeiből összesen 49 film érkezett, 12 alkotás 16 mm-
es, 37 alkotás 8 mm-es. A beérkezett filmekből az előzsűri 21 alkotást tartott alkalmasnak a szemlén való
bemutatásra. 
Ha a mostani filmeket összehasonlítjuk az I. Országos Vidéki Amatőrfilmszemlére beérkezett alkotásokkal,
feltétlenül színvonal emelkedésről beszélhetünk... 
Győri filmek a Szemle programjában:
Maráczy Ferenc: Sátorosok (1968, ff, N8, 5 perc, kísérleti) ▪ Maráczy Kálmán: Képek az óvodások életéből
(1968, színes, N8, 15 perc, pedagógia) ▪ Weicher Ede: Fifi a horgász (1968, színes, N8, 8 perc, burleszk) ▪
Kálmán Ferenc: Jelentés (1968, ff, 16mm, 7 perc, kisjáték-dokumentum) ▪ Maráczy Ferenc: Műhely (1968,
ff, N8, 8 perc, portré) ▪ Weicher Ede: Fekete kéz (1968, ff, N8, 4 perc, kisjáték) ▪ Góczán Károly: A barokk
Győr (1968, ff, 16mm, 12 perc, pedagógia)
Győri díjazottak:
Bronz díj: Góczán Károly (Győri Ifjúsági Filmstúdió): Barokk Győr 
Különdíjak: Góczán Károly: Barokk Győr ▪ Maráczy Ferenc (Győri Ifjúsági Filmstúdió): Műhely 

Amatőrfilmszemle - Három díj maradt a megyében 

(Kisalföld, 1968.06.11.)

Vasárnap este az ünnepélyes eredményhirdetéssel véget ért Győrött a II. országos vidéki amatőrfilmszemle eseményso-
rozata. Délelőtt a városi tanácsháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tartott a Magyar Amatőrfilm Szövetség. A gyűlésen
ismertették annak a szabálynak a tervezetét, amely a jövő évtől kezdve az országos fesztivál és a vidéki országos szemle
rendezésének körülményeit, lebonyolításának rendjét tartalmazza. Már ekkor megkezdődött a vita a szemle filmjeiről, és
délután folytatódott. A zsűri tagjai - Herskó János filmrendező, a zsűri elnöke, Herbai Ágnes, a Népművelési Intézet mun-
katársa, Horváth Tibor rendező, Sényi Imre, a Magyar Televízió szerkesztője és Szurok János operatőr - elemezték a
szemlén vetített filmeket, válaszoltak az amatőrök kér-
déseire, és vitatkoztak velük… Este 7 órakor a Vörös
Csillag Filmszínházban Herskó János kiosztotta a fesz-
tivál díjait. A zsűri több kategóriában nem adott ki díjat,
másokat összevont... A Győr városi Tanács különdí-
ját Góczán Károly kapta, a díjátadó ünnepség végén
a Győri Ifjúsági Ház vezetője a város 700. évfordulója
tiszteletére felajánlotta a filmet a városi tanács elnök-
helyettesének. 
A díjkiosztás után rövid Interjút kértünk Herskó János-
tól, aki a tavalyi fesztivál zsűri elnöke is volt. 
- A díjakat, kategóriákat hozzáigazítottuk a beküldött
anyag tematikájához, színvonalához. Tavaly a kevesebb
film között nagyobb volt a színvonalkülönbség. Az idén
a javuló színvonal mellett igazán kiemelkedő filmre nem
akadtunk. Jó jelként kell értékelnünk a filmek tematikai
gazdagságát, sokszínűségét. Örömmel állapíthattuk
meg, hogy a néhány évvel ezelőtt felfedezett műfaj, a
portréfilm, amelyből tavaly itt Győrben keveset láttunk, most számban is, minőségben is erőteljesen jelentkezett. A tenni-
valókat elmondtuk az amatőröknek: a filmnyelv alaposabb elsajátítása, az alapvető technikai fogások megismerése és a
dramaturgiai ismeretek gazdagítása az elsőrendű feladat. Csak így érheti el célját az amatőrfilmes mozgalom, hogy az
egyszerű szórakozáson túllépve a közvetlenségével járó előnyök felhasználásával az életnek azokat a területeit is megkö-
zelítse és úgy dolgozza fel, amelyeket és ahogyan a hivatásos filmeseknek nincs lehetőségük… (g. b.)
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a berendezés összeállításához. Egy órával hama-
rabb érkeznek az előadás kezdeténél, s gyors,
összecsiszolódott munkával állítják fel a vetítőgé-
peket. A munka rendje kialakult. szavak nélkül. Ha
egyikőjük elkezdett valamit, a másik tudja, hogy hol
folytassa. Azt mondják, jó barátságban könnyen
megy a munka is: súrlódások nélkül. 
Horváth Vince immár nyolcadik éve vándormozis.
Weicher Ede csupán két hónapja - közös bennük,
hogy mind a ketten szeretik ezt a szakmát. Hogy
miért? Mert mozi. Mándy Iván regényhősei jutnak
eszembe, ők szeretik így a mozit. Ők ketten azért,
mert úgy érzik, nagy szükség van munkájukra,
hogy eljussanak a filmek azokba a községekbe is,
ahol nincs mozi. Szeretik a technikát, amely a fény-
képek sorozatába mozgó képet rajzol a vászonra
(van község, ahol a csupasz falra, mert a községi
illetékesek nemigen törődnek a tárgyi feltételekkel.
Az egyik ilyen falon öklömnyi lyuk tátong, s bizony
van, hogy lírai vagy feszült pillanatok esnek bele.). 
Esténként öt órányi a munka, de mindkettőnek
dolga van még vállalatuknál, a megyei Moziüzemi
Vállalatnál. Horváth Vince gépkocsivezető, Wei-
cher Ede a mesemozit viszi az óvodákba. Mindket-
ten más szakmába indultak, az egyik fodrász volt,
a másik vasesztergályos, s mindkettő mozis lett,
mert jobban szerette, jobban lekötötte az új, mint
a régi. Weicher Ede még közelebb is szeretett
volna jutni a filmszakmához, túl a forgalmazáson
a készítéshez, de hát erre nem volt lehetősége.
Operatőr szeretett volna lenni, s hogy hivatásos
nem lehetett, amatőrként hódol szenvedélyének.
Bár az amatőrfilmezésre már nemigen jut idő: a
szabad estek és napok a családé. Mindkettőjüknek
két gyermeke van, a vetítések után gyorsan sze-
relnek le, sietnek haza, talán még ébren találják
őket. 
Felszerelték a gépeket, míg ezeket megtudtam
tőlük, róluk. Megtelnek a széksorok: srácokkal -
szerelmesnek látszó fiatalokkal. - Nagy többségük
volt már igazi moziban is, néhányuk csak olyan-
ban, hogy ott duruzsolt a hátuk mögött a vándor-
gép. Az egyik vándormozis lekapcsolja a villanyt,
a másik megindítja a vetítőgépet. Szemüket le nem
veszik a sokszor látott filmről: mások most látják
először, a lehető legjobb előadást kell hát produ-
kálni. 
Bőnyrétalap utcáin már sötét van. Tejeskannával
igyekszik egy bácsika hazafelé. Hat liter tejet vitt a
csarnokba. Megnyugtat, hogy innen indul a busz
vissza Gvőrbe. Méltatlankodik, hogy dehogyis jár
ő moziba, hétköznap meg különösen. Hazafelé
menet azért még benéz az ivóba. Vannak-e ott,
vagy csak a moziban? (Bodó)
Filmográfia:
Életünk napsugara (1967) ▪ I. Országos Amatőrfilm
fesztivál, különdíj
Fény és árnyék (1967) ▪ I. Országos Vidéki Ama-
tőrfilm-szemle, Győr, 1967, ezüst díjas ▪ I. Orszá-
gos Vidéki Amatőrfilm-szemle, Győr, 1967, Ifjúsági
ház díja 
Fifi, a horgász (1968, színes, N8, 8 perc, burleszk) 
▪ II. Országos Vidéki Amatőrfilm-szemle, Győr,
1968, versenyprogram
Fekete kéz (1968) ▪ II. Országos Vidéki Amatőrfilm-
szemle, Győr, 1968, versenyprogram
Egy a sok közül (1969, ff, N8, 7 perc) ▪ III. Orszá-
gos Vidéki Amatőrfilm-szemle, Győr, 1969, ver-
senyprogram
Szivárvány (1970, színes, N8, 7 perc, kísérleti film
– Turbuk Istvánnal közösen) ▪ IV. Országos Vidéki

Országos Munkavédelmi Amatőrfilm Pályázat
Budapest, 1968. 

IV. díj: Gárdonyi Béla (Győr): Édesipar - veszélyes ipar

Dunántúli Amatőrfilm Pályázat Sárvár, 1968. augusztus 

II. díj: Maráczy Kálmán - Maráczy Ferenc (Győr): Tűzhely ▪ III. díj: Horváth Sándor - Láng E. Attila - Maráczy
Ferenc (Győr): Alkohol 

Előkelő helyezések

(Kisalföld, 1968.09.06.)

A Győri Ifjúsági Filmstúdió két filmje nyert díjat a sárvári dunántúli amatőrfilmfesztiválon. A Műhely (Maráczy
Ferenc és Kálmán munkája) második, az Alkohol (Horváth Sándor, Láng E. Attila és Maráczy Ferenc készí-
tették) harmadik díjat.

Amatőr filmes

(Kisalföld, 1968.09.17.)

A lengyelországi amatőrfilm-fesztiválon a magyar filmeseket Góczán Károly, a Győri Tanítóképző Intézet ta-
nára képviseli.

Egyet akarunk, de szóljanak rólunk is! 

(Kisalföld, 1968.09.18.)

Interjúban számol be a Magyar Nemzet egyik múlt heti száma a XVI. országos amatőrfilm-fesztivál előkészületeiről, ren-
dezéséről. Az újságíró Karafiáth Andrással, a Magyar Amatőrfilm Szövetség főtitkárával beszélgetett. Az interjú végigtekinti
a magyarországi amatőrfilmezés történetét a harmincas évek „úri passziójától" az elmúlt évekig, amikorra az amatőrfil-
mezés egyre többek számára elérhetővé vált, és megteremtődtek annak a lehetőségei, hogy a filmezés „kedves és mind
gyakoribb időtöltés" lehessen, és sokan arra törekedhessenek, hogy „mondani, művészien kifejezni" is tudjanak filmjükkel. 
Beszámolt a cikk az Amatőrfilm Szövetség megalakulásáról, a szövetség érdekvédelmi munkájáról, a fesztiválok történe-
téről. Éppen ezért meglepő, hogy a Győrött már két ízben megrendezett vidéki amatőrfilmszemle nem kerül szóba a cikkben. 

Egy hobby a művészet felé tart?  

(Kisalföld, 1968.06.16.)

Több-e az amatőrfilmezés a hobbynál, s ha igen, mennyivel, milyen jogokkal, kötelezettségekkel, felelősséggel jár
ez? Az egy hete Győrött rendezett országos vidéki amatőrfilmszemle közönsége, résztvevői valószínűleg feltették
maguknak ezt a kérdést, akár hódolnak a nemes szenvedélynek, akár nem. A kérdés első felére Herskó János
rendező, az amatőrfilm-mozgalom régi híve és támogatója már felelt a vitában. „Az irodalom az egyetlen, amelynek
művelőjét nem egyetemen vagy nem főiskolán képezik íróvá, talán azért, mert az írás technikája könnyen elsajá-
títható, míg a többi művészetek technikáját e célra felállított intézményben tanítják. Éppen ezért az irodalomban a
legnagyobb az amatőr, a dilettáns és a művész versenye. Az utóbbi néhány évben az amatőrfilmezés műszaki,
technikai feltételei megjavultak, eszközei könnyebben beszerezhetők és módszerei elsajátíthatók, ennélfogva meg-
van a reális lehetősége annak, hogy sor kerüljön a filmben is az amatőr, s a dilettáns és a művész versenyére.”
A zsűri hivatásos filmes tagjai többször is elmondták: irigylésre méltók az amatőrök, mert hiszen /adott anyagi és
technikai keretek között/ arról forgatnak, amiről akarnak, nem köti őket sem idő, sem méterhossz, sem műfaj. Meg-
van tehát a lehetősége annak, hogy mindenkit érdeklő, belső és külső társadalmi kérdések felé forduljon a kame-
rájuk. És ebben, ennek megvalósításában nagy az amatőrök felelőssége, és ez már a művészetével rokon. Erre
a felelősségérzetre már láttunk nem egy jó példát: a versenyen kívül bemutatott Fortitudo egy gyermekáldásért
életét adó anyáról, az ülés vagy értekezlet a felesleges és unalmas tanácskozásokról szól; a győri amatőrök tavaly
az abortuszról, két éve az alkoholról forgattak.
Az idei szemlén is találunk - kis túlzással nevezzük így - közéleti filmeket. A Kinek van igaza? egy vendégkönyv
bejegyzéseit szembesíti valósággal, a Strikk és a többiek a szenvedélyesen pénzező gyerekekre figyelmeztet, a
Katarzis egy kamasz fiú töprengéseiről, az Elnevezték prófétának egy, a közvélemény által Prófétává lett egyházfiról
szól. A többi díjazott film is érdekes témájával, ha nem is hibátlan, de átlagon felüli megoldásával aratott sikert:
egy-egy szabómesterről, fazekasról, képzőművészről láthattunk portrét, mások a szúnyogok életét, a barokk Győrt,
vagy éppen mindennapi életünk apró pillanatai keltette érzelmeket választották filmjük témájául. A megye amatőr-
jeinek művei közül a döntőben volt még Maráczi Ferenc (Győr) szokatlan kameramozgással fényképezett tudósí-
tása a cirkuszosok, Maráczi Kálmán (Győr) kissé hosszadalmas riportja az óvodások életéről. A soproni Maurer
Péter híradója a fertődi idény megnyitásáról nem illett bele a szemle tematikájába, Kálmán Ferenc (Győr) Jelentés
című filmje sem eléggé végiggondolt munka. Weicher Ede (Győr) miniatűr krimi paródiát készített. 
A megye amatőrjeinek szereplésével végeredményben elégedettek lehetünk mind számban, mind minőségben.
Ez így van jól, hiszen az a tény, hogy a szemle színhelye Győr, kötelez. Kötelezi persze a rendezőséget is. Bár a
vendégek fogadása, elhelyezése és a programok lebonyolítása mintaszerű volt, a jövőben törekedni kell arra, hogy
- a teljesen ki nem küszöbölhető - technikai zavarokat, fennakadásokat a legkisebbre csökkentsék.
Elsősorban a közönség miatt, amely nem nagyon tüntette ki érdeklődésével a szemlét. Bizonyos szempontból ez
érthető is. A közvélemény nagyobbik része tájékozatlan, vagy szűk kör magánjellegű kedvtelésének tekinti az ama-
tőrfilmezést, s nem kíváncsi rá. (Pedig az amatőrfilmezés már régen túllépte a családi album tematikáját és szín-
vonalát.) Mások - film, film - mozit várnak, ha beülnek a nézőtérre, s néhány perc múlva csalódottan távoznak
(mint a fesztivál első napján is.)
Nyilvánvaló, hogy nem lehet ugyanolyan élményt várni a hivatásosok által készített másfél órás játékfilmtől, mint
a négy-tízperces amatőr forgatta filmtől. Kétféle szemmel kell tehát nézni, mint ahogyan másként nézzük neves
festők kiállítását múzeumban, és a képzőművészeti szakkör tagjainak jól vagy kevésbé jól sikerült műveit a tárlaton.
A nagyközönség és az amatőrök közeledése hosszú ideig tartó folyamat (bár igényeik sohasem esnek pontosan
egybe), de ezt a közeledést tájékoztatással, szervezéssel segíteni a jövőben többek között a fesztivál rendezőinek
dolga is lesz. (G. B.)
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POL 8  - Lengyelországi tanulságok  

(Kisalföld, 1968.09.22.)

Az elmúlt héten rendezték meg a lengyel amatőrfilmesek negyedik országos fesztiválját, amelyen az idén első ízben
bolgár, lengyel, magyar, német és szovjet amatőrök is részt vettek. A magyar filmeseket Szabó Imre (zalaegerszeg) és
Góczán Károly, a Győri Ifjúsági Filmstúdió vezetője képviselte. 
- Lengyelországban külön rendezik meg a nyolc és külön a 16 milliméteres amatőrfilmek szemléjét. utóbbit évente más-
más városban, előbbit, a POL-8-at mindig Polanicában - mondotta hazatérése után Góczán Károly. - Polanica Wroclavtól
délre, a csehszlovák határ mellett fekvő kis fürdőváros. A fesztivál három napig tartott, a városi színházban délutánonként
vetítették a filmeket. Az esemény jelentőségét bizonyítja, hogy ott volt a filmügyek minisztere is, aki maga is neves ama-
tőrfilmes és a szövetség elnöke. 
- Kilencvennyolc filmet küldtek be, ötven került a közönség, illetve a zsűri elé a játék- és dokumentumfilmek, valamint a
vegyes (riport, animációs stb.) kategóriában. Kilenc díjat adtak ki, a nyertesek Neva 2 filmfelvevőt, Eumig vetítő, nyers-
anyagot, okleveleket és pénzjutalmat kaptak. 
Sok intézmény, vállalat ajánlott fel különdíjat. Versenyen kívül a baráti országok amatőrfilmjeiből is vetítettek. A magyarok
termését két úti- és egy játékfilm képviselte, a tavaly Győrben is látott „Jugoszláviai szigetek" című színes film nyíltszíni
tapsot kapott. 
— Milyen a lengyel amatőrfilmek színvonala a mieinkhez mérten? 
— Technikailag szépen kidolgozottak, de a képi és hangi formanyelv kimunkálására (szájszinkron, jelenetszinkron, stb.)
nem törekednek annyira, mint mi. Témakörük változatos, sokrétű. Sokféleképpen viszik filmre az emberi kapcsolatokat
(férfi-nő viszonya, család, gyermek, munka, stb.), bátran nyúlnak a kényesnek vélt kérdésekhez. A közélet, politikai téma
kevesebb, mint nálunk. 
- Milyen ötleteket adott a POL-8 a győri országos vidéki antatőrfilmszemle megszervezéséhez? 
- A fesztivál propagandája példamutatóan magas színvonalú volt, úgyszintén a szervezése is. A vetítésekre technikailag
jól felkészültek, a szakemberek, de a közönség érdeklődése is meglepően nagy volt. A külföldi delegációk megjelenése
és a baráti országok amatőrjeinek bemutatkozása nemzetközi jellegűvé tette a fesztivált, és - az ottani szervezők véle-
ménye szerint - fokozta érdekességét, jelentőségét. Két éve, az első győri szemle alkalmával már mi is meghívtunk
csehszlovák, lengyel, szovjet amatőröket, de aztán anyagi nehézségek miatt nem tudtuk őket fogadni. Úgy gondolom, és
remélem, meg tudjuk szerezni az illetékes rendező szervek támogatását: 1969-re a győri szemle is érje el azt a rangot,
hogy külföldieket láthasson vendégül a magyar amatőrfilmmozgalom és Győr, Győr-Sopron megye hírének fokozása ér-
dekében. (s. b.)

Amatőrfilm Szemle, Győr, 1970, versenyfilm
Szigetköz (1970) ▪ Észak-Dunántúli Tájegységi
Szemle, Győr, 1971, operatőri díj
Kontrasz (1971 – Weicher Edével közösen) ▪ V.
Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle, Győr, 1971,
versenyfilm, MSzMP Győr városi Bizottságának
különdíja
Őszi Shanson (1971, színes, N8, 5 perc – Turbuk
Istvánnal közösen) ▪ Kisalföld: „…szép képeivel va-
lóban felidézte az ősz sajátos hangulatát.” ▪ V .
Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle, Győr, 1971,
versenyfilm ▪ Észak-Dunántúli Tájegységi Szemle,
Győr, 1971, operatőri díj
Győr (1971, színes, N8, 7 perc – Turbuk Istvánnal
közösen) ▪ V. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle,
Győr, 1971, versenyfilm, Győrről szóló legjobb film
aranykamera díja
Veszedelmes éden (1971, színes, N8, 6 perc –
Benkő Józseffel közösen) ▪ Kisalföld: „…a szere-
lem elmúlásáról egy már-már közhellyé koptatott
igazságot dolgozott fel kerek kis történetben ízlé-
sesen, sikeresen — a két főszereplő jó játékának
segítségével.” ▪ V. Országos Vidéki Amatőrfilm
Szemle, Győr, 1971, versenyfilm
Győr (1971) ▪ VI. Országos Amatőrfilm fesztivál,
aranykamera díj
Veszedelmes éden (1971)
Úrnapi körmenet (1972)
A mi ovink (1971) 
Búcsú a nyártól (1972) 
Egyedül (1972)
Tavaszi séta (1973)
Város és az erdő (1973)
Mindenkiért (1973)
Téli napsütésben (1974)
Függő játszma (1974)
Esztergomtól-Visegrádig (1974)
Veszprémi állatkert (1975)
Balaton (1975)
Felejthetetlen utazás (1977)
Öt nap a Kárpátokban (1982)
Prága-Karlovyvary (1982)
Drezda-Szászsvájc (1983) 
Tátra és környéke (1985)
Őszi napsütésben (1986)
Tavasz '88 (1988)
Ölelj át és nem félek (1985) 
Andrea (1985)
Egy nap három percben (1986)
Andrea, Peti és a hattyúk (1987)
Filmjei státusza:
filmjei nincsenek meg, örököseit keressük

Számba véve az elhallgatás lehetséges okait, csak egy következtetésre tudunk jutni: a szövetség főtitkára nem tartja elég
jelentős eseménynek a győri szemlét a mozgalom csaknem negyvenéves történetében, vagy nem elégedett a színvona-
lával. 
A győri szemléket lehet túlértékelni - mint tették egyesek -, lehet kézlegyintéssel elintézni - mint tették mások -, és lehet
az esemény jelentőségét elismerve józanul bírálni a filmek színvonalát, a rendezés hiányosságait - mint ahogyan tették
ismét mások attól a szándéktól vezéreltetve, hogy évről évre szebb, jobb legyen a szemle. Csak egyet nem lehet: nem
beszélni róla.
A Győr-Sopron megyei és a győri művelődésügy vezetőinek és támogatóinak az a törekvése, hogy a megyeszékhely kul-
turális élete a megye határain túl is ható kulturális esemény színhelye legyen, szerencsésen találkozott az amatőrfilm-
mozgalomnak az utóbbi néhány évben tapasztalt fellendülésével, és ez lehetővé tette, hogy a vidéki amatőrfilmesek előtt
(az ország összes amatőrjének fele) újabb fórum nyíljék meg. Nyilván az Amatőrfilm Szövetség is egyetértett ezzel, tá-
mogatta a szemle gondolatát, amelynek rendezésére Győr az Ifjúsági Filmstúdió országos fesztiválon díjat nyert filmjével
az erkölcsi jogot is megszerezte. (Mindez két évvel ezelőtt, az azóta gombamódra elszaporodó amatőrfilmszemlék előtt
történt.) 
A vállalkozás jelentőségéről mindkét alkalommal elismeréssel beszélt Herskó János filmrendező (aki a most következő
országos fesztivál zsűrielnöke is lesz), az ideit pedig éppenséggel dr. Németh András, a Szövetség elnöke nyitotta meg.
Az előkészítés, lebonyolítás munkájában a Népművelési Intézet illetékesei is részt vettek. Így tehát a filmes „szakma" és
a népművelés közvetve vagy közvetlenül hitet tett az esemény fontossága mellett. Éppen ezért is hiányoltuk értékelő,
segítő szavak kíséretében meg nem említeni a győri szemlét.
„A szövetséggel mi nemi kívánunk egy Budapest központú országos klubot alakítani - mondotta az interjúban Karafiáth
András. - Az országban elszórtan, tanyákon, falvakban is dolgoznak amatőrfilmesek... mi nekik is segítséget szeretnénk
adni." Örülünk e soroknak, mert eszerint egyet akar az Amatőrfilm Szövetség és Győr városa.
Nincs is teendő más a jövőben, mint együtt dolgozni a vidéki amatőrfilm-mozgalom segítésén, támogatásán. Talán még
egy pici: észrevenni és értékelni a mások kezdeményezéseit, erőfeszítéseit. (G.B.)

Értékes ajándék - Vetítő, filmfelvevő  

(Kisalföld, 1968.11.20.)

Bensőséges ünnepséget rendeztek tegnap délután a KISz Győr-Sopron megyei Bizottsága tanácstermében. A Győri If-
júsági Ház Film-Stúdiójának tagjai és vezetői, itt vették át a KISz Központi Bizottsága 30 000 forint értékű ajándékát: egy
16 milliméteres filmvetítőt (hangszóróval, mikrofonnal) és egy 16 milliméteres Admiral filmfelvevőt. 
Kollár Tibor, a KISz Központi Bizottságának tagja, a KISz Győr-Sopron megyei Bizottságának titkára meleg szavak kísé-
retében adta át az értékes ajándékot, valamint Góczán Károlynak, a KISz Központi Bizottsága dicsérő oklevelét. Elmondta,
hogy a győri filmstúdió eredményei országos hírűek és a Központi Bizottság gazdasági osztálya méltó kezekbe juttatta
az említett gépeket. Három esztendeje él a stúdió. Kezdetben nehézségekkel küzdött, hiszen az első évben a legcse-
kélyebb anyagi támogatást sem kaphatták meg a mozgalomtól. 
Kollár Tibor köszönetet mondott a stúdió tagjainak lelkes munkájáért, és elismerő szavakkal méltatta Góczán Károly te-
vékenységét, akit a legkiválóbb amatőrfilmesek között tartanak számon az országban. A filmstúdió tagjai az elmúlt
három évben 3 arany, 4 ezüst és 1 bronzérmet nyertek az országos amatőrfilm fesztiválokon. Eddig 28 filmet ké-
szítettek az úttörő- és a KISz-élettel kapcsolatban. Jelenleg is számos film van készülőben. Wéder Ede például a Táp-
lánypusztai Szociális Otthonban forgat. 
Kovács Róbert pedig egy Kaffka-regény filmváltozatát készíti. A 700 éves Győr évfordulójával kapcsolatban is érdekes
filmötletek foglalkoztatják a stúdió tagjait. 

XVI. Országos Amatőrfilm Fesztivál   
Budapest, Egyetemi Színpad, 1968.11.29-12.01.

Győri film nem nyert díjat. 

Kollár Tibor, a KISZ Győr-Sopron megyei Bizottsá-
gának titkára átadja az értékes filmfelvevő és vetí-
tőgépet Góczán Károlynak.
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1969
az év hangulatát mutató híreket, karikatúrákat és cikkeket a Kisalföld, a Ludas Matyi 1969. évi

számaiból, valamint a Pergő Képek 28 összefoglaló számból válogattuk

GYŐRBEN TÖRTÉNT  
Március 8-án nyílik meg a Bástya presszó, amely egyes időszakaiban a győri művész és 

underground világ találkozóhelye volt ▪ június 27. Győri Nyár – „Slágerhullám ‘69” – Korda
György, Harangozó Teréz, Poór Péter, Aradszki László, Fenyvesi Gabi, Késmárki Marika

▪ a Graboplast Műbőrgyár nevet ekkor vette fel a régi gyár (Graab), amelynek igazgatójává
1968-ban azt a Jancsó Pétert választották, aki ebben az évben, tinédzserként, még az első
győri beatzenekarok egyikének (Driftins) szólógitárosa volt ▪ megalakul a „Mi újság Wágner

úr?” nevű győri legendás rockzenekar, először Deep Purple, Santana, Cream, Jimmi Hendrix
számokat játszanak, majd jönnek a sajátok is. A ‘72-ig működő első verzió tagjai: Lőrincz Vil-

mos, Dóczi Elemér, Barabás Tamás, Pijó, Pass András ▪ Másik János, győri zongorista is 
zenekart alapít Taletovics Mártonnal, Bartosik Györggyel, Nesztor Ivánnal, később Nesztor
Iván, aki ma neves dobtanár, itt még gitáros ▪ január 31-én megszűnik Kaiser Mihály együt-

tese, mert az együttes gitárosa, Gáspár Péter, aki az első győri beat zenekarban is fő szerepet
játszott, Németországba költözik vagy disszidál

ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 
Bauer Sándor szakmunkástanuló (17) - a cseh Jan Palach példáját követve - a szovjet meg-
szállás elleni tiltakozásul elevenen elégeti magát a Nemzeti Múzeum kertjében ▪ Neil Armst-

rong elsőként lép a Holdra ▪ Három nap zene - peace, freedom, flowers, happiness -
Woodstockban ▪ Washingtonban 250 000 ember tüntet a vietnámi háború ellen 

AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI
lsten hozta, őrnagy úr! (r. Fábri zoltán) ▪ A lovakat lelövik, ugye? (r. Sydney Pollack) ▪ Hair (r.

Milos Forman) ▪ Butch Cassidy és a Sundance Kölyök (r. George Roy Hill) ▪ Monty Python Re-
pülő Cirkusza (1974-ig 45 epizóddal) ▪ Agitátorok (r. Magyar Dezső) ▪ Az Onedin család (1980-
ig 91 résszel; az MTV-ben 1979-ben, r. Cyril Abraham) ▪ Szelíd motorosok (r. Dennis Hopper) ▪

A tanú (r. Bacsó Péter) 



Film-díj

(Kisalföld, 1969.01.24.)

Negyedik díjat nyertek a Szakszervezetek Országos Tanácsának munkásvé-
delmi osztálya és a Fővárosi Művelődési Ház pályázatán „Édes-ipar — veszélyes
ipar" című munkásvédelmi tárgyú filmjükkel Maráczy Ferenc, Maráczy Kálmán
és Gárdonyi Béla győri amatőr filmesek. A zsűri első díjat nem adott ki, s a győri
amatőr filmesek kétezer forintos díját négyezer forintra emelte fel. 

Pedagógus amatőr filmesek

(Kisalföld, 1969.04.01.)

Kétnapos tanácskozása kezdődik ma Győrött a Tanítóképző Intézetben. Húsz
bemutatott film alapján vitatják meg a résztvevők, hogyan segíthetik az amatőr
filmek az oktató-nevelő munkát.

(Kisalföld, 1969.05.20.)

A nevezési lapot kérők száma szerint 70 film vesz
részt az idei országos amatőrfilm-fesztiválon Győrött
- a győrieken kívül.
- A győri ifjúsági filmstúdió mivel indul? - kérdeztük
vezetőjét, Góczán Károlyt. 

- Stúdiónk hat tagja készített új filmet az idén. Mun-
káik zsűrizésre készek. Tölgyesi László Ő címmel forgatott filmet, Weicher

Ede Turbuk Istvánnal készített közösen filmet a Tanácsköztársaság évfordulója
tiszteletére, Egy a sok közül címmel. Négy kisfilmmel vesz részt a fesztiválon
Kovács Róbert és Maráczy Kálmán, ifj. Szaló Lajos pedig a fiatalok problémáiról
szóló játékfilmjével. 
- Részt vesz-e a versenyben a stúdió vezetője? 
- Igen, egy Győrről készített színes kisfilmmel. 
- Feltehetően a hagyományokhoz híven előzsűri válogat a beküldött munkák
közül. Mikor kerül sor erre az előre láthatóan maratoni vetítésre? 
- Huszonnegyedikén délelőtt 10 órakor kezdjük a Tanítóképző Intézet vetítőjében.
A szemle június 6-7-8-án lesz a Vörös Csillag Filmszínházban. 
- A zsűri elnöke? 
- Az idén is Herskó János lesz, mivel ő foglalkozik, rendszeresen az amatőr fil-
mezéssel és filmesekkel. Eredményhirdetés 8-án este lesz. - mi -

Kezdő amatőrfilmesek számára

(Kisalföld, 1969.05.31.)

tanfolyamot rendez a győri ifjúsági filmstúdió. A tanfolyamon gépismertetés, la-
borálás, filmezési alapismeretek és gyakorlatok szerepelnek. 

GYŐRI IFJÚSÁGI FILMSTÚDIÓ 
III. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle 
Győr, 1969. június 6-8.

Már hagyománnyá válik, hogy minden évben Győrött jönnek össze az országban
szétszórtan működő vidéki amatőrfilmesek. Hogy mennyire szívesen jönnek
évenként városunkba, az a III. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemlére beküldött
filmek száma, minősége és a filmek tartalmi mondanivalójának sokszínűsége is
fémjelzi. Szinte minden filmi kategóriát (animációs, kísérleti, játék, dokumentum,
úti, riport, műszaki, oktató stb.) képviselnek a beküldött alkotások. Városunk
rangja ebből a szempontból is kemelkedik, ha összehasonlítjuk az eddigi szem-
léken résztvevő filmek számát. 1967-ben 44 alkotásból 19 filmet mutattunk be,
1968-ban már 49 film érkezett és 21 került a közönség és a főzsűri elé. Nehéz
volt a dolga az előzsűrinek, amikor az ország 22 nagyobb művelődési központ-
jából érkezett 67 film közül kellett kiválogatnia azt a 27 alkotást, amelyet alkal-
masnak tartott a szemlén való bemutatásra… 
AMATŐRFILMES! 
Mit is jelent ez a szó? Hobbi? Van valami köze a művészethez? Amatőrnek azt
nevezzük, aki kedvtelésből, szórakozásból, anyagi érdek nélkül foglalkozik va-
lamelyik szakterülettel, jelen esetben a filmezéssel. Kedvtelésből, szórakozásból,
de valamiféle művészi igénnyel is fellépnek önmagukkal szemben. A film forma-
nyelvének ismeretében jelenítenek meg társadalmi vonatkozásokat, gondolato-
kat, fiatalokat érintő problémákat. Nagyon szép törekvés a gondolatok képi
megfogalmazása, filmi megjelenítése, de természetesen nem lehet olyan igényt
támasztani az amatőrfilmesekkel szemben, amelyet a hivatásosoknál felállítunk.
A hivatásosok ugyan azt állítják, hogy az amatőr sokkal szabadabban dolgozhat,
sokkal többet tud kifejezni, mint a hivatásos filmszakember. Az amatőröknél a
törekvést, a mondanivaló megfogalmazását kell feltétlenül értékelni… 

Az előzsűri tagjai:
HERBAI ÁGNES, a Népművelési Intézet munkatársa, a zsűri elnöke, HÉJA SÁN-
DOR amatőr, Budapest, DÉKÁNY ISTVÁN, MAFSz elnökségi tagja, TÓTH
LÁSzLÓ, az MSzMP megye Bizottságának munkatársa, SzALAI ALAJOS, a
KISz Győr Városi Bizottságának munkatársa, VIRÁG MIKLÓS, a Győr-Sopron
megyei Tanács Művelődésügyi Osztályának munkatársa, MOLNÁR ERNŐ tanár,
KOVÁCS RÓBERT amatőrfilmes 
A főzsűri tagjai: 
HERSKÓ JÁNOS filmrendező, főiskolai tanár, a zsűri elnöke, KEMÉNY PÁLNÉ,
a Művelődésügyi Minisztérium főelőadója, HERBAI ÁGNES, a Népművelési In-
tézet munkatársa, DR. LÓHR FERENC hangmérnök, zSOMBOLYAI JÁNOS
operatőr, SÉNYI IMRE, a Magyar Televízió munkatársa, BuGLYA SÁNDOR, a
Magyar Amatőrfilm Szövetség főtitkára
A vetítéseket a Vörös Csillag filmszínházban, a vitát a Városi Tanács dísztermé-
ben tartjuk.
Győri filmek a versenyben: Kovács Róbert: Wartburg (1968, színes, N8, 4 perc)
▪ Weicher Ede: Egy a sok közül (1969, ff, N8, 7 perc) ▪ Csenár Imre: Szabad
szombat (1969, ff, N8, 6 perc) ▪ Kovács Róbert & Maráczy Kálmán: Törpegépek
(1969, színes, 16mm, 12 perc) ▪ Szaló Lajos & Matusz Károly: Találkozás (1969,
ff, 16mm, 7 perc) ▪ Góczán Károly: Kár! (1969, színes, N8, 4 perc)
versenyen kívül: Tölgyesi László: „Ő” (1969, ff, N8, 10 perc)
győri díjazottak:
arany fokozat: Győri Ifjúsági Filmstúdió 
ezüst fokozat: Szaló Lajos-Matusz Károly: Találkozás
bronz fokozat: Góczán Károly (Győri Ifjúsági Filmstúdió): Kár! 
különdíjak: Góczán Károly: Kár! ▪ Szaló Lajos: Találkozás ▪ Kovács Róbert mun-
kásságáért 

A győri szemle után 

(Kisalföld, 1969.06.12.)

A múlt hét végén harmadszor rendezték meg Győrött az Országos Vidéki Amatőr-
film-fesztivált. A város, a Győri Nyár egyik jelentős kulturális eseménye ez már évek
óta. Mielőtt a szemle művészi színvonaláról szólnánk, vizsgáljuk meg röviden, milyen
szerepet szánunk, szánhatunk az eseménynek, mint szórakoztató rendezvénynek. 
A szemlét tavaly is, tavalyelőtt is nagy moziban tartották. Vagyis olyan helyen, ahol
kétórás játékfilmeket szokott látni a közönség. Nyilvánvalóan ezzel a várakozással
ül be a nézőtérre az a néző, aki a filmélmény kedvéért vált jegyet. S ha nem ezt kapja
- márpedig nem ezt kapja -, akkor csalódottan marad távol a vetítés másnapján, vagy
a legközelebbi szemle alkalmával. A tavalyi szemléről írt értékelő cikkünkben is rá-
mutattunk, kár lenne ettől az eseménytől azt várni, hogy nagy tömegeket mozgat
meg, százak, esetleg ezrek érdeklődésére tart számot. Az amatőrfilm - s ez semmit
sem von le a művészi értékeiből - egyelőre kevesek szórakozása. S kevés néző ér-
deklődését kelti fel. Éppen ezért olyan környezetben kellene megrendezni a követ-
kező szemlét, amely az amatőrfilm családiasabb jellegéhez illeszkedik, közvetlenebb,
barátibb légkört tesz lehetővé a nézőtéren. Nem az amatőrfilm természetéhez nem
illő nagy moziban van a vetítés helye, hanem egy olyan 100-150 személyes klubban,
amelyben az amatőrfilm intimitása jobban érvényesül. Így megoldódik egy sor akusz-
tikai probléma is (Lohr Ferenc hangmérnök a zsűri tagja is szólt ezekről a gondokról
a Vörös Csillag Mozi amatőrfilmhez nem való akusztikáját hallván.) 
Az idei szemle művészi színvonala alacsonyabb volt, mint a tavalyi vagy a tavalyelőtti.
Ennek nem a győri rendezők az okai természetesen, hanem a mozgalomban bekö-
vetkezett kedvezőtlen, mondhatnánk káros fordulat. Az utóbbi másfél-két évben gom-
bamódra elszaporodtak a helyi jellegű amatőrfilmszemlék országszerte. Az
amatőrökben olyan nézet alakult ki, hogy ha egyik városban nem, majd a másikban
a díjazottak közé kerülhet filmjük a szemle általános színvonalától függően. Nem arra
törekedtek tehát, hogy évente egy-egy gondosan elkészített filmmel lépjenek ugyan-
annak az országos vagy budapesti szemlének a zsűrije és közönsége elé, hanem
az időközben jól, rosszul megcsinált filmjüket küldik városról városra. Ez - a profiktól
helytelenül örökölt - fesztiválszemlélet vezetett oda, hogy az utóbb egy-két szemlén,
így a győrin is, nem volt olyan film, amely kiemelkedő művészi kvalitásaival vagy vi-
tatható, vitára érdemes tartalmi-formai megoldásaival a tisztes jó átlag színvonala
fölé emelkedett volna. A művelődésügyi, népművelési szervekben az a meggyőződés
alakult ki, hogy ha ez a folyamat tovább tart, az amatőrfilmezés szépen fellendülő
mozgalma zsákutcába kerülhet. Éppen ezért a Magyar Amatőrfilm Szövetséggel
olyan elhatározásra jutottak, hogy felülvizsgálják a különböző címen rendezett
filmszemléket, és csak az arra különben érdemes, méltó helyeken engedélyezik a
jövőben. Kézenfekvő, hogy Győrnek mindent meg kell tennie azért, hogy az országos
vidéki szemle rendezésének egyszer megszerzett jogát meg is tartsa.
Mindennek figyelembevételével kell szólnunk a díjazott filmek színvonaláról. Nagydíjat
nem adott ki a zsűri, sőt arany fokozatot is nem egy-egy film alkotójának, hanem két
klub együttes munkájának adott, köztük a Győri Ifjúsági Filmstúdiónak. Az ezüst fo-
kozattal jutalmazott filmek közül a Katona Miklós forgatókönyvéből készült, Szaló
Lajos és Matusz Károly által rendezett és fényképezett Találkozás című filmről kell
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szólnunk. Mind dramaturgiai felépítésében, mind képi megkomponáltságában a leg-
jobbak közé tartozott és méltán nyerte el az egyik különdíjat is. Góczán Károly filmje,
a Kár! (bronz fokozat és különdíj, egy győri városi séta ürügyén szemetelés ellen
emel szót - azaz hogy képet - egy szellemes, bár nem egészen eredeti ötlettel. Az
egy festő hitvallása, Békési Imre, soproni amatőr munkája a bemutatott legjobb port-
réfilm volt, szerencsés vágással, kitűnő hanganyaggal, bár kissé hosszadalmasan
mutatta be, hogyan születik a kép Giczy János festőművész ecsetje nyomán (bronz

fokozat és különdíj).
Befejezésül ne hagyjuk szó nélkül az
ilyenkor elkerülhetetlennek látszó
technikai és szervezési zavarokat,
amelyeknek kiküszöbölésére a ven-
déglátók kötelessége mindent meg-
tenni. Remélhetőleg a jövő évi
szemlén a valóban csak elkerülhe-
tetlen zavarokkal találkozunk. 
(G. B.)

Megfigyelések a
III. Országos 
Vidéki 
Amatőr-
filmszemlén 
1969. június 7-8-9.

(Pergő Képek, 1969/2.)

Az évről-évre sokasódó film-
anyag úgy látszik nincs
arányban a minőségi fejlő-
déssel és a tartalmi telítő-
déssel. A lelkesedés nem
minden esetben önzetlen.
A sokat hangoztatott
"hobby" - amely zavarta-
lan örömet okozna az

amatőrfilmezésben - egyre
gyakrabban csap át a rangsorolás célkitűzéseibe. A

filmtermés imponáló számai az első minőségi érintésre, sajnos jelentősen le-
csökkennek és a III. Országos Vidéki Szemlén már olyan vitára vezettek, hogy az
aranydíj kiadását kétségessé tették. Márpedig, ha az értékek nem abszolút nívóban,
hanem csak a felgyülemlett filmanyagból kiválasztottan bukkannak fel, elérkezett az
ideje az amatőrfilmezés alapkérdései újra felvetésének és a terület bizonyos önbírálati
vizsgálatának. 
Talán nem is az idei vidéki szemléken kellene kezdeni, hanem egy bizonyos túlját-
szott, utánérzett, lefutott és nem nagyon elmélyült - inkább csak a sikerre törekvő -
szemlélet újragondolását kellene megalapozni. Vajon mi az oka annak, hogy az évek-
kel ezelőtti új-ötletes kezdeményezések, szellemes indulások, jól kidolgozott útifilmek,
animációs sikerek, kerek gondolatkifejtések a mostani filmanyagban mintha össze-
zsugorodnának, sőt mintha a tartalom és az emberi általánosítás csak a kis ötlet lég-
körében topogna? A mostani anyagban kevés az összefogott, kifejtett és a leszűrtség
biztonságát nyújtó gondolatmenet. Csillogó formalista színösszefolyások, erőltetett
ellesések, szélsőséges, alig érthető jelzések, impresszionizmusba hajló stílustörések
az egyik oldalon, gyermeteg, monoton, ismétlődő képek és primitív szövegek a má-
sikon.
Habár méltányolni kell az amatőrmozgalom szélesedését és azt, hogy milyen fárad-
ságos munka van az alkotó legkisebb eredményében is, azonban ma már túl kell len-
nünk a kezdetlegesség korszakán, különösen akkor, amikor a fesztiválok ünnepi
igényével nevezünk be minden filmet az országos méretű bemutatókra, zsűrizéssel,
díjakkal, jutalmazásokkal. És mit nyújtunk ezért? Nem lenne szabad összekeverni
egymással az ambíciót és a színvonalat. Hogy a végén kezdjük, a vetítéssel, meg
kell bírálnunk a túlfeszített bemutatási formát. A legművészibb amatőrfilm is értékét
veszti egy túlméretezett, hatalmas légterű nézőtéren. Szobába való, 1.5 m-es film
egy hatalmas 600 fős filmszínházban. Nem túlzás ez? Három wattos magnetofonhang
egy 2.500 m3-es nézőtéren. Nem nevetséges ez? 50-55 phon zajszíntű zúgó venti-
látorberendezés, méghozzá a közönségre irányítva a színpad felől. Nem merészség
a közönséggel szemben? Vajon hogyan reagál a közönség, amikor a szellőzőzaj
tönkreteszi a nagy filmek halk hangját?
Az a véleményünk, hogy helyesebb volna egy kisebb méretű, mértéktartóbb, de han-
gulatosabb bemutatási módszert alkalmazni. Pl. az idei dombóvári bemutató a maga
egyszerűségében nem akart kinőni az amatőr keretekből, otthonos is volt. (Technikai
megállapításaink természetesen nem a kitűnő győri fogadtatásra és az amatőrizmus
maximális felkarolására vonatkoznak.) 
A filmek technikai kivitelére elsősorban a technikai minimum kérdését kell újra tár-
gyalni. Hivatásos filmes a helyére tudja tenni a bosszantó műszaki hibák sorát, a
rezgő képsorokat, életlenségeket, szürke kópiákat, kimaradásokat a hangban, aszink-

ronításokat, torz hangokat, azonban a közönséget nem szabad kitenni ezeknek a
kezdetleges hibáknak. Pontosabb, biztonságosabb vetítésre van szükség képben,
tisztább és érthetőbb közvetítésre a hangban. Némelyik 16 mm-es film technikailag
gyengébb volt, mint a 8-as filmek átlaga. 
Rátérve a filmek kifejező erejére, mindenekelőtt a témaválasztástól kell többet kér-
nünk. Legyen a film csak percnyi hosszúságú, vagy akár félórás, egyik sem nélkü-
lözheti az érdekes, közérdekű témát és az alkotói veleélést. Túl kell lennünk az
állásfoglalás nélküli szemlélődésen, az utalások és összefüggések nélküli megfigye-
léseken. A legegyszerűbb hangulatfilm is megkíván bizonyos szerkezeti logikát, kom-
ponáló készséget…
A hangról alkalmilag külön és alapvetően is tárgyalni kellene. A vizuális folyamatokba
most már jobban bele kellene kapcsolni a hang kifejező szerepét is… Külön kellene
beszélni a filmek zörejvilágáról, mint kifejezésmódról…
Már többször említettük - sajnos elég sikertelenül - a zeneanyag kiválasztását. Egy-
két kivétel volt ugyan… a legtöbb zeneanyag túl akarja licitálni a filmet. Bach, Men-
delssohn, Vivaldi, Liszt, Beethoven, Kreisler, Bartók, Dvorak nagy bevetéssel
ékeskednek, de a film kis miliőjében bombasztikusnak hatnak, túllépnek komolysá-
gukkal a film lehetőségein… a zenei kompozíció címe semmiképpen nem lehet jog-
cím a zene alkalmazására. Kicsit restelkedtünk, amikor ezt hallottuk. 
Végül visszatérve a témákra, az egész szemleanyagra jellemző az a megfigyelés,
amelyet többen is hangoztattunk, hogy az alkotásokban teljesen hiányzik a groteszk
vonás és szemlélet. Sehol a fintor, a tréfa, a gúny, az intrika, a nevetés, a groteszk.
30-egynéhány film mosolytalan témával, halálos komolyan vett felfogásban, a játé-
kosság legkisebb jele nélkül. Mintha a játékfilmek témaanyaga az amatőrökre is rá-
nehezedne. Ilyen volna az ifjúságunk? Nem hiszem. 

XVII. Országos Amatőrfilm Fesztivál 
1969. XII. 28-30. Zalaegerszeg

Nincs győri a díjazottak között.

Dékány István: AZ AMATŐRSÉG HATÁRAI

(Pergő képek 69/3)

A magyar amatőrfilmes mozgalom több éves küzdelem után eljutott odáig, hogy
az "amatőr" jelzőt nem tekintik minőségi megkülönböztetésnek, nem a "dilettáns"
szó helyett használják, finomabb fogalmazásban. A megkülönböztetés így is
megmaradt, de technikai és gazdasági kategóriává szelídült. Technikai szem-
pontból amatőr méretnek tekintik a 16 mm; 9,5 mm és a 8 mm változatait, pro-
finak a 35, 70 mm és az ez után következő méreteket. A gazdasági kategória
meghatározásainak útvesztőjébe nem kívánok belemenni, az egyszerűség ked-
véért: profi az, aki munkaidejében fizetésért készít filmet, az amatőr pedig sza-
badidejében filmezik, nem a fizetésért. 
Hogy ezek a 
KATEGÓRIÁK MENNYIRE ERŐSzAKOLTAN
mesterségesek és időlegesek, annak
igazolására álljanak itt az aláb-
biak. Cocteau néhány évtizede
azt jósolta, hogy a film akkor
válik majd igazán művészetté, ha
technikai kellékei olyan olcsók
lesznek, mint a papír és a ceruza.
Vitathatatlan, hogy a felvevők és
egyéb kellékek árának fokozatos -
bár lassú csökkenése, világjelen-
ség… Sok középiskolában tanítanak
máris, legalább alapfokon filmeszté-
tikát. Vannak olyan középiskolák,
ahol hetenként mindenki elkészíti a
maga kötelező kisfilmjét, amelyet
aztán közösen bírálnak és elemez-
nek….
A SzOVJETuNIÓBAN IS 
megtalálták az amatőrfilmek forgalma-
zásának lehetőségét, ha más úton jutot-
tak is el odáig. A mi beidegzéseinknek
kissé furcsa, de a Szovjetunióban vannak 35 mm-es amatőrfilmesek. Ezek a ka-
merák nem egyének kezében vannak, hanem kultúrházakéban és a kultúrházak
finanszírozzák az amatőr körülmények között, amatőrök által készített filmeket.
Sokan persze vitatják ezeknek a filmeknek amatőr voltát, de ugyanezek nem te-
kintik amatőrfilmnek a nálunk 8 és 16 mm-re készült olyan filmeket sem, amelyek
költségeit nem "az amatőr", hanem valamely kultúrház, gyár vagy intézmény fe-
dezte. Ezen a túlhaladott ortodox-amatőr felfogáson nem érdemes sokat vitázni,
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csak azért említem, mert a szovjet 35-ös filmek problematikájával egy tőről fakad. 
Ezek a filmek tematikailag és eszközeiket tekintve sem olyan szélsőségesek,
mint az (nyugati - A Szerk.) underground filmek, hiszen szerepük nem az avant-
garde útkeresés, úttörés vagy a társadalommal való szembenállás demonstrá-
lása, hanem egy hatalmas ország filmmel való ellátásába való "bedolgozás". A
jobban sikerült filmeket aztán forgalmazó vállalat 500 rubeles örökáron átveszi
(ezt az összeget a producer, a kultúrház kapja és ezen újabb filmet forgatnak)
kópiákat (1000-1200 db!!!) készít róluk és főleg az urálon túli köztársaságokban
forgalmazza. 
A hivatásos nemzetközi kisfilm fesztiválokról (Oberhausen, Mannheim, Tours,
Krakkó, Lipcse, stb.) szóló tudósításokban egyre többször olvashatunk arról,
hogy a profi filmgyártás - főleg a dokumentumfilm - orientálódik a keskeny méret
felé. Eleven és hiteles dokumentumfilmet ma már mindenütt a világon képet és
hangot egyaránt rögzítő keskeny kamerával forgatnak, amelyet aztán optikai
úton felnagyítanak. A televízió is minden bizonnyal abba az irányba hat, hogy
ezek az eszközök és módszerek mind jobban elterjedjenek és széles körben
hozzáférhetővé váljanak. 
A jelenleg is adott forgalmazási és bemutatkozási lehetőségeken túl lassan a
technikai fejlődés lehetővé teszi, hogy természetes kiválasztódással megszűnjék
a "céhen belüli mesterek” elzárkózása a 'kontárokkal' szemben".

TOKAJBAN HANGZOTT EL...

Nemeskürty István előadása

(Pergő képek 69/3)

A tokaji amatőrfilmes telepen esténként előadások hangzottak el különböző
filmművészeti, esztétikai, dramaturgiai kérdésekről. A meghívott előadók
sorában szerepeltek - többek között - Nemeskürty István, Bán Róbert, Kár-
páti György, Féjja Sándor... A Pergő Képekben folyamatosan közölni fogjuk
az elhangzottak legjavát… 

E számunkban Nemeskürty István szavait idézzük:

…Korunkból ijesztően kiveszőben van a művészet egy nagyon keveset emlegetett,
dicsért és tanított, de annál fontosabb kísérő jelensége a kollektív gyönyörködés.
Már azt is rémesnek tartom, hogy a gyönyörködés szót, az utóbbi években alig írtuk
le a világon műalkotással kapcsolatban. Leírták azt, hogy megbotránkoztat, megráz,
gondolkodtat - én magam is szívesen leírtam ezt - de azt, hogy gyönyörködtet, hogy
örömet okoz, azt a legritkább esetben, már pedig egy műalkotásnak ez is feladata.
Tűnt korok ezt úgy oldották meg, hogy a társadalom bizonyos kisebb csoportjai
közös örömet adtak egymásnak. Ma már ezt a közös örömet és közös tragédiát
csak a futball képes adni. Az még rendben volna, hogy nemzeti tragédia, ha egy
futballcsapat kikap és öngyilkossági jelenetek játszódnak le a pesti utcán. De hogy
csak ez maradjon! Rettenetes! Tűnt korokban összeült 20-30 ember, és ne gon-
dolják, hogy csak arisztokratikus körökben, nem, itt a kukorica fosztásra is gondolok,
- tehát mindenütt szokás volt. Ez a 20-30 ember, akik el tudták egymást viselni,
anélkül, hogy tömeggé váltak volna, heterogén tömeggé, egymásnak kölcsönös
örömet adtak. A művész nem magának alkotott, hanem közönsége volt, aki újabb
alkotásra inspirálta, így rendkívül bonyolult gondolati folyamat keletkezett. Rette-
netesnek tartom, hogy ez korunkból kiveszik, és talán már csak hangversenyter-
mekben van meg. Ott is nagyon passzívan. Ma már el sem képzelhető, hogy egy
Puskin, egy Petőfi, vagy egy Schiller 20-30 barátjának felolvasta műveit, megvitat-
ták, belebeszéltek és ők kijavították annak alapján a művet. Gondolatcsere kelet-
kezett, s aki az estélyről hazament, szellemileg akkor is fejlődött, ha nem ő alkotott.
Hol van ez a XX. századi civilizációból? Hol van az, hogy össze-jött 10-15 ember
és zenéltek? Ezt keresi most a beatzene, különben torzul, de ezt keresi - és ez na-
gyon szimpatikus. Hol van az, hogy magántársaságok színdarabot betanulnának?
Még a múlt században is pl. Sophoklest adtak elő magántársaságok, ismétlem nem
arisztokrata körök. Kis falvak tanítói betanítottak egyszerű embereket. Hitték azt,
hogy ők úgy játszanak, mint Jászai Mari? Nem... Nézetem szerint az amatőr filme-
seknek egyik alapvető missziója ez. A hivatásos film nagy tömegeket vonz ugyan,
de heterogén tömeget, amely már nem alkalmas a közös műélvezetre, mert ez már
nem alkotóan élvező tömeg, nem is lehet az, és nem is baj, hogy így van. Az ama-
tőrfilmezés óriási jelentőségét abban látom, hogy megteremtheti újra az embersza-
bású, közös alkotó műélvezés gyönyörűségét. Tehát nemcsak abban látom, hogy
valaki amatőr filmeket készít, hanem abban is, hogy valaki amatőr filmeket néz. Ez
a magyar amatőrfilm mozgalomból is nagyon hiányzik, és kérem Önöket, hogy te-
remtsék ezt meg. Tehát az amatőrfilm körök ne csak abból álljanak, hogy biztosítsák
egymásnak az egyébként nagyon fontos szervezési és anyagi lehetőségeket, ne
csak fesztiválokat rendezzenek, hanem olyan baráti köröket, akik őszinte beszél-
getésben együtt élveznek egy filmet. Ez lenne nagyon fontos, és ez teremtené meg
az emberek között azt a kapcsolatot, ami kiveszőben van. Van ennek egy távolabbi
lehetősége is, ami előbb-utóbb talán már nálunk is megvalósul, sok országban már

megvalósulóban van: az amatőrfilmek rendszeres kölcsönzése. Persze ez már jár
árucikk jelleggel. Mégsem ez az alapvető jelentősége, hanem, hogy minél több kis
csoport nézheti. El tudom képzelni, ad abszurdum, hogy például a kaposvári ama-
tőrfilm klubban a tagok legjobb filmjeiből legyen egy állomány, és akkor bemegy
Böhönyéről a körorvos, kölcsönöz kettőt és levetíti a böhönyei intelligencia tizenkét
tagjának. Gyönyörködnek és ez örömet okoz nekik egy téli estén. Szeretném ezt a
gondolatot a szívükbe csöpögtetni. Ne csak az előállítás legyen az amatőr filmezés
öröme, hanem az is, hogy nézik, és az is, hogy valakinek nem tetszik, de ott van,
nézi és hat rá. 
Térjünk vissza a legfontosabbra, az amatőrfilmesekre, akik maguk alkotnak. Az al-
kotás öröme, nagyon jelentős az amatőrfilmezésben. Visszatérek a márványbánya
gondolatra. Szerintem az embernek mindig fel kell mérnie az adott lehetőségeit.
Az a jó művész, aki ezeket felismerve, a saját keretein belül alkot nagyot. A 8 mm-
es film nem alkalmas ugyanolyan lehetőségekre, mint a normálfilm. De ha a filme-
zésnek technikai feltételei vannak, akkor ennek művészi követelményei is vannak,
következésképpen nem szabad 8 mm-es filmmel olyan feladatokat vállalni, amelyek
csak normálfilmben oldhatók meg. Meg kell keresni és meg kell találni a 8 mm-es
film igazi lehetőségeit. Melyek ezek? Szerintem nem annyira a novellisztikus belső
drámai mozgások kifejezésre juttatása, inkább a magunk mikrovilágának feltárása.
Én most nem dokumentumfilmekre gondolok, arról annyit fecsegnek, és itt is annyi
baj van. Arra gondolok, hogy nagy dolog mindig a legnagyobb dolog, önmagunkat
felfedezni és környezetünket, mert azt ismerjük legjobban. Mándy Iván szokta mon-
dogatni: "Miért mondják nekem, hogy írjak már másról is, mindig a Józsefvárosról
írok. Hogy jövök én ahhoz, hogy másról írjak, mikor ezt ismerem legjobban." Tehát
a magunk világát kell ábrázolni, sok mindent felfedezhetünk a magunk világában
is. Egy bartóki mikrokozmoszt építhetünk fel. Végül az amatőr, dilettáns problémára
meghatározásszerűen is rátérek: emelt fővel vállalhatjuk pl. a dilettáns szót. Meg-
döbbentő, ha arra gondolunk, hogy a dilettáns szó napjainkban milyen hangsúlyt
kapott: a dilettáns majdnem azt jelenti, hogy hülye. Holott dilettante azt jelenti, hogy
műkedvelő, olyan ember, akinek van egy hivatása, de máshoz is ért, tehát művel-
tebb, mint a többi. zrínyi Miklós büszkén vallotta magát dilettáns költőnek - hát ne
legyen Magyarországon nála rosszabb dilettáns költő. Vissza kell adni a szavak
értelmét. Heinrich Böll mondta egyszer nagyon szépen: „A világirodalom azért is
nagyon meg van zavarodva, mert a szavakra annyi jelentés tapadt, hogy teljesen
meg van minden keverve.” Franciáknál amatőr, aki kedvtelésből csinál valamit, nem
azért, mert fizetnek érte. Kérem vállalják emelt fővel az amatőr jelleget, legyenek
arra büszkék, hogy Önök orvosok, mérnökök, parasztok vagy munkások, szemben
a hivatásos filmrendezővel, aki amellett, hogy esetleg kétes értékű művész, még
operálni sem tud. Nem szabad ezt szégyellni, ez betegség. Amikor az amatőr túl-
méretezett, nem neki való témát választ Cellini jut eszembe, aki kiváló ötvös volt,
s mindenáron akart csinálni egy két méteres szobrot. Nem volt rossz, de Dávidot
Góliáth fejével más szobrászok mégis jobban megcsinálták. Cellini csak azt tudta
bizonyítani, hogy ő is tud olyat, mint más. Én az itt látott amatőrfilmekből megtud-
tam, hogy az amatőrfilm is tud olyat, mint a "hivatásos" X vagy Y. Ezt azonban ne
csinálják, - ez egy amatőrfilmes betegség. Az az érdekes, hogy valaki tud-e olyan
filmet csinálni, amilyen ő maga? 
Az, hogy valaki feljut-e, és meddig jut, az szerencse dolga. De a mi dolgunk elha-
tározni, hogy fel akarunk-e jutni, vagy el se indulunk. Soha ne felejtsék
el, hogy nem szabad az alkotásból kirekeszteni
önmagunkat. 

(Kisalföld, 1969.12.24.)

Egyre jelentősebb tábora van megyénkben is az amatőrfilmezésnek. Az elmúlt
évek fejlődésének eredményeképpen ma már játék-, rajz- és bábfilmeket is ké-
szítettek megyénk amatőrjei a hagyományos úti-, családi és dokumentumfilmek
mellett. Az amatőrfilm-mozgalom segítésére a KISz Győr-Sopron megyei és
Győr városi bizottsága, a megyei tanács művelődésügyi osztálya és a Megyei
Népművelési Tanácsadó most meghirdeti a Győri Ifjúsági Ház, a Győri Ifjúsági
Filmstúdió rendezésében az első megyei amatőrfilm találkozót… A bemutatott
filmekről vitát rendeznek, és jutalmazzák is őket. Ez a találkozó előkészítője lesz
az évenkénti Győrött rendezett országos vidéki amatőrfilmszemle 1970-es „for-
dulójának”. (Horváth)
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1970
az év hangulatát mutató híreket, karikatúrákat és cikkeket a Kisalföld, a Ludas Matyi 1970. évi

számaiból, valamint a Pergő Képek 28 összefoglaló számból válogattuk

GYŐRBEN TÖRTÉNT  
A győri zsidó hitközség a városnak ajándékozza a zsinagóga épületét és iskola 

mellékszárnyait ▪ augusztusban kezdik bontani Győr jellegzetes, Radó szigetet uraló épületét,
a KIOSzK-ot

ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 
A befagyott Elba jegén egy nyolctagú családnak sikerült elhagynia az NDK-t ▪ Az uSA csapatai

megszállják Kambodzsát ▪ Németországban megalakul a Baader-Meinhof csoportként is 
emlegetett terrorszervezet, a Rote Armee Frontion ▪ Salvador Allende Chile új elnöke ▪ New

Yorkban az első bérlők birtokba veszik a vadonatúj World Trade Centert 
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Dekameron (r. Pier Paolo Pasolini) ▪ Tájkép csata után (r. Andrzej Wajda) ▪ Szerelem (r. Makk
Károly) ▪ Woodstock (r. Michael Wadleigh) ▪ N.N. a halál angyala (r. Herskó János) ▪ zabriskie
Point (r. Michelangelo Antonioni) ▪ Kis nagy ember (r. Arthur Penn) ▪ Gyula vitéz télen-nyáron
(r. Bácskai-Lauró István) ▪ Vizsgálat egy minden gyanú felett álló polgár ügyében (r. Elio Petri)



(Kisalföld, 1970.01.15.)

Vasárnap rendezték meg Győrött a Tanítóképző Intézetben megyénk fiatal
amatőrfilmeseinek első találkozóját. A találkozót a KISz megyei bizottsága szervezte,
jelen voltak a Győri Ifjúsági Filmstúdió tagjai, valamint a soproni és mosonmagyaróvári
amatőrfilmesek.
A találkozót László Balázs, a KISz Győr-Sopron megyei Bizottságának kultúrfelelőse
nyitotta meg. Beszélt az amatőr filmezés helyéről és szerepéről az ifjúsági mozga-
lomban s a népművelésben. Azután a megyei amatőrfilmesek munkájáról szólt di-
csérő szavakkal. A vitaindító beszédet Góczán Károly, a Győri Ifjúsági Filmstúdió
elnöke tartotta. A filmstúdió éppen négy éve alakult meg. Azóta szép sikereket ért el
filmjeivel az országos és a területi amatőrfilm-fesztiválokon. (Két arany, egy ezüst,
négy bronzérem, oklevelek, külön dicséretek...) 
A Győri Ifjúsági Filmstúdió rendszeresen vesz részt fesztiválokon, sok új filmje készül.
A beszámoló után került sor a vetítésre. Nyolc- és tizenhat milliméteres, játék- és do-
kumentumfilmeket vetítettek a találkozó résztvevőinek munkáiból, köztük színeseket
is. Egyéni útifilmeket is megnéztek.
Élénk és hasznos vita alakult ki a vetítés után. Különösen Horváth Sándor és Szaló
Lajos filmjei tetszettek. Ezek közül is főleg az utak című film, amely nemrégen készült
el, fesztiválon még nem vett részt. A két tehetséges amatőrfilmes az élet különös je-
lenségeit ábrázolja filmjeiben, magas színvonalon az esztétikai követelmények te-
kintetében. 
A találkozón a résztvevők elismeréssel nyilatkoztak Kovács Róbert filmjeiről is. Mo-
dern filmtörekvéseivel méltán hívja fel munkáira a figyelmet.
A KISz megyei bizottsága ebéden látta vendégül a találkozó résztvevőit, délután foly-
tatódott a vita. A vidéki amatőrfilmesek beszámoltak nehézségeikről. Remélhetőleg
ezután több segítséget kapnak.
A megyei amatőrfilmesek jövőre is megrendezik találkozójukat. Hazánk felszabadulása
25. évfordulójára és a Lenin-centenáriumra készülnek most munkáikkal. utána a téma:
a 700 éves Győr. Ezeket a filmeket a következő találkozón mutatják be.  ( - j - )

Filmesek tapasztalatcseréje 

(Kisalföld, 1970.03.17.)

Góczán Károly, a győri filmklub vezetője hetenként tart szakmai előadásokat a nemrég
megalakult kapuvári filmklub tagjainak. A kapuvári filmesek Győrbe készülnek tapasz-
talatcserére.

(Kisalföld, 1970.05.27.)

Hetvennégy filmet neveztek az idei, IV. országra vidéki amatőrfilm-szemlére, amelyet
június 6-án és 7-én rendeznek Győrött a Rába Művelődési Központban. Ez a neve-
zési szám csúcsot jelent az eddigi fesztiválokhoz képest, és ami a fontosabb: a szín-
vonal is magasabbnak ígérkezik. 
Az előzsűri néhány nappal ezelőtt befejezte munkáját, és végeredményben 29 ama-
tőrfilm kerül a közönség és a zsűri elé. Ezenkívül levetítenek négy nagydíjas filmet a
tavalyi országos fesztivál nyertesei közül is. Az idén két zsűri dolgozik a szemlén,
egy hivatásos és egy társadalmi zsűri. Előbbinek elnöke - mint eddig minden évben
- Herskó János filmrendező, itt lesz Bán Róbert filmrendező, a Magyar Országos
Amatőrfilm-szövetség elnöke. A másik zsűriben azoknak a társadalmi és tömegszer-
vezeteknek képviselői foglalnak helyet, akik az öt éve dolgozó Győri Ifjúsági Filmstú-
diónak legtöbb támogatást adták, és évek óta közreműködnek a szemlék
megrendezésében. 
A beküldött dokumentum-, játék-, portré-, úti- és kísérleti filmek hat díjon és hat kü-
löndíjon osztoznak. A Győr-Sopron megyei amatőrök hét filmmel képviseltetik magu-
kat. Szaló Lajos: utak, Kálmán Ferenc-Turbuk István: Etüd, Weicher Ede-Turbuk
István: Szivárvány, Szaló Lajos-Kálmán Ferenc: Trilla, Kálmán Ferenc-Turbuk István:
Szinonima, Békés Imre: Gyermekeknek és Góczán Károly-Csenár Imre: Kiss Ernő,
a népművészet mestere. 

IV. Országos Vidéki Amatőrfilm-szemle 
Győr, 1970. június 6-7-én a Rába Művelődési Központban 

Az előzsűri tagjai: zágon Bertalan, a Népművelési Intézet főelőadója ▪ Káldi László,
a Magyar Amatőrfilm Szövetség elnökségének tagja ▪ Hujber Alojzia, a KISz Győr
városi bizottságának képviselője ▪ zuber Titusz, a Győr-Sopron megyei Tanács V. B.
Népművelési Csoport vezetője ▪ Finta Lajos, népművelési felügyelő ▪ Virág Miklós,
népművelési főelőadó 
A szemle zsűrije: Elnök: HERSKÓ JÁNOS, filmrendező ▪ Bán Róbert, filmrendező ▪
Kemény Pálné, a Művelődésügyi Minisztérium főelőadója ▪ zsombolyai János, ope-
ratőr ▪ Buglya Sándor, az Amatőrfilm Szövetség főtitkára ▪ zágon Bertalan, a Nép-
művelési Intézet főelőadója ▪ Baranyai Gábor, a Moziüzemi Vállalat igazgatója ▪
Csőöné, Bári Olga, a Művelődési Központ igazgatója ▪ Finta Lajos, népművelési fel-
ügyelő ▪ Hujber Alojzia, a KISz Győr városi bizottságának képviselője ▪ Lengyel Sán-
dor, a Népművelési Tanácsadó vezetője ▪ zuber Titusz, népművelési csoportvezető
Győri filmek a versenyben: Kálmán Ferenc & Turbuk István: Etüd  (1970, ff, 16 mm,
3 perc, kísérleti film) ▪ Góczán Károly & Csenár Imre: Kiss Ernő, a népművészet mes-
tere (1970, színes, N8, 7 perc, dokumentumfilm) ▪ Kálmán Ferenc & Turbuk István:
Synonima (1970, ff, 16 mm, 3 perc, kísérleti film) ▪ Weicher Ede & Turbuk István: Szi-
várvány (1970, színes, N8, 7 perc) ▪ Szaló Lajos & Kálmán Ferenc: Trilla (1970, ff,
16 mm, 1 perc, kisjátékfilm) ▪ Szaló Lajos & Horváth Sándor: utak…  (1970, ff, N8, 7
perc, kisjátékfilm)
Győri díjazottak: bronz fokozat: Szaló Lajos-Horváth Sándor (Győri IFS): utak ▪
Góczán  Károly-Csenár Imre (Győr): Kiss Ernő, a népművészet mestere ▪ Kálmán
Ferenc-Turbuk István (Győri IFS): Etűd ▪ Turbuk István (Győri IFS) több film hango-
sításáért ▪ A legjobb vidéki klub vándorserlege (fél évre megosztva): Dombóvári Film-
klub, Győri Ifjúsági Filmstúdió 

Amatőrfilmszemle 
Az arany díj Dombóváré 

(Kisalföld, 1970.06.09.)

Herskó János, a szemle zsűrijének elnöke hirdetett eredményt, s adta át a díjakat.
Arany díjat a Dombóvári Amatőr Filmkör nyert bemutatott kollekciójáért. Ezüst díjat
Békés Imre (Sopron) „Gyermekeknek" című filmje és Miegend Árpád (Székesfehér-
vár) elsősorban operatőri teljesítménye elismeréseképpen. Bronz díjat három film
nyert: Góczán Károly-Csenár Imre (Győr), „Kiss Ernő, a népművészet mestere"
című dokumentumfilmje, Baranyai György (zalaegerszeg) „Csak aki tapasztalta" című
filmje és Szaló Lajos-Horváth Sándor (Győr) „Utak" című játék-filmje. 
Különdíjakat a következő filmek kaptak: dr. Gaál Csaba (Szombathely) „Újraélesztés"
és „Hollandia" című filmje a Győr Város Tanácsa díját, Kálmán Ferenc-Turbuk István
„Etüd" című filmje a megyei tanács díját, Góczán-Csenár Kiss Ernőt bemutató
filmje a Megyei Népművelési Tanácsadó díját… Turbuk István pedig a Mozi-
üzemi Vállalat hangtechnikai díját…. 

IV. Családi és Útifilm Szemle  
Budapest, 1970. szept. 26.

oklevél és pénzjutalom: Csenár Imre (Győr): Turisták és párizsiak 

Filmek az évfordulóra

(Kisalföld, 1970.10.02.)

Megyeszékhelyünk 700. évfordulójára különböző témájú filmeket készít a Győri Ifjú-
sági Filmstúdió. Az egyik forgatócsoport a napokban kezdte meg egy szociográfiai
dokumentumfilm forgatását.

Amatőrfilmek 

(Kisalföld, 1970.11.10.)

A XVIII. országos amatőrfilmszemlére, amelyet Székesfehérváron rendeznek meg
november 28-29-én, a Győri Ifjúsági Filmstúdió három filmet küldött el.

XVIII. Országos Amatőrfilm Fesztivál 
Székesfehérvár, 1970. XI. 27-29.

Győri nem volt a díjazottak között.

Az alapok lerakásától a kulcsátadásig 

(Kisalföld, 1970.11.17.)

Figyelemmel kísérik kamerájukkal a Győri Ifjúsági Filmstúdió fiatal amatőrfilmesei a
győri ifjúsági házépítkezését.

Féjja Sándor filmdramaturg

(Kisalföld, 1970.12.11.)

tart előadást a győri Ifjúsági Filmstúdió tagjai számára az Ifjúsági Ház klubjában ma
délután 5 órakor.
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GYŐRI IFJÚSÁGI FILMSTÚDIÓ
2. szakasz
1971-1975

„A kiteljesedés kora”

vezető:
Kovács Róbert

tagok:
Ámon András, dr. Czigány Jenő, Csenár Imre, Csukly Ödön, Góczán Károly, dr. Haffner Szabolcs, Horváth Sándor, Kálmán Ferenc, dr. Kárpáti

György, Kiss Iván, Kovács R. Ákos, Mészáros Tamás, Szaló Lajos, Turbuk István, Weicher Ede 
továbbá rövid időre: 

(pár film készítése, állandó tag filmjében valamilyen szerepben, Ifiház munkatársa, stb.)
dr. Alexy Miklós, dr. Bedő Ferenc, Bodó László, Gyarmati József, László Miklós, dr. Mészáros Zsolt, Orbán Sándor, Scharek Béla, Somogyi Ferenc,

Szénási István

Az első változás a Stúdió vezetésében - Góczán Károly lemondott a klub vezetéséről, helyébe Kovács Róbertet kérik fel. Minden váltás felfogható korszakváltásként
is. Az új „seprű” mindig jól, vagy legalább másként seper, és remélt új lendületet hoz a közvélemény szemében szépen alakuló, fejlődő Stúdió, a győri filmes életben.
De a fejlődéssel, magasabb szintre emelés vágyával jöttek a problémák is, amelyeket kezelni kellett. 

Minderről részletesen írtam az előző szakasz bevezetőjében, most csak összefoglalóként: A város vezetői mindenképpen szükségesnek érezhették az amatőrfilmesek
nagyobb sebességre kapcsolását, mert nyakukon volt az 1971. augusztus 20. környékén megvalósítandó, királyi várossá válás 700 éves évfordulója. Amiben több
szerepet szántak a győri amatőrfilmeseknek. Meg szerették volna erősíteni az Országos Vidéki Amatőrfilm Fesztivált és azon belül minél hangsúlyosabbá tenni a
győri filmesek szerepét, amely nyilván a filmek minőségében és ezzel összefüggésben, a nyilvánosság felé a kapott díjakban tudott lecsapódni. És persze a jelentős
technikai és nyersanyagtámogatásért cserébe egyfajta közfeladat elvégzését, azaz a 700 éves évforduló eseményeinek rögzítését is elvárták tőlük. Arra ugyan
nem számítottak, de melléktermékként megjelent a kritikai szál is a palettán. A Csenár Imre & dr. Haffner Szabolcs páros, akkor még csaknem kezdő filmesként,
ugyan jobbító szándékú, de humoros formájában is egyértelműen kritizáló filmet készített a 700 éves évfordulóra készülő város építkezési és szemetelési anomáliáiról,
„A 700-át!” címmel.

A filmet helyben megpróbálták elhallgatni, a helyi fesztiválon szó sem esett róla, de ahogy Haffner Szabi mesélte, az egyik pesti zsűritag zsebre tette és elvitte. A
film ily kerülővel bekerült az országos fesztivál versenyprogramjába, ahol a nagydíj után következő első díjat nyerte. A nagydíjat egyébként a Gulyás testvérek
„Szék télen” című néprajzi filmje nyerte. Pár év kihagyás után ismét sikeresek és díjképesek lettek a győri filmesek.

A városi elképzelésekhez szükségesnek látszott egy energikus, nagy szakmai tapasztalatokkal, vezetési képességekkel megáldott összefogó vezető. Kovács Róbert
ilyen volt, hiszen már az Ifjúsági Filmstúdió megalakulása előtt egyénileg filmezett, csak később csatlakozott ahhoz. Szerepelt az országos fesztiválon, később is
az országos élvonalba tartozott. A Tunsgram győri gyárának főmérnökeként rendelkezett vezetői tapasztalatokkal.

A Stúdió 20 éves találkozójáról született Kisalföld cikkben Kovács Róbert erről a következőket mondta: „Bár a legszebb az első pár év az ilyen „szerelemben" is,
azért hasonlóan izgalmas időszak volt az 1972-1983-ig terjedő bő évtized.”

A következőkben idézem Kovács Róbert levelének ide vonatkozó részletét:

„…1971-ben Góczán Károly lemondott a Filmstúdió vezetéséről és engem kértek fel stúdió vezetőnek. A legnagyobb kihívás a pénztelenség volt, ezért nekiláttam,
hogy a stúdió szegényes helyzetén segítsek. Ipari kapcsolataim révén sikerült rövid idő alatt további két kamerát, két vetítőgépet, kazettás magnókat, egy Terta

Kivágott képkockák Csenár Imre & dr. Haffner Szabolcs: A 700-át! című filmjéből (1971)
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szalagos magnót, mikrofonokat vásárolni. A KISz Városi Bizottsága közben-
járásával megszűnt a nyersanyag gondunk is. A stúdió kezdett a magyar
amatőrfilm mozgalomba integrálódni. Országos Vidéki Filmszemléket rendeztünk,
melyre esetenként száznál több filmet küldtek be a pályázók. A versenyvetítések
nyilvánosak voltak, a háromnapos filmszemle városi eseménnyé vált.
A filmstúdió 1975-ben (különböző kiadványok alapján ez 1978-79-ben történt  -
A Szerk.) nevet váltott, jóllehet még a fiatalok többségben voltak, de már az
idősebbek is megjelentek, nevünket Győri Amatőrfilm Stúdióra változtattuk. A
taglétszám 20-22 fő körül mozgott, heti egyszer klubestet tartottunk. 
Ahogy teltek a hónapok a stúdió tagok egyre jobb filmeket készítettek, a Táj-
egységi Szemléken díjakat nyertek. Győr-Sopron megye és a város vezetése
felfigyelt a pezsgő, alkotó klubéletre, és az amatőrfilmet integrálta a megye
művészeti életébe, részben a nagyobb anyagi támogatással, másrészt a
legrangosabb megyei Felszabadulási Pályázatra való meghívással. A stúdió
1973-ban helyet változtatott, amikor az Ifjúsági Ház felépült. Állandó helyet kapott,
használhatta a 200 fős színháztermet, rendszeressé váltak az amatőrfilmes rendezvények.
A stúdióban kialakult egy alkotói közösség, szerzőpárosok, éppúgy, mint egyéni alkotók dolgoztak. A stúdió anyagilag problémamentes volt, jól fel volt szerelve
kamerákkal, vetítőgépekkel és filmmel. Az amatőrfilm is technikai lépést váltott, megjelent a Super 8, sőt már volt lehetőség a 16mm-es filmre is forgatni. Közel fél
évszázad távlatából szép emlék megidézni az emelkedett hangulatú klubesteket, melyekre gyakran hívtunk meg vendégeket is, ilyenkor mindig volt vetítés, beszél-
getés, egymás ugratása, jókedv és nevetés. A stúdió erőssége volt a néprajzi filmezés, számos nagyon értékes díjnyertes film született ekkor. Kálmán Feri Arany-
mosók,  Csenár Imre-Haffner Szabolcs özv.Pozsgai Pálné, Kovács Róbert Höveji csipke és számos más is. A stúdió minden szemlén, fesztiválon részt vett,
különös esemény volt a Felszabadulási Pályázat, aminek külön rangot adott, hogy az amatőrfilmet beemelte a művészet világába, ha nem is egy kategóriában, de
azonos pályán versenyezhetett az irodalommal és a képzőművészettel. A Kádár rendszer lassú ernyedése már elviselte a keményebb kritikát, ahogy az irodalomban,
úgy a filmekben – így az amatőrfilmben is megjelent közéleti vélemény. A stúdió élt a lehetőséggel, egymás után születtek a közéleti filmek, hol egy filmplakát, a
700 éves fennállását ünneplő lepukkant, szemetes Győrről - A 700-át (Haffner Szabolcs-Csenár Imre) - máskor a koldusszegény nyugdíjast megzsaroló, Lenin kép
alatt üldögélő tanácselnököt bemutató Keserű víz (Kovács Róbert).
Közben a Stúdió nagy fába vágja fejszét, szervezni kezdi a Díjnyertes Amatőrfilmek Nemzetközi Fesztiválját Győrben, 1973-ban először, hogy aztán kétévenként
1975, 1977, 1979, 1983, 1986-ban már hatodszor is megrendezzék. Győr egy pár napra fesztivál várossá vált, melyhez a város akkori vezetése az anyagi támogatást
megadta. A Stúdió közéleti tevékenységével országosan ismertté vált és első ízben egy amatőrfilmes klub Kiváló Együttes címet kapott. A filmstúdiónk tagja volt
néhány évig dr. Kárpáti György éppen végző fiatal orvos, aki kitűnő szemmel egymás után készítette nagyszerű filmjeit, hozzájárult Stúdiónk jó híréhez. Sok év
távlatából is emlékezünk Vizsgafilm című filmjére, melyben egy fiatal orvos mentőkocsiban vezet le egy szülést. Stúdiónk tagjai témaválasztásukban rendkívül
sokoldalúak voltak. Legidősebb kedves kollegánk volt dr. Czigány Jenő, aki néha a legmeglepőbb témát választotta. Emlékezetes a kódexekről készült filmje, de
aki idegekkel bírta, sokat tanulhatott a Koponyalékelés című díjnyertes filmjéből. Büszkék voltunk Ámon Andrásra, aki sziporkázó tehetséggel ontotta magából az
animált humort, megrajzolva még az ABC-t is.
Aztán teltek az évek, a Stúdió másodszor is Kiváló Együttes lett, a Díjnyertesek fesztiválját megrendeztük másodszor és harmadszor is, sőt, mivel mégiscsak a
szocializmusban éltünk, megrendeztük a Szocialista Országok Nemzetközi Amatőrfilm Fesztiválját is.
A Győri Amatőrfilm Stúdió több mint félévszázados fennállása alatt sokszáz kisfilmet készített, s mint az a professzionális világban is igaz nem minden opus remekmű,
de ha megfeleltünk az amatőr fogalomnak, elégedettek lehetünk. Mert ki is az amatőr?

Az amatőr az a személy, aki napközben építi a maga és családja százféle világát, 
szabadidejében a művészetnek hódol.”

Folytassuk évenkénti bontásban…
mi maradt fent erről az időszakról a filmes és helyi sajtóban, valamint hogyan emlékeznek az egykori alakotók, hiszen a személyes emlékek árnyalhatják, életszerűbbé
tehetik az egykori hivatalos vagy az öncenzúra szűrőjén mindenképpen átesett dokumentumtöredékeket. 
Apropó öncenzúra, egy ma már kevésbé ismert fogalom, amely ellenben a szocializmusban jelentősen megkeserítette az alkotó emberek életét, amint az előző fe-
jezetben említettem. Különösen a 60-70-es években, amely jelen fejezeteink időszaka. Később szerencsére egyre halványult a jelentősége, de teljesen sosem
szűnt meg. Erre az időszakra jellemző jelentőségét egy konkrét példával szeretném érzékeltetni. Ráadásul győri példával, a név elhallgatásával, mert e kiadvány
készítése közben vált nyilvánvalóvá számomra, hogy a 60-70-es évek győri filmes generációja magánbeszélgetésekben még csak-csak elmondja a vele megesett
kellemetlen dolgokat, félelmeit, saját öncenzúrával kapcsolatos megéléseit, de nyilvánosan, 50 év múltával sem vállalja azokat. És megértéssel kell fogadnunk
mindezt, egy fokkal szerencsésebb és szabadabb világban felnövőknek. 
Történt a 70-es évek elején, nagyjából 50 éve, hogy egyik győri amatőrfilmes, új filmjében finoman és groteszk formában ugyan, de feszegette a szovjet jelenlétet
vagy inkább az akkortájt a magyarok nagy része által lebecsült, magánbeszélgetésekben sokszor viccekkel elütött szovjet minőséget. No, ez is egy ilyen „viccfilm”
volt, 1-2 perces. ült a poén. Akkor és azóta is az a rend a tájegységi amatőrfilm szemléken és az országos fesztiválon is, hogy a filmek vetítése után, a délutáni
vagy esti órákban úgynevezett konzultációkat tartottak a filmekről, ahol a zsűri tagjai, a többi résztvevő filmes és a nézők is elmondhatták a véleményüket a filmekről.
Ezek többnyire izgalmas, vitákkal és sok tanulsággal teli beszélgetések voltak. Többnyire nagyon hasznosak az érintett alkotó és más jelen lévő alkotó számára is.
Hiszen mások elkövetett hibáit ily módon esetenként el lehetett kerülni a későbbiekben. Valójában egymás hibáiból tanultunk és így csiszolódott munkálkodásunk.
Személyesen nagyon sokat tanultam a konzultációkból, még ha sokszor kellemetlen is volt szembesülni hibáimmal.
A fentebb említett film kapcsán az egyik pesti filmes szakember, aki egyben mindenki által tudottan a párt által megbízott megfigyelő is volt, félrevonta az általa
egyébként nagyon jól ismert és korábbi filmjei miatt akár tisztelt győri filmkészítőt. És mondhatni jóindulatúan azt mondta: - Ha én érteném miről szól a filmed, akkor
holnaptól te már nem volnál a céged dolgozója! 
A történet már eddig is érdekes és bizonyos fokig hátborzongató, de itt lép be az öncenzúra egy szélsőséges, de megesett formája. A szemle után „hősünk” hazament
és kis darabokra összevágta 8 mm-es filmjét és eltüzelte!

Az öncenzúráról
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(videófelvételről leírta: Hartyándi Jenő)

Az előzményekről

A II. Világháború után teljes zárlat volt. A kialakuló kommunista rendszer nem nézte
jó szemmel azokat, akik rögzíteni tudtak és esetleg tanúi lehetnek politikailag nem
kívánatos dolgoknak. Ezért a kamerákat számba vették és betiltották. Egészen a '60-
as évekig csönd volt, akkor indultak el ismét az országos fesztiválok. Aztán hosszú,
a 19 megyével folytatott egyeztetési folyamat eredményeként, 1966. január 16-án, a
Budai Vígadó nagytermében, hetven fővel megalakult a MAFSz (Magyar Amatőrfilm
Szövetség). Aztán a Szövetség szervezte a mozgalmat. Vidéken is megjelentek góc-
pontok, az elsők között: Dombóvár, Győr, Szeged, Miskolc, Debrecen, Kaposvár. A
Szövetség közreműködött helyi és régiós szemlék szervezésében, de a legfontosabb
az Országos Fesztivál évenkénti megszervezése volt.
Bent voltam a Szövetség alapítói között, '67-ben lettem az elnökség póttagja. '68-
ban, az országos fesztivál részeként, - a közgyűlésen - egy veszekedés, vita követ-
kezményeként szétesett az elnökség, és a tagság engem választott főtitkárnak.
Akkoriban többször szerepeltek orvosok a vezetésben, akik nem akartak profi filmesek lenni.
Az amatőrfilmes több volt, mint a hobbista. Az amatőrfilmes neve is mutatja, hogy szereti azt, amit csinál, a filmnek nem csak szerelmese, hanem önkifejezésre használja.
A családi- és útifilmezés akkoriban jelen volt, de nem volt nagyon erős a mozgalomban. Azt tartottuk fontosnak, hogy alkotások készüljenek az önkifejezési szándékból. Én

az utóbbi ötven valahány évben végig megmaradtam a MAFSz vezetésében főtitkár-
ként, majd elnökként és már jó ideje örökös tiszteletbeli elnökként. Igen sokat jártam
a vidéki rendezvényekre, szemlékre, vetítésekre, klubösszejövetelekre is. Gyakran
Dombóvárra, ahol egy nagyon jó társaság működött, de még nagyobb intenzitással
történtek a dolgok Győrben.

A győri filmfesztiválokról

Ott Góczán Károly (első – A szerk.) stúdióvezető kezdeményezésére elindultak az
országos vidéki amatőrfilm szemlék. Góczán   után Kovács Robi, Haffner Szabolcs,
majd Csenár Imre lett a vezető. Hosszú éveken át irányították, lelkesen vezették a
győri közösséget.
Talán a harmadik vidéki szemlén Herskó János volt a zsűri elnöke, én meg zsűritag,
mint a Szövetség főtitkára. Herskó Jánossal és Kemény Pannikával haladtunk Győr
felé. Dr. Kemény Pálné a minisztériumban volt a mozgalom felelőse, kis termete miatt

becézték Pannikának. Én hátul ültem, ők a filmes élet fontos dolgairól beszélgettek. És váratlanul elhúzott mellettünk egy bogár Volkswagen. Ezt Herskó nem szerette. Neki
egy 1500-as Fiatja volt, egy nagyon sportos autó. Visszaelőzte a bogarat. Majd az megint megelőzött bennünket. Ez így ment egy darabig, akkor még persze nem volt
sztráda. Egyszer csak egy szekér termett előttünk az úton. Akkorát kellett fékezni, mert szembe is jött egy autó, hogy a nyakamba borult több karton Marlboro, mert Herskó
hátul tárolta őket. Megúsztuk baleset nélkül. Nekem így maradt emlékezetes a poén az NN, a halál angyala című filmjéből: „Marlborózunk, marlborózunk?”.
Jó barátságban voltam Herskóval, tudtam, hogy a Filmművészetin van egy terve újabb diplomás osztály létrehozására, olyanoknak, akik máshol már diplomát szereztek,
de filmezni szeretnének. Ebbe az osztályba már élet és szakmai tapasztalatokkal rendelkezőket vennének fel. És akár nem is kell végig járni a négy évet, hanem például
a legjobb amatőrfilmesek filmjeit beszámítják, első- és másodéves vizsgafilmeknek, és csak a harmadik, negyedik évet kell az iskolában megcsinálni. Amikor összejön egy
jó filmterv, akkor kivesz egy év fizetés nélküli szabadságot, elkészíti a filmet és megy vissza az eredeti szakmájába dolgozni. Ez a terv nagyon tetszett nekem, hogy az
orvosi pálya mellett így lehetne filmezni.
A győri szemlén megnéztük a filmeket, megbeszéltük a díjakat, de a díjkiosztás előtt Herskónak el kellett utaznia és megkért, hogy adjam át a díjakat. A helyi lapban pedig
megjelent, hogy a fesztivál zárásaként Herskó János átadta a díjakat. Pestre érve mondtam neki, hogy mi jelent meg a sajtóban. Elnevette magát és azt mondta: „Látod,
szervezni tudni kell”.

Az amatőr és profi filmesek viszonyáról

Az amatőr és a profi filmesek mindig figyeltek egymásra. Az amatőrfilm mindig figyelt a nagyokra, sőt olykor mintát is jelentettek a hivatásos filmek. A legnagyobb különbséget
a technika jelentette, mert ugyan voltak amatőrök, akik 16 mm-re dolgoztak, sőt a Szovjetunióban a 35 mm-es technika is gyakori volt, de hangtechnikában a fényhang,
vagy a szinkron kétszalagos rendszer már jórészt nehezen megoldható problémát jelentett az amatőrök számára.
A háború előtti amatőr filmesekből is lettek profik, pl. Fejér Tamás, aki később „A Tenkes kapitánya” népszerű sorozatot rendezte. Jeles amatőrfilmes múlt után a Filmmű-
vészetin operatőr tanárom volt Pásztor István. Jan Kádár, magyarul Kádár János, akinek csak névrokona volt a pártfőtitkár, ő felvidéki amatőrfilmesként tagja volt a háború
előtti MAFSz-nak. Később Elmar Klossal készítették el a szocialista tábor első Oscar-díjas alkotását „üzlet a korzón” címmel.
1966, az újjáalakulás után is sokan lettek profik a mozgalomból. Volt, aki ugródeszkának tekintette az amatőr filmezést, de a legtöbben nem akartak profik lenni. Az én
életem úgy alakult, hogy harminc egynéhány amatőrfilm után 1970-ben felvételiztem, és felvettek a Filmművészetire a diplomásoknak meghirdetett évfolyamba.
Az ismertebb amatőrfilmesek közül többen jeles profik lettek, pl. Jeles András rendező, Kardos Sándor operatőr. Az ő nevéhez fűződik az egyik legnagyobb privát fotógyűj-
temény. Péterffy András, aki nemcsak profi filmes lett, hanem egy ideig a MOVI Filmgyár igazgatója
is volt és egyetemeken filmet tanít. Cakó Ferenc a homokanimáció mestere lett. Tarr Béla is ama-
tőrként indult és a Balázs Béla Stúdión keresztül hamar átment a profi oldalra. Varga Csaba, Tényi
István, Tímár Péter, Matkócsik András, Balog Gábor és még tudnék sorolni remek alkotókat…
Elvárható volt, hogy a volt amatőrök, akik profik lettek, figyeljenek az amatőr mozgalomra. Őket
rendszeresen hívtuk zsűrizni. De más hivatásos filmesek is figyeltek a mozgalomra, vagy filmklubot
is vezettek: pl. Szomjas György, vagy Palásti György. Aztán Bán Róbert és Simó Sándor, akik hosz-
szabb ideig a Szövetség elnökei is voltak. De zsűribe hívtuk gyakran Nemeskürty Istvánt, Jancsó
Miklóst, Szabó Istvánt, Huszárik zoltánt, Gaál Istvánt, Bíró Yvettet, és másokat. Itt is hosszú a lista.
Sokszor meglepő volt számukra, hogy az amatőrfilm fesztiválok hogyan működtek. Megnéztük a
filmeket és blokkonként leültünk beszélgetni a szerzőkkel és a lelkes közönséggel. Sokszor egy
rövid filmről hosszú vita kerekedett. Ez igazi közösségi fórum volt. A konzultációk hangvétele nagyon
tetszett a profiknak. Emlékszem, amikor Sándor Pált meghívtuk a zsűribe, ahova szívesen jött,
meglepődött, hogy milyen szabadszájú, merész, bátor filmek voltak a versenyben. Sokszor nem is
a filmek szakmai értéke szerint díjaztak, hanem az hatott rájuk, hogy itt milyen szabadság van. Az
amatőrfilm ezt a szűzies szabadságát sokáig megőrizte.

dr. Buglya Sándor, a MAFSZ volt főtitkárának visszaemlékezése (2020):
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Az öncenzúráról

A magyar amatőrfilm történetében mindig voltak alkotók, akik kritikus szemlélettel fogtak a filmezéshez, vagy olyan különleges témához nyúltak, amihez más nem került
közel, esetleg nem volt hozzá mersze. Az átlag, vagy inkább az átlagon aluliak az előzsűrin általában kiestek. A kiugrók között voltak társadalomkritikai filmek is. Például a
győri „Keserű víz”, Kovács Robi és Szaló Lajos filmje, vagy a Csenár-Haffner páros „A 700-át!” című munkája. utóbbi csípte a helyi vezetés szemét, hogy készült egy film,
ami egyébként Győr szeretetéből kiindulva, a hiányosságokat mutatta meg, humorba csomagolva. Oda kellett figyelni, hogy nehogy a süllyesztőbe kerüljön a film.
Az is igaz, hogy a hatalom nem nagyon figyelt az amatőr filmre. Nem volt számára fontos, mivel nem volt nagy nyilvánossága. Egy helyi lap nagyobb publicitást kapott, mint
egy amatőrfilm. Pedig Nemeskürtynek igaza volt, amikor az amatőrfilmezést úgy értékelte, hogy „rokona a kamarazenélésnek. A szerző készít egy szellemi, művészi alkotást,
és azt a saját közösségének levetíti. Ez egyfajta közös műélvezet, közösségépítés.”
Az elmúlt ötvenegynéhány évem arról szól, mindig azt tartottam lényegesnek, vagy úgy éltem meg, hogy ez a fajta filmezés közösségépítés. Akár a stáb összeállítása, a
műhelymunka, a klubok szervezése, akár a fesztiválok sora, a vetítések, akár a MAFSz szervező munkája, mind közösségépítő tevékenység.
Mivel nem figyelt ránk a hatalom, ritkán fordult elő, hogy díjaztunk egy filmet, pl. ilyen volt Tarr Bélának a „Vendégmunkások” című filmje, a szabolcsi ingázókról, ami után
behívtak bennünket a pártközpontba, hogy merünk egy ilyen kritikus hangvételű filmnek díjat adni. Volt ugyan máskor is hasonló botrányt kiváltó film, de azért összességében
kevés. Belénk volt tápláva, így nőttünk föl, hogy ezt, vagy azt nem szabad nyilvánosan kimondani. Vigyázzunk már! És ezt eléggé betartottuk, mert a 60-as években még
közel voltunk 56-hoz. Tudtuk, hogy voltak megtorlások, hogy eltűntek emberek, vagy elmenekültek az országból. A mi családunk fele is elment nyugatra. Voltak olyan súlyos
kérdések, amiről nem beszéltünk a filmekben. Tehát volt bennünk rendesen öncenzúra.
Amikor profi lettem, Pozsgai Pálné naiv festőről csináltam egy 35 mm-es mozifilmet. A győri klubnak is volt egy hasonló filmje a győrsövényházi asszonyról. 1980-ban az
utómunka során a stúdióvezető kivágatta az egyik mondatot, amikor a néni megfestette, hogy a bátyja mit mesélt a háborúról: „látszik a kevés magyar és szemben a sok
orosz.” Egyébként meg látszik a festményen a sok orosz katona és szemben velük néhány magyar. A másik, amit kivetetett velem, hogy „úgy festettem le, ahogy a bátyám
elmesélte, amikor 6 év után hazajött az orosz fogságból”. A stúdióvezető erre azt mondta, hogy ilyen nem volt. Senki nem volt hat évig orosz fogságban. Mondom, miért ha-
zudna ez az öregasszony, mi érdeke fűződik hozzá? Hazudik! – mondta a stúdióvezető -, tessék kivágni! Pedig működött bennünk a mit szabad és mit nem! Az öncenzúra
általában erős volt! Persze azért néha átcsusszant egy-egy film, mert a figyelem sem volt már olyan éber a kádári konszolidáció után.
A másik gátat a technika jelentette, szinte lehetetlen volt a szinkronitás, külön futott a hang és a kép. Ezért gyakran lírai dokumentumfilmeket csináltunk. Szép képek
montázsa a zenével egy kicsit megemelve. A zsűrik szívesen díjazták, tehát nem volt ezzel baj. De ha megmutattuk a mélyszegénységet, akkor azzal már baj volt. Ilyen volt
a Gulyás testvérek penészleki filmszociográfiája.

Az amatőr filmfesztiválokról – a győri nemzetközi fesztiválról

'68-ban még Budapesten volt az Országos Fesztivál, az Egyetemi Színpadon. Az én főtitkárságom első tevékeny-
sége volt, hogy menjünk vidékre. Ettől kezdve vándoroltattuk az országos szemlét. Ez sokat számított, mert a helyi
mozgalmat fellendítette. A vidéki klubok ilyenkor kaptak támogatást, technikát a fesztivál kapcsán, jobban tudtak
azután működni. Megerősödtek a vidéki csoportok. A helyi klub nem csak támogatást kap, hanem közösséggé is
kovácsolódik, amikor megszervez egy fesztivált.
Az első győri nemzetközi fesztivál a TIT székházában volt. Kiváló nemzetközi zsűrit sikerült meghívni, élén Nemes-
kürty Istvánnal. A következőben pedig a Szabó István volt az elnök. Nagyon jó filmválogatás jött össze. Általában
külön volt a 16mm-es filmkópia és mellette egy magnószalag, amin a film hangja volt. Indul a vetítés, hát fejjel lefelé
jön a kép. Rögtön leáll a technikus, villany fel, kis szünet, ismét sötét, most meg a jobb és bal oldal felcserélve, a
felirat fordítva látszik. Megint gyors leállás, villany... Harmadik menet. Elindul a film, most meg a hang nem stimmel
és harmadszor is leállunk. És akkor Nemeskürty tanár úr, aki nagyon precíz, igazi tanárember volt, fölpattant, mert
valószínű demonstrálni akarta, hogy nehogy itt valami politikai probléma legyen ebből. Azt mondta: „Kikérem ma-
gamnak, pont a szovjet filmmel történik ez!” utólag meg is értem, mert 1972-ben az új gazdasági mechanizmus-re-
form leállítása történt, és erős balratolódás következett. Mivel mi egy későbbi generáció voltunk, akkor ezt a félelmet
nem értettük. Nekünk csak poén volt, hogy a zsűrielnök kikéri magának az incidenst. Egyébként nagyon jól lement
a fesztivál. Akkor azt terveztük, hogy két évenként megszervezzük, de ez aztán változott. 
Egy másik történet ebből az időszakból. A fesztivál alatt már egy esti buli zajlott az Ifjúsági házban, kívülről lehetett
hallani, hogy bent nagy hangulat van. Valamiért épp a porta felé mentem és látom, hogy a portás kézzel-lábbal
kommunikál három megtermett hangszeres fekete legénnyel. Mondja nekem a portás, hogy ezek be szeretnének
jönni, valahonnan New Orleansból vannak. Megtudtam, hogy szívesen zenélnének, de kellene nekik fizetni fejenként
100 dollárt. Mondtam, boldogok lennénk, ha bejönnének zenélni, de nincs 300 dollárunk. Aztán az egyik legyintett

és elmentek. (Lehet, hogy ez volt a Mediawave előszele?)
Hét alkalmat ért meg a győri nemzetközi fesztivál, de egy idő után már nem volt mögötte elég szervező erő, meg a nemzetközi fesztiválok is szaporodtak Európában,
csökkent az érdeklődés irántunk. Volt olyan év, amikor egy osztrák nemzetközi fesztiválról (ahol zsűritag voltam) elhoztam 18 ország versenyfilmjét és ez adta a nemzetközi
programunk gerincét. Mivel ritkán utazhattak az emberek nyugatra, itthon kellett biztosítani, hogy láthassanak az amatőrfilmesek külföldi filmeket. Aztán hét fesztivál után
a rendszerváltáskor átfordult a Mediawave-be, de ehhez már egy új generáció kellett, amelyik kézbe vette a szervezést. Annak teljesen új története van, amiből ugyancsak
vannak nagyon szép emlékeim.

A Mediawave hangulatáról

Az egyiken Elem Klimov (híres szovjet-ukrán filmrendező) volt
zsűritagunk, de nem voltak oroszul beszélők a zsűriben. Az
egyik reggel beültünk a Lloydban kezdődő vetítésre, még csak
mi ketten voltunk a nézőtéren. Az esti buli következménye. El-
indult egy magyar film és én fordítottam, hogy mi hangzik el a
filmben. Egyszer csak egy borgőzös hang hallatszott mögülünk:
- „Nem fognátok be a pofátokat, vetítés van”. Elem rám nézett
és kérdezte - „Baj van?” - Nem, nem, semmi. Mondtam neki és
fordítottam tovább a szöveget. - „Nem hallod, hogy vetítés van?
Fogjátok be a pofátokat.”- dörgött megint mögöttünk, halkabbra
fogtam. Vége lett a filmnek, felkapcsolták a villanyt, hátranéztem,
Daruka Mihály ült ott kalapban. Nagyon zavarta, hogy a nagy,
üres moziteremben a pont előtte ülő két ember beszélgetett a
vetítés alatt.
Nagyon színes események voltak ezek, remek hangulat volt
mindig. Voltak performanszok, kiállítások, babzsákokon ültünk,
remek koncerteket hallgattunk. A fiatal, még alig ismert Lajkó Félix virtuóz módon játszott a hegedűn, és az elhalkuló hegedűbe bele búgta: „I am the man.” És muzsikált to-
vább… A Mediawave-nek nem is a filmfesztivál lett a nagy vonzereje, hanem hogy összművészetivé alakult... Átmentünk a hídon az Evangélikus templomba, le volt takarva
az oltár, és a Balanescu Quartet ott játszott. Borzongott az ember, csodálatos élmény volt. A szervezők az Ifjúsági Háztól a Komáromi Erődig csupa izgalmas helyszínt ala-
kítottak ki és megtöltötték tartalommal. Nagyon szép korszaka volt ez a győri filmezésnek.
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1971
az év hangulatát mutató híreket, karikatúrákat, fotókat és cikkeket a Kisalföld, a Magyar Ifjúság, 

a Ludas Matyi 1971. évi számaiból, a „Régi Győr” oldalról, az internetről, valamint a Pergő Képek 28 
összefoglaló számból válogattuk

GYŐRBEN TÖRTÉNT  
Augusztus 19-én Győr városa nagyszabású ünnepséggel ünnepli meg várossá nyilvánításá-
nak 700 éves évfordulóját ▪ z. Szabó László - ő volt a 700 éves Győr jubileumi éveinek egyik

főszervezője, összefogója, amelynek egyik legnagyobb hozadéka a „Győr. Várostörténeti 
tanulmányok” című kötet megjelenése volt. Saját korának irodalmi, művészeti életét belülről 

ismerte, szerteágazó kapcsolatokat tartott fent kora neves egyéniségeivel. A fiatal, kezdő 
művészeket különös gonddal figyelte, segítette. Mai napig ható fő műve, „A győri irodalom 

kistükre” 1971-ben jelent meg. ▪ Megalakul a Radnóti Emlékbizottság, amely később Radnóti
Irodalmi Társaságként működik, díjakat oszt, a kortárs irodalom támogatójaként. Alapításakor

z. Szabó László (1937-2020) elnök mellett Szabó József (1945-1992) volt az alelnöke. ▪ 
Kovács Margit szobrász és keramikus a város diszpolgára lesz ▪ Győr, megyei jogú várossá
válik ▪ „Az úrvezetők többsége bevitte már kocsiját a garázsba, nem is hozza ki tavaszig…”

(Kisalföld, 1971. november 26.)
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

„Felfrissít a dupla buborék..” — Balatonvilágoson gyártani kezdik a természet ajándékát, a Tra-
ubisodát ▪ Egyiptomban felavatják az Asszuáni-gátat ▪ Washingtonban csaknem félmillióan

tüntetnek a vietnámi háború ellen ▪ Magyarországon átadják az első (fehér, ezerkettes) zsigulit
▪ Az ENSz felveszi soraiba Kínát, és kizárja Tajvant

AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI
A keresztapa (r. Francis Ford Coppola) ▪ Szindbád (r. Huszárik zoltán) ▪ Az utolsó mozielőadás

(r. Peter Bogdanovich) ▪ Suttogások, sikolyok (r. Ingmar Bergman) ▪ Mechanikus narancs 
(r. Stanley Kubrick) ▪ A sípoló macskakő (r. Gazdag Gyula)



GYŐRI IFJÚSÁGI FILMSTÚDIÓ
2. szakasz, 1971-1975
(Itt csak névváltoztatás történt!)
GYŐRI AMATŐRFILM STÚDIÓ
1. szakasz, 1976-1983
stúdió vezető: KOVÁCS RÓBERT (1971-1983)

dr. ALEXY
MIKLÓS
szül.: Győr, 1957 – él:
Salzburg
Középiskolás idősza-
kában készített pár fil-
met, de végül hobbi-
ként a zenélés mellett
döntött. Korábban a

győri, majd ma a salzburgi kórház gyermekorvosa.
Filmográfia:
Élvezeti csikk (1973, ff, N8, ? perc) ▪ III. Észak-du-
nántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Győr, 1973,
különdíj
Revolúció (1973, ff, N8, ? perc) • III. Észak-dunán-
túli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Győr, 1973, kü-
löndíj
Felpumpált álom (1974, ff, N8, 5 perc) Filmkísér-
letnek tekinthető. Jelképes, erősen filmes szemlé-
letű etűd, melyben a stúdió fiatal alkotója
irodalom-film ötvözetet próbál létrehozni. ▪ IV.
Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle,
1974, Győr, különdíj
Kábeltető (1975, ff, N8, 5 perc) ▪ Felszabadulás
pályázat, Győr, 1976, III. díj
Filmjei státusza:
filmjei nincsenek meg, reméljük előkeríti

ÁMON 
ANDRÁS
szül.: Pécs, 1946 - él:
Győr
Animációs filmes, mu-
zsikus. „A Matolcsy
György a Pannonia
Filmstúdióból megkere-
sett, adott lehetősége-

ket, dolgozni a báb stúdióban (gyurmafilmet, amit
alighanem én csináltam itthon először), oda jártam
is egy darabig, és adtak nyersanyagot, celluloid,
pausz, kellékek és szintén felvételi lehetőséget.
Közben a Varga Csaba hívott Pécsre a stúdiójába,
Mikulás Ferenc pedig Kecskemétre. És Dárday
meg a dokumentumfilmesekhez. Ide is jártam egy
darabig, akárcsak Tarr Béla.” jelenleg ÉDÁSZ
nyugdíjas.

(Kisalföld, 1971.01.13.)

Az amatőrfilmes mozgalom számszerű fejlődését a filmklubok,
a filmstúdiók számának emelkedésén lehet mérni. A különböző szervek által rendezett

szemléken, fesztiválokon bemutatott alkotások pedig a művészi fejlődést mutatják. Az egyre több tagot szám-
láló amatőrfilmes tábort országosan irányítani, segíteni lehetetlen. A Népművelési Intézet kezdeményezésére
a jövőben 3-4 megye (egy tájegység) közösen szervez szakmai, módszertani továbbképzést. Az országot
hat tájegységre osztották. 
…zágon Bertalan, a Népművelési Intézet munkatársa ismertette a tájegységre oszlás előzményeit. A megyék,
városok, filmklubok önálló kezdeményezései, az amatőr „belterjes" képzése nem vált be. A tájegységi össze-
fogás a költségvetés miatt is szerencsésebb, és több megyéből több hallgatót mozgósíthatnak. 
…Az eddigi szemléken a versenyszellem uralkodott. Tájegységen belül a fesztivál műhely is lehetne. Inté-
zetünk munkatársai hároméves oktatási tervet dolgoztak ki. …Az idén rendezik meg utoljára az országos
vidéki amatőrfilmszemlét Győrött. Ennek keretében a győriek vállalták a tájegységi fesztivál lebonyolítását
is. Az amatőrök továbbképzésére minden megyéből 8-10-en jelentkezhetnek, részükre tanfolyamot az idén
a Győr-Sopron megyeiek szervezik. (f.)

Készülődés - Ötletek, szorgalmas munka 

(Kisalföld, 1971.01.14.)

- Forgatócsoportjaink néprajzi, népművészeti és társadalmi kérdésekkel foglalkoznak - mondotta Góczán
Károly. - Készül a film az egyedüllétről, a napjainkban még meglévő szegénységről és okairól, a szegková-
csokról, a csornai kékfestőnő munkájáról. 
…A Káptalandombi diákotthon lakói közül vannak kezdőink. Ők stúdiumokon ismerkednek a film formanyel-
vével. 

Kishír

(Kisalföld, 1971.02.14.)

Színes filmen örökítik meg a győri ifjúsági ház szakköreinek, klubjainak életét és munkáját a Győri Ifjúsági
Filmstúdió tagjai.

(Kisalföld, 1971.06.06.)

…Mind mennyiségben, mind minőségben jó
helyet foglaltak el a Győr-Sopron megyei
amatőrök. Kálmán Ferenc és Szaló Lajos
(Győr) filmje kulturáltan mutatta be Veszp-
rém régi utcáit, tereit, házait, de inkább
csak a már ismert képeket idézte fel. Ko-
vács Róbert és Szabó Lajos filmje ezzel

szemben a jubiláló Győr kevésbé ismert
szegleteinek felfedezésére is vállalkozott, és röviden, tömören fo-

galmazott, színes képeivel kellemes perceket szerzett. Góczán Károly és Csenár Imre
(Győr) egy kihalófélben lévő, de újra feltámadó ipar alkotóiról, munkásairól készített ismertető, tájékoztató,
a szakma művészetébe behatolni igyekvő filmet. (Kékfestők.) Weicher Ede és Turbuk István (Győr) Őszi
chanson című filmje szép képeivel valóban felidézte az ősz sajátos hangulatát, Weicher Ede és Benkő József
pedig (Veszedelmes Éden) a szerelem elmúlásáról egy már-már közhellyé koptatott igazságot dolgozott fel
kerek kis történetben ízlésesen, sikeresen - a két főszereplő jó játékának segítségével… (g. b.)

V. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle
Győr, Rába Művelődési Központ, 1971.06.04-06.

Előzsűri: Finta Lajos - a zsűri elnöke, Győr megyei Város Tanácsa V.B. Műv. Oszt. Népművelési csoport-
vezető  ▪ Virág Miklós - a Győr-Sopron megyei Tanács V.B. Műv. Oszt. főelőadója ▪ Balázs József - a MAFSz
elnökségi tagja, Nagy Péter - a MAFSz képviselője ▪ Németh András - a Győr-Sopron megyei Tanács V.B.
Népművelési tanácsadó m.b. vezetője ▪ Pintér Ferenc - Győr megyei város Tanácsa V.B. Műv. Oszt. nép-
művelési főelőadó ▪ Kukorelli Károlyné - a KISz Győr-Sopron megyei és Győr Városi Bizottságának kiküldötte 
Főzsűri: Hildebrand István, filmoperatőr, a zsűri elnöke ▪ Dr. Kemény Pálné - a Művelődési Minisztérium fő-
előadója ▪ Patachich Iván - zeneszerző ▪ Szécsényi Ferenc - filmoperatőr ▪ Féjja Sándor - dramaturg ▪ zágon
Bertalan - a Népművelési Intézet főelőadója ▪ Buglya Sándor - a Magyar Amatőrfilm Szövetség főtitkára 
társadalmi zsűri: Bedő Ottó - az MSzMP Megyei Bizottságának osztályvezetője ▪ Horváth Imre - az MSzMP
Városi Bizottságának osztályvezetője ▪ Szaló Lajos - a Győr-Sopron megyei Tanács V.B. elnökhelyettese ▪
Módos Dezsőné – a Győr megyei város Tanácsa V.B. elnökhelyettese ▪ Szakács Ferenc - a KISz Győr-Sop-
ron megyei Bizottságának első titkára ▪ Gede Jenőné - a KISz Győr városi Bizottságának titkára ▪ Baranyai
Gábor - a Győr-Sopron megyei Moziüzemi Vállalat igazgatója ▪ Németh András - a Megyei Népművelési
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Filmográfia:
Mozgástanulmányok (1973, ff, N8, 3 perc) ▪ III.
Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle,
1973, Győr, III. díj
Kaleidoszkóp (1974, színes, S8, 5 perc)
Kisalföld: „…Kár, hogy Kaleidoszkóp című alkotása
eklektikus volt. A dramaturgiai szabályok szigorúbb
alkalmazásával még jobb lehetett volna filmje, így
csak III. díjat kapott.” ▪ IV. Észak-Dunántúli Tájegy-
ségi Amatőrfilm Szemle, 1974, Győr, III. díj • Fel-
szabadulás pályázat, Győr, 1975, II. díj
Keresztmetszet (1974, ff, N8, ? perc – dr. Haffner
Szabolccsal közösen) 
Virágot a világnak (1975, ff, S8, 5perc) ▪ Felszaba-
dulás pályázat, Győr, 1975, II. díj
Mosolytanulmányok (1975, ff, S8, 5 perc) ▪ VI.
Északdunántúli Amatőrfilm Szemle, Győr, 1977,
különdíj ▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1986,
pénzjutalom
Popfesztivál 1975 (1975, ff, N8, 10 perc)
Emberek (1975, ff, S8, ? perc – dr. Haffner Sza-
bolccsal közösen)
Kisunokám (1975, ff, N8, ? perc – dr. Haffner Sza-
bolccsal közösen)
Clepsi (1975, ff, S8, 3 perc)
A Clepsi fordulatokban gazdag mozgástanulmány,
amely nemcsak nagyon humoros, hanem a plasz-
tilin lehetőségeit is megmutatja az animációs film-
ben. ▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1986,
pénzjutalom
Szemtől-szemben (1976, színes, S8, ? perc – dr.
Haffner Szabolccsal és Csenár Imrével közösen)
▪ XXIV. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Nagyka-

nizsa, 1977, tárgyjutalom
Gitártanulmány (1976, színes, S8, 5 perc) ▪ Orszá-
gos Amatőrfilm Fesztivál, Veszprém, 1976, ver-
senyprogram ▪ Felszabadulás Pályázat, Győr,
1978, III. díj
Poljuska  (1977, ff, S8, 6 perc)
Bugi-bugi (1978, színes, S8, 5 perc)
ABC (1979, ff, S8, 3 perc) ▪ Felszabadulás Pályá-
zat, Győr, 1979, II. díj ▪ Díjnyertes Amatőrfilmek IV.
Nemzetközi Fesztiválja, Győr, 1979, a leghumoro-
sabb film díja ▪ XXVI. Országos Amatőrfilm Fesz-
tivál, Dombóvár, 1979, versenyprogram, II. díj ▪
Wörther See International Film Festival, Ausztria,
II. díj & legjobb ötlet különdíj ▪ két Csehszlovák
fesztivál, aminek nem tudja a nevét ▪ Badalona In-
ternational Film Festival, Spanyolország, „Placa de
honor A” ▪ uNICA World Festival, Turku, Finnor-
szág, arany érem ▪ a svájci filmarchívum megvá-
sárolta
Filmjei státusza: ígéri, előszedi őket

dr. CZIGÁNY
JENŐ
szül.: Győr?, 1926 – el-
hunyt: 2010 körül
Ismert győri fül-orr-gé-
gész főorvosként a fil-
mezés is érdekelte.
Elsősorban az orvosi
és másik „melléktevé-

kenysége” a régészet orvostani segítése témák ér-
dekelték. Útifilmeket is készített, több nyomtatott
útikalauza is megjelent. Ismert közéleti személyi-
ség létére személyes adatai nyomára sem talál-
tunk. Ilyen fokú a győri társadalmi megbecsülés?
Egy orvos tanítványtól kaptam pár adatot és to-
vábbi kutatási irányokat az örökösök felé.
Filmográfia:

(Kisalföld, 1971.10.26.)

Székesfehérváron ma délelőtt kezdődik a XIX. országos
amatőrfilm-fesztivál. Mint ismeretes, az idei évtől
kezdve új rendszer szerint bonyolítják le az egyre nö-

vekvő számú amatőrfilmek évi szemléjét. Eddig Budapesten rendezték
meg az országos, Győrben az országos vidéki fesztivált. Most az országos szemle rendezési

jogát Székesfehérvár kapta, ezenkívül csak tájjellegű bemutatók lesznek, egyik ilyennek színhelye Iesz
jövőre Győr is. …a zsűri a hatalmas termésből 49 művet választott ki, mint amely alkalmas, hogy az országos
versenyben a zsűri és a közönség elé kerüljön. A vetítés ma délelőtt kezdődik, és szombat késő délutánig
tart. …Győr-Sopron megyéből, három amatőr öt filmjét láthatja a bíráló bizottság: Góczán Károly: Az én vi-
lágom, Csenár Imre-dr.Haffner Szabolcs: A 700-át!, Csenár-Góczán: A kékfestő…

XIX. ORSZÁGOS AMATŐRFILM FESZTIVÁL
Székesfehérvár, 1971.11.26-28.

zsűri: BÁN RÓBERT – elnök, filmrendező, a
Magyar Amatőrfilm Szövetség elnöke ▪ CSÁ-
NYI MIKLÓS - filmrendező ▪ MÁNDY IVÁN - író
▪ B. NAGY LÁSzLÓ - kritikus ▪ PATACHICH
IVÁN - zeneszerző ▪ DR. POSzLER GYÖRGY,
az irodalomtudományok kandidátusa, a Művelő-
désügyi Minisztérium Népművelési Osztályának
helyettes vezetője ▪ SzÉCHENYI FERENC - Kos-
suth-díjas filmoperatőr ▪ SzILVESzTER ANDRÁS,
a Magyar Televízió Közművelődési Főosztályának
vezetője ▪ zÁGON BERTALAN, a Népművelési In-
tézet főelőadója

BEKÖSZÖNTŐ
…Aligha túlzás ezt azzal magyarázni, hogy a hazai
amatőrfilmezés fejlődése új szakaszához érkezett: a
társadalmi körülmények, valamint az amatőrfilmezés
belső fejlődésének eredményeként ma már a mozga-
lommá válás kezdeti lépésein túljutott amatőrfilmezés-
sel számolhatunk. Amatőrfilmeseink nemcsak, hogy
"artikuláltan" képesek a filmnyelvet beszélni, nemcsak
azt mutatják be közönségüknek, hogy

mennyire eredményesen
sajátították el a film kifejezőeszközeit,
de - és talán ez a leglényegesebb -
mindezt ma már a felelős valóság-
alakító szándék szolgálatára, a kö-
zösségben és közösségért való
gondolkodásuk közlésére mozgó-
sítják. …A "hatvanas évek amatőr-
filmjének" nagy eredménye, hogy a
kitűnő alkotások létrehozásán túl,
e társadalmasítást is végbe vitte.
Mostantól már az eddiginél is sok-
kalta inkább az amatőrfilmező
mozgalmon a sor, hogy kifej-
lessze adottságait, valóra váltsa
nagy lehetőségeit, bizonyítsa
társadalmi elhivatottságát, fon-
tosságát és életképességét. A
fesztivál vendégeinek, az alko-
tóknak és filmes szakembere-
iknek ehhez kívánunk
eredményes munkát és sok
sikert. Rendező Bizottság

Tanácsadó m.b. vezetője ▪ Rácz Istvánné - a Rába Városi Művelődési Ház igazgatója 
Győri filmek a versenyben: Kálmán Ferenc & Szaló Lajos: Veszprém (1971, ff, 16mm, 6 perc) ▪ Kálmán
Ferenc & Szaló Lajos: Győr (1971, színes, 16mm, 8 perc) ▪ Kálmán Ferenc & Szaló Lajos: Pro Form (1970,
ff, 16mm, 8 perc) ▪ Góczán Károly & Csenár Imre: Kékfestő (1971, színes, N8, 12 perc) ▪ Kovács Róbert &
Szaló Lajos: Győr (1971, színes, 16mm, 8 perc) ▪ Weicher Ede & Turbuk István: Őszi Shanson (1971, színes,
N8, 5 perc) ▪ Weicher Ede & Turbuk István: Győr (1971, színes, N8, 7 perc) ▪ Weicher Ede & Benkő József:
Veszedelmes éden (1971, színes, N8, 6 perc) ▪ Csenár Imre: Turisták és párizsiak (1971, ff, N8, 8 perc) ▪
Góczán Károly: Az én világom (1971, színes, N8, 8 perc)
Győri díjazottak: II. díj: Kovács Róbert (Győr): Mészégetők ▪ Góczán Károly - Csenár Imre (Győr): Kékfestők
- III. díj: Góczán Károly (Győr): Az én világom - Legjobb vidéki klub vándorserleg: Győri Ifjúsági Filmstúdió 
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Koponyalékelések (1977) ▪ VI. Északdunántúli
Amatőrfilm Szemle, Győr, 1977, II. díj • XXIV. Or-
szágos Amatőrfilm Fesztivál, Nagykanizsa, 1977,
tárgyjutalom ▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1977,
III. díj
Őszi etűdök (1978) ▪ Felszabadulás Pályázat,
Győr, 1979, III. díj
Örökmozgó (1979) ▪ IX. Észak-dunántúli Amatőr-
film Szemle, Szombathely, 1979, különdíj • XXVII.
Országos Amatőrfilm Fesztivál, Szolnok, 1980, ver-
senyprogram, tárgyjutalom • Felszabadulás pályá-
zat, Győr, 1981, III. díj
Remekművek a győri Székesegyház kincstárában
(1981?)
Gótikus kelyhek (1982) ▪ különdíj, Ausztria
Herend (1982) ▪ Bécs, Aranyolló díj
Újjászületés (1982?) ▪ XII. Észak-Dunántúli Ama-
tőrfilm Szemle, Veszprém, 1982, a zsűri jutalma ▪
XIII. Észak-Dunántúli Amatőrfilm Szemle, Velem,
1983, különdíj
Bevakolt világ (1985) ▪ Országos Amatőrfilm Fesz-
tivál oklevele ▪ Felszabadulás pályázat, Győr,
1985, III. díj
üveggyáriak (1985) ▪ XV. Észak-Dunántúli Ama-
tőrfilm Szemle, Tatabánya, 1985, különdíj
Kristálycsiszolók (1985) ▪ XV. Észak-Dunántúli
Amatőrfilm Szemle, Tatabánya, 1985, különdíj
A könyvek művészete (1985)
Vadvirágok (1986, színes, S8, 12 perc)
Napóleon emléke Győrben (1986, színes, S8, ??
perc) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1986, pénz-
jutalom
Baja Béla, a kódexfestő (2000?)
Filmjei státusza: filmjei nincsenek meg, magát
vagy örököseit keressük

CSENÁR IMRE
szül.: Röjtökmuzsaj,
1930 - elhunyt: Győr,
2021
Győrben érettségizik
(1949), majd a buda-
pesti Műszaki Egye-
tem, Villamosmérnöki
karán diplomázik.

1955-1992 között, nyugdíjazásáig az ÉDÁSZ-nál
(Áramszolgáltató) dolgozik különböző munkakö-
rökben, középvezetőként. Az Észak-Dunántúl vil-
lamos hálózatának, erőműveinek rendszerirá-
nyítása a feladat.
Egy NDK-s szakmai küldöttség ajándékba hoz az
ÉDÁSZ-nak egy filmfelvevőt és vetítőgépet. Ezt
kölcsönkérve indul amatőrfilmes pályája a hatva-
nas évek végén. Majd csatlakozik az akkortájt in-
dult Győri Amatőrfilm Stúdióhoz. Először Góczán
Károllyal, a Győri Amatőrfilm Stúdió első vezetőjé-
vel készít filmeket, majd önállóan. Filmjeivel jelent-
kezik a vidéki amatőrfilmes szemlékre. A Stúdióban
összebarátkozik dr. Haffner Szabolccsal, aki egy
évtizedig legfontosabb alkotótársa lett. De önállóan
is készített számos filmet. Kb. 50 filmet készített
pályafutása során. Legfontosabb filmjének az "özv.
Pozsgai Pálné", naív festőművészről készített port-
rét tartja (1975). Első nagy sikert a szerzőpáros "A
700-át!" című, finom városkritikát megfogalmazó,
szatirikus filmjükkel érik el, de nem helyben, ahol
nem kaptak dicséretet érte, hanem az Országos
Amatőrfilm Fesztiválon. A film Győr 700 éves vá-
rossá válásának évfordulójára készülődés vizuáli-
san megfogható anomáliáit gyűjti egy csokorba. A
videotechnika 1986-os megjelenésével és elérhe-

Film és társadalom
Vitaindító vázlat az
amatőrfilm-ankéthoz 

(AmatőrFilm 1971)

1.  A bevezető előadás voltaképp az amatőrfilm kí-
vánatos és jelenlegi valóságos helyzete, funkciója
közti különbséget, illetve ellentmondást kívánja fel-
színre hozni. E konkrét problémát azonban a szocia-
lista kultúrpolitika, a művészet és forradalmi
demokratizmus általános összefüggései között szeret-
ném vizsgálni. 
Az elvi kiindulópont tehát, hogy mit értünk a művészet,
kivált a filmművészet demokratizmusán. Nyilvánvaló,
hogy ez elsősorban tartalmi, szemléleti és nem forma-
nyelvi kérdés, az egyes műalkotásokban éppúgy, mint a
filmkultúra teljes szövetében. Mint a művészet minden te-
rületén, a filmnél sincs közvetlen összefüggés, sőt még
okozati kapcsolat sem a tömegsiker és a népszerűség, va-
lamint a mű tényleges tartalma között, mely adott esetben
éppen retrográd is lehet; amint a forradalmi demokratizmus
nem ritkán éppen az olyan alkotásokban szól a legerőtelje-
sebben és történelmi érvénnyel, amelyek csak nehezen ta-
lálnak utat a szélesebb nyilvánossághoz…
2.  Közismert, hogy a magyar filmművészet az utóbbi évtized-
ben milyen jelentékeny eredményeket ért el, de éppen napja-
ink szakmainak hitt, valójában azonban távolról sem szakmai eredetű anomáliái ugranak ma premierplánba.
A magyar játékfilmgyártás, illetve művészet integrálódott szellemi életünkbe, de társadalmi valóságként tá-
volról sem olyan átütő erejű, mint azt föltételezni szeretnénk. A hiba nem annyira az egyes alkotásokban
van, hanem a magyar filmélet kasztszerű fölépítésében. A hierarchia csúcsán a játékfilm áll, míg a doku-
mentumfilm, a filmújságírás megvetett és elhanyagolt terület, akár a kritikát, akár a közfigyelmet tekintjük.
Még mostohább helyzetben van az amatőrfilm-mozgalom, amely eddig szégyenünkre - a nyugati kapitalista
országokban a játékfilmgyártás egyik fő inspirátora, nem egy helyütt versenytársa - mindenesetre gazdag
tartaléka, jobb szóval: valóságos televénye lett. /A cinema novo Dél-Amerikában, az undergrund kísérletek
az uSA-ban, stb./ Pedig mind a filmművelés, mind pedig a filmkultúra fölfrissítése szempontjából kulcssze-
repe volna az amatőr-mozgalomnak nálunk is. Kulcskérdés tehát, hogy az amatőrfilm minél előbb és minél
nagyobb hatásfokkal integrálódjék filmkultúránk  egészébe, beleértve a  televíziót is. 
3.  …Végső soron az amatőrfilmezésnek mozgalomnak kell lennie, mely a szakma gyakorlati elsajátítása, a
''kamerával látás" tömeg-iskolája lehetne, szorosan összeépülve a széles körű filmműveléssel - hiszen csak
így válhatnék tömegszórakozásból tömegkultúrává, a filmművészet utánpótlását és kiterjedését biztosító
szervezetté.

(Kisalföld, 1971.11.30.)

A fesztivál aránylag békés,
emelkedett hangulatában -
a győri amatőrfilmesek
valami különös, hetyke
kurjantással toppantak
be. A hétszázát! Illetve: A

700-át! E betyáros felkiáltásra egysze-
ribe felkapta a fejét a fesztivál közönsége. És amint a film pergett,

A TÁJEGYSÉGI SZEMLÉK ÉS TANFOLYAMOK 
1971. ÉVI TAPASZTALATAI

(AmatőrFilm 1971)

ELŐzMÉNYEK 
… A program megfogalmazásánál alapul vettük, hogy az amatőrfilmezés társadalmi jelenség, és gyors ütem-
ben fejlődik. Számoltunk ugyanakkor azzal a ténnyel is, hogy az amatőrök nagy része technikai és esztétikai
kérdésekben, valamint az alkotás folyamatának összetett fázisaiban még nem tud kellően eligazodni. To-
vábbá, hogy az egész mozgalomra ma még inkább az ösztönös megnyilatkozás a jellemző. Az amatőrfilm
körökkel, klubokkal és stúdiókkal való foglalkozást központilag, megyei és helyi szinten sem sikerült haté-
konyan megoldani, illetve ez a műkedvelő művészeti ág nem kapott olyan támogatást, melyet jelentőségéhez
mérten megérdemelt volna. A filmkörök, klubok vezetői automatikusan "termelődtek ki", nem alakult ki kép-
zésük és továbbképzésük rendszere. Közművelődésünk nem élt, s még jelenleg sem él az amatőrfilmezés
sokoldalú esztétikai, nevelési társadalmi lehetőségeivel. Intézetünk a megyékben működő báziscsoportok
vezetőinek, szakembereinek a képzését az 1970. nyarán beindított - 3 éves - központi tanfolyammal biztosítja.
…Fogadjuk el alapelvként, hogy a tájegységi szemléket október elejéig be kell fejezni!  A jövő évben ugyanis
a XX. Országos Amatőrfilm Fesztivál alkalmából meg kívánjuk rendezni az I. Nemzetközi Amatőrfilm Fesz-
tiváIunkat is. Budapest, 1971. november, Népművelődési Intézet Vizuális Művészeti Osztály 
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tőségével filmkészítő tevékenysége lezárul, de a
rendszerváltás előtti években segíti Haffner Sza-
bolcs Győri Amatőrfilm Stúdiót megújító tevékeny-
ségét, az új, fiatal generáció pályakezdését.
1989-ben ezen új generáció, kihasználva a rend-
szerváltás előszeleként megjelenő új egyesülési
törvényt kulturális egyesületet alapítanak Győri Vi-
zuális Műhely néven, amelynek első elnöke ő lesz.
1991-ben a Győri Vizuális Műhely, 3 másik civil
egyesülettel összefogva, megalapítja a Mediawave
Alapítványt, a később elhíresült fesztivál szervezé-

sére és a filmes utánpótlás segítésére.
Filmográfia:
Szabad szombat (1969, ff, N8, 6 perc) ▪ III. Orszá-
gos Vidéki Amatőrfilm Szemle, Győr, 1969, ver-
senyfilm
Kiss Ernő, a népművészet mestere (1970, színes,
N8, 7 perc, dokumentumfilm – Góczán Károllyal
közösen) ▪ IV. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle,
Győr, 1970, bronz díj ▪ IV. Országos Vidéki Ama-
tőrfilm Szemle, Győr, 1970, a Megyei Népművelési
Tanácsadó különdíja
* Turisták és párizsiak (1970, ff, N8, 8 perc) ▪ IV.
Családi és Útifilm Szemle, Budapest, 1970, oklevél
és pénzjutalom ▪ V. Országos Vidéki Amatőrfilm
Szemle, Győr, 1971, versenyprogram ▪ Útifilm
Szemle, Szombathely, oklevél
* Szajna és Szajnapart (1970, ff, N8, 5 perc)
A kékfestő (1971, színes, N8, 12 perc – Góczán
Károllyal közösen) ▪ Kisalföld a győri szemléről: „…
egy kihalófélben lévő, de újra feltámadó ipar alko-
tóiról, munkásairól készített ismertető, tájékoztató,
a szakma művészetébe behatolni igyekvő filmet.”
Kisalföld az országos fesztiválról: „…A szakembe-
rek fenntartással dicsérték a Kékfestő című alko-
tást. Értéke az, hogy az ősi iparművészet
folytatását örökíti meg. Góczán kamerája azonban
célt tévesztett, midőn a gép bűvöletébe esett, ahe-
lyett, hogy a kék-festés népművészeti, iparművé-
szeti hagyományait és jellemzőit kutatta volna.”
Fehérvári hírlap: „…Évszázados népművészeti te-
vékenységet mutatott be a győri Góczán Károly és
Csenár Imre Kékfestője, hitelesen.” ▪ V. Országos
Vidéki Amatőrfilmszemle, Győr, versenyprogram,
II. díj + Moziüzemi Vállalat különdíja ▪ XIX. Orszá-
gos Amatőrfilm Fesztivál, Székesfehérvár, verseny-
program, oklevél + osztrák klubok díja
* A 700-át! (1971, ff, N8, 7 perc – dr. Haffner Sza-
bolccsal közösen) ▪ Kisalföld: „A zsűri méltán di-
csérte filmet, mondván, hogy az amatőr kamerák
egyik legmegfelelőbb területe éppen az ilyen téma:
saját világunk, környezetünk, a körülöttünk
nyüzsgő élet ábrázolása. Csenár Imre és dr. Haff-
ner Szabolcs alkotásában együtt éreztük a bírálatot
és pátoszt. Nem volt ünneprontó, mert szeretettel
korholta városát, mint felnőtt fia az öregjét. Vitán
felül állt, hogy díjra érdemes film. Némi csodálko-

Amatőrfilm-fesztivál 
A népművelés osztaga + Jó az utánpótlás

(Esti hírlap, 1971.11.30.)

Befejeződött Székesfehérvá-
rott a XIX. országos amatőr-
film-fesztivál. Szakmai, a
mozgalom speciális kérdéseivel
foglalkozó kritika számot ad-
hatna arról a fejlődésről, amit az
elmúlt évtizedben ez a mozga-
lom megtett. Beszámolhatna
arról a vitathatatlan technikai szín-
vonal emelkedésről, amely még
mindig sok kívánnivalót hagy
ugyan hátra, de amelyik már össze-
hasonlíthatatlanul jobb, mint akár

négy-öt évvel ezelőtt volt. Hírt lehetne adni a díjnyertes
filmekről, közöttük is elsősorban a Gulyás testvérek: Szék télen című etnográfiai produkciójáról, amely az
amatőröket mindig jellemző gyengébb technikai felszereltség ellenére izgalmas híradásban számol be az
erdélyi Szék falu mai szokásairól, népviseletéről, élő folklórjáról. A győri stúdió díjnyertes filmjéről: Csehár
Imre-dr. Haffner Szabolcs - A 700-át! című produkciójáról, amely a 700 éves fennállását ünneplő Győrről
képes egyszerre a büszke pátosz és a szerető irónia hangján szólni... 
…Van végül még egy fontos tényezője az amatőrfilmes mozgalomnak. (Arról nem is szólva, hogy a legjobb
fiatalok természetes utánpótlását adják a filmszakmának, ma már tucatnál több olyan fiatal dolgozik a tele-
vízióban és általában a filmszakmában, akik az amatőrökkel indultak el.) Nem lehet túlbecsülni annak jelen-
tőségét, hogy az amatőrfilmes mozgalom mit tehet az igényes filmművészet és a legszélesebb moziközönség
kapcsolatainak megteremtéséért. Legfőbb bázisa, erjesztője lehet a filmklub-mozgalomnak, az általános
filmesztétikai ismeretterjesztésnek, amely egyre inkább szükséges ahhoz, hogy mindenekelőtt a magyar
film és a magyar közönség harmonikusabban - és főleg gyakrabban - egymásra találjon. (Bernáth László)

XIX. Országos Amatőrfilm Fesztivál

(Filmvilág 24, 1971.12.15.)

…Az amatőrfilmes mozgalom legfontosabb problémája az idei fesztivál vitáin is felmerült. Ez a kulcskérdés
az amatőrfilm nyilvánossága, hatékonysága. A művészi eredmények mellett nem egy amatőrfilm izgalmas,
időszerű közéleti problémákat feszeget, olyan területekről ad hírt, melyek sokak szemében fehér foltot je-
lentenek. Ám ha csak egy minimálisan szűk körű „hobbis" közönséghez szólnak, hatékonyságuk elenyésző
és nem beszélhetünk arról, hogy az amatőrfilm elfoglalja méltán megillető helyét filmkultúránk egészében.
Talán még egy fesztiválon sem volt ilyen sokrétű és színvonalas a zsűri összetétele, az amatőrfilm iránt ér-
deklődő „hivatásosok", filmművészek, írók, zeneszerzők, hírlapírók, televíziós szerkesztők, rendezők rész-
vétele, mint ebben az évben. Ez utóbbi különösen fontos, mert a figyelem felkeltésének eredményeként egy
évtizednyi vajúdás után talán végre megoldódik a tévé és az amatőrfiim kapcsolatának problémája, mely

kiderült, hogy érdemes volt odafigyelni ... Jubileumát ünneplő városát ily korholva szeretni csak az tudja, aki
szülöttének vallja magát. Aki igazán szereti. Az ötletes, szellemes cím nemcsak a város testére, de a film
egészére szabott. A szeretve bírálás indulati töltése végig kísérte a filmet mind tartalmában, mind sodró rit-
musában. 
A zsűri méltán dicsérte a filmet, mondván, hogy az amatőr kamerák egyik legmegfelelőbb területe éppen az
ilyen téma: saját világunk, környezetünk, a körülöttünk nyüzsgő élet ábrázolása. Csenár Imre és dr. Haffner
Szabolcs alkotásában együtt éreztük a bírálatot és a pátoszt. Nem volt ünneprontó, mert szeretettel korholta
városát, mint felnőtt fia az öregjét. Vitán felül állt, hogy díjra érdemes film. Némi csodálkozással hallották vi-
szont, hogy az őszi győri szemlén a döntőbe se került…
Góczán Károly győri amatőr két filmje már nem keltett ilyen egyöntetű elismerést. A szakemberek fenntar-
tással dicsérték a Kékfestő című alkotást. Értéke az, hogy az ősi iparművészet folytatását örökíti meg. Góczán
kamerája azonban célt tévesztett, midőn a gép bűvöletébe esett ahelyett, hogy a kékfestés népművészeti,
iparművészeti hagyományait és jellemzőit kutatta volna. Másik filmje, Az én világom, Barabás László győri
festő művészetébe avat be szép, színes képi anyaggal és ihletett magyarázattal. A film sikertelensége nem
a filmes mesterségbeli tudásán múlott, inkább azon, hogy az objektív kritikátlanul magáévá tette a művészi
vallomását. Nem kérdezett rá, nem kételkedett, s így - mint a szakemberek hangoztatták - a szép monológ
és képzőművészeti alkotások dialógusa nem felelt egymásra. 
A győri és soproni amatőrfilmesek az idei országos fesztiválon jól szerepeltek. Budapest után aligha van
olyan város vagy megye, mely ilyen elismeréssel tért volna haza. Ez különösen értékes ezúttal, mert igen
erős mezőnyben vívta ki a sikert.  (A Gulyás testvérek Szék télen című filmje nyerte a nagydíjat. - A Szerk.)
… A szemlével egyidőben került sor a Magyar Amatőrfilm Szövetség és az Amatőrfilmesek Országos Tanácsa
munkaértekezletére, amelyen az amatőrfilmélet időszerű problémáit vitatták meg. Újjá alakult az AFOT, és
Győr-Sopron megyéből Virág Miklóst, a Megyei Tanács művelődésügyi osztályának főelőadóját és Kovács
Róbertet, a Győri Ifjúsági Filmstúdió vezetőjét hívta meg tagjai sorába. Egyúttal a Népművelési Intézet és a
Magyar Amatőrfilm Szövetség arra kérte Győr városát, hogy adjon otthont az 1972 novemberében Magyar-
országon első ízben rendezendő nemzetközi amatőrfilm-fesztiválnak. Ez a kérés elismerése annak a szer-
vező tevékenységnek, amelyet öt éven át az országos vidéki szemlék rendezésében a város végzett.

67



Forrásban az amatőrfilm

(Magyar Ifjúság, 1971.12.17.)

„Forrásban van” az amatőrfilmes mozgalom. 

A hivatalos közművelődési szervek, felismerve az amatőrfilmezésben rejlő korszerű lehetőségeket, a moz-
galom társadalmasítása és tömegesítése érdekében bevonták a munkába a hivatásos népművelési appa-
rátust, amelynek szerkezeti keretei között megoldhatóvá vált az amatőrfilmesek képzése is. A megyei
dekoncentráltsággal ellentétben hat tájegységet hoztak létre, s 3-4 megye anyagi és szellemi erejét össze-
fogva tanfolyamokat, alkotótáborokat és tájegységi szemléket szerveztek. Ezeken a rendezvényeken első-
sorban a műhelyjelleg dominált, a bemutatott anyag szakszerű, segítő célú bírálata, alakítása, újabb filmek
létrehozásának elősegítése. 
Ez az 1971-ben működésbe lépett tájegységi rendszer eredményezte, hogy a XIX. Or-
szágos Amatőrfilm Fesztiválra a szokásosnál valamivel keve-
sebb (97) film érkezett, mert egyrészt
a tájegységi szem-
léken az alkotók
már fórumhoz jutot-
tak, másrészt a
szakembereknek si-
került jó néhány -
fesztiválra még éret-
len - alkotót meg-
győzni, hogy az
„országos"-hoz még
fejlődniük, tanulniuk
kell. (Ez a módszer
egyébként alkalmas a
kezdők önbizalmának
megőrzésére is
mert a fesztiválok
olykor „kegyetlen"
közönségének rea-
gálása a gyengébb
filmek készítőiben ne-
megyszer törést oko-
zott.) 
A nem túl szigorú elő-
zsűri 49 filmnek enge-
dett zöld utat. Feltűnően
és sajnálatosan kevés
társadalmi érdeklődésű
filmet láthattunk, amelyek
léte pedig a magyar ama-

zássál hallottak viszont, hogy az őszi győri szemlén
a döntőbe se került…” ▪ Esti Hírlap: „…amely a 700
éves fennállását ünneplő Győrről képes egyszerre
a büszke pátosz és a szerető irónia hangján
szólni.” ▪ Fehérvári Hírlap: „…A győri jubileumhoz
igazított, szellemes ötlet. És olyan film áll mögötte,
mely igazán méltó amatőr kamerára (sőt másra is).
Éles szemű, pergő ritmusú; gunyoros hangvételű
Csenár Imre és dr. Haffner Szabolcs alkotása. Így
is lehet szeretni a várost: szidva szeretni!” ▪ Film-
világ: „…Győr hétszázéves jubileuma alkalmából,
az ünnep fonákjaként a hibásra, a groteszkre mu-
tatnak rá találóan és szellemesen. Példa ez a film
az amatőrfilm társadalmi funkciójára. Olyan kritika,
mely soha nem cinikus vagy hányaveti, hanem
éppen helyes lokálpatriotizmusból, a város szere-
tetéből fakad.” ▪ Magyar Ifjúság: „…Az előbbiekben
hiányolt társadalmi elkötelezettségű filmek jófor-
mán egyetlen hírmondója volt az, amely a nagy
propagandával ünnepelt 700 éves városban ural-
kodó nem éppen ünnepi jelenségeket tűzi kame-
ravégre.” ▪ Fotó magazin: „…mely szelíd iróniával
mutatta be a fennállásának 700 éves jubileumát
ünneplő Győr városát — feltúrt utcáival, kisebb-na-
gyobb hibáival. A film csipkelődő, bíráló hangvéte-
lével együtt sem vált ünneprontóvá. Csupán
sajátos eszközeivel, a közéletben tevékenykedő
és a közösségért aggódó ember érzésvilágát tük-
rözve hívta fel a figyelmet az ünnepi fények mögött
megbúvó hiányosságokra.” ▪ XIX. Országos Ama-
tőrfilm Fesztivál, Székesfehérvár, 1971, első díj ▪
Észak-Dunántúli Tájegységi Szemle, Győr, 1971,
I. díj ▪ bemutatta a Televízió Pergő Képek műsora
Kőszegi séta (1971)
* Győri hétköznapok (1971, ff, N8, 15 perc)
* Voltunk, mint Ti (1971, ff, N8, 15 perc)
* 3 lépcső az ég felé (1971, ff, N8, 7 perc)
* 4 őselem (1972, ff, N8, 5 perc) ▪ II. Egészségügyi
Amatőrfilm Fesztivál, Szolnok, különdíj
A legnagyobb könyv kölcsönző (1972)
Feszültség (1972, ff, N8, 7 perc) ▪ Kisalföld: „…a
villanyszerelők munkáját mutatja be szépen fény-
képezett, jól szerkesztett, jó ritmusú filmjében.””…
roppant kevés időben művészien összefoglalja a
villamoshálózat-építés folyamatos munkáját.” ▪
Szolnok Megyei Néplap: „…a Győri Ifjúsági
Filmstúdió tagja nem tett egyebet, mint hogy ka-
merát fogott a kezébe, és néhány perc alatt leve-
títhető filmszalagra rögzítette, hogyan állítanak föl
egy villanyoszlopot a kapuvári szerelők, hogy bir-
kóznak a talajfúró géppel, a rakoncátlan kígyókként
tekergő huzalokkal, hogyan emelkednek légtorná-
szokat megszégyenítő hidegvérrel a számunkra
szédítő, számukra azonban, a legtermészetesebb
életelemet jelentő magasba... - Csak ennyit tett
Csenár Imre, de aki odafigyelt Feszültség című
filmjére, kénytelen volt végiggondolni, hogy milyen
sokáig tanulmányozhatta ezt a munkafolyamatot a
film alkotója ahhoz, hogy ilyen lüktető ritmusú, mar-
káns riportot hozzon létre, s hogy mennyire tisztá-
ban kell lennie szenvedélye, a filmezés
mesterségbeli szabályaival.” ▪ II. Észak-Dunántúli
Tájegységi Amatőrfilm Szemle, 1973, Győr, II. díj
▪ I. Országos Munkásportré Fesztivál, Szolnok,
1973, nagydíj ▪ Felszabadulás pályázat, Győr,
1973, I. díj ▪ XX. Országos Amatőrfilm Fesztivál,
Békéscsaba, 1973, versenyprogram ▪ Szocialista
Országok Amatőrfilm Fesztiválja, Ciechocinek,
Lengyelország, 1973 ▪ bemutatta a Televízió Pergő
Képek műsora
Dudás (1972) ▪ XX. Országos Amatőrfilm Fesztivál,

egycsapásra óriásit lendítene az amatőrfilm kitöré-
sén a széles nyilvánosság felé, melyen csak nyerne
a televízió és a közönség. A tévé szerepe mellett sem
elhanyagolható azonban amatőrfilmes mozik, vagy
legalábbis szélesebb körű közönségnék szóló rend-
szeres vetítések létrehozása, amatőrfilmes archívum
létesítése, ahol őriznék és kölcsönöznek a legjelentő-
sebb filmek kópiáit. Az amatőrfilmesek összefogásának
szervezeti problémái sem mondhatók megoldottnak.
Ezek mind nagyon régi kérdések és sajnos, most sem
mondhatjuk, hogy nyitott kapukat döngetünk A magyar
amatőrfilmes mozgalom érett és készen áll a magyar film-
kultúra egészébe történő integrálódásra, ezt az idei fesz-
tivál is ismételten bizonyította. Ökonomikusan szerkesztett,
technikailag jól megoldott, tematikailag pedig igen széles
skálán mozgó munkákat láttunk. 
Örvendetes az a jelenség, hogy az egész országot átfogó
mozgalomról beszélhetünk, mely egyáltalán nem Budapest
centrikus. Az ország legkülönbözőbb pontjain, sokszor egé-
szen kis helységekben, találkozunk kitűnő színvonalat elérő
munkákkal, lelkes együttesekkel. 
…ugyancsak első díjat nyertek Csenár Imre és dr. Haffner
Szabolcs A 700-át című munkájukkal. Győr hétszázéves jubi-
leuma alkalmából, az ünnep fonákjaként a hibásra, a groteszkre
mutatnak rá találóan és szellemesen. Példa ez a film az ama-
tőrfilm társadalmi funkciójára. Olyan kritika, mely soha nem cinikus vagy hányaveti, hanem éppen helyes
lokálpatriotizmusból, a város szeretetéből fakad… (Karcsai Kulcsár István)
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SZABI

Szöveges kivonat a „dr. Haffner Szabolcs portréfilm”-ből. Készítette: Hartyándi Jenő (2015, 2020)

1937. április 4-én születtem Győrött. Két évet Debrecenben éltem, mert a szü-
leim oda költöztek, majd Pesten jártam zenei gimnáziumba, mert karmester sze-
retem volna lenni, de egy csavarral, mert nem tartottam elég tehetségesnek
magam, fogorvos lettem. 1961-ban hazaköltöztem Győrbe és itt kezdtem a pe-
riférián praktizálni (MÁV), amely nagy szabadságot adott számomra.
A szakmai munkám nem elégített ki, ezért kerestem egy olyan utat, amelyen
megnyilvánulhatok, ha mondanivalóm van más emberek számára. És ezt meg-
találtam az amatőrfilmes mozgalomban. A mi időnkben, a 60-70-es években,
ez egy rendkívül erős hatású kifejezési mód volt. Maga a filmezés, tekintettel

arra, hogy nem vagyok grafomán, nekem tetsző kifejezési módnak tűnt. A filmezés a fotográfiának egy
olyan magasabb foka, amely az időbeliséget is meg tudja fogni.
Kerestem egy társaságot és meg is találtam. A győri stúdió akkor volt feljövőben, 1971 körül. Akkor kezdett
országos hírre szert tenni. A magam nívóján megpróbáltam egyfajta saját kifejezésmódot keresni. Nagyjából
ezt lassan meg is találtam. Nem lényegtelen, de jó barátokra tettem szert a helyi filmesek között, akikkel
lehetett együtt dolgozni. Elkezdtünk néprajzzal és társadalmi problémákkal foglalkozni. De városi dolgokkal
is foglalkoztunk, elkezdtünk olyan dolgokat megörökíteni, amiről úgy gondoltuk, hogy érdemes a megörö-
kítésre. De, mint utólag kiderült, mi ezzel politi-
záltunk is. Mert Csenár Imre barátommal,
alkotótársammal készítettünk egy olyan filmet
(A 700-át!), amiről a helybeli zsűritag azt
mondta, hogy azonnal tegyem el, mert ebből
balhé lesz. De az egyik zsűritag elkérte, és el-
vitte az országos fesztiválra, ahol az első díjat
nyert. Ez volt számunkra az első igazi löket.
Tudtunk olyat mondani, ami más embert is ér-
dekelt, hatott rá. Ebben a filmben bemutattuk a
700 éves évfordulóra készülő Győr külső fonák-
ságait. Lehet, hogy utólag ez kezdetlegesnek,
primitívnek tűnik, de felfigyelt rá az egész or-
szág - és ránk is.  Úgy emlékezem, hogy ez volt
a győri stúdió első országos első helyezése. És

Békéscsaba, 1973, versenyprogram ▪ III. Észak-
dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Győr,
1973, ezüst fokozat
Nagy Sándor fafaragó (1973) ▪ XX. Országos Ama-
tőrfilm Fesztivál, Békéscsaba, 1973, versenyprog-
ram ▪ III. Észak-dunántúli Tájegységi Amatőrfilm
Szemle, Győr, 1973, II. díj
* A győri Ifjúsági Ház építése (1973, ff, N8, 14 perc)
▪ III. Észak-dunántúli Tájegységi Amatőrfilm
Szemle, Győr, 1973, II. díj
* Apró cseprő (1973, ff, N8, 3 perc) ▪ III. Észak-Du-
nántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, 1973, Győr,
II. díj ▪ Felszabadulási pályázat, Győr, III. díj ▪ be-
mutatta a Televízió Pergő Képek műsora ▪ a Pergő
Képek pályázaton dicsérő oklevél
* Külső munkatársak (1973, ff, N8, 3 perc) ▪ III.
Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle,
1973, Győr, II. díj
Öt ház (1973) ▪ III. Észak-Dunántúli Tájegységi
Amatőrfilm Szemle, 1973, Győr, II. díj
Selymes emlék (1973) ▪ III. Észak-Dunántúli Tá-
jegységi Amatőrfilm Szemle, 1973, Győr, II. díj
Életöröm (1973 - dr. Haffner Szabolccsal közösen)
▪ III. Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm
Szemle, 1973, Győr, II. díj
Cenki kastély (1973) ▪ III. Észak-Dunántúli Tájegy-
ségi Amatőrfilm Szemle, 1973, Győr, II. díj
* Bulgáriai emlék (1974, ff, N8, 8perc)
Adalék (1974 – dr. Haffner Szabolccsal közösen)
▪ Felszabadulási pályázat, Győr, I. díj
A rábaközi perec (1974, ff, N8, 6perc) A ma már
csak elvéve kapható perec készítését láthatjuk és
megörökítését egy kihalófélben levő népi iparnak.
▪ IV. Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm
Szemle, 1974, Győr, különdíj ▪ Felszabadulás pá-
lyázat, Győr, 1975, II. díj
Női egyenjogúság (1974, ff, N8, 7 perc – Gyarmati
Józseffel közösen)
* Sic transit... (1975, ff, N8, 2 perc)
A nádazó (1975, ff, N8, ? perc) 
Hegedűiskola I. (1975, színes, N8, ? perc – Csukly
Ödönnel és dr. Haffner Szabolccsal közösen) ▪ Fel-
szabadulás pályázat, Győr, 1976, II. díj
* Szőrmentén (1975, színes, S8, 10 perc - dr. Haff-
ner Szabolccsal közösen)
* Vasárnapi menet '75 (1975, ff, N8, 15 perc - dr.
Haffner Szabolccsal közösen)
* özv. Pozsgai Pálné (1975, színes, S8, 18 perc –
dr. Haffner Szabolccsal közösen) ▪ V. Észak-du-
nántúli Amatőrfilm Szemle, Tata, 1975, II. díj ▪ Fel-
szabadulás pályázat, Győr, 1976, III. díj ▪ Országos
Amatőrfilm Fesztivál, Veszprém, 1976, III. díj + „A
legjobb néprajzi film” díja ▪ IV. Képzőművészeti
Fesztivál, Szolnok, 1982, III. díj
* Embert mozgásáról (1975, színes, S8, 7 perc –
dr. Haffner Szabolccsal közösen) ▪ V. Észak-du-
nántúli Amatőrfilm Szemle, Tata, 1975, II. díj ▪ Fel-
szabadulás pályázat,1976, Győr, I. díj ▪ Országos
Amatőrfilm Fesztivál, Veszprém, 1976, I. díj
* Pünkösd Vitnyéden (1976, színes, S8, 6 perc -
dr. Haffner Szabolccsal közösen)
Emlékezés (1976 – dr. Haffner Szabolccsal közö-
sen)
Iratos házak (1976 – dr. Haffner Szabolccsal közö-
sen)
Rábaközi hímzések (1976 – dr. Haffner Szabolc-
csal közösen) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr,
1977, II. díj
Szemtől-szemben (1976, színes, S8, ? perc –
Ámon Andrással és dr. Haffner Szabolccsal közö-
sen) ▪ XXIV. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Nagy-

Tóth Erzsébettel és Pió Mártával az 1986-os Díjnyertes
Amatőrfilmek Nemzetközi Fesztiválján 
– Hadarics Gábor fotója

Észak-Dunántúli Tájegységi Szemle

(Győr, Ifjúsági Ház, 1971.10.16-17.)

I. díj: Csenár Imre — Haffner Szabolcs (Győri Ifjúsági Filmstúdió): A 700-át!  - II. díj: Bedő Ferenc (Győri
IFS): Első kereszt ▪ Orbán Sándor (Győri IFS): Aratás - Operatőri díj: Weicher Ede (Győri IFS): Szigetköz
és Őszi chanson

XIX. Országos Amatőrfilm Fesztivált

(Fotó magazin 72/2)

… Az amatőrök 1971. évi seregszemléjéről
valóban elmondhatjuk, hogy országos volt,
mivel a főváros és a vidék egyaránt színvona-
las amatőrfilmekkel képviseltette magát. A
fesztivál bíráló bizottsága elé került filmek zöme
az amatőrfilmes lehetőségek keretein belül ma-
radt és a sok új ötlettel, gazdag tartalommal, ki-
tűnő képi megoldásokkal készített művek igen
széles tematikai skálán mozogtak, időszerű közéleti témát feszegettek vagy sokak által nem ismert terüle-
tekről adtak hírt…. 
…A vidéki amatőrök közül I. díjat kapott, Csenár Imre-dr. Haffner Szabolcs (Győri Ifjúsági Stúdió) „A 700-át"
című 8 mm-es, fekete-fehér, 8 perces filmje, mely szelíd iróniával mutatta be a fennállásának 700 éves ju-
bileumát ünneplő Győr városát - feltúrt utcáival, kisebb-nagyobb hibáival. A film csipkelődő, bíráló hangvé-
telével együtt sem vált ünneprontóvá. Csupán sajátos eszközeivel, a közéletben tevékenykedő és a
közösségért aggódó ember érzésvilágát tükrözve hívta fel a figyelmet az ünnepi fények mögött megbúvó
hiányosságokra… (Dr. Gallwitz Ferenc)

tőrfilmezés legprogresszívebb vonása volt. Ehhez kapcsolódva szeretnénk még egy veszélyes tendenciára
felhívni a figyelmet. Az évek során a portré-dokumentumfilm vált a legkedveltebb műfajjá. Több kitűnő alkotás
született, de az utóbbi években egye inkább az előre gyártott sémák uralkodtak el. Ez a folyamat idén kul-
minált, amikor egy pesti, belvárosi hegedűkészítőről és egy alföldi citerakészítő parasztemberről nemcsak
szemléletében és szerkesztésében, hanem snittjeiben is azonos két filmet láttunk… 
…ugyancsak első díjat nyert Csenár Imre – dr. Haffner Szabolcs (Győr): „A 700-át!" című alkotása. Az előb-
biekben hiányolt társadalmi elkötelezettségű filmek jóformán egyetlen hírmondója volt az, amely a nagy pro-
pagandával ünnepelt 700 éves városban uralkodó nem éppen ünnepi jelenségeket tűzi kameravégre…
(Dékány István)
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ez nagyban meghatározta a további filmes életünket.
Rendkívül szerencsés vagyok, mert a filmes mozgalomban olyan barátokra, ismerősökre leltem, akik nem
visszafogtak, hanem serkentettek… Aztán bekerültem, mint felügyelőbizottsági tag az országos elnökség
mellé az országos szövetségbe, de ez nem volt számottevő dolog. Amennyire egy budapesti el tud fogadni
egy vidékit, elfogadtak. Ennek a pesti-vidéki ellentétnek sosem értettem meg az eredetét…
De nagyjából ezen a téren is megmutatkozott az a különbség a stúdiótagok között, hogy volt, aki a szerke-
zetekkel szeretett bánni, mások kitaláltak olyan dolgokat, amit érdemes volt felszínre hozni és bemutatni
filmes eszközökkel. Tehát mondanivalót keresni. Tehát az alkotási lehetőségeknek egy olyan rendszere
volt az a filmezés, aminél az amatőrség, ami egy érdekes dolog, mindenféle külső beleszólást megenged-
hetetlennek tartott. Például én azzal nagyon jól tudtam védekezni, hogy amatőr vagyok, és azért csináltam,
mert én nem tartozom egyik politikai háttérhez se. Gyakorlatilag ez olyan, mint nekem ma az öregség,
azzal mindent meg lehet magyarázni. Én az amatőrségemmel megmagyaráztam, ha hibáztam. Megma-
gyaráztam, ha rossz volt a mondanivalóm. Megmagyaráztam, hogy segíteni akartam. Gyakorlatilag minden
olyant, amivel túlhaladtam volna lehetőségeimet. „Mit akartok tőlem, én egy amatőr vagyok!” Az, hogy erre
a filmezés adott lehetőséget, az egy külön szerencse, hogy ebben a korszakban születtem és nem 100
évvel hamarább. Nem tudom pontosan, hogy a következő generációra, vagy degenerációra mi vár? De ha
így fejlődik a világ, akkor egy egészen más világban fognak élni…
Rendkívül sokat befolyásolt bennünket a városhoz való tartozás, a politikai hovatartozás és csak harmad-
szorra jött be az emberi kapcsolatok kérdése. Nálunk a helyi zsűrizés úgy zajlott, hogy kijött a tanácstól
egy ember, akkor így hívták az önkormányzatot, aki meg volt bízva a kulturális felügyelettel, pl. Darabos
elvtárs, és ő megnézte, hogy politikailag egyáltalán vállalható-e, a város szempontjából az a film. Ha nem
vállalható, akkor eleve azt mondták, hogy „kuss”, és nem a film rossz, hanem politikailag nincs rendben.
Ez olyan mértékű szabadság volt, mintha az ember ketrecbe lett volna zárva és az határozza meg a mű-
ködés határait, hogy mekkora a ketrecen a rács. Kifér a fejem, vagy nem fér ki? Tudniillik, ahol a fej kifér,
ott a váll is keresztül fog menni…
Aztán voltak a tájegységi fesztiválok, ahol az első 8-10 filmet - amit a Pestről jött zsűri leereszkedve a vi-
dékiekhez, mert ugye mi kis „v”-vel vidékiek voltunk, a pestiek meg az okosak -, a javát, elvitték az országos
fesztiválra. Viszont érdekes módon az országos fesztiválokat soha nem Pesten rendezték. Azt rásózták
valamelyik vidéki városra, mert az sok pénzbe került, szervezni kellett. A Népművelődési Intézethez tartozott
a filmezés, ahol megismertem egy csomó rendes embert, de egy csomó szélhámost is…
Meg kell említeni a győri filmezésben Góczán Károly nevét, aki hihetetlen lelkesedéssel vetette bele magát
a filmezésbe, mert az egy új kifejezési eszköz volt. Olybá tűnt, hogy sok mindent meg lehet csinálni vele,
amit addig a fotóval nem lehetett… Külön szeretném megemlíteni Tóth Tamást, aki lassan jó barátommá
vált, akinek hihetetlen technikai és felvételekkel
kapcsolatos ismeretei voltak. Nekem sokban
segített.
A 80-as években lettem a stúdió vezetője
(1984), mégpedig tudomásom szerint nem
azért, mert érdemes voltam rá, hanem azért
mert, valami probléma volt a Kovács Robi és a
Tanács között. Góczán Karcsi bácsi abba-
hagyta, a Robi körül pedig kicsit meghígult a le-
vegő és maradtak hárman a stúdióban. És úgy
nézett ki, hogy ennek a műfajnak Győrben be-
fellegzett. Akkor Pintér Feri, a Művelődési Osz-
tály vezetője kérdezte, hogy elvállalom-e a
stúdió vezetést? Természetesen, mondtam, de
akkor tegyük szabaddá, nyitottá a bejövetelt a
klubba. Oltári szerencsés voltam, mert jelentkezett 10-12 ember, akit érdekelt a dolog. Tehetségesek voltak,
tehetségesebbek, mint én és vitték tovább az életet. Ha énrám maradt volna, én semmit sem tudtam volna
kezdeni ezzel az egésszel, amíg a vezetője voltam ennek a társaságnak. Először városi üggyé tették, majd
nemzetközivé. Ők technikailag is lépést tudtak tartani fejlődéssel, én már megálltam a „kémiánál”, de a ket-
tes számrendszerrel már nem voltam kibékülve, illetve már nem értettem ott mi történik. Ott volt mellettem
Csenár Imre, Tóth Tamás, Kiss Iván, és persze voltak egy csomóan, akik közben abbahagyták. De voltak
olyanok, akik megpróbáltak profik lenni és azok is lettek. Elmentek, tanultak, Pestre kerültek. 
De stúdióvezetőként nem voltam én igazi vezetője, hanem csak jó barátja és összefogója a csapatnak.

Tóth Tamás 1986-os Díjnyertes Amatőrfilmek Nemzetközi
Fesztiválján – Hadarics Gábor fotója

kanizsa, 1977, versenyprogram
Színtér (1977)
Filmjei státusza:
A *-al jelölt filmek megtekinthetők a Győri Filmesek

Archívumában, plusz
portréfilm róla.

CSUKLY ÖDÖN
„Dönci”
szül.: Győr?, 1938 –
elhunyt: 2010
Korábban a Mosonyi
Mihály Állami Zeneis-
kola tanára, majd a jo-

gutódé (Bartók Béla Zeneiskola - Fotó: Bartal
Ferenc, MTI, 1962). Közben haláláig a győri Szim-
fonikus Zenekar brácsása. Fő filmes alkotótársa
Mészáros Tamás volt.
Filmográfia:
Tízévesek (1975, ff, N8, 6 perc – Mészáros Tamás-
sal közösen)
Macskazene (1975, ff, N8, 5 perc – Mészáros Ta-
mással közösen)
Bioritmus (1976, ff, N8, 4 perc – Mészáros Tamás-
sal közösen)
K1-500 (1976, színes, S8, 3 perc – Mészáros Ta-
mással közösen) ▪ VI. Észak-dunántúli Amatőrfilm
Szemle, Győr, 1977, I. díj
Tréfa (1977, színes, S8, 4 perc – Mészáros Tamás-
sal közösen)
Szíjas (vagy Szíjgyártó) (1977 vagy 1976, színes,
S8, 7 perc – Mészáros Tamással közösen) ▪ Fel-
szabadulás pályázat, Győr, III. díj ▪ VII. Országos
Néprajzi Amatőrfilm Szemle, Dombóvár, 1977, II.
díj
Hegedűiskola I. (1977, színes, S8, ? perc – Csenár
Imrével és Haffner Szabolccsal közösen) ▪ Felsza-
badulás pályázat, Győr, 1976, II. díj
A vízimolnár (1978, színes, S8, 9 perc – Mészáros
Tamással és Kálmán Ferenccel közösen) ▪ Felsza-
badulás pályázat, Győr, III. díj ▪ VIII. Országos
Néprajzi Amatőrfilm Szemle, Dombóvár, 1978, I.
díj
Hegedűkészítő (1978, színes, S8, 8 perc – Mészá-
ros Tamással közösen) ▪ VIII. Országos Néprajzi
Amatőrfilm Szemle, Dombóvár, 1978, I. díj ▪ VIII.
Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle,
Tata, 1978, különdíj ▪ Felszabadulás Pályázat,
Győr, 1979, III. díj
Veteránok I. (1979 vagy 1981, színes, S8, 15 perc
– Mészáros Tamással közösen) ▪ IV. Munkásport-
rék Országos Amatőrfilm, Szolnok, 1979, különdíj
Komputer (1979, színes, S8, 5 perc – Mészáros
Tamással közösen) ▪ VIII. Észak-Dunántúli Tá-
jegységi Amatőrfilm Szemle, Tata, 1978, különdíj
A szélmolnár (vagy Szélmalmok) (1979, színes,
S8, 7 perc – Mészáros Tamással közösen) ▪ Fel-
szabadulás pályázat, Győr, 1979, III. díj ▪ IX.
Észak-dunántúli Amatőrfilm Szemle, Szombathely,
1979, különdíj ▪ IX. Országos Néprajzi Amatőrfilm
Szemle, Dombóvár, 1979, II. díj
Aranymosás (1980, színes, 16 mm?, ? perc – Kál-
mán Ferenccel közösen) 
Vígjáték (1981, ff, 16mm, 8 perc – Mészáros Ta-
mással és Kálmán Ferenccel közösen)
Veteránok II. (1982, színes, S8, ? perc – Mészáros
Tamással közösen)
(két listát találtunk , és azokon vannak eltérések
pár címben és készítési évben)
Filmjei státusza:
filmjei nincsenek meg, örököseit keressük

Hartyándi Jenő, Malasits Zsolt, Hadarics Gábor, dr. Haffner Szabolcs, Csenár Imre, Nagy Péter, Szakál
János az „öregfilmes klub”-ban (Generációk háza, Győr, 2019)
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1972
az év hangulatát mutató híreket, karikatúrákat, fotókat és cikkeket a Kisalföld, a Magyar Ifjúság, a Ludas
Matyi 1972. évi számaiból, a „Régi Győr” oldalról, az internetről, valamint a Pergő Képek 28 összefoglaló

számból válogattuk

GYŐRBEN TÖRTÉNT  
December 16-án nyílik meg a Lenin (ma Baross) úton a Korzó önkiszolgáló étterem, ami akkor
kuriózumnak számított, az első ilyen volt Győrött ▪ június 1-én Fidel Castro ellátogatott a Győri

Magyar Vagon- és Gépgyárba
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

„Véres vasárnap" Észak-Írországban ▪ Münsterben megtartják az első német 
melegfelvonulást ▪ A müncheni olimpián a Fekete Szeptember nevű palesztin terrorszervezet
megtámadja az izraeli csapatot ▪ Az Atari piacra dobja a Pong nevű ős-számítógépes játékot ▪

A Magyar Televízió szilveszteri műsorában fellép Gina Lollobrigida
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

utolsó tangó Párizsban (r. Bernardo Bertolucci) ▪ Aguirre, Isten haragja (r. Werner Herzog) ▪
Kabaré (r. Bob Fosse) ▪ A burzsoázia diszkrét bája (r. Luis Buhuel) ▪ Columbo (1994-ig 11

évad, a. Lichard Levinson, William Link) ▪ Solaris (r. Andrej Tarkovszkij) ▪ Fotográfia (r. zolnay
Pál) ▪ Játszd újra, Sam! (r. Herbert Ross)



Fiatalokról, társadalomról — őszintén 
Hol tart a Győri Ifjúsági Filmstúdió?

(Kisalföld, 1972.02.15.)

Hat éve, ahogy rövid tudósításban hírül adtuk: amatőrfilm-klub létesült Győrött. A patronáló szervek célja az
akkor országosan kibontakozó mozgalom megyei magját megteremteni és a már szép számú amatőrfilmes
kollektíva munkalehetőségeit létrehozni. A megyei tanács és a KISz Győr-Sopron megyei bizottsága lettek
a Győri Ifjúsági Filmstúdió szellemi és anyagi mecénásai. 
Kovács Róbert, a stúdió jelenlegi vezetője így beszél stúdió arculatának kialakulásáról.
- Góczán Károly tanítóképző intézeti tanár vezetésével rövid egy év alatt a mozgalom legjelentősebb vidéki
központjává fejlődtünk. Az alapító fiatalok legtöbbje ma is aktív filmes, nevük van az amatőrfilm-életben. Lét-
rehoztuk és megszerveztük országosan a vidéki amatőrfilm-szemléket, amelyek rendezésben és vendéglá-
tásban felülmúltak minden addigi, hasonló seregszemlét. Öt éven keresztül kiváló magyar filmrendezők jöttek
Győrbe, bírálataikkal, tanácsaikkal segítették nemcsak a győri, hanem az összes vidéki filmező munkáját
is. 
- Milyen irányzatokat képviselnek az alkotók?
- Körülbelül ötven kisfilmet készítettünk eddig a stúdió keretében. Dokumentum-, játék-, riport-, animációs
és néprajzi filmjeinket a rendelkezésre álló technikai berendezésekkel, 8 és 16 milliméteresen, színesben
és fekete-fehérben egyaránt láthatják az érdeklődők. Hogy mindez nemcsak mennyiséget jelent, a díjak se-
rege a bizonyíték. Két országos első díjjal egyetlen vidéki amatőrfilm klub sem dicsekedhet.
- A stúdió neve „ifjúsági". Hogyan tükröződik ez filmjeikben, milyen értékűek ezek?
- A legtöbb film témája természetesen a ma ifjúsága. Fiatal alkotók vallanak benne szintén vágyaikról, sze-
relmeikről, társadalmunkról.
Az ifjúsági mozgalom régi ál-
lomásai éppúgy rögzítve van-
nak filmszalagjainkon mint a
mészégető munkások izgal-
mas portréi.
Az alkotások természetesen
nem profi munkák és nem re-
mekművek, de társadalmi
mondanivalójuk, egyszerű ki-
fejezési módjuk rokonszenves
és haladó. Öncélú és hamis
filmeket a stúdióban kialakult
szellem, az önkontroll nem
enged megszületni. 
- Melyek a stúdió idei tervei? 
- Elsőként említem, hogy tár-
gyalások folynak egy új fórum
létrehozásáról. November 23-
tól 26-ig az I. nemzetközi díjnyertes amatőrfilmek fesztiválját szeretnénk megrendezni Győrött. Ez a fesztivál
első lenne a maga nemében, a díjnyertes filmjeinknek nincs még nemzetközi fórumuk. A századunk szülte
népművészeti ág rangos seregszemléje lenne a városnak. A tervek szerint 1962 óta készült nemzetközi
vagy országos fesztiválokon díjat nyert filmek vesznek részt a versenyben. Országonként 60 perces műsorral
szerepelnének az amatőrfilmesek. 
- A fesztivál szervezés és technikai lebonyolítását Győri Ifjúsági Filmstúdió vállalta. Egyedül nem tudnánk a
munkát elvégezni. Fővédnökünk a MAFSz (Magyar Amatőrfilm-szövetség), az AFOT (Amatőrfilmesek Or-
szágos Tanácsa) és a Népművelési Intézet. Nemzetközi szervezésben a Kulturális Kapcsolatok Intézetére
támaszkodunk. Országos szervezeteken kívül a Győr-Sopron megyei és a Győr Városi Tanács, a KISz-bi-

GYARMATI 
JÓZSEF
szül.: üllő, 1943 - 
él: Győr
A hetvenes években
költözik Győrbe és kü-
lönböző cégeknél
(Rába Vagon- és Gép-
gyár), iskolákban (Köz-

lekedési és Távközlési Műszaki Főiskola) dolgozik
informatikai munkakörben. Közben megtalálja ma-
gának a felszálló ágban lévő Győri Amatőrfilm Stú-
diót és filmezni kezd. De rosszul viseli a stúdióban
kialakult szakmai hierarchiát, ezért abbahagyja.
Női egyenjogúság (1974, ff, N8, 7 perc – Csenár
Imrével közösen)
13 forint (1975, ff, N8, 3 perc)
A Magyar Televízió pályázatán díjat nyert film lé-
nyegében dokumentumfilm. Témája egy jósnő. ▪
III. „Pergő Képek” pályázat, 1974, III. díj

dr. HAFFNER
SZABOLCS
szül.: Győr, 1937 - 
él: Győr
1949-1951 között a
család Debrecenbe
költözik. 1952-1955 kö-
zött a budapesti Nagy-
mező utcai Zenei

Gimnáziumba jár, mert karmester szeretne lenni,
de végül az Orvosi Egyetemet végzi el és fogorvos
lesz. Nyugdíjazásáig a MÁV fogorvosaként dolgo-
zik. A hatvanas évek végén csatlakozik a Győri
Amatőrfilm Stúdióhoz. Néprajzi, társadalmi, városi
problémák izgatják. Csenár Imrében találja meg fil-
mes társát, akivel nagyjából 10 évig sok filmben
együtt dolgoznak, nagyjából a hetvenes évek vé-
géig. 1983-1989 között ő lesz a Győri Amatőrfilm
Stúdió utolsó vezetője, amely egybeesik a rend-
szerváltás előtti zavaros és izgalmas időszakkal,
valamint a videotechnika elérhető megjelenésével,
amivel ő már nem akart megismerkedni. Nagy sze-
repe volt a régi amatőrfilmes generáció maradék
tagjainak és a független filmesként megjelenő új-
generáció összesimításában, amely folyamat elve-
zetett az első győri független egyesület, a Győri
Vizuális Műhely megalakulásához, amelyben ve-
zetőségi szerepet vállalt. Majd a Mediawave Ala-
pítvány első elnöke lett.
Filmográfia:
A Nagyvázsonyi Kinizsi vár (1971, színes, N8, ?
perc ▪ V. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle,
Győr, 1971, Aranykamera díj („A régi városok ama-
tőrfilmes szemmel” kategória fődíja)
* A 700-át! (1971, ff, N8, 7 perc – Csenár Imrével
közösen) ▪ Kisalföld: „A zsűri méltán dicsérte a fil-
met, mondván, hogy az amatőr kamerák egyik leg-
megfelelőbb területe éppen az ilyen téma: saját
világunk, környezetünk, a körülöttünk nyüzsgő élet
ábrázolása. Csenár Imre és dr. Haffner Szabolcs
alkotásában együtt éreztük a bírálatot és a pátoszt.
Nem volt ünneprontó, mert szeretettel korholta vá-
rosát, mint felnőtt fia az öregjét. Vitán felül állt, hogy
díjra érdemes film. Némi csodálkozássál hallottak
viszont, hogy az őszi győri szemlén a döntőbe se
került…” ▪ Esti Hírlap: „…amely a 700 éves fenn-
állását ünneplő Győrről képes egyszerre a büszke
pátosz és a szerető irónia hangján szólni.” ▪ Fe-
hérvári Hírlap: „…A győri jubileumhoz igazított,
szellemes ötlet. És olyan film áll mögötte, mely iga-
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zán méltó amatőrkamerára (sőt másra is). Éles
szemű, pergő ritmusú; gúnyoros hangvételű Cse-
nár Imre és dr. Haffner Szabolcs alkotása. Így is
lehet szeretni a várost: szidva szeretni!” ▪ Filmvilág:
„…Győr hétszázéves jubileuma alkalmából, az
ünnep fonákjaként a hibásra, a groteszkre mutat-
nak rá találóan és szellemesen. Példa ez a film az
amatőrfilm társadalmi funkciójára. Olyan kritika,
mely soha nem cinikus vagy hányaveti, hanem
éppen helyes lokálpatriótizmusból, a város szere-
tetéből fakad.” ▪ Magyar Ifjúság: „…Az előbbiekben
hiányolt társadalmi elkötelezettségű filmek jófor-
mán egyetlen hírmondója volt az, amely a nagy
propagandával ünnepelt 700 éves városban ural-
kodó nem éppen ünnepi jelenségeket tűzi kame-
ravégre.” ▪ Fotó magazin: „…mely szelíd iróniával
mutatta be a fennállásának 700 éves jubileumát
ünneplő Győr városát - feltúrt utcáival, kisebb-na-
gyobb hibáival. A film csipkelődő, bíráló hangvéte-
lével együtt sem vált ünneprontóvá. Csupán
sajátos eszközeivel, a közéletben tevékenykedő
és a közösségért aggódó ember érzésvilágát tük-
rözve hívta fel a figyelmet az ünnepi fények mögött
megbúvó hiányosságokra.” ▪ XIX. Országos Ama-
tőrfilm Fesztivál, Székesfehérvár, első díj ▪ Észak-
Dunántúli Tájegységi Szemle, Győr, 1971, I. díj ▪
bemutatta a Televízió Pergő Képek műsora
Vaspálya /Síneken néven is szerepelt/ (1971, ff,
N8, ? perc) ▪ I. Országos Munkásportré Fesztivál,
Szolnok, 1973, különdíj
Kútásó / Víz címen is szerepelt/ (1972, ff, N8, 9
perc) ▪ Kisalföld: „egy kútásó munkájának szépsé-
gét és nehézségeit örökíti meg.””…megragadó áb-
rázolása a kihaló szakmának. Egy hegy tetején
szinte reménytelen küzdelmet folytató mesterem-
ber drámája a film. Telnek a napok, mind mé-
lyebbre ás. Az iszonyú erőkifejtés után végre
felcsillan az életet adó víz. A Vaspálya című alkotás
egy mozdonyvezetőt örökít meg; a film nagy eré-
nye, hogy nem csak a munka szépségét ábrázolja,
hanem Kürtösi Károly példáján keresztül egy feltö-
rekvő munkásdinasztiáról is szól.” ▪ Szolnok Me-
gyei Néplap: „…egy kútásó munkájáról rajzol
rendkívül érzékletes, laza dramaturgiájú, de a kép-
alkotó fantáziát tekintve az egész fesztiválon kie-
melkedő portrét.” ▪ II. Észak-Dunántúli Tájegységi
Amatőrfilm Szemle, 1973, Győr, III. díj ▪ I. Orszá-
gos Munkásportré Fesztivál, Szolnok, 1973, I. díj
▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1973, II. díj ▪ XX.
Országos Amatőrfilm Fesztivál, Békéscsaba, 1973,
versenyprogram ▪ Szocialista Országok Amatőrfilm
Fesztiválja, Ciechocinek, Lengyelország, 1973
Az írás története (1972, ff, N8, ? perc)
Egy nap Isztanbulban (1973, ff, N8, ? perc)
Az isztanbuli Amatőrfilmfesztivál zsűritagjaként ké-
szített felvételeket a legendás városról.
Életöröm (1973, ff, N8, ? perc – Csenár Imrével kö-
zösen)
Egyiptomi pillanatképek (1974, színes, S8, 15
perc) ▪ Nem hagyományos útifilm. Megismerke-
dünk emberekkel és szokásokkal. A film nem a mű-
emlékekkel ismertet meg bennünket, hanem a
mindennapi Egyiptomba enged bepillantást. ▪ Kis-
alföld: „…A moziban és a tévében ritkán látható
közvetlenséggel mutatta be a kairói embereket.” ▪
IV. Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle,
1974, Győr, különdíj
Keresztmetszet (1974, ff, N8, ? perc – Ámon And-
rással és Békési ?-vel közösen) 
Győr és színháza (1974) ▪ Felszabadulás pályázat,
Győr, 1974, I. díj

zottság, a megyei Népművelési Tanácsadó és a Győr-Sopron megyei Moziüzemi Vállalat is közreműködik
a fesztivál lebonyolításában. Természetesen egyelőre csak elképzelésünk lehet a zsűrit illetően, szeretnénk
megnyerni nemzetközi szaktekintélyeket, neves rendezőket céljaink támogatására. Ilyenek például M. C.
Vituhnovszkij, a Moszkvai Filmtudományi Intézet kutatója, Balázs Béla egykori munkatársa. J. L. Godard
francia rendező, dr. Ducoeur, a Cannes-i Amatőrfilm-fesztivál igazgatója, Széchenyi Ferenc operatőr. (Horváth
Sándor)

Az Országos Amatőrfilm Fesztivál díjazottjai közt
nincs győri filmes!

Leveleznek a filmesek 

(Kisalföld, 1972.05.06.)

A díjnyertes amatőrfilmek első nemzetközi fesztiválját - mint hírül adtuk - november végén Győrött rendezik.
Az előkészítő munka már megkezdődött, a Győri Ifjúsági Filmstúdió, amely számos megyei, városi és or-
szágos intézménnyel, szervvel együtt szervezője a találkozónak, ezekben a hetekben küldte el a nevezési
lapokat Európa szinte valamennyi országába. A fesztiválra olyan 1962 és 1972 között készült amatőrfilmek
nevezhetők, amelyek nemzeti fesztiválokon díjat nyertek. A győri zsűri országonként 60 perces kollekciót
fogad el a meghívott egyesületektől, kluboktól, illetve egyénileg dolgozó amatőröktől. A fesztivál programját
ismertető, négynyelvű prospektusra számos európai országból jött már válasz, s mint a visszaérkező neve-
zési lapok bizonyítják, növekvő érdeklődés tapasztalható a győri szemle iránt mind a népi demokratikus ál-
lamok, mind pedig a nyugati országok amatőrfilmesei közt.

II. Egészségügyi Amatőrfilm Szemle
Nagykőrös, 1972. május 5-6.

(Fotómagazin 72/8)

Magas színvonalú verseny, jó szervezettség, igazi fesztiváli hangulat jellemezte az idei egészségügyi
filmszemlét. A benevezett 45 film közül az előzsűri 28-at javasolt bemutatásra… „A szemle anyagának szín-
vonala - mondta dr. Kárpáti György - számunkra nem kis meglepetést szerzett. Az is meglepett mindannyi-
unkat, hogy az egészségügy kapcsán milyen széles tematikai és műfaji skálán képesek az amatőrfilmesek
szólni ezekről a fontos és jelentős problémákról." A díjak a következők szerint találtak gazdára: Különdíjak:
Csenár Imre: Négy őselem… 

Pergő képek 

(Esti Hírlap, 1972. április 27.)

Pergő képek címmel először jelentkeztek a ké-
pernyőn amatőrfilmesek. Olyan magától értető-
dően van helyük a képernyőn, hogy most, amikor
először találkoztunk velük ilyen nagy nyilvánosság
előtt, csodálkozva kérdeztük: vajon eddig miért
nem találták ki a televízióban ezt a műsort? Felfe-
dezésszámba ment ez az ismerkedés. Szilágyi
János, az amatőrfesztivál zsűrijének tagjaival és né-
hány amatőrfilmessel folytatott beszélgetésében
igyekezett ennek a mind több tagot számláló moz-
galomnak a jellegzetességeit, műhelytitkait és érté-
keit feltárni. Ami még ennél is sokatmondóbb és
érdekesebb volt: a levetített hat amatőrfilm. A Cannes-
ban díjazott Hol volt, hol nem volt kiforrottságával, hu-
mánus mondanivalójával hatott. A 700-át! szellemes
kritikai hangvételével… Szeretettel, nagy kíváncsisággal és örömmel várjuk a negyedévenként jelentkező
amatőrfilmes műsor következő adását. (bársony)

(Kisalföld, 1972.10.12.)

„A jövő filmköltője az amatőrfilmes,
aki kis felvevőgépével járja a világot,
nézi az embereket, hegyeket-völgye-
ket, keresi az érzéseket, hangulato-

kat, a kis és nagy drámákat és képi kifejezésen keresztül
tartja az ember elé művészi élményeit." (Karinthy Frigyes) 

Nem is gondolná az ember, hogy a magyar amatőrfilmezésnek miféle múltja van. A meglehetősen drága,
de rendkívül vonzó szórakozás iránt nem mostanában támadt fel az érdeklődés. Az amatőrfilmezés kezde-
tének kuriózumszámba menő dokumentuma az a keskenyfilmes szakkönyv, amely 1935-ben látott napvilágot,
Keskenyfilm útmutató címmel. 1935-ben, amikor mindössze ötéves volt a hangosfilm. A felszabadulás után
a hatvanas években jöttek létre amatőrfilm-klubok vidéki városokban: Bonyhádon, Miskolcon, zalaegersze-
gen és Győrben. 
Filmezés fejben 
A győri filmstúdió tagjai hetente találkoznak a klubfoglalkozásokon. Idősebbek és fiatalok ülik körbe a do-
hányzóasztalt. Beszélgetnek. Töprengő, kétkedő arcok néznek egymás felé. Filmezés folyik itt a fejekben.
A közös gondolkodás munka közben ölt majd testet, amikor az amatőrök önállóan, az alkotás olykor nyo-
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* Szőrmentén (1975, színes, S8, 10 perc – Csenár
Imrével közösen)
* Vasárnapi menet ’75 (1975, ff, N8, 15 perc – Cse-
nár Imrével közösen)
Lido di Jesolo (1975, színes, S8, ? perc) ▪ VI.
Észak-dunántúli Amatőrfilm Szemle, Győr, 1977, I.
díj
Emberek (1975, ff, S8, ? perc – Ámon Andrással
közösen)
* özv. Pozsgai Pálné (1975, színes, S8, 18 perc –
Csenár Imrével közösen) ▪ V. Észak-dunántúli
Amatőrfilm Szemle, Tata, 1975, III. díj ▪ Felszaba-
dulási pályázat, Győr, 1976, III. díj ▪ Országos
Amatőrfilm Fesztivál, Veszprém, 1976, III. díj + „A
legjobb néprajzi film” díja ▪ IV. Képzőművészeti
Fesztivál, Szolnok, 1982, III. díj
Hegedűiskola I. (1975, színes, N8, ? perc – Csukly
Ödönnel és Csenár Imrével közösen) ▪ Felszaba-
dulás pályázat, Győr, 1976, II. díj
Adalékok... (1975, ff, S8, ? perc – közösen) ▪ Fel-
szabadulás pályázat, Győr, I. díj
* Embert mozgásáról (1975, színes, S8, 7 perc –
Csenár Imrével közösen) ▪ V. Észak-dunántúli
Amatőrfilm Szemle, Tata, 1975, II. díj ▪ Felszaba-
dulás pályázat,1976, Győr, I. díj ▪ Országos Ama-
tőrfilm Fesztivál, Veszprém, 1976, I. díj
ürügyén -! (1975, színes, S8, ? perc)
Kiss Ferenc, térközőr (1975, ff, N8, ? perc – Szé-
nási Ferenccel közösen) ▪ II. Országos Munkás-
portré Fesztivál, Szolnok, 1975, különdíj ▪
Felszabadulás pályázat, Győr, 1975, II. díj
Kisunokám (1975, ff, N8, ? perc – Ámon Andrással
közös)
* Pünkösd Vitnyéden (1976, színes, S8, 6 perc –
Csenár Imrével közösen)
Emlékezés (1976, színes, S8, ? perc – Csenár Im-
rével közösen)
Iratos házak II. (1976, színes, S8, ? perc – Csenár
Imrével közösen)
Lido Jesolo (1976, színes, S8, ? perc) ▪ VI. Észak-
dunántúli Amatőrfilm Szemle, Győr, 1977, I. díj ▪
XXIV. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Nagykani-
zsa, 1977, versenyprogram
Szemtől-szemben (1976, színes, S8, ? perc –
Ámon Andrással és Csenár Imrével közösen) ▪
XXIV. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Nagykani-
zsa, 1977, versenyprogram
Rábaközi hímzések (1976, színes, S8, ? perc –
Csenár Imrével közösen) ▪ VI. Észak-dunántúli
Amatőrfilm Szemle, Győr, 1977, az I. díj melletti
megemlítés ▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1977,
II. díj
ÉN-Játék (1976, ff, 16 mm, ?perc)
Jelzések (1977, színes, S8,? perc) ▪ Országos Kör-
nyezetvédelmi Filmszemle, I. díj ▪ Felszabadulás
Pályázat, Győr, 1978, III. díj
Mutasd a tenyered, mit rejteget (1978, színes, S8,
?perc – Szaló Lajossal közösen) ▪ IX. Észak-du-
nántúli Amatőrfilm Szemle, Szombathely, 1979, III.
díj ▪ Felszabadulás Pályázat, Győr, 1979, I. díj ▪
XXVII. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Szolnok,
1980, versenyprogram
Portré – Cziráki Lajosról (1978, színes, S8, ? perc
– Szaló Lajossal közösen)
Igen uram (1987, színes, ?, ? perc – Szaló Lajos-
sal közösen) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr,
1987, III. díj
Filmjei státusza:
A *-al jelölt filmek megtekinthetők a Győri Filmesek
Archívumában, plusz portréfilm róla.

masztó, máskor lelkesítő hangulatában dolgoznak. Kovács Róbert a stúdió vezetője. Mint mondja, nem min-
dig abból lesz filmes, aki előzőleg fotózott. 
- Sőt - teszi hozzá - lehet, nem is lesz igazi filmes a fotósból. A filmezés ugyanis sajátos szemléletből fakad,
amelyre a fotózás nem tanít meg. Ellenkezőleg, egyfajta statikus szemléletet kölcsönöz, amitől nehéz meg-
szabadulni filmezés közben. 
- Minden amatőrfilmes a családját: a feleséget és a gyereket örökíti meg először. Ezek természetesen nem
filmek a szó művészi értelmében. A legizgalmasabb a művészi filmek készítése. Itt bontakozhat ki igazan
az alkotóerő, itt dől el, hogy csupán jó mesterember-e az amatőr vagy több ennél. 
1963 óta művészi filmek, fesztiváldíjak, elismerések kísérik Kovács Róbert pályáját. Csak néhányat közülük.
Fantasia impromtu: visszaemlékezés a fasizmus barbárságaira; szürrealista játék a zenével; Keserű víz: mi-
ként torzul el az emberiesség a bürokrácia malmában. 
- Hogyan tudná meghatározni az amatőrfilm lényegét? 
- Ne hamisítson meg embereket, élethelyzeteket, mutassa meg a társadalmi ellentmondásokat. Persze, nem
könnyű eleget tenni ezeknek a követelményeknek, ám ebből nem engedhet, aki felvevőgépet vesz a kezébe,
mert a pillanatnyi valóságot legközvetlenebbül az amatőrfilmes foghatja meg. Ezzel a képességével pedig
élnie kell. 
Tíz perc - száz óra alatt 
Az amatőrfilmezés közösségi művészet. A nyersanyag és a berendezések olyan drágák, hogy kevesen
tudják csak megvásárolni. De technikailag sem megoldható, hogy egy ember rendezzen, forgasson, világít-
son. A győri klubot a városi KISz-bizottság, a megyei- és a városi tanács támogatja. Horváth Sándor a fény-
képezőgép után vette kezébe a filmfelvevőt. Első jelentősebb filmje az Alkohol, amelynek társrendezője volt,
a film országos fesztiválon arany díjat nyert. 
- Hogyan választ témát? 
- Vagy olvasok valamit, ami megtetszik, vagy olyan problémához keresek konkrét témát, ami izgat engem.
A társadalmi, emberi konfliktusok foglalkoztatnak. 
- Mennyi időt vesz igénybe egy kisfilm elkészítése? 
- A szervezés talán több időt rabol el, mint maga a munka. Egy tízperces film elkészítése körülbelül 100
munkaórát igényel. 
- Miért filmezik? 
- Olyan időtöltés, ami nem hagyja eltespedni a szellemet. Önkifejezési mód. 
Csenár Imre nevét a győri, 700. évfordulóról készült szatirikus filmjével a tv-nézők is megismerték. 
- Véleménye szerint mi az amatőrfilm hivatása a mai magyar művészetben? 
- Elsősorban a dokumentáció, a kihalófélben lévő szakmák megörökítése. A néprajzi filmek nagy tömegű
készítésére ugyanis a hivatásos filmgyártás sem vállalkozhat. Az utolsó pillanatban megmenteni az utókor-
nak, ami különben elveszne. Készítettem filmet a bogyoszlói fafaragókról, a csornai kékfestőkről. 
A megmutatás képessége
Scharek Béla a klub vezetőjeként bábáskodott a kapuvári amatőrfilm-stúdió létrejötténél. A fiatal együttes a
közelmúltban kapott felvevőgépet és vetítőt a Moziüzemi Vállalattól. Sőt, a vállalat berendezte számukra a
filmklubot: itt dolgozhatnak, vitatkozhatnak a filmesek. 
- Milyen személyes adottságok szükségesek az amatőrfilmezéshez?
- Talán a legfontosabb, hogy legyen gondolata az amatőrnek, amit filmen akar kifejezni. Lásson a jelenségek
mélyére, kutassa összefüggéseiket. Megcsillantani a felszín alatt a lényeget. Enélkül nem lehet jó filmet ké-
szíteni. 
Scharek Béla Szitter Bélával dolgozik együtt. Mint mondják, jól megértik, kiegészítik egymást. Mindkettőjük
pályája a családi filmekkel kezdődött, útifilmekkel, dokumentumfilmekkel folytatódott. A művelődési ház életé-
rőI készítettek filmeket, azután vágtak bele első komoly vállalkozásukba. Megszületett az első közös, művészi
film: a Táncest.
- Nincs nagyszerűbb érzés a zenénél - magyaráz Scharek Béla. - A központi gondolat, amely köré építjük a
munkánkat az, hogyan lehet tetten érni a zene harmóniáit, szépségét, kifejező erejét képekben. A Táncest
a zene lüktetését, feszes ritmusát adja vissza. 
- Mi az amatőrfilmezés legszebb pillanata? 
- Amikor a kész filmet végignézi az ember - mondja Szitter Béla.
A vélemények igazolják Karinthy megállapítását. Keresik az élet szépségét, figyelik az embereket. megörö-
kítik boldogságukat, bánatukat. S ha mindegyikük nevét nem is írják be az amatőrfilmezés történetébe, e
nemes szórakozás gazdagabbá teszi életüket, filmjeikkel pedig gazdagíthatják a nézőket. (Maróti zsuzsa)

Díjnyertes Amatőrfilmek I. Nemzetközi Fesztiválja

Győr, 1972.11.23 – 26.

I. INTERNATIONAL FESTIVAL OF PRIZE-WINNING AMATEUR

FILMS GYŐR - HUNGARY

Első ízben rendezi meg Magyarország a díjnyertes amatőrfilmek fesztiválját. A 12 országból beérkezett

nagy számú és magas színvonalú film nemcsak nemes versenyt ígér, hanem elismerése a több mint 30

éves magyar amatőrfilm-mozgalomnak is. A versenyfilmek nemzeti fesztiválokon díjazott - többségükben

nagy nemzetközi versenyeken díjnyertes filmek. A rendezőszervek remélik, hogy sikerült méltó otthont

nyújtani ennek a magas színvonalú versenynek. … A közel egy éves szervező és előkészitő munka - ma

már elmondhatjuk - nem maradt eredménytelen. A 11 országból érkezett 65 versenyfilm biztosítéka egy

magas színvonalú fesztiválnak… (Kovács Róbert, a Győri Ifjúsági Filmstúdió vezetője, a fesztivál titkára)

74



KÁLMÁN 
FERENC
szül.: Győr?, 1946 – 
elhunyt: 1996
Keveset tudunk róla,
Veszprémben tanult
vegyésznek, később
galvanizáló üzemet ve-
zetett. Hobbija volt az
amatőrfilmezés és

szép számú filmet készített. Aktivitása nagy része
a 70-es években történt. 
Filmográfia:
Duett (1967, ff, ?mm, ? perc) ▪ I. Országos Vidéki
Amatőrfilm-szemle, Győr, 1967, bronz díjas 
Új szemmel (1967) ▪ I. Országos Vidéki Amatőr-
film-szemle, Győr, 1967, bronz díjas 
Jelentés (1968, ff, 16mm, 7 perc, kisjáték-doku-
mentum)
Trilla (1970, ff, 16mm, 1 perc, kisjátékfilm – Szaló
Lajossal közösen) ▪ IV. Országos Vidéki Amatőrfilm
Szemle, Győr, 1970, versenyfilm
Etüd (1970, ff, 16mm, 3 perc, kísérleti film – Turbuk
Istvánnal közösen) ▪ IV. Országos Vidéki Amatőr-
film Szemle, Győr, 1970, versenyfilm, bronz foko-
zat
Synonima (1970, ff, 16mm, 3 perc, kísérleti film –
Turbuk Istvánnal közösen) ▪ IV. Országos Vidéki
Amatőrfilm Szemle, Győr, 1970, versenyfilm
Pro-form (1970, ff, 16mm, 8 perc – Szaló Lajossal
közösen) ▪ V. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle,
Győr, 1971, versenyfilm
Győr (1971, színes, 16mm, 8 perc – Szaló Lajossal
közösen) ▪ V. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle,
Győr, 1971, versenyfilm
Veszprém (1971, ff, 16mm, 6 perc – Szaló Lajossal
közösen) ▪ Kisalföld: „…kulturáltan mutatta be
Veszprém régi utcáit, tereit, házait, de inkább csak
a már ismert képeket idézte fel. ▪ V. Országos Vi-
déki Amatőrfilm Szemle, Győr, 1971, versenyfilm
Fazekasfilm (1977, ff, 16mm, 4 perc) ▪ VIII. Orszá-
gos Néprajzi Amatőrfilm Szemle, Dombóvár, 1978,
különdíj ▪ VIII. Észak-Dunántúli Tájegységi Ama-
tőrfilm Szemle, Tata, 1978, különdíj
Diafónia (1978, ff, 16mm, 12 perc) ▪ IX. Országos
Néprajzi Amatőrfilm Szemle, Dombóvár, 1979, III.
díj
üdv a győzőnek (1978, ff, 16mm, 7 perc)
Betlehemezés (1978, ff, 16mm, 8 perc) ▪ VIII. Or-
szágos Néprajzi Amatőrfilm Szemle, Dombóvár,
1978, különdíj
Székely népi emlékek (1978, színes, S8, 8 perc)
A korsó (1977, színes, S8, 3 perc) ▪ VII. Észak-Du-
nántúli Amatőrfilm Szemle, Veszprém, 1977, II. díj
▪ Felszabadulás Pályázat, Győr, 1978, III. díj
Próba (1978, színes, 16mm, 8 perc)
Május 1. - 1978 (1978, színes, S8, 40 perc)
Bözödi szalmafonás (vagy Szalmakalap Böződön)
(1978, színes, 16mm, 7 perc) ▪ VIII. Észak-Dunán-
túli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Tata, 1978, kü-
löndíj ▪ VIII. Országos Néprajzi Amatőrfilm Szemle,
Dombóvár, 1978, különdíj
Munkásőrség élete I. (1978, ff, 16mm, 20 perc)
Munkásőrség élete II. (1979, színes, 16mm, 20
perc)
Teofónia (1979?, színes, 16mm, ? perc) ▪ Felsza-
badulás Pályázat, Győr, 1979, III. díj
Vízimolnár (1979, színes, 16mm, 10 perc – Mészá-
ros Tamással közösen) ▪ Felszabadulás Pályázat,
Győr, 1981, II. díj
Aranymosás (v. Aranymosó v. Vizet a rostára)

Megnyílt a díjnyertes amatőrfilmek nemzetközi fesztiválja

(Kisalföld, 1972.11.24.)

„A megtiszteltetés öröme és felelőssége hat át bennünket, amikor Európa legjobb amatőrfilmjeit és számos
amatőrfilmesét személyesen is üdvözölhetjük városunkban" - mondotta Farkas Tibor, Győr város Tanácsának
általános elnökhelyettese tegnap délután, amikor Győrött, a Technika Házában megnyitotta a díjnyertes
amatőrfilmek első nemzetközi fesztiválját. 
Kovács Róbertnek, a fesztivál titkárának üdvözlő szavai után arról beszélt az elnökhelyettes, hogy a győri
amatőrfilmesek jó munkájának, országos sikereinek is köszönhető ez a megbízatás, és szívesen tettek
eleget a felkérésnek: rendezzék meg a sikeres filmek fesztiválját. Nemeskürty István, a zsűri elnöke néhány
keresetlen szóval üdvözölte nemcsak a Bulgáriából, Romániából, Lengyelországból, Ausztriából, a Szovje-
tunióból, Finnországból és az NDK-ból megjelent vendégeket, hanem azokat is, akik csak filmjeikkel vannak
jelen. „Vajon van-e szebb dolog, mint olyan emberek együttes örömében részt venni, akik napközben építik
a maguk különböző, sokféle világát, de szabad idejükben alkotókként, kedvtelésből a művészetnek hódol-
nak?"…  (gi)

A fesztivál méltó az amatőrfilmezés új korszakához 
Átadták a díjakat

(Kisalföld, 1972.11.28.)

Befejeződött a díjnyertes amatőrfilmek első nemzetközi fesztiválja: vasárnap délután Győrött a Rába Film-
színházban átadták a fesztivál díjait a legjobb alkotásokért. Tizenkét ország 68 filmje közül a nemzetközi
zsűri végül a következőket részesítette díjban: 
A Népművelési Intézet fődíját a legjobb nemzeti összeállításért a Finn Amatőr Szövetség műsorának ítélte.
A Népművelési Intézet egyéni fődíját a Kapitulatsion című szovjet-észt filmnek. Első díjat kapott a Liszt,
tészta című jugoszláv és a Gyurma című magyar film, második díjat a Tattco című (Ausztria) és a Kerékpárút
című film (Német Szövetségi köztársaság), harmadik díjat az Azonosság (Románia),
valamint: a Gépkocsiőrület (Német Demokratikus Köztársa-
ság). Ezenkívül a zsűri külön említést
tett az Élő víz című szovjet
filmről, s operatőrjének Győr
város filmfelvevőgépét ábrá-
zoló domborművét adta, a
Győr városi KISz bizottság és
az Ifjúsági Filmstúdió Iparmű-
vészeti emléktárgyát pedig a
bolgár filmklubok nemzeti ösz-
szeállításának. A díjátadás után
levetítették a nyertes filmeket. 
Ezután nyilatkozatot kértünk Ne-
meskürty Istvántól, a zsűri elnöké-
től.
- Milyennek tartja a fesztivál szín-
vonalát? 
- Jónak, méltónak az amatőrfilme-
zés új, nagy fejlődési korszakához.
Az amatőrfilmezés kilépett az egy-
másnak, barátoknak, családnak való
forgatás-vetítés szűk köréből, és nagy
társadalmi visszhangot kap anélkül,
hogy azokat a feladatokat kellene vál-
lalnia, mint a hivatásos filmeseknek. Ez
a tömegméretű filmezés hasonlítható a
könyvnyomtató és az írás-olvasás álta-
lános elterjedéséhez, s meggyőződé-
sem, hogy minél többen készítenek
filmet, annál többen tudják nézőként is él-
vezni, vagyis az önkifejezésnek ez a
módja segíti a jobb ízlésű filmnézők szá-
mának növekedését.
- Szabad-e amatőrök filmjeit technikai
szempontból ugyanolyan szigorúan elbí-
rálni, mint a hivatásosokét? 

- Az amatőrnek, ha a nyilvánosság elé lép filmjé-
vel, nem illik elvárni, hogy elnézzék az érthetőséget zavaró technikai gyengeségeit. Elégedetlen vagyok a
magyar amatőrfilmek szakmai színvonalával. Meg kell tanulni jól világított, jól exponált filmeket készíteni.
Ez ma már a legkisebb követelmény. Hadd mondjak helyi példát. Nagyon tetszett a stúdió Alkohol című film-
jének témaválasztása, bátor kiállása, ügyes szerkesztése. De mindannyiunkat kínosan érintett szakmai elég-
telensége, amely megakadályozta a tartalmi értékek méltó elismerését. A nyugati országok klubjaiból érkezett
filmek között is találtunk sok, társadalmilag magas fokúan elkötelezett alkotást, és szinte mind kiemelkedő
színvonalú technikailag, pedig az ottani filmklubok nem kapnak akkora állami támogatást, mint a mieink.
- Milyen lehetőséget lát a győri fesztiválban? 
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FESZTIVÁL? VERSENY?

(Magyar Ifjúság, 1972)

… A fesztivál kapcsán felvetődött az a kérdés, ami az uNICA, a nemzetközi amatőrfilmes szövetség vezetőit

is foglalkoztatja: a nemzetközi rendezvények jellege. A címben feltett kérdés nem formai, mert a fesztivál el-

sősorban bemutatkozási lehetőség, míg a versenyen a díjakon van a fő hangsúly. A győri fesztivál nevében

az elsőhöz tartozik, lényegét tekintve azonban verseny, hiszen a héttagú nemzetközi zsűri szép számú díjat

osztott ki. Hogy tovább bonyolítsuk a kérdést: a díjak megoszlásában valamiféle egyenlősdi érvényesült.

Csak azok az országok nem kaptak díjat, melyek nem teljes nemzeti programmal versenyeztek. A rendező

szerveknek tehát el kell dönteniük a rendezvény jellegét, hiszen három év múlva, 1975-ben Győrött meg

akarják rendezni a II. fesztivált…

…A legtöbb vitát a zsűrinek az a döntése hozta, amellyel az egyéni nagydíjat a szovjet-észt Kapituláció című

filmnek ítélték (A film a zajártalomról szólt humoros formában.) A szovjet kollekcióból sokkal inkább díjat ér-

demelt volna a Sötétség, amely az amerikai életszínvonalat és a vietnami háborút állította szembe egymás-

sal.

…A díjnyertes filmeket a televízió legközelebbi Pergő képek című amatőrfilmes műsorában bemutatja. A

fesztivál végül is sikeres volt és a következő években is szükség van rá. A mostani hiányosságok pedig szol-

gáljanak tanulságul a továbbiakban. (Dékány István)

(1980, színes?, 16 mm?, ? perc) ▪ Felszabadulás
Pályázat, Győr, 1979, II. díj ▪ XXVIII. Országos
Amatőrfilm Fesztivál, Sopron, 1981, versenyprog-
ram ▪ XI. Országos Néprajzi Amatőrfilm Szemle,
Nagykanizsa, 1981, népszerű tudományos kate-
gória díja
Csizmadia (v. Csizmadiamesterség) (1980?, szí-
nes?, 16 mm?, ? perc) ▪ Magyar Ifjúság: „…Még
egy győri alkotót szükséges kiemelni, sőt általa
megvédeni egy ágát az amatőrfilmezésnek. Ez
pedig a hagyományokat, kihaló mesterségeket fel-
dolgozó néprajzi filmek köre. Néhány éve még lel-
kesen üdvözöltük e törekvést, sőt az akkori zsűrik,
mint nagy lehetőséget fogadták az ilyenfajta filme-
ket. Azóta ez a vonulat is beérett, igen magas szín-
vonalra jutott. Olyannyira, hogy éppen Kálmán
Ferenc munkáit a Néprajzi Múzeum nyersanyaggal
támogatja, hiszen nemzeti kincsnek számító érté-
kek őrződhetnek meg az utókor számára ezeken
a celluloid szalagokon. Az idei zsűri egyszerűen ki-
utasította a versenyből legalábbis képletesen - e
filmeket, mondván, hogy nem összemérhetők a
többi alkotással, hiszen támogatott, és egészen
profi színtű munkák. A kérdés csak az, hogy ezt
nem az amatőrfilm egyik győzelmének, egyik csú-
csának kellene-e értékelni, és mint külön kategóriát
mérlegelni.” ▪ XXVIII. Országos Amatőrfilm Feszti-
vál, Sopron, 1981, versenyprogram ▪ XI. Országos
Néprajzi Amatőrfilm Szemle, Nagykanizsa, 1981,
népszerű tudományos kategória díja
Vígjáték (1981, ff, 16mm, 8 perc – Mészáros Ta-
mással és Csukly Ödönnel közösen)
Filmjei státusza: filmjei örökösénél

dr. KÁRPÁTI
GYÖRGY
szül.: Sopron?, 19?? –
él: Sopron
Alapvetően soproni fil-
mes, de pár évre – kb.
1975-1980 között -
csatlakozott a győri
stúdióhoz. 

Filmográfia:
Balf (1975, ff, N8, 7 perc)
Károly bácsi (1974, ff, N8, 10 perc) ▪ Kisalföld: „…
lírai hangulatú nagyon szépen fényképezett filmje
II. díjat nyert. Hivatásos operatőröket maga mögé
utasító tudásával a fiatal röntgenorvos vezető
egyénisége lehet a győri amatőrfilmeseknek. „ ▪ IV.
Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle,
1974, Győr, II. díj
Ma (1974, színes, N8, ? perc) ▪ IV. Észak-Dunán-
túli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, 1974, Győr
Vizsgafilm (1974, ff, N8, 6 perc) ▪ A Vizsgafilmben
egy az alkotójával megtörtént eset rekonstrukcióját
látjuk. Izgalmas képsorokon keresztül tanúi va-
gyunk egy mentőautóban levezetett szülésnek,
ahol a fiatal orvos nemcsak a filmkészítésből vizs-
gázik. 
Arc (1975, ff, N8, 1 perc) ▪ A Nemzetközi Lenin-pá-
lyázatra készült film, az Arc. Mondanivalóját egy jó
ötlettel rendkívül ökonomikusan közli.
Prágaiak (1975, színes, N8, 5 perc)
Falu a határszélen (1975, ff, N8, ? perc – Kovács
Róberttel közösen) ▪ XXV. Országos Amatőrfilm
Fesztivál, Székesfehérvár, 1978, versenyprogram
Impressziók (1976, színes, S8, 6 perc) ▪ Felszaba-
dulás pályázat, Győr, 1976, III. díj + operatőri díj
Kapelláró József órásmester (1976, színes, S8, ?
perc) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1977, III. díj

- Két-három év múlva érdemes lesz ismét megrendezni, ne mondjanak le a győriek egy ilyen rangos ren-
dezvényről. ugyanakkor szeretném, ha a város kicsit jobban magáénak érezné. Egyelőre túlságosan szakmai
volt a találkozó, reméljük, a következőt már a közönség nagyobb érdeklődése kíséri.  (g. b.)
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1973
az év hangulatát mutató híreket, karikatúrákat, fotókat és cikkeket a Kisalföld, a Magyar Ifjúság, a Ludas

Matyi 1973. évi számaiból, a „Régi Győr” oldalról, valamint az internetről válogattuk

GYŐRBEN TÖRTÉNT  
A győri kultúrtörténet fontos éve, átadják a Győri Ifjúsági Házat, amely - utólag már jól látha-

tóan - a 70-80-as évek győri fiatalságának „bölcső”-je lesz. Első igazgatója Scharek Béla lesz,
aki muzsikus, filmes és művészetkedvelő és rengeteg új, fiatal kezdeményezésnek ad helyet
az „ifiház”-ban. Hasonló befogadó hely előtte nem volt a városban.  Az Úttörőház működése
még erősen magán hordta az ‘56 utáni kemény világ hangulatát. Nem ártana komolyabban

megvizsgálni, miért is jöhetett létre az ifiház és miként vált belőle ténylegesen fiatalokat befo-
gadó hely, nemcsak a neve lett az, amint az sokszor előfordult abban az időben. Ma már tud-

ható, hogy országosan is egyedülálló hely volt, tehát nem egyértelműen a kádári konszolidáció
terméke, még ha biztosan az enyhülési folyamat is belejátszott. Építését többségében a Rába
gyár, azaz Horváth Ede, a kissé külön utas ipari vezér támogatta. Elkészülte után nem egyér-
telműen volt meg a helye a városi kulturális intézményhálózatban, mivel emeleti irodasora a
KISz központja is lett. Számomra ma is talány, hogy kezdeti éveiben, hogy tudott látszólag

ennyire függetlenül és szabadon működni. És több kreatív győri generációt kibocsájtani magá-
ból. 

▪ az Ifjúsági házzal együtt fontos megemlíteni Rütyi nevét, aki ugyan nem az első évtől, de fo-
kozatosan az Ifiház egyik fundamentumává vált, önkéntes kultúra, ifjúság és zenei szervező-
ként a nagyrészt általa létrehozott Phonoda zenehallgató hely révén. És ne feledkezzünk az

Ifiház nyitása utáni első, nagyon fiatal népművelő garnitúráról, akiket aztán fokozatosan eltávo-
lítottak a következő igazgatók: Villányi László, Borbély Károly, Bódis Bea, Bakonyi Tibor, stb…

ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 
Párizsban aláírják a vietnami fegyverszüneti egyezményt ▪ Az indián kisebbség hátrányos

megkülönböztetése ellen tiltakozó Marlon Brando nem veszi át Oscar-díját a Keresztapáért, fi-
gyelemfelkeltésül egy indián nővel képviselteti magát a díjátadón ▪ Kirobban a Watergate-bot-
rány ▪ A „filozófusper" során kizárják a pártból, illetve elbocsátják állásából Bence Györgyöt,
Hegedüs Andrást, Heller Ágnest, Kis Jánost, Márkus Györgyöt, Márkus Máriát, Vajda Mihályt

AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI
A nagy zabálás (r. Marco Ferreri) ▪ American Graffiti (r. George Lucas) ▪ János vitéz (r. Janko-
vics Marcell) ▪ Amerikai éjszaka (r. Francois Truffaut) ▪ Alice a városokban (r. Wim Wenders) ▪



Falu a határ szélén (1978, színes, S8, ? perc – Ko-
vács Róberttel közösen) ▪ Felszabadulás Pályázat,
Győr, 1978, I. díj
Izoláció (1978, színes, 16mm, ? perc) ▪ Felszaba-
dulás Pályázat, Győr, 1979, I. díj + operatőri díj
Hősi temető (1978, színes, 16mm, ? perc) ▪ Fel-
szabadulás Pályázat, Győr, 1979, operatőri díj
A Fertő télen (1979, színes, 16mm, 30 perc – Ko-
vács Róberttel közösen)
Konok Tamás (1980?, színes, S8, ? perc – Kovács
Róberttel közösen) ▪ XXVIII. Országos Amatőrfilm
Fesztivál, Sopron, 1981, versenyprogram ▪ Felsza-
badulás Pályázat, Győr, 1981, III. díj + operatőri díj
▪ IV. Képzőművészeti Filmszemle, Szolnok, 1982,
II. díj
Filmjei státusza: filmjei nincsenek meg

KISS IVÁN
szül.: Győr, 1940 – él:
Győr
Amatőrfilmes a Győri
Amatőrfilm Stúdió Ko-
vács Róbert vezette
időszakaszában. Ké-
sőbb videós vállalkozó-
ként dolgozott, másik

hobbija az autó és motorverseny, több korai filmje
ezt a világot dolgozza fel, valamint néprajzi témá-
ban is forgatott.
Filmográfia:
A verseny (1971, ff, N8, 5 perc)
Győri képek (1971, ff, N8, 12 perc)
* Ilyen tavasz?! (1977, színes, S8, 5 perc) 
* Darazsak (1977, színes, S8, 10 perc)
Rallye (1978, színes, S8, 5 perc)
* Az üvegcsiszoló (1978, színes, S8, 10 perc) ▪ Fel-
szabadulás Pályázat, Győr, 1979, III. díj ▪ Győri Tá-
jegységi fesztivál, III. díj
* Buzsák (1979, színes, S8, 11 perc) 
A rézműves (1979, színes, SB, 10 perc)
Látomások egy fotós szemével (1984, színes, S8,
? perc)
Filmjei státusza:
A *-al jelölt filmek megtekinthetők a Győri Filmesek
Archívumában.

KOCSIS TIBOR
szül.: Pápa, 1962 – él:
Budapest
K ö z é p i s k o l á s k é n t
Pápán kezdett amatőr-
filmezni, majd bejárt a
Győri Amatőrfilm Stúdi-
óba. Amikor a Győri Ta-
nítóképző Főiskolára

kezdett járni, akkor párhuzamosan részt vett az is-
kola filmkészítő körében (Király Tibor „Csárli” ve-
zette), és a győri stúdió munkájában. Budapestre
költözik és 1991-1993 között elvégzi a Színház- és
Filmművészeti Főiskola rendező-operatőr szakát.
2005-ben elnyeri a Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztjét, majd 2008-ban a Balázs Béla díjat.
Filmográfia: amatőrfilmes időszak:
Nagyapám (1983) ▪ Országos Egyetemi és Főis-
kolai Amatőrfilm Szemle, Szeged
72 óra (1983 – Frank Ildikóval közösen) ▪ Orszá-
gos Egyetemi-Főiskolai Amatőrfilm Szemle, Sze-
ged, 1983, bronz diploma
Keménylegények (1983) ▪ Országos Egyetemi és
Főiskolai Amatőrfilm Szemle, Szeged
Sírfelirat (1984) ▪ XIII. Észak-Dunántúli Amatőrfilm
Szemle, Velem, 1983, III. díj ▪ XXXI. Országos

Amatőrfilmes hírek

(Kisalföld, 1973.01.21.)

Tájegységi filmszemlét tartanak a győri Ifjúsági Házban az 1972-ben készített alkotásokból március 3-án és
4-én. Győr-Sopron, Vas és Veszprém megyei alkotók filmjei kerülnek a zsűri elé. 

♦
A Győri Ifjúsági Filmstúdió művei szerepelnek a tatai amatőrmoziban február 15-én. Másfél órás műsort ál-
lítottak össze a stúdió tagjai. Keresztmetszetet adva ötéves munkásságukból. 

♦
Barátok. A díjnyertes amatőrfilmek I. nemzetközi fesztiváljának hatására, melyet november végén rendezett
a Győri Ifjúsági Filmstúdió, az Észt Filmművész Szövetség kulturális és baráti kapcsolatokat kíván kötni a
győri fiatal alkotókkal. Máris meghívták a filmstúdió tagjait nyárra a Balti-tenger partjára.

♦
A szegkovácsok életéről, nehéz munkájáról készítenek filmet Kovács Róbert vezetésével az Ifjúsági Filmstú-
dió tagjai. A néprajzi film folytatása lesz a már nagy sikert aratott ”Mészégetőknek”.

Tájegységi amatőrfilmszemle 
Harmincegy alkotás versenye 

(Kisalföld, 1973.03.04.)

Másodízben rendezték meg az észak-dunántúli területi filmszemlét. A kétnapos bemutatást tegnap délután
két órakor Virág Miklós, a megyei tanács népművelési főelőadója nyitotta meg jobbára csak az alkotókból
álló közönség előtt a győri Mező Imre Úttörőházban. Győr-Sopron, Vas, Veszprém és Komárom megyei
amatőrök 31 kisfilmet neveztek. A szemle egyúttal a felszabadulási pályázat bemutatója is. Itt dönt a fővárosi
szakemberekből és megyei társadalmi szervek képviselőiből álló zsűri, hogy mely filmek jutnak közvetlenül
a XX. országos amatőrfilm-fesztiválra, Békéscsabára, és milyen filmek ábrázolják legjobban megyénk életét.
A Győri Ifjúsági Filmstúdió 15 filmmel indult, és hagyományosan vállalta a rendezést is. Kovács Róbert, a
stúdió művészeti vezetője elmondotta: 
- Úgy érezzük, hogy a múlt évekhez képest nemcsak a mennyiség növekedett, hanem gondolatgazdag, tár-
sadalmunk valódi kérdéseivel is foglalkozó filmeket készítettünk. Sokrétűségre törekedtünk, a szegkovácsok
érdekes, nehéz munkáját éppúgy rögzítettük filmszalagjainkon, mint
az ifjúság érzelmi magányát. (H. S.)

(Kisalföld, 1973.03.06.)

… Végeredményben a tájegységi
filmszemle első díját Kovács Róbert-Szaló Lajos Keserű víz

című filmje nyerte, a második díjat Csenár Imre Feszültség, a har-
madikat dr. Haffner Szabolcs Víz című alkotása. A színvonalas fil-
mekre való tekintettel a Győri ifjúsági Filmstúdió, továbbá a
Szombathelyi Ifjúsági Filmstúdió kapott elismerő oklevelet… A táj-
egységi szemle bíráló bizottsága az országos fesztiválra előzsűri nél-
kül bocsátja a Keserű víz és a Feszültség című filmeket. 
Végigtekintve a tájegységi szemle népes mezőnyén, három dolog ötlik
szemébe azoknak, akik az elmúlt néhány évben figyelemmel kísérték
az amatőrfilmes mozgalom fejlődését megyénkben és az országban.
Először is örömmel állapíthattuk meg, hogy a korábbi szemlék győri
hegemóniája szűnőfélben van: soproni és kapuvári amatőrök jelentkez-
tek erőteljes, szép munkákkal, és a szombathelyi stúdió is néhány fi-
gyelemre méltó alkotással lépett a győri nyilvánosság elé. Javult a filmek
technikai színvonala: elsősorban az operatőri, rendezői munka - ha akad
is bőven javítani való a hanganyag és a zenei kíséret kiválasztásában, tálalásában. 
ugyanakkor mintha a győri stúdió közéleti érdeklődése valamelyest csökkent volna. A győriektől kezdettől
fogva azt szoktuk meg, hogy bátran és szenvedélyesen szólnak hozzá társadalmunk „kényes" kérdéseihez
- még, ha technikailag nem is mindig megfelelően. Mostanában azonban sok szépen fényképezett, korrekten
megvalósított filmet láttunk - csak éppen a régi, vitatkozó hang hiányzott belőlük. (Lehet, ezt az érzésünket
fokozta, hogy a felszabadulási pályázatra az 1987 óta készült valamennyi filmmel lehetett nevezni.) A díjazott
filmek örvendetes kivételt jelentenek ez alól, s tegyük hozzá, nem témájuk miatt kapták a díjakat, hanem
mert társadalmunk nehéz kérdéseit boncolgató témájukat magas művészi szinten dolgozták fel. 
Így mindjárt a Keserű víz című film is. Az ötletet lapunk egyik régebbi riportja adta: arról az idős téti asszonyról
szól, akinek 300 forintos nyugdíjából vonják le a vízvezeték építéséért rá kirótt százalékot, s bár ez szinte
létfenntartását veszélyezteti, a tanács „hivatalosan nem tehet érte semmit". A film alkotói szűkszavú tárgyi-
lagossággal, felesleges kommentár nélkül vették celluloidszalagra a megdöbbentő esetet. - Csenár Imre a
villanyszerelők munkáját mutatja be szépen fényképezett, jól szerkesztett, jó ritmusú filmjében. A Víz pedig
egy kútásó munkájának szépségét és nehézségeit örökíti meg. Örömmel vettük a fiatal kapuvári filmstúdió
bemutatkozását: filmjük Póca Margit höveji népművészről szól, a másik egy ifjúsági táncest képeit eleveníti
meg. Scharek Béla és Szitter Béla munkájából különösen a dinamikus kamerakezelést említhetjük meg di-
csérőleg… (g. b.)
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Amatőrfilm Fesztivál, Sopron, versenyprogram
Egyenérték (1984)
Vége (1985) ▪ XVII. Országos Egyetemi és Főis-
kolai Amatőrfilm Szemle, Szombathely, 1985, a
zsűri oklevele
utolsó téglák (1985) ▪ XV. Észak-Dunántúli Ama-
tőrfilm Szemle, Tatabánya, 1985, különdíj
profi időszak:
▪ Talpalatnyi zöld (környezetvédelmi magazin) -
rendező, operatőr, producer (26 perc)
▪ A WAPRA-jelentés - rendező, operatőr, forgató-
könyvíró (magyar dokumentumfilm, 21 perc, 1996)
▪ A meghódított Kárpát-medence - rendező, ope-
ratőr (magyar ismeretterjesztő film, 51 perc, 1997)
▪ Mi lesz veled, barnamedve? - operatőr (magyar
ismeretterjesztő film, 29 perc, 1997)
▪ ukránok, pelikánok, lipovánok - A Duna-delta vi-
lága - rendező, operatőr (magyar dokumentumfilm,
37 perc, 1997)
▪ Pádis, az Isten tenyerén – rendező, operatőr, pro-
ducer (magyar ismeretterjesztő film, 26 perc, 1999)
▪ A hanti sámán hagyatéka - rendező (magyar do-
kumentumfilm, 37 perc, 1999)
▪ A hangyavadász - rendező (magyar dokumen-
tumfilm, 26 perc, 2000)
▪ Az élet szerelmese - rendező (magyar dokumen-
tumfilm, 26 perc, 2000)
▪ Tátrai Orszáczkynál Ausztráliában - operatőr (ma-
gyar dokumentumfilm, 34 perc, 2001)
▪ Natúra - túra - rendező, operatőr (magyar doku-
mentumfilm, 26 perc, 2002)
▪ Madarat tolláról - rendező, forgatókönyvíró, ope-
ratőr (magyar ismeretterjesztő filmsorozat, 26 perc,
2003)
▪ Csodavilág - rendező (magyar ismeretterjesztő
filmsorozat, 26 perc, 2004)
▪ Hanna, Anna, meg a mamut - rendező, operatőr
(magyar dokumentumfilm, 27 perc, 2004)
▪ Új Eldorádó - rendező, operatőr, producer, vágó
(magyar dokumentumfilm, 76 perc, 2004)
▪ Vendégségben a természetben - rendező, ope-
ratőr (magyar ismeretterjesztő film, 26 perc, 2004)
▪ Európa-diplomás természeti kincseink - rendező,
operatőr (magyar ismeretterjesztő film, 25 perc,
2005)
▪ Időzített bombák - rendező, forgatókönyvíró, ope-
ratőr (magyar dokumentumfilm, 25 perc, 2005)
▪ Isten tenyerén - A Padis fennsík - rendező, ope-
ratőr (magyar ismeretterjesztő film, 21 perc, 2005)
▪ Tízpark (10 részes természetfilm) – 1 részben
operatőr (magyar dokumentumfilm, 26 perc, 2006)
▪ Sumi, alias Breuer László – rendező, operatőr,
producer (magyar dokumentumfilm, 26 perc, 2006)
▪ Gold futures (a PBS (uSA) Wide Angle műsorá-
nak) – rendező, operatőr (magyar dokumentum-
film, 52 perc, 2007)
▪ Gogo& George – producer, operatőr (magyar do-
kumentumfilm, 40 perc, 2008)
▪ Neve is van: Budapest – rendező, operatőr, pro-
ducer (magyar dokumentumfilm, 3x52 perc, 2014)
▪ Magyarok a Barcáért – producer, rendező, ope-
ratőr (magyar dokumentumfilm, 85 perc, 2014)
▪ Jelenetek egy operatőr életéből - Hildebrand Ist-
ván legendáriuma - rendező, forgatókönyvíró, ope-
ratőr (magyar dokumentumfilm sorozat, 52 perc,
2015)
▪ Békebeli Budapest - rendező, forgatókönyvíró
(magyar dokumentumfilm, 54 perc, 2016)
▪ A Sándorgyuri - rendező (magyar dokumentum-
film, 50 perc, 2019)

(Kisalföld, 1973.03.16.)

Az idén Veszprémben rendezik meg az orszá-
gos amatőrfilm-fesztivált április 9-11-én. A

múlt hét végén tartották meg a benevezett művek vá-
logatást. A 105 film közül a zsűri 41-et juttatott a döntőbe. Köztük van a Győri

Filmstúdió hat filmje is. Az áprilisi fesztiválon tehát a következő győri alkotások vesznek részt: Kovács
Róbert-Szaló Lajos: Iratos házak, Egy esztendő múlva, Kovács R. Ákos: Kefekötő, Ámon András: Gitárta-
nulmányok, Haffner Szabolcs-Csenár Imre: Embert mozgásáról, Csenár
Imre-Haffner Szabolcs: özvegy Pozsgai Pálné.

( K i s a l f ö l d ,
1973.03.27.)

Munkásportrék Cím-
mel országos ama-
tőr f i lm- feszt ivá l t

rendeztek március 23-24-én a KISz Köz-
ponti Bizottsága, a Szakszervezetek Megyei Tanácsa, az Amatőrfilm

Szövetség szervezésében a szolnoki MÁV Járműjavító művelődési otthonában. Az első al-
kalommal meghirdetett filmverseny nagy győri sikerrel zárult. Az 55 benevezett alkotás közül Csenár Imre
győri amatőrfilmes Feszültség című filmje nyerte a nagydíjat, dr. Haffner Szabolcs Kútásó című alkotásával
első díjat nyert, és a „Rólunk szól” csoportban a társadalmi zsűri különdíját is megkapta Vaspálya című film-
jével.
A Győri Ifjúsági Filmstúdió amatőrjei a díjak javát elhozták a Tisza-parti városból, megelőzve a budapesti,
pécsi, salgótarjáni, székesfehérvári és szolnoki amatőröket is. Radványi Dezső, a Magyar Televízió doku-
mentum-főosztályának vezetője nagy elismeréssel szólt a győri filmekről: 
- Nagy meglepetések számomra az általam kevéssé ismert amatőrfilmesek Szolnokon látott alkotásai. Közel
tudtak kerülni az emberhez, a munkához. Különösen kiemelkedett a Győri Ifjúsági Filmstúdió a mezőnyből. 
- Csenár Imre roppant kevés időben művészien összefoglalja a villamoshálózat-építés folyamatos munkáját,
úgy, hogy mindig dominál az alkotó ember. Dr. Haffner Szabolcs Kútásó című filmje megragadó ábrázolása
a kihaló szakmának. 
Egy hegy tetején szinte reménytelen küzdelmet folytató mesterember drámája a film. Telnek a napok, mind
mélyebbre ás. Az iszonyú erőkifejtés után végre felcsillan az életet adó víz. A Vaspálya című alkotás egy
mozdonyvezetőt örökít meg; a film nagy erénye, hogy nemcsak a munka szépségét ábrázolja, hanem Kürtösi
Károly példáján keresztül egy feltörekvő munkásdinasztiáról is szól. Ilyen elkötelezett alkotásokat várunk az
amatőrfilmesektől. A bemutatott győri filmek öregbítették megyénk kulturális hírnevét Szolnokon is, a követ-
kező nagy erőpróba a XX. országos amatőrfilm-fesztivál lesz jövő hónap közepén Békéscsabán. (H. S.)

(Szolnok megyei Néplap, 1973.03.27.)

Csenár Imre, a Győri Ifjúsági Filmstúdió tagja
nem tett egyebet, mint hogy kamerát fogott a
kezébe, és néhány perc alatt levetíthető film-
szalagra rögzítette, hogyan állítanak föl egy
villanyoszlopot a kapuvári szerelők. Hogy bir-
kóznak a talajfúró géppel, a rakoncátlan kí-

gyókként tekergő huzalokkal, hogyan emelkednek
légtornászokat megszégyenítő hidegvérrel a számunkra szédítő, számukra

azonban, a legtermészetesebb életelemet jelentő magasba... 
- Csak ennyit tett Csenár Imre, de aki odafigyelt Feszültség című filmjére, kénytelen volt végiggondolni, hogy
milyen sokáig tanulmányozhatta ezt a munkafolyamatot a film alkotója ahhoz, hogy ilyen lüktető ritmusú,
markáns riportot hozzon létre, s hogy mennyire tisztában kell lennie szenvedélye, a filmezés mesterségbeli
szabályaival. 
A Munkásportrék… zsűrije …szinte vita nélkül Csenár Imrének ítélte a fesztivál 3000 forintos nagydíját. Győri
amatőrfilmes - dr. Haffner Szabolcs - vitte el a fesztivál első díját is. Filmjében egy kútásó munkájáról rajzol
rendkívül érzékletes, laza dramaturgiájú, de a képalkotó fantáziát tekintve az egész fesztiválon kiemelkedő
portrét… A már az imént is dicsért Haffner Szabolcs kapta az egyiket (különdíj) Vaspálya című kisfilmjéért…
(Sz.J.)

Kishírek  

(Kisalföld, 1973)

AMATŐRFILMEK. Másodízben rendezték meg a szocialista országok
amatőr-filmfesztiválját a lengyelországi Ciechocinek fürdővárosban: A mű-
vészeti seregszemlén a magyar amatőrfilmek között a Győri Ifjúsági
Filmstúdió filmjei is öregbítették megyénk, városunk hírnevét. Csenár
Imre Feszültség, dr. Haffner Szabolcs Kútásó című filmje az itthoni si-
kerek után nemzetközi és lengyel szakemberek körében is tetszésre ta-
lált.
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Megyei felszabadulási pályázat - Kedden díjkiosztás  

(Kisalföld, 1973.04.01.)

Tíz év óta hirdetik meg a megye különböző szervei azt a művészeti pályázatot, amely alkalmat ad megyénk
alkotóinak a nyilvánosság előtt való bemutatkozásra. Az idei - jubileumi - pályázat eredményhirdetésére és
díjkiosztó ünnepségére, valamint a díjazott fotó- és képzőművészeti alkotások kiállításának megnyitására
kedden kerül sor. Délelőtt 10 órakor a Petőfi Sándor Ifjúsági Ház színháztermében Port Árpád, az MSzMP
megyei Bizottságának titkára értékeli a pályázatot, és a nyerteseknek átadja a díjakat. A Győri Ifjúsági Filmstú-
dió bemutatja a zsűrizésről és a jubileumi kiadvány nyomdai munkálatairól készített filmjét, és néhányat be-
mutatnak a díjnyertes versek, novellák, filmek közül is. A Műcsarnokban 11 órakor nyitják meg a fotó- és
képzőművészeti kiállítást. A díjátadó ünnepség, a műsor és a kiállítás megnyitása nyilvános, a rendező bi-
zottság szeretettel vár minden pályázót és más érdeklőt.

A megyei felszabadulás pályázat eredményei 
amatőrfilm kategóriában  

(Kisalföld, 1973.04.04.)

1600-1600 forintos első díjban részesültek: Kovács Róbert és Szaló Lajos Keserű víz című filmjükért, amelyet
Kulcsár László azonos című riportja nyomán forgattak - illetve Csenár Imre Feszültség című alkotásáért; 
900 forintos második díjat nyert dr. Haffner Szabolcs Vízi című filmjével; 
600 forintos harmadik díjat kapott Békés Imre Súlyok című portréjáért; 
500 forintos különdíjban részesültek Scharek Béla és Szitter Béla a Táncest és a Pócza Margit című filmjük
operatőri munkájáért.

Országos Amatőrfilm Fesztivál   

(Békéscsaba, 1973.04.06-08.)

zsűri: BÁN Róbert, a zsűri és a MAFSz elnöke ▪ Dr. BECSEI József, a Városi Pártbizottság titkára ▪ CSÁNYI
Miklós filmrendező ▪ KÁRPÁTI György filmrendező ▪ PATACHICH Iván zeneszerző ▪ B. RÉVÉSz László
filmrendező ▪ VAGYÓCzKY Tibor operatőr ▪ BÁNSzKY Pálné, a Petőfi Irodalmi Múzeum képviseletében ▪
DERCSÉNYI Balázs, az Országos Műemléki Felügyelőség képviseletében 
győri filmek a versenyprogramban: Csenár Imre: Nagy Sándor fafaragó ▪ Csenár Imre: A dudás ▪ Csenár
Imre: Feszültség ▪ Kovács Róbert: Befogadottak ▪ Kovács Róbert: Keserű víz ▪ dr. Haffner Szabolcs: Kút-
ásó
győri díjazott: II. díj: Kovács Róbert-Szaló Lajos: Keserű víz

Amatőrfilmesek Békéscsabán    

(Békéscsabai Népújság, 1973.04.08.)

Pénteken délután a békéscsabai Ifjúsági- és Úttörőházban megnyílt a XX. Országos Amatőrfilm Fesztivál.
Nagy János, a megyei tanács elnökhelyettese köszöntötte a fesztivál megyei és az ország más tájairól ér-
kezett vendégeit. Szólt az amatőrfilmezés helyéről a közművelődésben. Ízlésfor-
máló, a látáskultúrát alakító szerepéről, majd kifejezte azt
a reményét, hogy a békéscsabai találkozó nagy
lépés lesz a mozgalom további felvirágzásában…

KOLLER ANTAL
Nem tudunk róla semmit. 
Filmográfia:
Távolság (1978, színes, S8, 6 perc)
Az úton (1978, színes, S8, 8 perc)
Rajzverseny (1978, színes, S8, 5 perc) ▪ Felsza-
badulás Pályázat, Győr, 1979, IV. díj
Emlékezések (1978, színes, S8, 6 perc)
Szirénák (1978, ff, N8, 4 perc)
Concerto (1979, színes, S8, 4 perc)
utazás (1979, ff, 16 mm) 
A neve "kokas" (1979, ff, 16 mm)
Filmjei státusza: filmjei nincsenek meg

KOVÁCS R.
ÁKOS
szül.: Győr, 1958 – 
él: Győr
Édesapja (Kovács Ró-
bert) mellett, gyakorla-
tilag belenőtt az
amatőrfilmes mozga-
lomba. Már általános

iskolás korában elkezdett filmezni. Majd egy időre
Tóth Tamás filmes partnere lett. Később édesap-
jával kezdett filmezni és végig forgatta a világ min-
den szegletét.
Filmográfia: Amatőrfilmek:
Kórtünet-kortünet (1973, ff, N8, 6 perc) ▪ III. Észak-
dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Győr,
1973, különdíj
Várakozás (1974, ff, S8, 5 perc)
A citerazenéről (1975, színes, S8, 3 perc)
Krónika egy barokk parasztházról Adásztevelen
(1975, ff, N8, 5 perc - Kovács Róberttel közösen)
Kékfestő (1975, színes?, S8?, ? perc) ▪ V. Észak-
dunántúli Amatőrfilm Szemle, Tata, 1975, III. díj
A kefekötő (1976, színes, S8, 8 perc) ▪ V. Észak-
dunántúli Amatőrfilm Szemle, Tata, 1975, III. díj ▪
Országos Amatőrfilm Fesztivál, Veszprém, 1976,
versenyprogram ▪ Felszabadulás pályázat, Győr,
1976, II. díj ▪ VI. Országos Néprajzi Amatőrfilm
Szemle, Dombóvár, 1976, III. díj
Kötélgyártók (vagy Kötélfonók) (1977, színes, S8,
7 perc) ▪ VII. Országos Néprajzi Amatőrfilm
Szemle, Dombóvár, 1977, II. díj ▪ XXV. Országos
Amatőrfilm Fesztivál, Székesfehérvár, 1978, ver-
senyprogram, különdíj ▪ Felszabadulás pályázat,
Győr, 1977, II. díj
Édesipar-édesipar? (1979, színes, S8, ? perc) ▪ X.
Észak-dunántúli Amatőrfilm Szemle, Sopron, 1981,
I. díj ▪ XXVIII. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Sop-
ron, 1981, versenyprogram ▪ V. Országos Szak-
szervezeti Amatőrfilm Fesztivál, Szolnok, 1981, I.
díj
Édesipar - édes ipar? (1979, színes, S8, ? perc –
Kovács Róberttel közösen) ▪ Amatőrfilm beszá-
moló: „…Említésre méltó a győri Kovács Róbert és
fia alkotása, amelyet méltánytalanul mellőzött a
zsűri. Az Édesipar-Édesipar? az a fajta jó értelem-
ben vett abszolút profi riportfilm, amely mellőz min-
den keresettséget, a tudatos szerkesztéssel és a
korrektséggel éri el megdöbbentő hatását. Kevés
ilyen ipari riportot láthatunk a tévében vagy filmhír-
adóban.” ▪ Felszabadulás Pályázat, Győr, 1981, I.
díj ▪ X. Észak-dunántúli Amatőrfilm Szemle, Sop-
ron, 1981, I. díj ▪ XXVIII. Országos Amatőrfilm
Fesztivál, Sopron, 1981, versenyprogram ▪ V. Or-
szágos Szakszervezeti Amatőrfilm Fesztivál, Szol-
nok, 1981, I. díj
Nyitány (1980?, ???, S8, ? perc) ▪ XXVIII. Orszá-
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Kishírek  

(Kisalföld, 1973.06.22.)

A Keserű víz a televízióban. A Pergő képek című amatőrfil-
mes tv műsorban szombat délután a Győri Ifjúsági Filmstúdió
Keserű víz című alkotása is képernyőre kerül. A film, amely
egy téti idős asszony kálváriáját mutatja be, és lapunk egy ri-
portja (Kulcsár László írása, nyomán készült, Kovács Róbert
és ifj. Szaló Lajos alkotása - az  idei országos amatőrfilm-fesz-
tiválon második díjat kapott. 

Kishírek  

(Kisalföld, 1973.08.28.)

Reflektortényben a győri Petőfi Sándor Ifjúsági Ház: a győri Ifjúsági Filmstúdió 16 milliméteres dokumen-
tumfilmet forgat az ifjúsági kultúrközpont életéről, az ifjúsági házban működő kultúrcsoportok és klubok te-
vékenységéről. A filmet a felszabadulási pályázatra készítik.

(Kisalföld, 1973.10.16.)

Az elmúlt hétvégén Szentesen megrendezték a
vidám amatőrfilmek első országos szemléjét. A „Ka-

cagó kamera" elnevezésű filmszemlén 23 amatőrfilmet lát-
hattak az ország minden tájáról összegyűlt amatőrfilmesek és a helybeli

nézőközönség. A Győr-Sopron megyei amatőrfilmeseknek két kisfilmje jutott a döntőbe: Csenár Imre-dr.
Haffner Szabolcs „Életöröm" és Horváth Sándor-Kovács Róbert-Reisinger Vera „Tárlatvezetés" című alko-
tása. Az alföldi város szép győri siker színhelye volt, a Bán Róbert filmrendező elnökletével, humoristákból
és népművelési szakemberekből álló zsűri a „Tárlatvezetés" című kisfilmet a szemle első díjával jutalmazta.
A film a győri Ifjúsági Filmstúdióban készült, a „Tv galériáját“ utánozva egy kertitörpe-készítőről. A televízió
a jövő év elején tűzi műsorára.

Kishírek  

(Kisalföld, 1973.10.25.)

Bán Róbert filmrendező, a Magyar Amatőrfilmszövetség elnöke, ma délután a győri Petőfi Sándor Ifiúsági
Házban a győri ifjúsági filmstúdióban előadást tart az amatőrfilmezés jelenlegi helyzetéről, és megtekinti a
stúdió legfrissebb alkotásait.

Kishírek  

(Kisalföld, 1973.10.28.)

Filmstúdió. A győri Mező Imre Úttörőházban megalakult a pajtások filmstúdiója. Húsz tagja van. Foglalkozá-
saikat kéthetenként tartják. Az úttörőket a Petőfi Sándor Ifjúsági Ház filmstúdiója patronálja. Elhatározták az
ifjú amatőrök, hogy filmet készítenek az úttörőház 28 szakkörének munkájáról.

(Kisalföld)

A Művelődésügyi Minisztérium nívódíj-
ban részesítette a Győri Ifjúsági
Filmstúdió vezetőjét, Kovács Róbertet
és a stúdió egyik alapító tagját, ifj.
Szaló Lajost a közéleti amatőrfilme-
zés megteremtésében végzett ered-
ményes kísérleteikért és
amatőrfilmes mozgalmi munkáju-

kért. A díjat november 14-én, a Népművelési In-
tézetben nyújtottak át a győri amatőröknek. A megtett útról beszélgettünk

a fiatal alkotókkal. 
- Hazánkban mintegy ötvenezer amatőrfilmes van, a keskenyfilmezés az amatőr fotózáshoz hasonlóan tö-
megmozgalommá vált. Milyen szerepe van ebben az önök stúdiójának? 
- Hét évvel ezelőtt, amikor a KISz és a tanács támogatásával az addig egyénileg filmező amatőrök megala-
kították az Ifjúsági Filmstúdiót, nem gondoltuk, hogy néhány év elmúltával az ország egyik irányító, mód-
szertani amatőr stúdiójává válhatunk. 
- Kiváló szakembereket hívtunk Győrbe, hogy szakmai és esztétikai tanácsaikkal segítséget nyújtsanak a
film formanyelvének elsajátításához. Meg kell említeni Herskó Jánost: a Színház- és Filmművészeti Főiskola
egykori főtanszékvezetője nagy szeretettel istápolt bennünket. A stúdió szellemi arculata is az ő hatására
alakult ki, politikus, beavatkozó filmek készítésére biztatta az amatőröket. 
- Az évek során megyénk 150-200 amatőrfilmese látogatta továbbképzéseinket, három éven keresztül pedig
Vas és Veszprém megyei népművelőknek filmklubvezetői tanfolyamokat tartottunk. Legújabban a zalaeger-
szegi Megyei Művelődési Központnak is nyújtunk módszertani segítséget – foglalja össze s klub munkálko-
dását Kovács Róbert.   
- A sok időt, energiát követelő népművelési tevékenység mellett hogyan szakítanak időt filmezésre? - kér-
dezzük ifj. Szaló Lajost, az alkotótársat. 
- A válasz a hivatásos és amatőrfilmezés közötti különbségben rejlik. Mi egy azonos hosszúságú és tartalmú
filmet az átlagos idő és pénz tekintetében tízszer gyorsabban és olcsóbban csinálunk, mint a filmgyárakban,

gos Amatőrfilm Fesztivál, Sopron, 1981, verseny-
program
Aprószentek (1982, színes, S8, 12 perc – Tóth Ta-
mással közösen) ▪ XIII. Országos Néprajzi Szemle,
Pécs, 1983, ezüst fokozat ▪ Országos Egyetemi-
Főiskolai Amatőrfilm Szemle, Szeged, 1983, bronz
diploma ▪ Országos Amatőrfilm Fesztivál, 1984, ok-
levél
Az eltűnt idő nyomában (1982, színes, S8, 7 perc
– Tóth Tamással közösen) ▪ Felszabaduláspályá-
zat, 1985, oklevél
„Tövit töröm…" (1982, színes, S8, 6 perc  – Tóth
Tamással közösen) ▪ XIII. Észak-Dunántúli Ama-
tőrfilm Szemle, Velem, 1983, különdíj ▪ Dokumen-
tum ’84 – VI. Szakszervezeti Országos Amatőrfilm
Szemle, Szolnok, 1984, a zsűri jutalma ▪ Országos
Amatőrfilm Fesztivál,1984, oklevél ▪ Felszabadulás
pályázat, Győr, 1985, III. díj
Cím nélkül (1982, színes, S8, 2 perc – Tóth Tamás-
sal közösen) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr,
1985, III. díj
Nem úgy van az, mint volt régen (1984, színes, ?,
? perc – Kovács Róberttel közösen, Tunsgram
AMS) ▪ Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm
Szemle, Mosonmagyaróvár, 1984, III. díj ▪ XXXII.
Országos Amatőrfilm Fesztivál, Siófok, 1985, ver-
senyprogram
Nincs (1985, színes, ?, ? perc) 
Tetoválás (1986, színes, ?, ? perc) ▪ XV. Országos
Néprajzi Szemle, Dombóvár, 1986, különdíj
Kol Nidré (1987, színes, ?, ? perc – Tunsgram AMS
– Kovács Róberttel közösen) ▪ Észak-Dunántúli
Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Győr, 1987, külön-
díj
Életrajz-Tv filmek, Útifilmek jegyzékét, amit édes-
apjával készített, lást Kovács Róbert név alatt!
Filmjei státusza: filmjei nem elérhetők

KOVÁCS 
RÓBERT
szül.: Győr, 1936 – 
él: Budapest
Győr talán legkorábbi
amatőrf i lmeseként,
már 1964 óta készített
filmeket. Laza kapcso-
latban állt a közben lét-

rejött Győri Ifjúsági Filmstúdióval. Az első
stúdióvezető, Góczán Károly 1971-es lemondásá-
val őt kérték fel stúdióvezetőnek, amelyet 1982 vé-
géig vitt. Közben a MAFSZ-ban (Magyar
Amatőrfilm Szövetség), elnökségi tagként is kép-
viselte a győrieket, 1985-ig. Vezetésével elindítot-
ták (1972) a két-három évente megrendezésre
kerülő Díjnyertes Amatőrfilmek Nemzetközi Fesz-
tiválját. 1988-ig 7 fesztivál valósult meg. Az utolsó
1-2-t már nem ő koordinálta. Közben egyszer
(1976) a Szocialista Országok Nemzetközi Feszti-
válját is. Ezen rendezvények komoly rangot adtak
Győr városának az amatőrfilmes mozgalomban.
Ezen kívül az országos rendszerben Országos Vi-
déki Filmszemléket, majd Tájegységi Szemléket is
szerveztek, ahol alkalmanként 50-100 film is be-
mutatásra és szelektálásra került. Innen lehetett
egyik úton bekerülni az országos fesztivál verseny-
programjába. A győri stúdió taglétszáma 20 fő körül
mozgott ebben az időszakban és hetente egyszer
gyűltek össze a tagjai az elkészült filmeket levetí-
teni, kielemezni azokat, filmterveket megbeszélni.
A vezetése alatt a győri stúdió lépésről lépésre in-
tegrálódott az országos amatőrfilmes világba és
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ahol a műszakiak, hangosítók, világosítók növelik a költségeket, dramaturgok és gyártásvezetők bonyolítják
le a gyártást. Nálunk az operatőrnek és a rendezőnek kell mindent elvégeznie. A szükség így erénnyé válik.
Igaz, a hivatásosok a munkaidejüket fordítják a filmezésre, mi a szabad időnkkel gazdálkodunk.
Három-négy kisfilmre futja erőnkből, a többi amatőrfilmes kevesebbet készít,
így is 10-15 filmet évente bemutat a stúdió. 
- A televízióban rendszere-
sen vetítik
filmjeiket. Azok
részére, akik
az amatőrfilmes
műsorokat nem
nézik, kérjük,
foglalják össze
legsikeresebb al-
kotásaik tartalmát. 
- Együtt és más
amatőr társakkal
készített filmjeink-
kel az országos jel-
legű versenyeken tíz
díjat szereztünk. Az
1973. évi országos
fesztivál első díját a
Kisalföldben megje-
lent riport nyomán ké-
szített szociografikus
kisfilmért kaptuk. A hiva-

tali bürokrácia útvesztőiben pórul járt
idős asszony sorsát villantottuk fel. Legújabb filmünk a hátrá-

nyos helyzetű tanulók sorsáról szól, szintén a Kisalföldben olvastuk az alaptörténetet. 
- Végül a Győri Ifjúsági Filmstúdió terveiről érdeklődünk.
- Tovább akarjuk bővíteni az amatőrfilmesek körét. Decemberre kezdők számára előadás sorozatot tervez-
tünk, akit érdekel a filmkészítés, akár van felvevője, akár nincs, szeretettel várjuk. Elsősorban a szakmun-
kástanulókra és a középiskolásokra számítunk. A szemünk előtt változó világ megörökítése izgalmas élmény,
a „Petőfi Sándor" Ifjúsági Házban ehhez nyújtunk lehetőséget. (Horváth Sándor)

(Kisalföld, 1973.12.11.)

A harmadik észak-dunántúli tájegységi
amatőrfilmszemlét szombaton és vasár-
nap rendezték meg Győrött a Petőfi
Sándor Ifjúsági Házban. …sem Vasból,
sem Veszprémből nem érkezett film.

Így szinte házi versennyé vált a vetítés, hiszen
Békés Imre soproni amatőr négy filmjén kívül a többi tizenkettőt a Győri

Ifjúsági Filmstúdió tagjai készítették. Pedig valamennyi résztvevőnek jót tett volna a nagyobb
verseny, a kitekintés más megyék eredményeire. 
A bemutatott filmek mezőnye jó színvonalat mutatott: tovább javult az általános technikai színvonal, és át-
meneti megtorpanás után emelkedett a közéleti indíttatású filmek száma. A Bán Róbert filmrendező elnök-
sége alatt tanácskozó zsűri is ilyen filmet jutalmazott arany fokozattal és 2000 forinttal. Kovács Róbert és
Szaló Lajos egy megtörtént esetet rekonstruáltak Visszafelé című filmjükben: cigánynegyedből az
új lakótelepre költözött cigánycsalád gyerekei visszajárnak régi iskolájukba, mert új helyükön nem
fogadják be őket… Csenár Imre három filmje közül különösen az Apró-cseprő címűt kell kiemelnünk
szellemes, bíráló kamerája okán. Ő is bronz fokozatot kapott kollekciójáért. Bronz fokozat és 1000 forint a
díja Ámon András animációs filmjének, a Mozgástanulmánynak - s vele tehetséges fiatal amatőrt mutatott
be a nyilvánosságnak az Ifjúsági Filmstúdió. Új név Mészáros zsolté (A város peremén című filmet készí-
tette), és Alexy Miklósé is (Élvezeti csikk és Revolúció), valamint Kovács R. Ákos neve, aki a Kortünet,
kórtünet című filmet forgatta. Mindhárman tárgyjutalmat kaptak - s ezzel a zsűri jelezte nemcsak elismeré-
sét, hanem örömét is azért, hogy a stúdióban már nevelődik az új generáció. Bronzfokozatot és 1000 fo-
rintot kapott Reisinger Vera és Szaló Lajos közös filmje, az Egyedül, különdíjat pedig e film szereplője,
Lovász zoltán. Végül a kimagasló operatőri munkáért különdíjat - tárgyjutalmat - kapott Szaló Lajos. A
szemle legjobb filmjeit bemutatja a televízió, és ebből a mezőnyből jutnak el majd a filmek az országos
fesztiválra is. (g. b.)

Amatőrfilmesek sikere

(Kisalföld, 1973.12.24.)

A Magyar Televízió nemrég lezárult, 1973-as amatőrfilmpályázatán szép sikerrel szerepeltek a Győri Ifjú-
sági Filmstúdió alkotói: a nyolc díjazott film közül kettő a győri stúdióban készült. Kovács Róbert és ifj.
Szaló Lajos „Visszafelé" című kisjátékfilmje (melyet a „Hova tartozzanak? című, lapunkban megjelent ri-
port alapján készítettek) harmadik díjat, Csenár Imre „Apró-cseprő" című dokumentumfilmje pedig dicsérő
oklevelet kapott. A filmeket a jövő év tavaszán tűzi műsorára a televízió.

helyi szinten is egyre rangosabb csoportnak szá-
mított. Erősségük a néprajzi filmezés volt, és szá-
mos díjnyertes film született ebben a műfajban (is).
A stúdióvezetéstől való megválás után, egyéni, füg-
getlen filmkészítő útra lépett fiával, Kovács R.
Ákossal. 35 életrajz, TV és útifilmet készítettek, be-
járva a föld szinte minden részét.

Filmográfia:
Italia (1964, színes, N8, 12 perc)
Fantasie impromtu (1966, ff, N8, 3 perc) ▪ XIV. Or-
szágos Amatőrfilm Fesztivál, Budapest, 1966, kü-
löndíj ▪ I. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle,
Győr, 1967, ezüst díjas 
Új szemmel (1967) ▪ I. Országos Vidéki Amatőr-
film-szemle, Győr, 1967, bronz díjas 
Három bemutatott film (Győr - 1967, ff, N8, ? perc
– Maráczy Kálmánnal közösen) ▪ I. Országos Vi-
déki Amatőrfilm-szemle, Győr, 1967, ezüst díjas
műszaki kategóriábana SzIM győri Célgépgyár kol-
lektívájának (Kovács Róbert & Maráczy Kálmán)
Fúga (1967, ff, N8, 8 perc)
Wartburg (1968, színes, N8, 6 perc) ▪ III. Országos
Vidéki Amatőrfilm-szemle, Győr, 1969, verseny-
program és emléklap
Törpegépek (1969, színes, 16mm, 12 perc – Ma-
ráczy Kálmánnal közösen) ▪ III. Országos Vidéki
Amatőrfilm-szemle, Győr, 1969, versenyprogram
Milano (1971, színes, N8, 10 perc)
* Mészégetők (1972, színes, N8, ? perc) ▪ V. Or-
szágos Vidéki Amatőrfilm-szemle, Győr, 1971, ver-
senyprogram, II. díj + Győr-Sopron megyei Tanács
különdíja
Győr (1971, színes, 16mm, 8 perc – Kovács Ró-
berttel közösen) ▪ Kisalföld: „…a jubiláló Győr ke-
vésbé ismert szegleteinek felfedezésére is
vállalkozott, és röviden, tömören fogalmazott, szí-
nes képeivel kellemes perceket szerzett.” ▪ V. Or-
szágos Vidéki Amatőrfilm Szemle, Győr, 1971,
versenyfilm, Győr Város Tanácsának különdíja
Adalék egy probléma vizsgálatához (1973, ff,
16mm, 12 perc – Szaló Lajossal közösen)
Tárlatvezetés (1973, ff, 16m, 4 perc - Horváth Sán-
dorral és Reisinger Verával közösen)
* Keserű víz (1973, ff, 16mm, 4perc – Szaló Lajos-
sal közösen) ▪ Kisalföld:”…Az ötletet lapunk egyik
régebbi riportja adta: arról az idős téti asszonyról
szól, akinek 300 forintos nyugdíjából vonják le a
vízvezeték építéséért rá kirótt százalékot, s bár ez
szinte létfenntartását veszélyezteti, a tanács „hiva-
talosan nem tehet érte semmit". A film alkotói szűk-
szavú tárgyilagossággal, felesleges kommentár
nélkül vették celluloidszalagra a megdöbbentő ese-
tet.” ▪ II. Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm
Szemle, 1973, Győr, I. díj ▪ Felszabadulás pályá-
zat, Győr, 1973, I. díj ▪ XX. Országos Amatőrfilm
Fesztivál, Békéscsaba, 1973, versenyprogram
Befogadottak (1973, ff, 16mm, 6 perc - Szaló La-
jossal közösen) ▪ XX. Országos Amatőrfilm Fesz-
tivál, Békéscsaba, 1973, versenyprogram ▪ III.
Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle,
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1974
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Szeptember 13-án avatják fel a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolát – ma Szé-
chenyi Egyetem – első épületeit ▪ bronzérmes a Rába Vasas ETO, edző: Farsang Ferenc – 

játékosok: Borbély László (29) – Baumann János (21), Pozsgai Lajos (29), Sebők György (29),
Izsáki László (28) – Varsányi Tibor (28), Somogyi József (30), Póczik József (23) – Pénzes 

Mihály (29), Stolcz János (26), Glázer Róbert (27)/
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Alekszandr Szolzsenyicint kitoloncolják a Szovjetunióból ▪ Felavatják a Budapesti Nemzetközi
Vásárközpontot ▪ Az ABBA együttes (Waterloo) nyeri az Eurovíziós Dalfesztivált ▪ Őrizetbe 
veszik Konrád Györgyöt és Szelényi Ivánt „Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz" című
könyvük megírásáért, valamint Szentjóbi Tamást, a kézirat egy példányának birtoklásáért

AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI
A cápa (r. Steven Spielberg) ▪ Jutalomutazás (r. Dárday István, Szalai Györgyi) ▪ Kínai negyed

(r. Roman Polanski) ▪ A félelem megeszi a lelket (r. Rainer Werner Fassbinder) ▪ Egy hatás
alatt álló nő (r. John Cassavetes) ▪ Derrick (1998-ig 281 epizóddal) ▪ Sweet Movie (r. Dusan
Makavejev) ▪ Különben dühbe jövünk (r. Marcello Fondato) * Macskajáték (r. Makk Károly)



1973, Győr, I. díj
Visszafelé (1973, ?, ?mm, ? perc – Kovács Róbert-
tel közösen) ▪ III. Észak-dunántúli Tájegységi Ama-
tőrfilm Szemle, Győr, 1973, Arany fokozat
Egyedül (1974, ff, 16mm, 6 perc - Szaló Lajossal
és Reisinger Verával közösen) ▪ III. Észak-Dunán-
túli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, 1973, Győr, III.
díj
A Népművelődési Intézet Nívódíja – Kovács Ró-
bert Amatőrfilm stúdió vezetőnek (1973)
Fesztival-Pleven (1974, színes, S8, 10 perc)
Tárlatvezetés (1973, ?, ?mm, ? perc – Szaló La-
jossal közösen) ▪ „Kacagó Kamera”Országos Pá-
lyázat, Szentes, 1973, I. díj ▪ XXI. Országos
Amatőrfilm Fesztivál, Szentes, 1974, versenyprog-
ram, zsűri különdíja
Egy csók és más semmi (1974,ff, S8, 8 perc -
Szaló Lajossal és Reisinger Verával közösen)
Egy ma is Győrben élő színésznő vallomása a pá-
lyáról és az életről. A dokumentumfilm azt a pilla-
natot fogja meg, amikor egy idős ember egy rövid
időre visszaálmodja magát fiatalságába. ▪ Felsza-
badulás pályázat, Győr, 1974, II. díj
A csatkai búcsú (1974, ff, N8, 6 perc)
Triptichon (1974) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr,
1974, I. díj
* Tóvári Tóth István (1975, színes, 16mm, 10 perc
- Szaló Lajossal közösen)
2 x 7 (1975, ff, 16mm, 7 perc - Szaló Lajossal kö-
zösen) ▪ Kisalföld: „…Témaválasztásuk ismét teli-
találat. A falun élő nagycsaládok gondjait két
szélsőséges példán keresztül bemutatva szociál-
politikánk színét és fonákját villantották fel.” ▪ IV.
Észak-dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle,
Győr, 1974, I. díj
Szegkovácsok (1975, színes, S8, 6 perc)
* Höveji csipke (1975, ff, 16mm, 7 perc – Szaló La-
jossal közösen) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr,
1975, I. díj ▪ Nemzetközi Néprajzi Szemle, Kiskő-
rös, 1975, II. díj
Falu a határszélen (1975, ff, N8, ? perc – dr. Kár-
páti Györggyel közösen) ▪ XXV. Országos Amatőr-
film Fesztivál, Székesfehérvár, 1978,
versenyprogram
Játék a kövekkel (1975, színes, S8, 8 perc) ▪ MTV
„Pergő Képek” pályázat, 1975, III. díj ▪ V. Észak-
dunántúli Amatőrfilm Szemle, Tata, 1975, különdíj
* Iratos Házak (1975, színes, S8, 10 perc – Szaló
Lajossal közösen) ▪ V. Észak-dunántúli Amatőrfilm
Szemle, Tata, 1975, I. díj ▪ Országos Amatőrfilm
Fesztivál, Veszprém, 1976, versenyprogram ▪ Fel-
szabadulás pályázat, Győr, 1976, I. díj ▪ VI. Orszá-
gos Néprajzi Amatőrfilm Szemle, Dombóvár, 1976,
II. díj
Krónika egy barokk parasztházról Adásztevelen
(1975, ff, N8, 5 perc - Kovács R. Ákossal közösen)
És elmúlt egy esztendő (1976, ff, 16mm, 10 perc)
▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1976, I. díj
Hímes tojások (1976, színes, S8, 7 perc – Szaló
Lajossal közösen) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr,
1977, II. díj
* Lelkész másodállásban (1978, színes, S8, 8
perc) ▪ Filmvilág: „…Kovács Róbert filmje, a Lel-
kész másodállásban voltaképpen portréfilm is le-
hetne, ám lényegét tekintve különbözik a fesztivál
portréfilmjeitől. Abban ugyanis, hogy nem egysze-
rűen egy papról nyújt ismereteket, hanem - ki-
mondva kimondatlan - arról a társadalmi
változásról, amely országunkat jellemzi. Tulajdon-
képpen a cím nem pontos, a két szó közötti gon-
dolatjel pontosíthatná. Egy lelkészről beszél, aki a

Amatőr filmesek estje Győrött

(Népszabadság, 1974.01.31.)

(Tudósítónktól) Szerdán a Petőfi Sándor ifjúsági házban rendezték meg a győri amatőr filmesek estjét. A
nyolc évvel ezelőtt alakult győri ifjúsági filmstúdió tagjai, több mint száz különböző díjat nyertek már műve-
ikkel; közöttük igen sok közéleti problémával foglalkozó alkotással. Sikerüket jelzi, hogy a művek közül a
magyar televízió is bemutatott néhányat tavaly, s az idén februárban is műsorra tűz közülük kettőt. A stúdiónak
most húsz tagja van, akad közöttük fogász, mérnök, technikus, újságíró és középiskolás diák. A szerdai mű-
sorban a stúdió eddig legtöbb díjat nyert tíz kisfilmjét vetítették le.

Győri amatőrfilmesek Budapesten 

(Kisalföld, 1974.03.27.)

Nagy sikert aratott a Győri Ifjúsági Filmstúdió a Fővárosi Művelődési Házban március 25-én, hétfőn este a lágy-
mányosi Fehérvári úton. Bizonyára sokáig emlékezetes marad a résztvevő győri és a budapesti népművelők és
amatőrök számára az amatőrfilmes fórum. 
Tulajdonképpen két nemzedék találkozója volt, mert a nézőközönséget a negyvenéves magyar amatőrfilmezést
létrehozó és a felszabadulás után felélesztő budapesti klub és stúdióvezetők, az Amatőrfilmesek Országos Taná-
csának tagjai alkották. Az elmúlt évek díjnyertes filmjeiből összeállított műsor osztatlan elismerést aratott. 
A vetítést követő kerekasztal-beszélgetésen a budapesti klubvezetők a vidéki és ezen belül a győri amatőrfilmes
klub lehetőségeit sokkal kedvezőbbeknek ítélték meg, mint a fővárosiakét. Bundics zoltán, a Budapesti Amatőrfilm
Stúdió vezetője a Győri ifjúsági Filmstúdió országos sikereit a helyi tanácsi és társadalmi szervek jó erkölcsi és
anyagi támogatásának, az amatőrfilmesek és közönségük egyre erőteljesebbé váló kapcsolatának és a művészi
igényű alkotómunkát végző amatőröknek tulajdonította. E három feltétel szerencsés megléte nélkül még egyetlen
stúdió vagy klub sem tudott hosszú időn át eredményesen munkálkodni. Különösen megnyerte a közönség tet-
szését a társadalmi kérdésekkel foglalkozó filmek elkötelezett, bátor véleményalkotása és az animációs filmek
magas színvonala. (h- s-) 

Kishír

(Kisalföld, 1974.03.30.)

Aranykoszorús siker. A KISz Központi Bizottsága a kiváló ifjúsági klub pályázat 1973. évi értékelése után ki-
emelkedő tevékenységéért aranykoszorús ifjúsági klub címmel tüntette ki a Győri Ifjúsági Filmstúdió klubját.
Az erről szóló oklevelet és az 1200 forint értékű könyvutalványt április 9-én a budapesti Fészek klubban ve-
szik át a klub vezetői.

Kihirdették a megyei felszabadulási pályázat 
eredményeit  

(Kisalföld, 1974.04.04.)

A győri Petőfi Sándor Ifjúsági Ház színháztermében tegnap délelőtt kihirdették az 1974. évi megyei felsza-
badulási pályázat eredményeit…
Amatőrfilm kategóriában: I. díj (2.500-2.500 forint): Kovács Róbert-Szaló Lajos: Triptichon ▪ Dr. Haffner Sza-
bolcs: Győr és színháza II. díj (2.000 forint): Kovács Róbert-Szaló Lajos-Reizinger Vera: Egy csók és más
semmi ▪ III. díj (1000 forint): Csenár Imre dokumentációs tevékenységéért. - Különdíjak (1.000 forint): Ámon
András: Clepsi és a Mozgástanulmányok című filmjéért ▪ Kovács R. Ákos: Várakozás.

Ügyelet - Győri siker Szentesen 

(Kisalföld, 1974.04.17.)

Vasárnap rendezték meg Szentesen a sorrendben 21. országos
amatőrfilm-fesztivál döntőjét, amelyre az ország minden tájáról
164 alkotást neveztek be a versenyzők. A dokumentum-, a játék-
és animációsfilmek közül 31 került versenyfilmként a döntőbe. A
zsűri munkájában neves hazai filmrendezők, hivatásos filmesek,
szakemberek vettek részt: Bíró Yvette dramaturg, a Filmvilág fő-
szerkesztője, Huszárik zoltán és Kárpáthy György filmrendezők,
Patachich Iván zeneszerző és több ismert szaktekintély. Az ama-
tőrfilm és az amatőrfilmezés mai rangját bizonyító hivatásos szakmai
érdeklődés külön örvendetes, miként a Győri Ifjúsági Filmstúdió szép
sikere is. 
A szentesi döntőn leforgatott 31 versenyfilm közül öt győri amatőrfil-
mesek alkotása volt. Közülük megosztott különdíjat - a Moziüzemi
Vállalat díját - nyerte Kovács Róbert-Szaló Lajos-Reisinger Vera: Egy
csók és más semmi... című alkotása, valamint Horváth Sándor-Kovács
Róbert-Reisinger Vera: Tárlatvezetés című rövidfilmje. Ezenkívül egész évi eredményes munkája után a
Győri Ifjúsági Filmstúdió megkapta „Az év legjobb amatőrfilm-stúdiója" megtisztelő címet is. 

Győri-moszkvai barátság: Plevenben   

(Kisalföld, 1974.06.23.)

A hónap elején rendezték meg a bulgáriai Plevenben a szocialista országok amatőrfilmeseinek harmadik
fesztiválját. Ezen hat ország mintegy hetven alkotást mutatott be: a magyar amatőrök az idei és tavalyi ter-
mésből állítottak össze egy csokrot: tizenkét filmet. Nagy érdeklődés kísérte a bemutatót, a szovjet delegáció
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III. MTV „Pergő
Képek" pályázat 
Budapest, 1974. december 15.

A pályázatra max. 3 perces filmeket
lehetett beküldeni. III. díj: Gyarmati
József (Győr): Tizenhárom forint

Amatőrfilmszemle
a hagyományok
jegyében 

(Kisalföld, 1974.12.21.)

A IV. Észak-dunántúli Tájegységi Amatőrfilm
Szemle minden tekintetben hagyományos
volt. A nevezett filmek száma tartalma és
színvonala hasonló volt, mint amit az előző

években tapasztaltunk. Ahogy a zsűri hivatalos jegyző-
könyve is rögzítette: Sajnálatos módon a szemle tájegységi jellege nem változott. Vas és Veszprém megyét nem
képviselte sem film, sem alkotó. A szemlén bemutatott 16 film közül két soproni és három Komárom megyei alkotást
mutattak be, a többi a győri Amatőrfilm Stúdió munkája volt. 
… A győri Amatőrfilm Stúdiót reprezentáló 2x7 című első díjas filmet a Kovács Róbert-Szaló Lajos alkotópáros ké-
szítette. Témaválasztásuk ismét telitalálat. A falun élő nagy családok gondjait két szélsőséges példán keresztül
bemutatva szociálpolitikánk színét és fonákját villantották fel. A filmet előzsűri nélkül javasolta a bírálóbizottság az
országos fesztiválra. Kárpáti György Károly bácsi című lírai hangulatú nagyon szépen fényképezett filmje II. díjat
nyert. Hivatásos operatőröket maga mögé utasító tudásával a fiatal röntgenorvos vezető egyénisége lehet a győri
amatőrfilmeseknek. 
Amíg a dokumentum- és játékfilmekben nem mutatott előrelépést a december közepi filmszemle, az animációs
műfajban szép reményekre jogosító filmet készített Ámon András. Kár, hogy Kaleidoszkóp című alkotása eklektikus
volt. A dramaturgi szabályok szigorúbb alkalmazásával még jobb lehetett volna filmje, így csak III. díjat kapott. Fi-
gyelemre méltót alkotott Haffner Szabolcs is egyiptomi útifilmjével. A moziban és a tévében ritkán látható közvet-
lenséggel mutatta be a kairói embereket. A zsűri tárgyjutalmát nyerte. Külön említésre méltó film volt még Csenár
Imre, A rábaközi perec című néprajzi filmje. Az amatőrfilmezés e fontos műfajában otthonos rendező alapos és
gondos munkája tárgyjutalmat érdemelt. Alexy Miklós Felpumpált álom, Békési Imre Pont és vonal, Kárpáti György
Ma című munkái csak filmkísérletnek tekinthetők. Vagy a téma, vagy a feldolgozás sántított…
A IV. tájegységi szemle, amely lényegében megyei verseny volt vagy megtorpanást jelez, vagy azt, hogy a győri
Amatőrfilm Stúdió a Felszabadulási Pályázatra és az országos fesztiválra tartalékolja erejét, s ami a műkedvelőknél
lényeg, idejét.   H. S.

tsz-ben is dolgozik. Vagyis aki - hivatását sem föl-
adva - megkereste helyét falujában. És ez már ál-
talánosabb tétel, mint amik a portréfilmekben
megfogalmazódnak. (Jegyezzük meg: Kovács egy
másik filmje - Falu a határszélen - is publicista ér-
zékenységről vall. – Fábián László)” ▪ XXV. Orszá-
gos Amatőrfilm Fesztivál, Székesfehérvár, 1978,
versenyprogram, II. díj ▪ Felszabadulás Pályázat,
Győr, 1978, III. díj
Falu a határ szélén (1978, színes, S8, ? perc – dr.
Kárpáti Györggyel közösen) ▪ Felszabadulás Pá-
lyázat, Győr, 1978, I. díj
Édesipar - édes ipar? (1979, színes, S8, ? perc –
Kovács R. Ákossal közösen) ▪ Amatőrfilm beszá-
moló: „…Említésre méltó a győri Kovács Róbert és
fia alkotása, amelyet méltánytalanul mellőzött a
zsűri. Az Édesipar-Édesipar? az a fajta jó értelem-
ben vett abszolút profi riportfilm, amely mellőz min-
den keresettséget, a tudatos szerkesztéssel és a
korrektséggel éri el megdöbbentő hatását. Kevés
ilyen ipari riportot láthatunk a tévében vagy filmhír-
adóban.” ▪ Felszabadulás Pályázat, Győr, 1981, I.
díj ▪ X. Észak-dunántúli Amatőrfilm Szemle, Sop-
ron, 1981, I. díj ▪ XXVIII. Országos Amatőrfilm
Fesztivál, Sopron, 1981, versenyprogram ▪ V. Or-
szágos Szakszervezeti Amatőrfilm Fesztivál, Szol-
nok, 1981, I. díj
* Megmondják a csillagok (1979, színes, S8, 8
perc)
Konfliktus nélkül (1979, színes, S8, 10 perc) ▪ Fel-
szabadulás Pályázat, Győr, 1979, I. díj ▪ IV. Mun-
kásportrék Országos Amatőrfilm, Szolnok, 1979, I.
díj
A spanyolozás (1979, színes, S8, 12 perc)
Boszporusztól az Olympuszig (1979, színes, S8,
28 perc)
A Fertő télen (1979, színes, 16mm, 30 perc - Dr.
Kárpáti Györggyel közösen)
A blakvi unica fesztivál (1978, színes, S8, 12 perc)
Konok Tamás (1980?, színes, S8, ? perc – dr. Kár-
páti Györggyel közösen) ▪ XXVIII. Országos Ama-
tőrfilm Fesztivál, Sopron, 1981, versenyprogram ▪
Felszabadulás Pályázat, Győr, 1981, III. díj ▪ IV.
Képzőművészeti Filmszemle, Szolnok, 1982, II. díj
…és telnek az évek (1982?, színes, S8, ? perc) ▪
XXIXI. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Diósgyőr,
1982, versenyprogram, bronz diploma
Nem úgy van az, mint volt régen (1984, színes, ?,
? perc – Kovács R. Ákossal közösen, Tunsgram
AMS) ▪ Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm
Szemle, Mosonmagyaróvár, 1984, III. díj ▪ Felsza-
badulás pályázat, Győr, 1985, II. díj ▪ XXXII. Or-
szágos Amatőrfilm Fesztivál, Siófok, 1985,
versenyprogram ▪ III. „Mosolygó Kamera” Humoros
Amatőrfilm Szemle, Csongrád, 1986, különdíj
Volt egyszer egy ház (1984, színes, ?, ? perc –
Tunsgram AMS) ▪ Észak-Dunántúli Tájegységi
Amatőrfilm Szemle, Mosonmagyaróvár, 1984, Me-
gyei Moziüzemi Vállalat tárgyjutalma ▪ XIV. Orszá-
gos Néprajzi Amatőrfim Szemle, Székesfehérvár,
1984, III. díj ▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1985,
II. díj ▪ XXXII. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Sió-
fok, 1985, versenyprogram
Kol Nidré (1987, színes, ?, ? perc – Tunsgram AMS
– Kovács R. Ákossal közösen) ▪ Észak-Dunántúli
Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Győr, 1987, külön-
díj
Irak a két háború között (2000, színes, videó, ?
perc)
28 nap a föld körül (2010, színes, videó, ? perc)
A *-al jelölt filmek megtekinthetők a youtube-on. 

vezetője, Grigorij Rosalj rendező elismeréssel nyilatkozott amatőrjeink szakmai tudásáról, közéleti érdeklő-
déséről. 
A Győri Ifjúsági Filmstúdió nyolctagú küldöttsége vett részt a fesztiválon. Jelen volt a Kísérleti Alkotások
Moszkvai Filmstúdiójának küldöttsége is. A két klub tagjai ott Plevenben együttműködési és barátsági szer-
ződést kötöttek: ennek értelmében filmcserére, koprodukciós filmre és cserelátogatásra kerül sor. A pleveni
látogatásról Csenár Imre, a delegáció egyik tagja pénteken este számolt be a stúdióban.

Festők, filmesek 

(Kisalföld, 1974.08.03.)

Az ifjúsági ház csendes. A nyár kellős közepén csak a rádiós szakkörökből hallatszik a készülék bip-bip
hangja, ahol a harmincnyolc fokos meleg ellenére az ifjú rádió-amatőrök szorgalmasan keresik a kapcsolatot
a világ minden tájával. A másfél évvel ezelőtt átadott épületben tegnap megkezdődtek a garanciális javítási
munkák. A kőműveseknek és a festőknek kevesebb, a gépészeknek több a dolguk, hiszen a klímaberendezés
és a fűtés sohasem volt jó az épületben. Nyáron gőzfürdő, télen jégverem a győri Petőfi Sándor Ifjúsági Ház
néhány helyisége. Megfelelő szcenikai berendezéseket kap a színházterem is. 
Este a házban működő Győri Ifjúsági Filmstúdiónak vendége volt Bán
Róbert filmrendező, a Magyar Amatőrfilm Szö-
vetség elnöke. A díjnyertes
amatőrfilmek második
nemzetközi fesztiváljának
előkészítéséről tanácskozott
a győri amatőrfilmesekkel. A
jövőre sorra kerülő fesztivá-
lon megkétszereződik a részt-
vevő országok száma, húsz
ország nevezése várható. Szó
esett egy nemzetközi pályázat-
ról is. A grafikai tervezők nem-
zetközi tanácsa, az animációs
filmművészek szövet-
sége és a BBC angol televízió fi-
atal amatőrök részére építészeti
animációs filmpályázatot hirdetett,
amihez a Pannónia Filmstúdió se-
gítséget nyújt. 
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Gyarmati József emlékei 
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1975
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Április 4-re, hazánk „felszabadulásának” évfordulójára díszkivilágításba öltöztették Megyei Ta-
nács székházát ▪ felsőfokú tanítóképző főiskola lett az Apáczai ▪ ahogy fordulunk a télbe, úgy
változik a győri Dunakapu téri piac. Az árak is az őszt mutatják. 30-33 forintba került tegnap

délelőtt az élő csirke, 22-24 forintba az élő tyúk, 35-36-ba a liba, 36-38 forintért kelt el a kacsa.
A tojás darabja 2 Ft. volt, a burgonya átlaga 4 forint 50 fillér. A paprika kilóját 20 forintig kínál-

ták. Az alma 5-12 forint volt. A körte 8-16 forintba került, a szőlő ára 18-20 forint volt. (Kisalföld,
november 16.). ▪ elhunyt Németh László író (1901-1975), több regényének helyszíne Győr ▪ „a
szilveszteri ünneplés egyre inkább a maihoz kezdett hasonlítani, hiszen egyre nagyobb áruvá-
laszték, egyre több fizetőképes vevő jelent meg. Az ünneplés kezdeti kis méretű kellékei (kon-

fetti, szerpentin, síp, trombita) egyre nagyobbak, látványosabbak lettek: trombiták, csákók,
álarcok. Ebben az évben már a hazai gyártású Pepsi-Cola is kapható volt! A felvétel a délutáni

órákban készült a győri Lenin úton… Örömmel jelenthetem, hogy az utóbbi esztendőkben a
trombiták növekedésében jelentős eredményeket értünk el. Míg öt-hat évvel ezelőtt a szilvesz-
teri trombiták csupán 20-25 cm-es  papírtölcsérrel szerénykedtek e jeles ünnepen, addig 1975-

re sikerült elérnünk, hogy méteres, sőt még ennél is nagyobb trombiták kürtöljék szerte
örömünket… Megindult a szilveszteri idegenforgalom: a győriek közül a kiváltságosak utazási
irodán keresztül más szocialista országokba, más városokba mentek szilveszterezni. Külföld-
ről, nyugati országokból is szép számmal jöttek városunk szállodáiba évet búcsúztatni… (Kis-

alföld) ▪ A Szilveszteri televízió-műsorban „Annyi arc ismerős”, néhányan már színesben
láthatták az énekesek közül zalatnay Saroltát, Korda Györgyöt, Koncz zsuzsát és Cserháti

zsuzsát, pop-paródiákat adott elő Almási Éva, Psota Irén és Ruttkai Éva. A nézők jobbnál jobb
kabaréjeleneteknek örvendhettek Hofi Géza, Alfonzó, Bodrogi Gyula, Kibédi Ervin (Hacsek és

Sajó) előadásában. Akiknek a magyar egyes csatorna adása nem tetszett, akár a második
csatornára is átkapcsolhatták készüléküket. ▪ A Kisalföld szilveszteri szilánkok oldalán Páko-

vics Miklós az Állami Biztosító részéről kötvénnyel megajándékozott szilveszteri újszülött lehe-
tőségeit boncolgatja, az életlehetőségek és életminőségek változását karikírozva… 

ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 
Magyar Televízió elindítja a Tévétornát - „Egy kicsi mozgás mindenkinek kell" ▪ Észak-vietnámi
csapatok elfoglalják Saigont, Dél-Vietnám, feltétel nélkül kapitulál ▪ zánkán átadják a Balatoni
Úttörővárost ▪ Helsinikiben eredményesen zárul az Európai Biztonsági és Együttműködési Ér-
tekezlet ▪ Pier Paolo Pasolinit holtan találják az ostiai tengerparton, a gyilkosság körülményei

tisztázatlanok
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Száll a kakukk fészkére (r. Milos Forman) ▪ Katharina Blum elveszett tisztessége (r. Volker
Schlöndorff) ▪ Tükör (r. Andrej Tarkovszkij) ▪ Derszu uzala (r. Kuroszava Akira) ▪ Amerikai

anzix (r. Bódy Gábor) ▪ Salo, avagy Sodoma 120 napja (r. Pier Paolo Pasolini)



Életrajz-Tv filmek, Útifilmek fiával, Kovács R. Ákos-
sal:
Tokyotól Hiroshimáig, barangolás Japánban ▪ Az isme-
retlen Dél-India-Tamil Nadu ▪ Látogatás a felhőlányok-
nál Sri-Lankán ▪ Közel-Kelet másképp, Jerastól Petráig
▪ Bibliai tájakon, Izrael ▪ Tűzföldtől a Húsvét szigetig.
Felfedező úton Dél-Amerikában  ▪ Bangkoktól a Kwai
folyóig ▪ Fedezzük fel Dél-Afrikát! Sivatagi túra Namibi-
ában ▪ Indonéziát látni, és hamar visszatérni. Jávától Új
Guineáig ▪ Aranyháromszög Észak-Indiában ▪ Királyság
a Himalájában. Nepáli tudósítás ▪ Inkabirodalom az An-
dokban Peru, ahogy én láttam ▪ Piramistúra Mexikóban
▪ Az ismeretlen Európa. Izland ▪ A Niger ölelésében.
Csónakon a Szaharában Maliban ▪ Visszatérés Indoné-
ziába. Bali ▪ Amikor ötezer év néz le ránk. Egyiptom
másképp ▪ Ahol a szamba kötelező, karnevál Rioban ▪
Az árják öröksége. Történelmi kalandozás Perzsiában
▪ Mezopotámiai anziksz. Kalandos körút Irakban ▪
Filmstúdiók, űrhajók, alligátorok. ▪ A megunhatatlan Flo-
rida ▪ Ami alattunk van, Újzéland és Ausztrália ▪ Ahol az
óriások ölelkeznek. Pakisztán ▪ Burma a százezer pa-
goda országa ▪ Pekingtől Honkongig. Körút Kínában ▪
A tízmillió akna országa, Kambodzsa ▪ Látogatóban.
Danik, dogonok ▪ Grand Canyon és társai. Kalifornia to-
tálban ▪ A sziklatemplomok országa, Etiópia ▪ Nyár az
Antarktiszon ▪ Találkozás a leszálló sárkánnyal ▪ Az
aranyásók nyomában, Alaszka ▪ Ez is Európa, a Spitz-
bergák ▪ Cowboyok és Indiánok nyomában ▪ Az isme-
retlen Európa mégegyszer, Albánia
Filmjei státusza: filmjei nem elérhetők

dr. MÉSZÁ-
ROS ZSOLT
szül.: Győr, 1957 – 
él: Győr
Középiskolás idősza-
kában és később is ké-
szített filmeket. 
Családjával Győrben él
és dolgozik a Győr-

Moson-Sopron Megyei Főügyészségen, mint cso-
portvezető ügyész.
Filmográfia:
A város peremén (1973, ff, N8, 4’50”) ▪ III. Észak-
dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Győr,
1973, különdíj
Révai Híradó 1., 2., 3., (1973-1974, ff, N8, 3x5
perc) ▪ Képes híradások a győri Révai Miklós Gim-
názium eseményeiről.
Ifjúkori lenyomatok (2004, színes, videó, 6 perc) ▪
A dokumentumfilm a ma Kanadában élő, az 1970-
es években Győrött élő és alkotó Székely Ernő gra-
fikusról készült.
„A téma kapcsán, visszaemlékezve, egy tény em-
lítendő. Az 1970-es évek első felében - a ma már
lebontott Ifjúsági Házban működő - Amatőr Film
Klub, a filmek és filmkészítés iránt rajongók gyüle-
kezési helyén  túl, Kovács Robi vezetésével,
magas szintű művészeti műhely volt, életre kiható
baráti kapcsolatok közepette.” – dr. Mészáros Zsolt
Filmjei státusza:
filmjeit keresi

MÉSZÁROS
TAMÁS
szül.: Győr, 1937 – 
elhunyt, 2001
Pályáját a Ságvári
Endre iskola testnevelő
tanárakét kezdte. Va-
lódi vonzalma és lelke-
sedése a zene iránt

csúcsra ért, amikor igazgatónak hívták a Bartók-
iskolába, majd szakfelügyelő is lett. Közben az

Amarőrfilm-est 
Petőfi Sándor Ifjúsági Ház, Győr

Az 1975-ös év jubileum a győri Amatőrfilm-stúdió életében. Tíz év telt el
megalakulása óta, és ha el is tekintünk az ilyenkor szokásos számvetéstől,
a kiemelkedő eredmények mégis ide kívánkoznak. Amikor azonban a kie-
melkedő eredményekről szólunk, nem a nemzetközi és országos fesztivá-
lokon elért eredményekre gondolunk, hanem arra, hogy elsőként vettünk
részt az amatőrfilm közéleti funkciójának megteremtésében. Az a törekvés,
hogy az amatőrfilmet társadalmilag hasznosabbá tegyük, számos követőre
talált országos viszonylatban is. 
A Magyar Televízió elismerve a stúdió eredményeit, az el-
múlt két évben tizenkét filmünket mutatta be. A
televízióban látott filmjeink közül bizonyára sokan
emlékeznek a Feszültség mértani pontossággal
komponált képsoraira, a Keserű víz magányos
öreg Bognár nénijére, vagy a Vizsgafilm mentőau-
tóban szülést levezető fiatal orvosára, a Kútásó iz-
galmas munkájára. 
Stúdiónk ma nagyobb lendülettel dolgozik, mint va-
laha. Nemcsak azért, mert az eredmények kötelez-
nek, hanem mert a stúdió tagsága világosan látja az
amatőrfilm hivatását a népművelésben. Úgy érezzük,
sokat tehetünk megyénk, a Kisalföld népművészeté-
nek, népi iparának megőrzéséért. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy a világot nem fogjuk meg-
váltani, de tudjuk: sokat tehetünk még Bognár nénikért, gyá-
moltalan cigány gyerekekért, sokgyerekes családokért. Mai
estünkön nem jubileumi műsort adunk tíz év anyagából,
hanem az elmúlt időszak terméséből válogattunk úgy, hogy
stúdiónkban követett valamennyi műfaj képviselve legyen. Re-
méljük, nem okozunk csalódást.
Műsor:
1. Egy csók és más semmi - Egy ma is Győrben élő szí-
nésznő vallomása a pályáról és az életről. A dokumentum-
film azt a pillanatot fogja meg, amikor egy idős ember egy
rövid időre visszaálmodja magát fiatalságába. S8 mm, ff, 7
perc, 1974 - Készítették: Kovács Róbert, Szaló Lajos
2. Arc - A Nemzetközi Lenin-pályázatra készült film, az Arc.
Mondanivalóját egy jó ötlettel rendkívül ökonomikusan közli.
N8 mm, ff, 1 perc, 1970 - Készítette: Dr. Kárpáti György
3. 2 X 7 - Súlyos lakásgondokkal küzdenek a film szereplői. A
társadalmi összefogásról, elvárásokról szól a film, felvillantva
szociálpolitikánk fonákságait is. 16 mm, ff, 7 perc, 1974 - Készí-
tették: Kovács Róbert, Szaló Lajos
4. Elidegenedés - Egy jelenség üzleti kihasználását látjuk animációs
filmen. 16 mm, színes, 5 perc, 1973 - Készítette: Bodó László
5. Clepsi - A Clepsi fordulatokban gazdag mozgástanulmány, amely
nemcsak nagyon humoros, hanem a plasztilin lehetőségeit is megmu-
tatja az animációs filmben. S8 mm, ff, 3 perc, 1974 - Készítette: Ámon
András 
6. Igy készül a rábaközi perec - A ma már csak elvétve kapható perec
készítését láthatjuk és megörökítését egy kihalófélben levő népi iparnak.
N8 mm, ff, 6 perc, 1974 - Készítette: Csenár Imre 
7. Vizsgafilm - A Vizsgafilmben egy az alkotójával megtörtént eset
rekonstrukcióját látjuk. Izgalmas képsorokon keresztül tanúi vagyunk
egy mentőautóban levezetett szülésnek, ahol a fiatal orvos nemcsak
a filmkészítésből vizsgázik. N8 mm, ff, 6 perc, 1974 - Készítette: Dr.
Kárpáti György
8. Egyiptomi pillanatképek - Nem hagyományos útifilm. Megismer-
kedünk emberekkel és szokásokkal. A film nem a műemlékekkel ismer-
tet meg bennünket, hanem a mindennapi Egyiptomba enged
bepillantást. N8 mm, színes, 15 perc, 1974 - Készítette: Dr. Haffner Sza-
bolcs 
9. Várakozás - Abszurd játék, filmkísérletnek tekinthető. Elvágyódás és
a megfoghatatlan várása fogalmazódik meg ebben a kis filmetűdben. S8
mm, ff, 5 perc, 1974 – Készítette: Alexy Miklós
10. Felpumpált álom - Filmkísérletnek tekinthető. Jelképes, erősen filmes szemléletű etűd, melyben a stúdió
fiatal alkotója irodalom-film ötvözetet próbál létrehozni. S8 mm, színes, 5 perc, 1974 - Készítette: Alexy Mik-
lós
11. 13 forint - A Magyar Televízió pályázatán az elmúlt év végén díjat nyert film lényegében dokumentumfilm.
Témája egy jósnő. N8 mm, ff, 3 perc, 1974 - Készítette: Gyarmati József 

88



amatőrfilmezés is érdekelte és több filmet készített,
a többségét Csukly Ödönnel párban.
Filmográfia:
Tízévesek (1975, ff, N8, 6 perc – Csukly Ödönnel
közösen)
Macskazene (1975, ff, N8, 5 perc – Csukly Ödön-
nel közösen)
Bioritmus (1976, ff, N8, 4 perc – Csukly Ödönnel
közösen)
K1-500 (1976, színes, S8, 3 perc – Csukly Ödönnel
közösen) ▪ VI. Észak-dunántúli Amatőrfilm Szemle,
Győr, 1977, különdíj ▪ XXIV. Országos Amatőrfilm
Fesztivál, Nagykanizsa, 1977, versenyprogram ▪
Felszabadulás pályázat, Győr, 1977, IV. díj
Tréfa (1977, színes, S8, 4 perc – Csukly Ödönnel
közösen)
Szíjas (vagy Szíjgyártó vagy Tóth Abonyi Tamás
szíjas) (1976, színes, S8, 7 perc – Csukly Ödönnel
közösen) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr, III. díj ▪
VII. Országos Néprajzi Amatőrfilm Szemle, Dom-
bóvár, 1977, II. díj ▪ XXV. Országos Amatőrfilm
Fesztivál, Székesfehérvár, 1978, versenyprogram
A vízimolnár (1978, színes, S8, 9 perc – Csukly
Ödönnel közösen) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr,
1978, III. díj ▪ XXV. Országos Amatőrfilm Fesztivál,
Székesfehérvár, 1978, versenyprogram ▪ VIII. Or-
szágos Néprajzi Amatőrfilm Szemle, Dombóvár,
1978, I. díj
Hegedűkészítő (1978, színes, S8, 8 perc – Csukly
Ödönnel közösen) ▪ VIII. Országos Néprajzi Ama-
tőrfilm Szemle, Dombóvár, 1978, I. díj ▪ VIII. Észak-
Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Tata,
1978, különdíj ▪ Felszabadulás Pályázat, Győr,
1979, III. díj
Veteránok I. (1979 vagy 1981, színes, S8, 15 perc
– Csukly Ödönnel közösen) ▪ IV. Munkásportrék
Országos Amatőrfilm, Szolnok, 1979, különdíj
Komputer (1979, színes, S8, 5 perc – Csukly
Ödönnel közösen) ▪ VIII. Észak-Dunántúli Tájegy-
ségi Amatőrfilm Szemle, Tata, 1978, különdíj
A szélmolnár (vagy Szélmalmok) (1979, színes,
S8, 7 perc – Csukly Ödönnel közösen) ▪ Felsza-
badulás pályázat, Győr, III. díj ▪ IX. Országos Nép-
rajzi Amatőrfilm Szemle, Dombóvár, 1979, II. díj ▪
IX. Észak-dunántúli Amatőrfilm Szemle, Szombat-
hely, 1979, különdíj
Aranymosás (1980, színes, 16 mm?, ? perc – Kál-
mán Ferenccel közösen) 
Csizmadia mesterség (1980, színes, S8, perc) 
Vígjáték (1981, ff, 16mm, 8 perc – Kálmán Ferenc-
cel és Csukly Ödönnel közösen)
Veteránok II. (1982, színes, S8, ? perc – Csukly
Ödönnel közösen)
(két listát találtunk, és azokon vannak eltérések pár
címben és készítési évben)
Filmjei státusza:
örököseit keressük

SCHAREK BÉLA
szül.: Győr, 1945 – 
él: Győr
Népművelő, muzsikus.
Népművelőként Kapu-
váron kezdte, és már
ott megismerkedett a
filmezéssel és gyako-
rolta is, de vezette az új

moziban a művészfilmklubot is. Ő alapította a ka-
puvári filmstúdiót (1970). A klub tagjai voltak id. Bal-
sai László és Szitter Béla. A kapuvári filmstúdiót
Dudás Jenő, a Megyei Moziüzemi Vállalat akkori

(Kisalföld, 1975.03.28.)

A győri Amatőrfilm-stúdió ez évben
ünnepli tízéves fennállását. Az évforduló alkal-

mából tegnap este a Petőfi Sándor Ifjúsági Házban bemutatót tartottak
az utóbbi évek legsikeresebb filmjeiből, s természetesen az újonnan elkészültekből. 

Országosan is rangot és tekintélyt vívtak ki maguknak a győri amatőrfilmesek: tavaly elnyerték „a legjobb
amatőr klubnak" szóló oklevelet, filmjeik majd állandóan sikeresen szerepelnek a tájegységi és országos
fesztiválokon. A tíz év alatt több mint száz díjat nyertek a győri amatőrök a különféle fesztiválokon. De nem-
csak fesztiválrésztvevők, hanem fesztiválszervezők is. A tájegységi filmszemle mellett már rendszeresen
megrendezik a nemzetközi amatőrfilmszemlét is, legközelebb ez év őszén. 
A tegnap esti bemutatón tizenegy filmet vetítettek tíz szerzőtől, szerepelt dokumentumfilm és rajzfilm egya-
ránt. Egyik legrégibb alkotó az amatőrfilm-stúdióban a Kovács Róbert-Szaló Lajos páros: közösen készített
filmjeikben általában közéleti témákkal foglalkoznak dokumentáló, vitára inspiráló felfogásban. Kettőjük kez-
deményezésének következtében a győri stúdiót úgy is tartják számon, mint a dokumentum-filmezés amatőr
fórumát. Legújabb filmjükben a győri képzőművészről, Tóvári Tóth Istvánról rajzolnak portrét. „Átigazolással"
került a stúdióba dr. Kárpáti György, ezelőtt a medikus amatőrfilm-stúdió tagja volt. Kárpáti a kis játékfilmek
ihletett művelője, de sokoldalúságáról az Arc című animációs filmje is vall. Ámon András a stúdió „fő" rajz-
filmese, animálója. Sok ötlettel készült filmjei közül a Clepsi-t láthattuk újra, amelyben a plasztilin formálha-
tóságát állítja eszközül mondandójának. 
Az amatőrök igen nemes küldetése, hogy a „huszonnegyedik órában" örökítenek meg lassanként megszűnő
népi mesterségeket. Ebből a szériából a Rábaközi perec reprezentálta a stúdió tevékenységét Csenár Imre
jóvoltából. 
Dr. Haffner Szabolcs Egyiptomba kalauzolt el útifilmjében, sok szellemességgel, ötlettel, filmje a műfaj leg-
jobbjai közé tartozik. 
A televízió pályázatán nyert díjat a múlt év végén Gyarmati József 13 forint című dokumentumfilmje. A stúdió
legifjabbjai is mutatják már oroszlánkörmüket, Alexy Miklós és Kovács R. Ákos a tizenévesek sokat marko-
lásával szól tehetségesen filozofikus témákban. 
A bemutató természetesen nem tükrözhette a 10 év munkáját és eredményeit: a látott filmek irányt mutattak,
semmint a szép évekre emlékeztek. S ez így helyénvaló. A további eredményes munka feltétele az előrete-
kintés úgy, hogy összegezzék az eddigi utat és eredményt.
(B. L.)

Győr-Sopron
Megyei Fel-
szabadulási
Pályázat 
amatőrfil-
mes díja-
zottjai
Győr, 1975.04.04.

I. díj: Kovács Róbert-Szaló Lajos: A höveji csipke 
II. díj: Ámon András: Kaleidoszkóp ▪ Virágot a világnak ▪ Csenár Imre: Rábaközi

perec ▪ Dr. Haffner Szabolcs-Szénási István: Kiss István térközőr

XXII. Országos Amatőrfilm Fesztivál
Békéscsaba, Ifjúsági Ház 1975.04.11-13.

Nincs győri díjazott.

(Kisalföld, 1975.04.16.)

Sikerrel szerepeltek a győri amatőr-
filmstúdió tagjai a közelmúltban két
rangos fesztiválon is. Külön öröm,
hogy bizonyítottak a fiatalok. Bécs-
ben a fiatal filmesek világfesztivál-

ján a 25 éven aluliak kategóriájában Kocsis
Tibor első díjat nyert Sírfelirat című filmjével. Négyen jutottak be az el-

múlt hét végén Siófokon megrendezett Országos Amatőrfilm Fesztivál döntőjébe. Dr. Czigány
Jenő a megyei, felszabadulási pályázaton is díjazott munkájával, a Bevakolt világgal, s mellette három fiatal:
Obermayer József Misztériumjáték, Hadarics Gábor Jelenések, Királyfalvi E. László Az én világom című
filmje került ország legjobbjai közé.

Egy kis technika... 
Az amatőrfilmesek többsége 8 mm-es „fordítós" filmre dolgozik. Ez azt jelenti, hogy abból a filmből lesz a
vetíthető kópia, amelyikre a felvétel történt. Hasonlóan a diafilmhez ez a legolcsóbb eljárás, de hátránya,
hogy nem,  vagy csak nagyon körülményesen készíthető több kópia, ellentétben a negatív-pozitív eljárással,
ami azonban csak 16 mm-es filmmérettől megvalósítható. Kétféle 8 mm-es film van használatban: a hagyo-
mányos ún. normál 8 mm és a néhány éve bevezetett Super 8 mm. Nagyítva jól látható, hogy azonos film-
szélesség mellett a Super 8 mm-es film hasznos felülete nagyobb,
ami a vetített kép minőségét javítja.
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főkönyvelője támogatta. 1973-től az elkészülő, új
Győri Ifjúsági Ház első igazgatója lett. A nyitás után
nem sokkal az „ifiház”-ba költözött az Úttörő Ház-
ból a Győri Amatőrfilm Stúdió. Pár filmet itt is ké-
szített, de színészként is szerepelt mások
filmjében. Végül a dob és tangóharmonika lett az
elsődleges hobbija. Jelenleg az Akkordeon Tánc-
zenekar /2000-től, máig is/ mellett a Transzfolk
népzenei együttes vezetője /1990-2003/.
Filmográfia: Kapuváron:
Táncest (1971, ff, N8, 12 perc – Szitter Bélával kö-
zösen) ▪ Kisalföld: „…egy ifjúsági táncest képeit
eleveníti meg.” ▪ II. Észak-Dunántúli Tájegységi
Amatőrfilm Szemle, 1973, Győr, versenyfilm ▪ Fel-
szabadulás pályázat, Győr, 1973, különdíj
Póca Margit, höveji népművész (1972, ff, N8, 12
perc – Szitter Bélával közösen) ▪ II. Észak-Dunán-
túli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, 1973, Győr, ver-
senyfilm ▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1973,
különdíj ▪ Országos Néprajzi Amatőrfilm Szemle,
1973, első díj
Győrben:
Egri karnevál (19??, ff, N8, 12 perc)
KISz tábor Novákpusztán (1974, színes, S8, 10
perc)
Filmjei státusza: filmjei elvesztek

SZALÓ LAJOS
„Öcsi”
Szül.: Győr, 1948? -
elhunyt: 2005
Keveset tudunk róla. A
Megyei Tanács általá-
nos elnökhelyettesé-
nek fia volt. Általában
operatőrként dolgozott

más filmjeiben, többségében Kovács Róberttel.
Számos operatőri díjat nyert különböző rangú fesz-
tiválokon.
Filmográfia:
Abortusz (1967, ff, N8, ? perc – Láng E. Attilával
közösen) ▪ I. Országos Vidéki Amatőrfilm-szemle,
Győr, 1967, arany díjasa (arany fokozat, gyakorla-
tilag megosztott második hely) ▪ XV. Országos
Amatőrfilm Fesztivál, Budapest, 1967, verseny-
program
Találkozás (1969, ff, 16mm, 7 perc – Matusz Ká-
rollyal közösen) ▪ III. Országos Vidéki Amatőrfilm
Szemle, Győr, 1969, versenyfilm
Trilla (1970, ff, 16mm, 1 perc, kisjátékfilm – Kálmán
Ferenccel közösen) ▪ IV. Országos Vidéki Amatőr-
film Szemle, Győr, 1970, versenyfilm
utak… (1970, ff, N8, 7 perc, kisjátékfilm – Horváth
Sándorral közösen) ▪ IV. Országos Vidéki Amatőr-
filmszemle, Győr, 1970, bronz díjasa ▪ IV. Orszá-
gos Vidéki Amatőrfilmszemle, Győr, 1970, a
Megyei Tanács különdíja
Pro-form (1970, ff, 16mm, 8 perc – Kálmán Ferenc-
cel közösen) ▪ V. Országos Vidéki Amatőrfilm
Szemle, Győr, 1971, versenyfilm
Győr (1971, színes, 16mm, 8 perc – Kálmán Fe-
renccel közösen) ▪ Kisalföld: „…a jubiláló Győr ke-
vésbé ismert szegleteinek felfedezésére is
vállalkozott, és röviden, tömören fogalmazott, szí-
nes képeivel kellemes perceket szerzett.” ▪ V. Or-
szágos Vidéki Amatőrfilm Szemle, Győr, 1971,
versenyfilm
Veszprém (1971, ff, 16mm, 6 perc – Kálmán Fe-
renccel közösen) ▪ Kisalföld: „…kulturáltan mutatta
be Veszprém régi utcáit, tereit, házait, de inkább
csak a már ismert képeket idézte fel.” ▪ V. Orszá-

(Kisalföld, 1975.09.10.)

Forgalomba hozza a MOKÉP - olvasható a filmek fő-
címén a tájékoztató, a Magyarországon bemutatott filmek mindegyikén, hi-

szen ez az egy filmforgalmazó szervünk van. A MOKÉP vásárolja meg a külföldi filmek vetítési jogát,
adja el a magyar filmeket külföldre, vállal részt a magyar filmek gyártási költségéből, s bonyolítja le a mozik
filmekkel való ellátását. A MOKÉP ilyetén fontos kultúrpolitikai feladatot is ellát.
Győrött, a Kálvária utcában van a MOKÉP győri kirendeltsége, amely öt (Győr-Sopron, Fejér, Komárom,
Vas és Veszprém) megye filmszínházait látja el filmekkel. Pontosabban csak a keskenyfilmmel, 16 millimé-
teres kópiákkal azokat a mozikat, amelyek nem normál 35 mm szélességű gépekkel dolgoznak. S a többség
ilyen, hiszen az öt megyében kb. 50 normál géppel felszerelt mozi van, s 500, ahol csak 16 mm-es filmeket
vetíthetnek. 
A győri kirendeltség feladata, hogy ezt az ötszáz kismozit ellássa filmmel. 
- A mozik, illetve az egyes megyei moziüzemi vállalatok összeállítják egy-egy hónap műsortervét, amelyet
elküldenek hozzánk - mondja Turbuk István, a kirendeltség vezetője - mi egyeztetjük az igényeket, s elküldjük
a filmeket.
Ma már nem igen okoz gondot ez az egyeztetés, jószerivel csak arra korlátozódik, hogy időben egyeztessék,
melyik kópiát hová kell küldeni. Régebben előfordult, hogy egy-egy mozi csak kalandfilmeket akart játszani…
- S ilyenkor bizony adminisztratív eszközöket is kellett alkalmazni. - mondja Turbuk István, hogy differenci-
áltabb műsort állítsanak össze. Egy mozinak nem lehet ugyanis csak az a feladata, hogy egyfajta igényt
elégítsen ki. A műsorpolitikára mostanában Veszprém megye szolgáltat példát, dinamikus, friss, színvonalas
terveivel.
lgaz, ezzel több munkát adnak a kirendeltségnek. A szokásos forgalmazás szerint ugyanis egy-egy megye
műsortervet készít: azaz ugyanazokat a filmeket „körözteti”, míg a veszprémiek majd minden mozijuk szá-
mára egyedi műsort állítanak össze. A MOKÉP, s így a győri kirendeltség feladata, hogy technikailag a lehető
legjobb filmek kerüljenek a mozikba. A film is fogyóeszköz, egy kópia csak meghatározott számban, elvileg
200-szor vetíthető le. Gyakolatilag 100-120 vetítés után le kell selejtezni, mert annyira karcos, hogy élvez-
hetetlenné válik az előadás. Halász Károlyné műszaki ellenőr 20 éve dolgozik a győri kirendeltségen, sok
tapasztalatot szerzett ez idő alatt. 
- Szerencsére ma már nagyon ritka a kópiák szándékos megrongálása, ami régebben bizony gyakorta volt.
Kivágtak képeket a filmből, főleg a szerelmi jeleneteket. Ma ez lehetetlen, mert a kritikus részeket megjelöltük,
s kockától kockára elszámoltatjuk velük a gépészeket. Ha hiányzik valami a kópiából, bizony alaposan meg-
bírságoljuk a vétkeseket. 
A kópiák idő előtti tönkremenetelének fő oka, hogy többségében eléggé elavult a mozik műszaki állapota, s
még az, hogy nem mindig szakképzettek a gépészek. 
Minden kópiát rendszeresen ellenőriznek a kirendeltség dolgozói, ha egy mozi visszaküldi, átnézik a film-
szalagot, került-e rá új karc, nem vágtak-e ki belőle. 
De a MOKÉP nemcsak a filmszínházakat látja el: „Bármelyik jogi személy kölcsönözhet filmet” – mondja a
kirendeltség vezetője. Gyárak, vállalatok, KISz-szervezetek gyakran keresik fel a kirendeltséget, hogy kü-
lönféle alkalmakra filmet vigyenek, ezzel is színesítve programjukat. Az MSzMP Győr-Sopron megyei Bi-
zottsága például együttműködési szerződést kötött a MOKÉP-pel, hogy vállalja a pártoktatások,
rendezvények gyűlések alkalomhoz illő tárgyú filmekkel való ellátását, de állítottak össze listát a filmklubot
szervező iskolák, vállalatok részére is.
Évente 100-170 filmet hoz forgalomba a MOKÉP, ennek 80-90 százalékát 16 milliméteres kópiában is. Egy-
egy film átlagosan három példányban van a győri kirendeltségen, összesen 800 film 1650 kópián.

Nemzetközi Néprajzi Filmszemle
Kiskőrös, 1975.07.13-15.

II. díj: Kovács Róbert-Szaló Lajos: Höveji csipke

Amatőrfilm-fesztivál Szolnokon 
Kiskőrös, 1975.07.13-15.

(Magyar Vasutas, 1975.09.01.)

…Négy filmet különdíjjal jutalmaztak.
Közötte volt Haffner Szabolcs, Kiss
Ferenc: Térközőr című filmje, amely
elnyerte a legjobb vasutas filmért járó
tiszteletdíjat is…
(és III. díjat kapott zérczi Imre-zérczi
István (Hunyadi Afk, Újszász): Pálya-
munkások című filmje. Azért tartozik ide,
mert Zérczi Imre később Győrbe költö-
zött és különböző regionális és országos
televíziók tudósító operatőre lett. – A
Szerk.)

90



Klubavató 

(Kisalföld, 1975.09.26.)

Még véget sem ért szerdán a magyar-osztrák labdarúgó-mérkőzés, de a győri 401. számú Szakmunkásképző
Intézet Kossuth Lajos utcai leánykollégiuma előtt már népes diáksereg várakozott a klubavatóra. Hét órára
már oly sokan voltak, hogy a megnyitót nem is az ízlésesen berendezett klubteremben, hanem az épület
alagsorának nagytermében tartották. Az első klubfoglalkozás amolyan bemutató félévvel kezdődött. Turbuk
István és Csobod Tibor a városi KISz kultúrbizottságának tagjai szórakoztató vidám játékokat rendeztek a
klubtagoknak.  Az egyórás műsort tánc követte. A következő feladat: az érdeklődési köröknek megfelelő ré-
tegklubok létrehozása, ahol a fiatalok tartalmasabban és kényelmesebben szórakozhatnak.

Magyar siker a nemzetközi fesztiválon 

(Kisalföld, 1975.10.21.)

A fertődi kastélyban hirdette ki a Szabó István Kossuth-díjas filmrendező vezette zsűri a díjnyertes amatőr-
filmek második nemzetközi fesztiváljának eredményét. A fesztivál résztvevői vasárnap délelőtt utaztak el
Fertődre, ahol a kastélymúzeum megtekintése után meghallgatták a Győri Filharmonikus zenekar tisztele-
tükre adott hangversenyét.
A hangverseny után került sor a nagy érdeklődéssel várt eredményhirdetésre. A nemzetközi zsűri véleménye
szerint a nemzetek nagydíjára Magyarország volt a legméltóbb, változatos és értékes filmösszeállításáért.
A fesztivál fődíját is magyar amatőrfilm kapta: a „Távol” című film, amely Varga Csaba alkotása. 
A zsűri két első díjat adott a bolgár „Kranat Koyto” című és a csehszlovák „Klic” című filmeknek. A legjobb
rendezés díját a lengyel Engelbert Kral érdemelte ki „Gosc" című filmjével, a legjobb operatőr díjat pedig a
magyar Dobos Gábor „A gang árnyékában” című film felvételeiért.
Második díjat kapott a „Der Taube Johannes” című luxemburgi, és az „Anatómia” című lengyel film. A három
harmadik díjon a jugoszláv „Drusteo za tastitu setsvihdogadaja”, „Az öreg villamos legendája” című szovjet
és a magyar „Kérdés és üzenet" osztozott. 
Végül az uNIKA, a nemzetközi amatőrfilm szövetség különdíját a Győri Amatőrfilm-stúdió kapta a fesztivál
példásan gördülékeny megrendezéséért.

Díjnyertes filmek fesztiválja 
Megteremteni a rangját 

(Kisalföld, 1975.10.25.)

Amatőrfilmfesztivál volt egy hete Győrött. Nem voltak jelen filmsztárok, sem pénzes üzletemberek, hanem
seregnyi lelkes ember, fogorvostól kezdve művelődési ház vezetőjéig. Egyben közösek: szeretik a filmet.
Nem hasznáért, vagy a csillagászati gázsiért, hanem a mozgó kép öröméért magáért. Amatőrök. A film-
szakma „ártatlanjai", megszállottjai. Ezért aztán a győri amatőrfilmfesztivál szebb és igazabb mindenféle
profi fesztiválnál. 

gos Vidéki Amatőrfilm Szemle, Győr, 1971, ver-
senyfilm
Győr (1971, színes, 16mm, 8 perc – Kovács Ró-
berttel közösen) ▪ V. Országos Vidéki Amatőrfilm
Szemle, Győr, 1971, versenyfilm, Győr Város Ta-
nácsának különdíja
Adalék egy probléma vizsgálatához (1973, ff,
16mm, 12 perc – Kovács Róberttel közösen)
Keserű víz (1973, ff, 16mm, 4 perc – Kovács Ró-
berttel közösen) ▪ Kisalföld:”…Az ötletet lapunk
egyik régebbi riportja adta: arról az idős téti asz-
szonyról szól, akinek 300 forintos nyugdíjából von-
ják le a vízvezeték építéséért rá kirótt százalékot,
s bár ez szinte létfenntartását veszélyezteti, a ta-
nács „hivatalosan nem tehet érte semmit". A film
alkotói szűkszavú tárgyilagossággal, felesleges
kommentár nélkül vették celluloidszalagra a meg-
döbbentő esetet.” ▪ II. Észak-Dunántúli Tájegységi
Amatőrfilm Szemle, 1973, Győr, I. díj ▪ Felszaba-
dulás pályázat, Győr, 1973, I. díj ▪ XX. Országos
Amatőrfilm Fesztivál, Békéscsaba, 1973, verseny-
program
Befogadottak (1973, ff, 16mm, 6 perc – Kovács Ró-
berttel közösen) ▪ XX. Országos Amatőrfilm Fesz-
tivál, Békéscsaba, 1973, versenyprogram
Tárlatvezetés (1973, ?, ?mm, ? perc – Kovács Ró-
berttel közösen) ▪ „Kacagó Kamera”Országos Pá-
lyázat, Szentes, 1973, I. díj ▪ XXI. Országos
Amatőrfilm Fesztivál, Szentes, 1974, versenyprog-
ram, zsűri különdíja
Visszafelé (1973, ?, ?mm, ? perc – Kovács Róbert-
tel közösen) ▪ III. Észak-dunántúli Tájegységi Ama-
tőrfilm Szemle, Győr, 1973, Arany fokozat +
operatőri különdíj
Egyedül (1974, ff, 16mm, 6 perc – Reisinger Verá-
val és Kovács Róberttel közösen) ▪ III. Észak-du-
nántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Győr, 1973,
III. díj + operatőri különdíj
Egy csók és más semmi (1974,ff, S8, 8 perc - Ko-
vács Róberttel és Reisinger Verával közösen) ▪
Egy ma is Győrben élő színésznő vallomása a pá-
lyáról és az életről. A dokumentumfilm azt a pilla-
natot fogja meg, amikor egy idős ember egy rövid
időre visszaálmodja magát fiatalságába. ▪ Felsza-
badulás pályázat, Győr, 1974, II. díj
Triptichon (1974) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr,
1974, I. díj
Tóvári Tóth István (1975, színes, 16mm, 10 perc -
Kovács Róberttel közösen)
2 x 7 (1975, ff, 16mm, 7 perc - Kovács Róberttel
közösen) ▪ Kisalföld: „…Témaválasztásuk ismét te-
litalálat. A falun élő nagycsaládok gondjait két szél-
sőséges példán keresztül bemutatva
szociálpolitikánk színét és fonákját villantották fel.”
▪ IV. Észak-dunántúli Tájegységi Amatőrfilm
Szemle, Győr, 1974, I. díj
* Iratos Házak (1975, színes, S8, 10 perc – Kovács
Róberttel közösen) ▪ V. Észak-dunántúli Amatőrfilm
Szemle, Tata, 1975, I. díj ▪ Országos Amatőrfilm
Fesztivál, Veszprém, 1976, versenyprogram ▪ Fel-
szabadulás pályázat, Győr, 1976, I. díj ▪ VI. Orszá-
gos Néprajzi Amatőrfilm Szemle, Dombóvár, 1976,
III. díj
Höveji csipke (1975, ff, 16mm, 7 perc – Kovács Ró-
berttel közösen) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr,
1975, I. díj ▪ Nemzetközi Néprajzi Szemle, Kiskő-
rös, 1975, II. díj
Játék a kövekkel (1975, színes, S8, 8 perc – Ko-
vács Róberttel közösen) ▪ MTV „Pergő Képek” pá-
lyázat, 1975, III. díj ▪ V. Észak-dunántúli Amatőrfilm
Szemle, Tata, 1975, különdíj
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Beszámoltunk már arról, hogy a díjnyertes amatőrfilmek második nemzetközi fesztiválján milyen eredmények
születtek. Külön öröm számunkra, hogy nem a hazai pálya előnye révén lett a nemzetek nagydíjának tulaj-
donosa Magyarország, hanem mert tartalmi és formai szempontokból is a magyar amatőrfilmesek nyújtották
a legtöbbet. Horst Dieter Bürkle, az uNICA, a nemzetközi amatőrfilm-szövetség alelnöke, a zsűri egyik tagja
is ezt hangsúlyozta: 
- Nagy ívű és teljes programot mutattak be a magyarok, ami jó képet, s megbízhatót ad mozgalmukról. Ez
a tudatos szerkesztés sajnos nem jellemző a többi ország kollekciójára: azok vagy esetlegesek, vagy pedig
egyoldalúak. Ennek következménye, hogy e fesztivál nem volt olyan színvonalú, mint azt a nevéből várnánk,
hiszen valahol már díjat nyert filmek vettek részt rajta. 
- A profi filmesek nagyon sok fesztivált tartanak. Hány nemzetközi fesztivált rendeznek az amatőrök? 
- Talán még többet, mint a profik, általában minden ország megrendezi a maga nemzetközi fesztiválját. Ter-
mészetesen vannak „hivatásos" fesztiválok is, mint például ez, amely az uNICA által is hivatalosan elismert
és támogatott, de még nem jutott el arra a színvonalra, amely megilleti. 
Az amatőrfilmes általában nem szegényebb emberek közül kerül ki. Még az egyszerű kamera is jó pár ezer
forint, s más országokban sem adják olcsón. Pénzbe kerül a film is. Egy tízperces anyag költsége is minimum
ezer forint. Ha színes, még több. Ám Magyarországon kevés „fesztiválérett" amatőrfilmes készíti saját zse-
bének terhére filmjeit. Aki már nemcsak „családi mozit" szándékozik készíteni, az kamerát, filmet, segítséget
kap klubjától. Ezeket a klubokat különböző intézmények tartják fenn. A Győri Amatőrfilm-stúdiót például a
Petőfi Sándor Ifjúsági Ház. Egy szerepelt a második nemzetközi fesztiválon a sok díjnyertes filmjük közül:
Kovács Róbert és Szaló Lajos A höveji csipke című műve. 
A filmstúdió megkapta az uNICA különdíját a fesztivál színvonalas megrendezéséért. (Az uNICA
különdíjaival általában azon személyeket vagy csoportokat jutalmazza,
akik kiemelkedően sokat tesznek az amatőrfilme-
zés ügyéért.) 
S nem véletlen az sem,
hogy Győrött rendezik meg
ezt a fesztivált, Buglya Sán-
dor, a magyar amatőrfilm-
szövegég titkára, az uNICA
elnökségi tagja mondja: 

- Annak idején, amikor elhatároztuk, hogy Magyar-
országon is kellene egy nemzetközi fesztivált rendezni, úgy emlékszem vita

nélkül egyeztünk meg abban, hogy Győr legyen ennek színhelye. Itt vállalkoztak a nagy feladatra, a meg-
szervezésre, és főképp azért, mert a győri stúdió hosszú évek óta az egyik legjobb amatőrfilmes közösség. 
- Milyennek értékelte a győri fesztivál színvonalát? 
- Közepes nemzetközi fesztivál, a résztvevők számában, a szereplő filmek színvonalában számolva is. De
meggyőződésem, hogy az élvonalba tartozók közé fejleszthető. Itthon még így is a legjobb fesztivál, hiszen
összehasonIításra ad lehetőséget és erőpróbát jelent nekünk. 
- Mi 1970-től kapcsolódtunk be a nemzetközi amatőr mozgalomba, akkor szerepeltünk először külföldi fesz-
tiválon, s mindjárt első díjat hoztunk haza Cannes-ból. Később is folyamatosan gyűltek a nemzetközi helye-
zések. Tavaly lett a magyar szövetség a nemzetközi tagja.
Az amatőrfilmesek meghódították a filmművészet egészét, játékfilmet éppúgy készítenek, mint dokumen-
tumfilmet, rajzfilmet. Népes azon csoport is, amely a népművészet még fellelhető művelőit örökíti meg. A fil-
mezés hőskorában, a század elején sok amatőr vonult be a filmtörténetbe kísérletező, újító, a film
formanyelvét gazdagító filmjeivel. 

♦
Hogy mit jelent ma az amatőrfilmezés az egyetemes filmművészetnek, erről Szabó István, a Kossuth-díjas
filmrendező, a zsűri elnöke beszélt: 
- Nem nagyon ismertem eddig az amatőrfilmeket, lényegében ez az első alkalom, hogy többet láthatok be-
lőlük. Azért is vállaltam el szívesen a zsűri elnöki tisztjét, hogy megtudjam, mit csinálnak szerte a világon
amatőrfilm címén?
- Volt ugyanis egy olyan elképzelésem, hogy az amatőrök - mert saját, vagy egy kis közösség pénzéből dol-
goznak - szabadabban választhatnak témát és formát, szembe a profi filmesekkel. Az amatőröknek nincsenek
üzleti megkötöttségeik, az amatőrfilmes úgy viszonyulhat a filmszalaghoz, mint a költő a papiroshoz, nem
kell, hogy befolyásolja a filmgyári mechanizmus
- Azt hittem előbbre tartanak az amatőrök, mint a profik, azt hittem tanulni fogok tőlük. Hiszen a pénzszűke
például kényszerítő lehet, hogy valamit új módon fogalmazzanak meg - de ezt nem tapasztaltam. Sajnos,
csak azt láttam, hogy amatőrfilmezés mindenben utánozza a profi filmezést, hogy abból él. 
- Arra is gondoltam, hogy az amatőrfilmezés egyik önként vállalt feladata a megóvás, a megmutatás. Hogy
olyant őriznek meg a filmszalagon, ami csak egyszer látható, vagy amit többé már nem látni. Emberek együt-
télésének, megőrzésének lehetőségét tételeztem fel. 
- Lényegébent nem találtam meg a látott amatőrfilmekben mindezt. S a díjak is ezeket az igényeket tükrözik:
azon filmek mellett szavaztam, amelyekben nyomokban megtalálhatók voltak az elsoroltak. 

♦
Az amatőrfilmesek mozgalma évről évre erősödik. Néhány éve már arról is beszélnek, hogy a népművészet
továbblépésének egyik formájává válhat az amatőrfilmezés. A zsűrielnök jogos aggályai az ellenkezőjét lát-
szanak bizonyítani. S időnként feltesszük a kérdést: mi az amatőrfilm-mozgalom feladata? Sokat beszélnek
erről maguk az amatőrök is. 
Egy film elkészítése óhatatlanul azzal jár, hogy készítője gazdagodik technikai, irodalmi, képzőművészeti,
zenei műveltségében - ez még akkor is haszon, ha a produktum nem sok eredetiségről tesz bizonyságot. A
kulturális nevelésnek egyik nagyon hatékony formája az amatőrfilmezés, ezért segítik hazánkban is. De
ezen túl mit várhatunk az amatőrfilmes mozgalomtól?

És elmúlt egy esztendő (1976, ff, 16mm, 10 perc)
▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1976, I. díj
Hímes tojások (1976, színes, S8, 7 perc – Kovács
Róberttel közösen) ▪ Felszabadulás pályázat,
Győr, 1977, II. díj
Mutasd a tenyered (1978, színes, S8, ?perc – dr.
Haffner Szabolccsal közösen) ▪ IX. Észak-dunán-
túli Amatőrfilm Szemle, Szombathely, 1979, III. díj
▪ Felszabadulás Pályázat, Győr, 1979, I. díj ▪
XXVII. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Szolnok,
1980, versenyprogram
Portré – Cziráki Lajosról (1978, színes, S8, ? perc
– dr. Haffner Szabolccsal közösen)
Igen uram (1987, színes, ?, ? perc – dr. Haffner
Szabolccsal közösen) ▪ Felszabadulás pályázat,
Győr, 1987, II. díj
Filmjei státusza:
örököseit keressük

TÓTH TAMÁS
szül.: Győr, 1945 – 
él: Győr-Ménfőcsanak
Vegyésznek tanul
Veszprémben, közben
fotózik és a filmesek
körül sündörög. A szin-
tén győri osztálytárs
Kálmán Ferenc,

mondta neki, hogy Győrben is vannak amatőrfil-
mesek. A 80-as évek elején csatlakozik a Stúdió-
hoz. Az első időben mások filmkészítésében
segédkezik, majd elkezdődik a saját alkotások ké-
szítése. Haffner Szabolcs mellett nagy szerepet ját-
szik a rendszerváltás előtti fiatal filmes generáció
elérésében és megtartásában. Majd a Győri Vizu-
ális Műhely és a Mediawave Fesztivál létrehozá-
sában, működtetésében. Ebben az időszakban
olyan gyártásvezető és producer közti állapotban
működött, a fiatalok filmkészítésének segítőjeként.
Filmográfia:
* Patkolókovács (1980, színes, S8, 5 perc) ▪ Fel-
szabadulási pályázat (1983) oklevél
* A remetei halász (1981, színes, S8, 10 perc) ▪
„Szülőföldünk" pályázat (1984) III. hely
* Vajdatemetés (1981, színes, S8, 4 perc - alkotó-
társak: Hartyándi Jenő és Szakáll János)
* Aprószentek (1982, színes, S8, 12 perc – Kovács
R. Ákossal közösen) ▪ XIII. Országos Néprajzi
Szemle, Pécs, 1983, ezüst fokozat ▪ Országos
Egyetemi-Főiskolai Amatőrfilm Szemle, Szeged,
1983, bronz diploma ▪ Országos Amatőrfilm Fesz-
tivál, 1984, oklevél
* Az eltűnt idő nyomában (1982, színes, S8, 7 perc
– Kovács R. Ákossal közösen) ▪ Felszabaduláspá-
lyázat, 1985, oklevél
* „Tövit töröm…" (1982, színes, S8, 6 perc  – Ko-
vács R. Ákossal közösen) ▪ XIII. Észak-Dunántúli
Amatőrfilm Szemle, Velem, 1983, különdíj ▪ D o -
kumentum ’84 – VI. Szakszervezeti Országos
Amatőrfilm Szemle, Szolnok, 1984, a zsűri jutalma
▪ Országos Amatőrfilm Fesztivál,1984, oklevél ▪
Felszabadulás pályázat, Győr, 1985, III. díj
* Cím nélkül (1982, színes, S8, 2 perc – Kovács R.
Ákossal közösen) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr,
1985, III. díj
továbbá a Győri Vizuális Műhely időszakában
(1989-1996) gyártásvezetőként nagyon aktívan se-
gítette az új generáció filmkészítését.
Filmjei státusza:
A *-al jelölt filmek megtekinthetők a Győri Filmesek
Archívumában.
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(Kisalföld, 1975.12.24.)

Tatán rendezték meg a tájegységi amatőrfilmszemlét a hét végén - örven-
detesen sok résztvevővel és filmmel. Az eddigi tájegységi szemléken job-
bára Győr-Sopron megye amatőrjei, ezen belül is a Győri
Amatőrfilm-stúdió tagjai vettek részt; most viszont már három megye
adott képet mozgalmáról, s csak a Vas megyeiek hiányoztak. 
Húsz filmet láthattunk a szombati non-stop vetítésen: kétségtelenül a
győri amatőrök által készítettek voltak legszínvonalasabbak, ha a tar-

talom és a megvalósítás oldaláról mérjük a látottakat.
A tájegységi amatőrfilmszemle legjobb filmjének a győri Kovács Róbert-Szaló Lajos páros Iratos házak című
alkotása bizonyult. A balatoni borvidék öreg borházairól, az úgynevezett iratos házakról készítettek filmet,
amely érdekesen mutatta be a pusztulásra ítélt népi építészeti emlékeket.
Haffner Szabolcs és Csentár Imre készítette az Embert mozgásáról című filmet, amely ritmusosságával,
szemléletmódjának egyéniségévél érdemelte ki a második díjat. A harmadik díjban három film is részesült,
Kovács R. Ákos Kefekötő című munkája egy kihalt mesterséget mutat be. Özv. Pozsgai Pálnéról szól Csenár
Imre és Haffner Szabolcs műve. A harmadik 3. helyezett veszprémi alkotó lett, Körben áll egy kislányka című
filmjével. További tárgyjutalomban részesült a Győri Amatőrfilm-stúdió színvonalas kollekciójáért, valamint
Kovács Róbert-Szaló Lajos a Játék a kövek című filmjéért. További tárgyjutalmat kapott a Szilánkok című
film tatai és az utazunk a boldogság felé című film veszprémi alkotója.

EGY-KÉT FILMES ALKOTÓK ÉS 
ALKOTÓTÁRSAK
Róluk általában keveset tudunk, kivéve Bedő Fe-
riről, aki jó nevű győri sebész volt, de korán el-
hunyt. Többségük a győri adatok miatt átvizsgált
régi programfüzetekből, újságokból, díjlistákból
bukkant elő. Az is lehetséges, hogy több filmet ké-
szítettek, de azok adatai nem kerültek be az ama-
tőrfilmes kiadványokba.
Az elektroncső (Lőrincz László, Győr - 1967, ff,
N8, ? perc) ▪ I. Országos Vidéki Amatőrfilm-
szemle, Győr, 1967, ezüst díjas műszaki kategóri-
ában
Táplánpusztai Szociális Otthon (Wéder Ede,
Győr - 1968) ▪ Kisalföld, 1968. 11. 20. „Vetítő, film-
felvevő” cikkéből
Találkozás (Matusz Károly, 1969, ff, 16mm, 7 perc
– Szaló Lajossal közösen) ▪ III. Országos Vidéki
Amatőrfilm Szemle, Győr, 1969, versenyfilm
„Ő” (Tölgyesi László, Győr - 1969, ff, N8, 1 perc)
▪ III. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle, Győr,
1969, nem versenyfilm)
Veszedelmes éden (Benkő József, 1971, színes,
N8, 6 perc – Weicher Edével közösen) ▪ V. Orszá-
gos Vidéki Amatőrfilm Szemle, Győr, 1971, ver-
senyfilm
Első kereszt (Bedő Ferenc, 1971, színes, N8, ?
perc) ▪ Észak-Dunántúli Tájegységi Szemle, Győr,
1971, II. díj
Kalap az ispitában (Bedő Ferenc, 1971, színes,
N8, ? perc)
Aratás (Orbán Sándor, 1971, színes, N8, ? perc)
▪ Észak-Dunántúli Tájegységi Szemle, Győr, 1971,
II. díj
Egyedül (Reisinger Vera, 1973, ff, 16mm, 6 perc
– Szaló Lajossal és Kovács Róberttel közösen) ▪
III. Észak-dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle,
Győr, 1973, III. díj
Egy csók es más semmi (Reisinger Vera, 1974,ff,
S8, 8 perc - Szaló Lajossal és Kovács Róberttel
közösen)
Anita (Szénás István, 1974, színes, N8, ? perc ▪
IV. Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle,
1974, Győr
Elidegenedés (Bodó László, 1974, színes, 16mm,
5 perc) ▪ Egy jelenség üzleti kihasználását látjuk
animációs filmen. 
Popfesztivál 1974 (Somogyi Ferenc, 1974, ff, N8,
?? perc)
Nyíregyházi Poptábor (Somogyi Ferenc, 1975,
színes, S8, 6 perc) 
Kiss Ferenc, térközőr (Szénási Ferenc, 1975, ff,
N8, ? perc – dr. Haffner Szabolccsal közösen) ▪ II.
Országos Munkásportré Fesztivál, Szolnok, 1975,
különdíj ▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1975, II.
díj
Pályamunkások (zérczi Imre és István, 1975, ff,
N8, ? perc – Imre később győri és Győrben élő or-
szágos televíziós lett) ▪ II. Országos Munkásportré
Fesztivál, Szolnok, 1975, III. díj
Nagyapám (László Miklós, 1977, ??, N8, ? perc ▪
XXV. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Székesfehér-
vár, 1978, versenyprogram ▪ Felszabadulás Pályá-
zat, Győr, 1978, III. díj
Géplánc (zérczi Imre és István, 1983, ff, N8, ?
perc – Imre később győri és Győrben élő országos
televíziós lett) ▪ Dokumentum ’84 – VI. Szakszer-
vezeti Országos Amatőrfilm Szemle, Szolnok,
1984, a zsűri jutalma

(Kisalföld, 1975.11.16.)

A televízióban tegnap vetítették a
Győrött októberben megrendezett díj-

nyertes amatőrfilmek második nemzetközi
fesztiváljának néhány nyertes alkotását. Ebből az alkalomból ellá-

togattunk a győri amatőrfilm stúdióba, ahol elmondták: a minap levelet kaptak a Nemzetközi
Amatőrfilm Szövetségtől. Az uNICA, az uNESCO tagszervezete alelnöke gratulált a győri amatőröknek a
fesztivál kitűnő szervezéséért, a baráti légkörért. Tájékoztatta a filmstúdiót, hogy a legközelebbi elnökségi
ülésen Genfben nyomatékosan kéri a Nemzetközi Amatőrfilm Szövetség elnökét, hogy a győri fesztiválnak
még nagyobb szerepet szánjanak a nemzetközi amatőrfilmes életben. ugyancsak a napokban értesítette a
televízió a filmstúdiót, hogy az 1975. évi amatőrfilm pályázaton a Kovács Róbert-Szaló Lajos alkotópáros
Játék a kövekkel című rövidfilmje díjat nyert, januárban vetítik az első műsorban. 

Azt mindenképpen, hogy korszerűek legyenek. Hogy megőrizzék koruk képét a filmszalagon, amelyre a
profik eszköztárának gazdagításához, a film új formanyelvének megteremtéséhez, azt már „extraprofitként"
könyvelheti el nemcsak a filmművészet, hanem az egyetemes kultúra is.
S hogy e fesztivál tanúsága szerint e vonatkozásban a magyar amatőrfilmesek állnak a legjobban, hogy ők
adnak megközelítően választ az amatőrfilmezés kérdéseire, az bizakodással töltheti el az amatőrfilm művelőit
és kedvelőit, a díjnyertes amatőrfilmek fesztiváljainak rendezőit. 
A fesztivál rangját ugyanis az főképp emeli, ha a rendezők nemcsak körülményekben teremtenek ideálisat,
hanem élenjáró filmjeikkel arra kényszerítik más országok amatőrfilmjeit, hogy legjobb alkotásaikat hozzák
el Magyarországra, Győrbe.  (Bodó László)
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1976
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Megjelenik a győri Kassák Kollégium antológiája a Petőfi Sándor Ifjúsági Ház gondozásában,
Szeplőtelen ének címmel. A Kassák Kollégium a 70-es évek eleje óta fogja össze Győr fiatal
íróit, költőit, képzőművészeit, az ‘56 óta megjelenő első friss generációt. ▪ április 23-án meg-

nyitja kapuját a győri Márka önkiszolgáló étterem ▪ július 9-én nyílik meg Révfaluban az Arany-
fácán söröző ▪ kora ősszel diszkóversenyt hirdetett a győrszabadhegyi József Attila

Művelődési ház. Két harmadéves KTMF-es hallgató igencsak furcsa – jazz – összeállításokkal 
jelentkezett. A ház igazgatója, Győrkös László rögvest felhívta Scharek Bélát, az Ifjúsági ház

igazgatóját, akiről tudta jazzkedvelő vénáját és beajánlotta a főiskolásokat, Hartyándi Jenőt és
Palatinusz Szabolcsot. A találkozás eredményes volt, így indult meg november 16-án az első
Győri Jazzklub, amelynek számos következménye lett a jövőre nézve. Pl. a Mediawave zenei

irányultsága is innen ered. ▪ Május elsején faházas motelt avatnak a győri kempingben
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Nyugatra emigrálnak a Lakásszínház tagjai, köztük Halász Péter és Bálint István ▪ Meghal
Mao Ce-tung, a „nagy kormányos" ▪ Franco halálát követően Spanyolországban János Károly

lép trónra ▪ A Microsoft név bejegyzett védjegy.
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Az érzékek birodalma (r. Osima Nagisza) ▪ Árvácska (r. Radnódy László) ▪ King Kong (r. John
Guillermin) ▪ Hálózat (r. Sidney Lumet) ▪ Huszadik század (r. Bernardo Bertolucci) ▪ Maraton
életre-halálra (r. John Schlesinger) ▪ Rabszolgasors (100 rész, az MTV-ben 1986-tól, r. Emílio

Dr Biasi, Herval Rossano) ▪ Etűdök gépzongorára (r. Nyikita Mihalkov) ▪ A maláji tigris 
(Sandokan, 6 rész, r. Sergio Sollima) ▪ Az ötödik pecsét (r. Fábri zoltán) ▪ Taxisofőr (r. Martin

Scorsese)



GYŐRI AMATŐRFILM STÚDIÓ
1. szakasz
1976-1983

„A kiteljesedés kora névváltoztatással folytatódik”

vezető:
Kovács Róbert

tagok:
Ámon András, dr. Czigány Jenő, Csenár Imre, Csukly Ödön, dr. Haffner Szabolcs, Horváth Sándor, Kálmán Ferenc, dr. Kárpáti György, Kocsis Tibor,

Kovács R. Ákos, Mészáros Tamás, Orbán Sándor, Rozsos Gábor, Szaló Lajos, Tóth Tamás

Érdekes és rendhagyó módon a győri amatőrfilmesek bekerültek az Kisal-
föld újévi köszöntőjébe:

(Kisalföld, 1976.01.01.)

…Büszkék vagyunk a Kisfaludy Színház, a megyei Filharmonikus zenekar, az
Arrabona együttes, amatőr filmeseink és sok más öntevékeny művészeti együt-
tesünk alkotó tevékenységére. 
Elismerés az országhatárokat megyénk területén védő határőröknek, a közbiz-
tonságot és törvényes rendet jól biztosító rendőri, igazságügyi szerveknek, a
munkájuk mellett a haza védelmére állandóan kész munkásőröknek. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a jó munka eredményeként megyénk lakosságának
életszínvonala jelentősen nőtt, hogy a tervezettnél több lakást, óvodai férőhelyet
létesítettünk, hogy a szebb, a tartalmasabb szocialista életmód megteremtésé-
ben előbbre léptünk…

Győri amatőrfilmesek 

(Kisalföld, 1976.03.16.)

Az idén Veszprémben rendezik meg az országos amatőrfilm-fesztivált április 9-
11-én. A múlt hét végén tartották meg a benevezett művek válogatását. A 105
film közül a zsűri 41-et juttatott a döntőbe. Köztük van a Győri Filmstúdió hat
filmje is. Az áprilisi fesztiválon tehát a következő győri alkotások vesznek részt:
Kovács Róbert-Szaló Lajos: Iratos házak, Egy esztendő múlva, Kovács R. Ákos:
Kefekötő. Ámon András: Gitártanulmányok, Haffner Szabolcs-Csenár Imre: Em-
bert mozgásáról, Csenár Imre-Haffner Szabolcs: Özvegy Pozsgai Pálné.

Győri amatőrfilmes sikerek

(Kisalföld, 1976.04.13.)

A hétvégén tartották meg Veszprémben az országos amatőrfilm-fesztivált, ahol
nagy győri sikerek születtek. A négy első díj közül egyet győri amatőrök, dr.
Haffner Szabolcs és Csenár Imre kapták, Embert mozgásáról című filmjükért.
A két harmadik díj közül az egyik szintén győri filmesnek jutott: Ámon András-
nak, Gitártanulmányok című alkotásáért. 
A Magyar Televízió elnökének különdíját Kovács Róbert-Szaló Lajos: És elmúlt
egy esztendő című filmje kapta a Veszprém megyei Tanács és a Dimitrov Mű-
velődési Központ által a legjobb néprajzi filmnek felajánlott díjat a Csenár
Imre-dr. Haffner Szabolcs szerzőpáros által készített özv. Pozsgai Pálné című
filmnek ítélték. 
A televízió Pergő képek című műsorának májusi adásában bemutatja a nyer-
tes győri filmeket.

XXIII. Országos Amatőrfilm Fesztivál 
Veszprém, 1976. április 8-10.

győri díjazottak:
I. díj: Dr. Haffner Szabolcs-Csenár Imre: Embert mozgásáról 
III. díj: Ámon András: Gitártanulmány 
különdíjak: 
Kovács Róbert-Szaló Lajos: És elmúlt egy esztendő * Dr. Haffner Szabolcs-
Csenár Imre: Özvegy Pozsgai Pálné  A Felszabadulás pályázat amatőrfilmes

nyertesei: 

(Kisalföld, 1976.04.04.)

I. témakör:
I. díj (5000 forint): Kovács Róbert-Szaló Lajos: És elmúlt egy esztendő 
II. díj (4000 forint): Kovács R. Ákos: Kefekötő
III. díj (3000 forint): Csenár Imre-dr. Haffner Szabolcs: özv. Pozsgai Pálné 
II. témakör: 
I. díj (5000 forint): dr. Haffner Szabolcs-Csenár Imre: Embert mozgásáról
II. díj (4000 forint): Békés Imre: Gyermekvilág 
III. díj (3000 forint): dr. Kárpáti György: Impressziók 
III. témakör: 
I. díj (5000 forint): Kovács Róbert-Szaló Lajos: Iratos házak 
II. díj (4000 forint): dr.Haffner Szabolcs-Csenár Imre-Csukly Ödön: Hegedűiskola 
III. díj (3000 forint): Alexy Miklós: Kábeltető

Különdíjak: 
Operatőri díj (2000 forint): dr. Kárpáti György. 
1000-1000 forintos díjat kapott: Czigány Jenő a Napóleon em-
léke Győrben című filmjéért és a történelmi hagyományok for-
gatókönyvi megfogalmazásáért, illetve Ámon András magas
színvonalú animációs munkájáért.

Filmverseny

(Hétfői Hírek, 1976.04.12.)

A XXIII. Országos Amatőrfilm Fesztivál kétnapos esemény-
sorozata vasárnap délelőtt a díjkiosztással véget ért Veszp-
rémben. Összesen 113 amatőrfilmes nevezett be
alkotásával, ebből választotta ki az előzsűri azt a 43-at,
amelyet péntektől szombatig vetítettek. Nagydíjat nem
adtak ki, a négy első díjon Káldy Lásztó „Pilóta"; Varga

(Kisalföld, 1976.05.01.)

Tíz évvel ezelőtt, 1966 januárjában alakult meg a győri Petőfi Sán-
dor Ifjúsági Házban az Ifjúsági Amatőr Filmstúdió. Az idők folyamán az együttes
címéből elmaradt az ifjúsági jelző, tagjai azonban továbbra is a fiatalokra jellemző
lendülettel és lelkesedéssel dolgoztak, illetve dolgoznak. 
A filmstúdió megalakulásával kapcsolatos nehézségek után alkotásaikkal egyre
jelentősebb sikereket értek el a különböző pályázatokon és fesztiválokon. Ma
már, s ez voltaképpen tízéves történetük legnagyobb eredménye, a hazai ama-
tőrfilmes klubok élvonalában vannak, példamutató szerepet vívtak ki maguknak
Győr és megyénk kulturális életében, közművelődésében. 
Tizenhárom filmjüket mutatta be már televízió, ami önmagában is nagy elisme-
rést jelent. Eddigi eredményeik elismerését jelenti az is, hogy Győr városa ren-
dezhette meg eddig két alkalommal a díjnyertes amatőrfilmek fesztiválját
(1972-ben és 1975-ben, a következő fesztivál 1977-ben lesz), s hogy idén június
30. és július 4. között Győrben kerül megrendezésre a szocialista országok nem-
zetközi amatőr filmfesztiválja (a múlt évit Moszkvában tartották). 
A klub alkotói közül az utóbbi években a Csenár Imre-dr. Haffner Szabolcs alko-
tópáros ért el komoly sikereket a közösen készített filmekkel. A Székesfehérvá-
ron, 1971-ben rendezett XIX. országos amatőrfilmfesztiválon első díjat nyertek
A 700-át című ironikus hangvételű, szellemes vágásokkal megoldott filmjükkel. 
Első sikeres közös filmjük után külön forgattak. Csenár Imre elkészítette a Fe-
szültség és az Apró-cseprő című alkotásait (a televízió mind kettőt bemutatta).

Csaba „Viszonylatok"; Kiss István „Andalúziai kutyagumi", valamint Csenár Imre
és Haffner Szabolcs „Embert mozgásáról" című filmje osztozott.
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Dr. Haffner Szabolcs pedig a Kutató, valamint a Győr és színháza című filmjeit.
Egyénileg készített filmjeik is szép sikereket arattak, a különböző fesztiválokon
számos díjat nyertek, öregbítették alkotóik és a győri amatőr filmstúdió hírét.
Ezután ismét közösen dolgoztak. Elkészítették az Embert mozgásáról és az Öz-
vegy Pozsgai Pálné című filmjüket. Idén április 9. és 11. között Veszprémben
rendezett XXIII. országos amatőrfilmes fesztiválon az előbbi alkotásuk ismét első
díjat nyert, az utóbbi pedig megkapta a legjobb néprajzi film díját. Májusban
egyébként a TV mindkét filmjüket bemutatja a Pergő képek című műsorában a
nagyközönségnek. E műsorban vetítik még a filmstúdió másik három alkotójának
két filmjét is: Ámon András: Gitártanulmány és Kovács Róbert-Szaló Lajos: És
elmúlt egy esztendő. (A veszprémi fesztivál a győri amatőr filmstúdió eddigi leg-
nagyobb sikerét hozta, hiszen a fesztivál tíz díjából a fesztiválra benevezett hat
filmjüket négy díjat szereztek meg.) 
Sikereik titkát Csenár Imre és dr. Haffner Szabolcs abban látják, hogy igazi, a
valóságra érzékeny filmes látásmódot tudtak kialakítani. Filmjeik témáját a min-
dennapi életből veszik. Nem előzetes koncepciókkal közelednek a valósághoz,
hanem a valóság, az adott valóságrészlet lényegét, belső jellemzőit bontakoz-
tatják ki. Munkájukat nagyban segíti az az alkotói légkör is, ami az évek múlá-
sával a filmstúdióban meghonosodott. Az új filmeket elkészültük után a stúdióban
levetítik, s a tagok elmondják róluk véleményüket, meglátásukat, esetleges ja-
vaslataikat. Ezek a műhelybeszélgetések bizonyos értelemben minden filmet a
stúdió közös alkotásává teszik. 
Az a szándékuk, hogy alkotó tevékenységüket a jelenleginél közéletibbé teszik.
Szociológiai ihletettségű, politizáló filmeket készítenek, amelyek gyarapodó számú
nézőik figyelmét megyénk gazdasági, politikai és kulturális életének fontosabb kér-
déseire, problémáira irányítják. A stúdió célja, hogy filmjeikkel megörökítsek a Kis-
alföld népi kultúrájának, népművészetének értékes, jellegzetes emlékeit. Mindezt
a film eszközeinek sajátos képi világának egyre hatásosabb, egyre magasabb
szintű alkalmazásával akarják elérni. Az idei megyei felszabadulási pályázaton
díjat nyert alkotásaikból május 19-én délután 6 órai kezdettel bemutatót tartanak
a Petőfi Sándor Ifjúsági Házban az amatőr filmek kedvelőinek.  (K. A.)

IMRE BÁ’

(Szöveges kivonat a „Csenár Imre portréfilm”-
ből.)
Készítette: Hartyándi Jenő (2015, 2020)

1930-ban születtem, Röjtökmuzsajon. Mindig büty-
kölő gyerek voltam, ráadásul érdekelt a villamos-
ság. Jelentkeztem a budapesti Műszaki
Egyetemre, a villamos mérnöki karra. Elvégeztem,

és a győri ÉDÁSz-nál kezdtem el dolgozni. Rendszerirányító lettem.
Góczán Károly a Tanítóképzőn oktatás technikát tanított és ő volt az a lelkes
amatőrfilmes, aki elkezdte Győrben az Amatőr Filmstúdiót megszervezni. Majd
megszervezte az első vidéki amatőr szemlét is. Az én filmes karrierem úgy in-
dult, hogy az ÉDÁSz-hoz jött egy német küldöttség az NDK-ból, és ők hoztak
a cégnek egy filmfelvevőt és vetítőt ajándékba. Ezt kölcsön kérve kezdtem el
családi filmeket csinálni.  Ezért nem egészen felkészületlenül mentem el az
első vidéki amatőrfilm szemlére, ami a Vörös Csillag moziban volt. Végig nézve
a programot, rádöbbentem: hogyha kicsit összeszedem magam, én is tudok
ilyen filmeket csinálni. Pl. nagyon tetszett Weicher Ede filmje és megdöbbentett,
hogy ilyen filmeket is lehet készíteni. A következő évre én is rákészültem és
összehoztam egy filmet. Ó, nagyon rosszul sikerült, mert abba beleraktam min-
dent, ami filmes anyagom volt. Nem győzték mondogatni a megbeszélésen,
hogy ezt is ki kell vágni, azt is ki kell vágni. Teljesen meg voltam sértődve, de
végül is a következő szemlére sikerült egy újabb filmecskét összehoznom. Na,
azért sem kaptam különösebb díjat, de mindenesetre már sikeres szereplésnek
volt mondható. Így kezdődött.
A későbbiek során szerencsésen összetalálkoztunk Haffner Szabolccsal. Kö-
zeledett Győr 700 éves évfordulója (1971), amely előkészítéseként teleplaká-
tolták a várost mindenfélével, és a város egyébként úgy nézett ki, mint egy

csatatér. Minden föltúrva,
a táblák letakarva, a for-
galom megváltoztatva…
Szóval nagy készülődés
látszott, de tele szembe-
szökő furcsaságokkal.
Szabolcs ötlete alapján,
„A 700-át!” címmel, forgat-
tunk erről egy filmet… E
film bemutatta azokat a

készülődéseket, amely egy óriási rendetlenségnek tűnt a szemünkben. Bemu-
tatta a kor propagandáját, szóval a kettő kontrasztba került egymással. Ezzel
a filmmel jelentkeztünk a győri vidéki szemlére. Hát, rettentő rossz kritikát kap-
tunk. De a Kárpáti Gyuri, aki részt vett a zsűrizésben, zsebre tette a filmet és
vitte magával az országos fesztiválra, Székesfehérvárra. Ott ez a film első díjat

kapott. Hát ezen aztán
rendesen felbuzdultunk,
nagy löketet adott további
filmjeinkhez… 
A legkedvesebb filmem
„Pozsgai Pálné”-hez fűző-
dik, a naiv festőművész-
nőhöz, aki egy csodálatos
asszony volt. Ezt is Sza-
bolccsal együtt csináltam.
Eljártunk hozzá jó fél évig.
Több festési fázisában
megörökítettük. Ez a film

nagyon a szívemhez nőtt. És az országos pályázatokon általában a második
díjat elhozta.
A harmadik film, ami sikeres volt, az „Embert mozgásáról”. Az elgondolás Haff-
ner Szabitól származik. Jött az ifiházba egy bohóc… A filmben azt a lelkesedést
tudtuk megfogni, hogy tudnak fiatalok egy elgondoláshoz csatlakozni, ráhan-
golódni. Ez a film is országos sikereket aratott.
Korábban említettem az őstörténetet, hogyan kezdte Góczán Karcsi bácsi a
stúdiót, majd Kovács Robi vette át tőle, aztán jött a Szabolcs, és utána pedig
én. És nagyjából ekkor a mechanikus filmrögzítés megszűnt és jöttetek ti, és
folytattátok a Mediawave szellemiségével…
Itt egy programfüzet, ebből látszik, hogy 69-ben volt a harmadik vidéki szemle.
Tehát 67-ben volt az első… 

Emlékeim szerint a Góczán Karcsi bácsi a 70-es évek elején abbahagyta a
filmstúdió vezetését és akkor Kovács Robi vette át a győri Ifjúsági Filmstúdió
vezetését. Az első összejövetelek az Úttörőházban voltak. És amikor felépült
az ifiház, akkor áttelepültünk oda. Ott kaptunk erre a célra egy termet, ahol az
eszközöket be tudtuk raktározni és meg tudtuk tartani a heti összejöveteleinket.
Filmvetítésre, és minden egyébre volt ott lehetőség. A Vörös Csillag mozi után
a Technika házában került sor a győri szemlékre. Egyiken a Nemeskürty István
volt a zsűrielnök, akinek akkortájt jelent meg a Requiem egy hadseregért című
könyve. Beszélgettem vele erről, mert nagyon érdekelt a katonai hagyományőr-
zés is. Volt olyan időszak, amikor sok fiatal járt be a filmstúdióba, akikből aztán
páran profik lettek, pl. Hadarics Gábor és Lengyel Sanyi…
A Győri Amatőr-
film Stúdió utolsó
időszakában én
vettem át a veze-
tést, egészen 90-
ig. Pár évvel
előtte (1986) egy
új technikai rend-
szer jelent meg,
a videótechnika.
És ez már egészen más eszközöket igényelt. Amíg a filmezésnél viszonylag
drága volt a nyersanyag, itt a nyersanyag szinte ingyen volt. Viszont a vágási
technikához akkor még nem álltak rendelkezésre azok a berendezések, amit
elfogadható áron be lehetett volna szerezni. Az új technikával együtt egy új
irányzat is megjelent, és a Hartyándi Jenő vette át gyakorlatilag, pontosabban
folytatta a filmkészítők vezetését. Meghirdette a Mediawave-et és egy teljesen
új szellemiséggel folytatta azt a munkát, amit mi sok évvel ezelőtt elkezdtünk.

A portréfilm első riportja közben (2015)
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(Kisalföld, 1976.05.12.)

Hagyomány már, hogy a Kiváló Együttes cím-
mel kitüntetett Győri Amatőrfilm Stúdió
évente megrendezi amatőrfilm-estjét. Az
esten kívül a filmeket sokszor vetítik klubok,

iskolák, művelődési házak. Az elmúlt három
évben tizenöt filmet a Magyar Televízió is sugárzott. Ebben a hónapban

is műsorra tűznek három díjnyertes filmet. Május 19-én este 18 órakor a győri
Petőfi Sándor Ifjúsági Házban mutatják be dr. Kárpáti György: Impressziók, Cse-
nár Imre-dr. Haffner Szabolcs: Pozsgai Pálné, dr. Czigány Jenő: Napóleon em-
lékei Győrben, dr. Haffner Szabolcs: Szemtől szembe, Alexy Miklós: A kábeltető,
Kovács R. Ákos: A kefekötő, Kovács Róbert-Szaló Lajos: És elmúlt egy esztendő,
dr. Haffner Szabolcs-Csenár Imre: Embert mozgásáról, Kovács Róbert-Szaló
Lajos: Iratos házak I-II., Békés Imre: Gyermekvilág, Ámon András: Gitártanul-
mány két-három stílusban koncepció nélkül című filmjét.

Kishír

(Kisalföld, 1976.08.18.)

Amatőrfilm-fesztivál Győrött. Szeptember 8. és 12. között rendezik meg Győrött
a szocialista országok amatőrfilm-fesztiválját. A szocialista országok amatőrfil-
meseinek idei seregszemléje sorrendben az ötödik. A Kulturális Minisztérium az
európai szocialista országokon kívül meghívta a seregszemlére Kubát és az
ázsiai szocialista országokat is.

(Kisalföld, 1976.09.12.)

Befejeződött Győrött, a Petőfi Sándor Ifjúsági Házban a szocialista
országok amatőrfilmeseinek fesztiválja. A három nap alatt hat szocialista ország
ötven filmjét láthattuk. A szemle végeztével arra kértük Bán Róbertet, a Magyar
Amatőrfilm Szövetség és a zsűri elnökét, hogy vázolja, merre tart a környező or-
szágokban az amatőrfilm-mozgalom. 
- Az egyes országok 90 perces kollekcióját maguk állították össze, és mivel a
művészi periódusok nem fesztiváltól fesztiválig, naptári év szerint változnak az
ilyen összeállítás nem tükrözi pontosan a színvonalat. Hiszen kompromisszu-
mok, esetlegességek is befolyásolhatják. Ez óvatosságra int véleményem meg-
fogalmazásában. Impresszióim szerint nem mutatkozik új jelenség a szocialista
országok amatőrfilmes törekvéseiben. Persze kérdés, hogy szükség van-e vál-
tozásra, hiszen ezekben az országokban az elmúlt néhány év alatt nem történt
olyan jelentős társadalmi változás, aminek tükröződnie kellene az amatőrfilm-
mozgalomban. 
- Milyen tehát ez a mozgalom? 
- Tükrözi a társadalmi élet konszolidációját, kiegyensúlyozottságát. A jól bevált
műfajokban, a jól bevált módszerekkel dolgoznak az amatőrök. Egyre erősödik
az animációs - vagyis a rajz és báb - filmek iránti érdeklődés. Ebben a munka-
igényes műfajban biztos jó a színvonal. Régi és magától értetődő műfaj a doku-
mentumfilm, amely általában helyi problémákat dolgoz fel, de nagyon széles
témakörben mozog. Ilyet minden ország programjában láthattunk. Különösen
erős ez a törekvés a szovjet amatőrök közt, de vetítettek a csehszlovákok a Szu-
déta vidékről, a románok egy kézilabda-csapatról, és láttunk például ötgyerme-
kes NDK-beli családanyáról készült filmet is. Kellemes meglepetés, hogy minden
ország összeállításában több volt a humoros, ironikus alkotás. 
- Ebben a mezőnyben hol helyezkedik el Magyarország?
- A tavalyi nemzetközi fesztivál zsűrije a magyar kollekciót ítélte a legjobbnak,
az idei viszont nem emelkedik az átlag fölé. Ebből természetesen hiba lenne
pesszimista következtetést levonni. Mozgalmunk erényei az idén is láthatók vol-
tak: jó felkészültségű animátorok és széles körű társadalmi érdeklődés. Továbbra
a gondunk azonban, hogy az amatőrfilmet még mindig kevesen művelik: a me-
gyék felében például egyáltalában nincs amatőrfilmezés. 
- ugyanakkor az amatőrfilmezés bázisai nem Pesten, hanem vidéken vannak,
és mi törekszünk is arra, hogy az országos fesztiválokat vidéki városokban ren-

dezzük. 
- Mi úgy érezzük, Győr is ilyen bázis. 
- Győr szilárd pontja az amatőrfilmezésnek mind az alkotásban, mind pedig a
mozgalmi életben. A győri filmesek specialitása már régóta a közéleti töltésű,
jobbító társadalmi szándékú dokumentumfilm, amelyre keresve sem tudok jobb
példát találni, mint „A 700-át” címűt. Ez Győr jubileumára készült, bírálva, de
szeretve és ünnepelve a várost. A mostani szemlén kilenc magyar film közül
három Győr-Sopron megyeieké volt, és nem a témaválasztás, hanem a színvo-
nal jogán. Jó munkájuk, ügyszeretetük az országos és nemzetközi szemlék meg-
rendezésében is megnyilvánul. Ez a gondos rendezéstől, a jó hangulatig terjed.
A Petőfi Sándor Ifjúsági Ház fennállása óta igazi házigazdája rendezvényeink-
nek, és ezt örömmel vesszük - mondotta Bán Róbert, a nemzetközi fesztivál zsű-
rijének elnöke. (Gi)
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1977
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Május 13-14. az első Győri Jazznapok a KTMF-en és az Ifjúsági házban, a jazzklub 
szervezésében ▪ elhunyt Kormos István (Mosonszentmiklós, 1927), költő, meseíró, fordító, aki

Győrben tanult és sokat járt vissza és a hetvenes években induló fiatal győri irodalmár 
generáció, a Kassák Kollégium „mentora” volt ▪ június 22-én átadták az új Rába ETO stadiont,

amely a korszakban az egyik legmodernebbnek és legnagyobbnak (25 ezer) számított. Az 
avatásra a XIII. nyári úttörő-olimpia keretében került sor. ▪ elhunyt Kovács Margit (Győr, 1902)

szobrász, kerámikus ▪ befejeződik az Adyváros építése (1967-ben indult)
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Prágában nyilvánosságra kerül a Charta '77, 34 magyar értelmiségi szolidaritást vállal a 
mozgalommal ▪ A Népligetben átadják a Planetáriumot ▪ Budapesten aláírják a 

bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítéséről szóló csehszlovák-magyar kormányközi
egyezményt 

AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI
A márványember (r. Andrzej Wajda) ▪ Annie Hall (r. Woody Allen) ▪ Csillagok háborúja 

(r. George Lucas) ▪ A csipkeverőnő (r. Claude Goretta) ▪ Nem kell mindig kaviár (13 rész, 
r: Thomas Engel) ▪ Talán az ördög (r. Robert Bresson) ▪ Fagyöngyök (r. Ember Judit) ▪ A vágy 

titokzatos tárgya (r. Luis Bunuel) ▪ Kórház a város szélén (20 rész, r: Jaroslav Dudek) ▪ 
Védőszínek (r. Krzysztof zanussi) ▪ Radírfej (r. David Lynch) ▪ Családi tűzfészek (r. Tarr Béla)



VI. Észak-Dunántúli Amatőrfilm Szemle
Győr, 1977. március 12.

győri díjazottak: I. díj: Dr. Haffner Szabolcs: Lido Jesolo megemlítve a Rábaközi
hímzések c. filmet ▪ II. díj: Dr. Czigány Jenő: Koponyalékelés 
különdíjak: Ámon András: Mosolytanulmányok ▪ Mészáros Tamás: K-I. 500

Tájegységi amatőr filmszemle 

(Kisalföld, 1977.03.15.)

Három megye - Győr-Sopron, Komárom és Veszprém - amatőrfilmeseinek táj-
egységi szemléjére került sor szombaton délután a Petőfi Sándor Ifjúsági Ház
színháztermében. Huszonegy film - amelynek zömét, tizenhatot a Győr-Sopron
megyeiek készítettek - került a zsűri elé. A színvonal nem haladta meg az átlagot,
sőt, éppen mert a győri amatőrfilmstúdió az egyik legjelentősebb klub az ország-
ban - a várt alatt maradt. A szemlén mutatkozott be két filmjével a nemrég Sop-
ronban megalakult stúdió is, amelynek a Liszt Ferenc Művelődési Központ ad
otthont. A tájegységszemle legjobb alkotójának dr. Haffner Szabolcs bizonyult
Lido Jezolo és Rábaközi hímzések című filmjei által. (Az utóbbiban Csenár Imre
volt az alkotótárs.) A zsűri két második helyet adott ki, a tatabányai Kerekes Lász-
lónak János bácsi című portréfilmjéért és a győri Czigány Jenőnek, aki a Kopo-
nyalékelés című filmjével adott nem mindennapi élményt a nézőknek. Harmadik
díjban részesült a soproni dr. Kárpáti György, aki Kapelláró József órásmesterről
(a napokban ünnepelte nyolcvanadik születésnapját) készített filmet, és a Veszp-
rémi Molnár-Bárdosi-Szegedi trió, akik Nincs szél címmel készítettek filmet. A
zsűri tárgyjutalomban részesítette a győri Mészáros Tamást KI-500 című és az
ugyancsak győri Ámon Andrást Mosolytanulmány című filmjéért. Két film, a Lido
Jezolo és a Koponyalékelés vehet részt előzsűrizés nélkül az országos amatőr-
film-szemlén.

(Kisalföld, 1977.03.26.)

Sok-sok karriertörténet kezdődik úgy, hogy a fiatal amatőr egyik produkcióját
meglátta a tekintélyes és a hivatásos művész és felfedezte a pályakezdő tehet-
ségét. Ámon András győri műszerész a tavalyi országos amatőrfilm szemlén
harmadik díjat nyert Gitártanulmányok című rajzfilmjével. utána megkereste dr.
Matolcsy György, a Pannónia Filmstúdió vezetője, és felajánlotta, küldjön be ön-
álló forgatókönyvet: egyébként a stúdió ad számára alapanyagot, csináljon filmet,
és ha jó lesz, bemutatják a moziban.
Karrierről természetesen még szó sincs, hiszen minden attól függ, hogyan tud

élni Ámon András ezekkel a lehetőségekkel. Mindenesetre a forgatókönyv első
variációja már elkészült - első nagy sikerű filmjének, egy gyurmából készült em-
berkének a kalandjai - és dolgozik a gitártanulmányok újabb, 35 milliméteres,
színes változatán.
Saját bevallása szerint is a forgatókönyvírás igen nehezére esik. Jobban érzi
magát, ha rajzban gondolkodhat, ha az ötletek nem egy előre megírt forgató-
könyv szerint követik egymást. Szívesebben bízza magát a pillanatnyi hangu-
latra, találékonyságra, a figura önálló mozgására. Hagyja, hogy egyik ötlet hozza
magával a másikat. Tudniillik könnyebben rajzol, mint ír vagy beszél. Persze ez
a rajzolás nem csupán könnyű, szórakoztató játék. Kemény munka is: a film
egyetlen másodpercéhez tizenkét rajzra van szükség. Pausz papíron megraj-
zolni, celluloid lapra átmásolni, kifesteni. Aztán ugyanez a háttérrel. 
Két éve lépett először a nyilvánosság elé animációs filmjével. Tagja a Győri Ama-
tőrfilm-stúdiónak, amely - bár rajzfilmmel itt ő foglalkozik egyedül - jó szakmai-
baráti közösség egy kezdő számára. „Tudat alatt" már régóta készülődött benne
ez a műfaj: szívesen festett, gitározott zenekarban, és egyáltalán: ha zenét hall-
gat, képek jutnak eszébe. A zene és a rajz, a zene és a mozgás kapcsolata iz-
gatja legjobban. Egyformán kedveli a klasszikus, a barokk és a beatzenét.
”Bartóknak jó filmzenéje van" - mondja. Példaképei a jellegzetes figurákat rajzoló
karikaturisták - Hihi, Sajdik - és a zenét meg a színeket, formákat, vonalakat tö-
kéletes harmóniába hozó Jankovics Marcell.
Ámon András filmjeire az ötletek gazdagsága - nem egyszer túlburjánzása - a
humor, az irónia a jellemző. A közönség hálás ezért: Clepsi nevű saját figurájának
csetlését-botlását, vagy a Virágot a világnak című filmjének szelíd Iíráját gyakran
köszöntötte taps a nézőtéren. Az amatőrfilm közönsége ugyanis lelkesebb és
őszintébb, mint az igazi mozié: gyakran egyenesen beletapsol a vetítésbe, ha
tetszik neki valami.
A múlt heti győri amatőrfilmszemlén Mosolytanulmányok című filmjével nyert
díjat. (g.b.)

A felszabadulás pályázat amatőrfilmes
díjai

(Kisalföld, 1977.04.03.)

I.témakör: 
II. díj (2000-2000 Ft): Csenár Imre-dr. Haffner Szabolcs: Rábaközi hímzések ▪
Kovács Róbert-Szaló Lajos: Hímes tojások ▪ Kovács R. Ákos: Kötélfonók 1 
II. Témakör: 
III. díj: (1500 Ft): Békés Imre: Sz. Egyed Emma 
III. Témakör: 
III. díj (1500-1500 Ft): dr. Czigány Jenő: Koponyalékelés ▪ dr. Kárpáti György:
Kapelláró József órásmester ▪ IV. díj: (1000 Ft): Mészáros Tamás: K-1. 500 m.

XXIV. Országos Amatőrfilm Fesztivál 
Nagykanizsa, 1977.04.08-10.

zsűri: 
Bán Róbert, filmrendező, a zsűrielnöke ▪ Rátki András, az MSzMP KB Kulturális
Osztályának munkatársa ▪ Mihályfi László, filmrendező ▪ Gyulai Liviusz, grafikus
▪ Bánszky Pál, művészettörténész ▪ Kiss István, népművelő ▪ zalavári Gyula,
Művelődési Központ igazgató 
győri filmek a versenyben: 
Dr. Czigány Jenő: Koponyalékelések ▪ Mészáros Tamás: K-1 500m ▪ Dr. Haffner
Szabolcs: Lido Jeselo (útifilm, színes) ▪ Dr. Haffner Szabolcs & Csenár Imre &
Ámon András: Szemtől-szembe 
győri díjazott:
tárgyjutalom - Dr. Czigány Jenő "KOPONYALÉKELÉSEK" c. filmjét tudományos
ismeretterjesztő tevékenységéért 
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Normál, vagy szuper-nyolc  
Mire számíthatunk a jövőben? - kérdeztük az OFOTÉRT fotóosz-
tályán. 

Mivel mind a tőkés, mind a szocialista országok már leálltak a 2x8 mm-es felve-
vőgépek gyártásával, ezek a típusok fokozatosan kiszorulnak a kereskedelem-
ből, és átadják helyüket a szuper 8mm-es felvevőknek. Magyarországon az
OFOTÉRT eddig többféle felvevőgépet hozott forgalomba, a Minolta, a Canon,
az Eumig, az Elmo és a Chinon gyár termékeit. A jövőben kizárólag a Chinon tí-
pusú felvevők lesznek kaphatók. Ennek oka az, hogy a többi típusokhoz viszo-
nyítva sokkal olcsóbbak, és így a magyar amatőr zsebekre inkább méretezettek.
Állítólag az alacsony ár nem jelent gyengébb minőséget, ez azonban majd gya-
korlatban válik el…

(Kisalföld, 1977.08.23.)

Pénteken délután a Liszt Ferenc Mű-
velődési Központban hirdették ki a
„Sopron 1277-1977" című országos
amatőrfilm-pályázat eredményét. 
Matejka Mária stúdióvezető elnökleté-
vel összeült, neves filmrendezőkből
álló bíráló bizottság döntése alapján az
Idegenforgalmi Kiadó és Propaganda
Vállalat filmstúdiója által felajánlott fő-
díjat Horváth István soproni egyete-
mista kapta meg Téli etűdök című
filmjéért. A pályázaton díjazták még:

Békési Imre (Sopron) Sz. Egyed Emma és Téli szerelem. - Bernáth Gyufa (Ka-
posvár) üdvözlet Sopronból, - dr. Kárpáthy György (Sopron) A Mária-Magdolna
templom Sopronbánfalván. A műemlékesek, Kapelláró József órásmester - a
Liszt Ferenc amatőrfilmstúdió kollektívája (Sopron): Sopron 1277-1977  - vala-
mint Kovács Róbert és Szaló Lajos (Győr) Hímes tojások című filmjeit.

(Kisalföld, 1977.09.30.)

Bizonyára sokan emlékeznek az 1975-
ös amatőrfilmek nemzetközi fesztivál-
jának néhány alkotására - akár Tímár
Péter nagydíjas animációs filmjére, a
Kérdés és üzenetre, amely megrázó
erővel, újszerű eszközökkel mutatta be
a háború borzalmait. Akár a Kulcs című
csehszlovák játékfilmre, amely az
amatőrfilmesek lehetőségeit vizsgálta. 
A kétévenként Győrött megrendezett
esemény érdekessége, hogy a fesztiválon csak olyan alkotások vehetnek részt,
amelyek nemzeti vagy nemzetközi fesztiválokon már díjat nyertek. Idén október
13-16-ig rendezik meg a díjnyertes amatőrfilmek III. nemzetközi fesztiválját a
megyeszékhelyen.
A rendezvényről Kovács Róbert, a Győri Amatőr Filmstúdió vezetője, a fesztivál
titkára elmondta, hogy húsz ország képviseletében mintegy 130 alkotás szerepel
a programban. Az európai szocialista országok mellett részt vesz például Spa-
nyolország, Olaszország, Finnország, NSzK, Luxemburg. Országonként 60 per-
ces filmkollekció szerepelhet. A Nemzetközi Amatőrfilm Szövetség (uNICA)
rendezvényeként jegyzik a győri találkozót, amelyen a játékfilmtől az animációs
filmekig minden műfaj képviseli magát. Hét tagú nemzetközi zsűri dönt a díjakról.
Az elnök Gaál István filmrendező, tagjai Bán Róbert filmrendező, José Parra Es-
terez, spanyol múzeumi szakember, néprajzi filmes, és az ismert olasz amatőr-
filmes, Rolf Mandoles, egy szovjet és egy lengyel szakember. A zsűri alelnöke,
az uNICA elnöke, Josef Walterscheidt. A vetítések a Petőfi Sándor Ifjúsági Ház-
ban lesznek a korábbi gyakorlattól eltérően, nyilvánosan. Az ünnepélyes meg-
nyitó október 13-án lesz. A szünetekben sor kerül az úgynevezett információs
vetítésekre. A résztvevő filmesek közös szakmai beszélgetéseken találkozhatnak
egymással. A magyar kollekció összeállítását az Amatőrfilm Szövetség végzi,

(Kisalföld, 1977.10.14.)

A világon egyedülálló filmfesztiválnak ad otthont Győr városa - az idén harmad-
szor. Sőt nemcsak otthont ad, hiszen a fesztivál gondolata is Győrből indult el,
egy lelkes amatőrfilmes alkotóközösség, a többszörösen kitüntetett győri ama-
tőrfilmstúdió munkája mind szélesebb körű elismerésének eredményeként. Ran-
got, a világelsőséget az jelenti, hogy kétévenként a már díjnyertes amatőrfilmek
nemzetközi fesztiválját, a filmek alkotóit a szakma legjobbjait köszöntheti a város
- harmadszor gazdag tapasztalatok birtokában.
Az fesztiválon 13 ország vett részt, a másodikon már 18 ország, az idén a részt
vevő országok száma ugyan ismét 18, a bemutatásra váró filmeké viszont meg
haladja a százhúszat. A nevezők között találjuk Bulgária, Csehszlovákia, Auszt-
rália, Ausztria, Finnország, Jugoszlávia, Lengyelország. Luxemburg, Málta, az
NDK, az NSzK, Spanyolország, Szovjetunió, Olaszország, Románia, Svédor-
szág és természetesen a rendező Magyarország filmjeit és alkotóit. A győri ha-
gyományokhoz híven helyi alkotók filmje is közönség elé kerül - dr. Haffner
Szabolcs és Csenár Imre Embert mozgásáról című alkotása.
A fesztivál október 13-tól 16-ig tart. A tegnapi megnyitón megjelent Kreiter Mária,
az MSzMP megyei bizottságának osztályvezetője, Kollár Tibor, az MSzMP Győr
városi Bizottságának titkára, Gaál István filmrendező, a zsűri elnöke. Módos De-
zsőné, Győr megyei város Tanácsának elnökhelyettese köszöntötte a résztve-
vőket. Szólt a film általános jelentőségéről, majd vázolta a fesztivál kialakulását,
fejlődését, végül sok sikert kívánt a vetélkedő filmeseknek. A győri Petőfi Sándor
Ifjúsági Házban délután után 5 órakor meg is kezdődtek a vetítések. Ausztrália,
Ausztria, Bulgária és Csehszlovákia filmjeit mutatták be. Ma délelőtt 10 órakor
kezdődik a program, s délután 15 órakor folytatódik. A vetítések nyilvánosak.

körülbelül tíz film kerül a közönség elé, a bemutatkozónak győri résztvevője is
lesz. Idén először adják át Győr különdíját, az Aranykakas-díjat, Som János győri
keramikusművész alkotását. (J. J.)

III. International Festival GYŐR of
Prize-winning Amateur films 
Fesztiváli jegyzet

(AmatőrFilm 77/4)

Idén is sok érdeklődőt vonzott Győrbe a harmadik Nemzetközi Fesztivál. Hiszen
ugyan ki ne lenne kíváncsi, hogy mit tudnak másutt az amatőrök, különösen a
díjnyertesek? És vajon hányan láthattunk idáig például ausztráliai, luxemburgi,
máltai vagy svéd filmet? /A cseh, francia és spanyol tekercsek sajnos nem ér-
keztek meg...!/ A négy nap tehát élménygazdagnak ígérkezett - de bosszúságban
gazdagnak bizonyult. 
Tájékozódni szerettünk volna, ám a sokszorosított programban csupán az eredeti
címeket böngészhettük. Tolmács híján kínzó bizonytalanság gyötörhetett: mit je-
lent mondjuk az, hogy TÁMÁN KAIKEN SINuLLE ANNAN? /Hát még, ha ez hu-
szonnégy nehéz perc után sem derült ki./ Szintén rejtély maradt, hogy melyik
mű milyen díjat nyert, hol és mikor? S őt, hogy valóban nyert-e? Ezt a gyana-
kodó, ám néhány esetben jogosnak látszó kérdést könnyű lett volna elkerülni,
ha valaki minden vetítés előtt a fontosabb adatokat bemondja. Nem így történt. 
Maradt a találgatás, az ingerültség. A résztvevők közül többen is panaszolták,
hogy a fesztivál színvonala alacsonyabb volt, mint néhány országos, urambocsá!
sikerültebb tájegységi bemutatóé. Leginkább azok bosszankodhattak, akik csak
egy napra jöttek, hogy a díjnyertesek fesztiválján díjat nyert filmeket láthassák.
Ez a vetítés vasárnap délután öt órakor kezdődött, amit kevesen tudtak kivárni. 
A Petőfi Sándor Ifjúsági Ház nézőterén ekkor valószínűleg nem az edzett ama-
tőrök ültek, hanem azok, akiknek náluk is több tájékoztatásra lett volna szüksé-
gük - nem félretájékoztatásra. Azt hitték, hogy a legjobb filmeket láthatják. Ám
az olaszok addigra hazavitték a Park Hotelt, helyette hát újra vászonra került a
tizenkét percben semmitmondó GO... SAILS... GO. Mindez ugyancsak egyetlen
szó magyarázat nélkül. 
Még a zsűri jegyzőkönyvét sem olvasták fel, mely szerint a legjobb nemzeti kol-
lekciónak járó díjat a Szovjetunió kollekciója kapta, és hét filmet jutalmaztak azo-
nos díjjal. A győriek fogadást, hangversenyt, autóbuszos kirándulást és
orgonakoncertet is szerveztek. Hogy a városban nincs olcsó szálloda, arról nem
ők tehetnek. Mindenesetre érdemes fontolóra venni: hogyan is láthatnánk a kö-
vetkező nemzetközi fesztiválon többen, jobb filmeket? (- keresztes -)
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VII. Észak-Dunántúli Amatőrfilm Szemle 
Veszprém,1977.12.03-04.

(AmatőrFilm 78/1)

…A győriek csalódást okoztak, bár egy I. díjat (László Miklós, Fertőd: Nagyapám)
és egy II. díjat nyertek (Kálmán Ferenc, Győr: Korsó). Hiányoltuk Kovács Ró-
bertet, Kárpáti Györgyöt, Békés Imrét és eddigi teljesítménye alapján többet vár-
tunk Haffner Szabolcstól és Csenár Imrétől. A nagyapám c. film nyerte meg
leginkább tetszésünket (előzsűri nélkül javasoltuk az Országos Fesztiválra),
amely szikáran, de nagyon bátran és jól komponált fekete-fehér képekben vil-
lantja fel egy öregember hétköznapjait. 
Tájegységi összesítő táblázatból kiemelve:
Győr-Sopron megye: Bemutatott filmek száma 8 db, díjak 2 db, AF ’78-ra javasolt
film 1 db.

VII. Országos Néprajzi Amatőrfilm
Szemle
Dombóvár, 1977. november 25-27.

II. díj: Győri Amatőrfilm Stúdió tevékenységéért, kiemelve a Kötélgyártás és a
Szíjjas c. filmeket
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1978
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Átadják az új győri színházat ▪ megjelenik Villányi László első, Délibábünnep című 
verseskötete ▪ átadják az adyvárosi Vásárcsarnokot ▪ Jazzmajális az Ifiházban és KTMF-en az
első győri jazzklub szervezésében ▪ Ez évben jelenik meg a győri Műhely folyóirat első száma.
Első főszerkesztője dr. Gecsényi Lajos volt. ▪ megjelenik Borbély János első kötete, Egyszerű

ez címmel.
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Egyesült Államok ünnepélyesen visszaszolgáltatja Magyarországnak a Szent Koronát és a 
koronázási ékszereket ▪ Angliában megszületik Louis Brown, az első lombikbébi ▪ I. János Pál

néven pápává választják a krakkói érseket, Karol Józef Wojtylát
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Keménykalap és krumpliorr (Bácskai-Lauró István) ▪ A szarvasvadász (r. Michael Cimino) ▪ 
Picasso kalandjai (r. Tage Danielsson) ▪ Angi Vera (r. Gábor Pál) ▪ Dallas (1991-ig 356 résszel,
az MTV 1990-97 között sugározta, p. Leonard Katzman) ▪ Félénk vagyok, de hódítani akarok

(r. Pierre Richard) ▪ BuÉK! (r. Szörény Rezső) 



A Felszabadulási pályázat 
amatőrfilmes eredményei
ÍGY LÁTTA A ZSÜRI 

(Kisalföld, 1978.04.06.)

A megyei felszabadulás pályázat értékelése után rövid interjúinkban arra kértük
a zsűrik elnökeit, mondják el véleményüket az egyes művészeti ágak pályamű-
veinek színvonaláról. Hegedüs zoltán, a Filmvilág főszerkesztője:
- Helyenként kifejezetten jó mesterségbeli tudással, szinte profi munkával talál-
koztam. Rendezőileg és dramaturgiailag kevésbé mondható sikeresnek minden
film. Helyenkénti szépelgés, műfaji zavarok gyengítették jó benyomásainkat. Itt
előtérbe lép a stúdió nevelő feladata és lehetősége. Nagyon egységes és szép
viszont az operatőri munka, kiválóan oldják meg feladatukat az operatőrök. A
kisjátékfilmekben a színészvezetéssel van még gondunk. S még valamit. Az
amatőrök teljesítik azt a nemes feladatukat, hogy feltérképezik a régi, kihalófél-
ben lévő, különlegességnek, érdekességnek számító foglalkozásokat, művésze-
teket. De ezeket nagyobb kritikával kellene szemlélniük és ábrázolniuk. 
1. témakör: 
I. díj: Kovács Róbert - dr. Kárpáti György (kiemelt) 6000 Ft 
II. díj: Kovács Róbert 4000 Ft 
III. díj: dr. Kárpáti György 3000 Ft 
2. témakör:
III. díj: Mészáros Tamás 3000 Ft III. díj: Mészáros Tamás - Csukly Ödön 3000 Ft 
III. díj: dr. Haffner Szabolcs - Csenár Imre 3000 Ft 
3. témakör:
I. díj: László Miklós 5000 Ft 
II. díj: Ámon András 4000 Ft 
III. díj: Kálmán Ferenc 3000 Ft 
„Legjobb operatőr" díj: dr. Kárpáti György 2000 Ft 
„Legjobb forgatókönyv" díj: dr. Haffner Szabolcs 2000 Ft 

XXV. Országos Amatőrfilm Fesztivál  
Székesfehérvár, 1978.04.06-09.

zsűri: Simó Sándor – elnök, filmrendező, a HuNNIA Studió vezetője ▪ Bernáth
László – kritikus ▪ Fábián László – író ▪ Gazdag Gyula – filmrendező ▪ Mihályffy
László – operatőr-rendező ▪ Rátki András - MSzMP KB munkatársa ▪ Szilveszter
András - Magyar Televízió főosztályvezetője
győriek a versenyprogramban: Mészáros Tamás: A vízimolnár ▪ Mészáros
Tamás: Tóth Abonyi Balázs szíjas ▪ Kovács R. Ákos: Kötélfonók ▪ Kovács Róbert:
Lelkész másodállásban ▪ Kovács Róbert & dr. Kárpáti György: Falu a határszélen
▪ László Miklós: Nagyapám (Győr) 
győri díjazottak: II. díj: Kovács Róbert: Lelkész másodállásban
tárgyjutalmak: Kovács R. Ákos: Kötélfonó 

(Kisalföld, 1978.05.18.)

Az Osztrák Amatőrfilm Szövetség meghívására a múlt héten a Győri
Amatőrfilm Stúdió négy tagja Bécsbe látogatott másfél órányi műsorral bemu-
tatkozni osztrák amatőr társaik előtt. A meghívásban személyes része volt Egon
Hollandernek, aki a nemzetközi amatőrfilmfesztivál alkalmával már többször járt
nálunk, és ismeri a magyar, a győri amatőrök munkásságát. 
A Bécsben bemutatott műsorba két budapesti amatőr filmje került be, és nyolc
győri film: többségük olyan, amely hazai vagy nemzetközi szemléken díjat nyert,
vagy a televízió bemutatta. Így láthatták az osztrák amatőrök többek között Ámon
András Virágot a világnak, Kovács Róbert-Szaló Lajos Iratos házak, dr. Haffner
Szabolcs-Csenár Imre Embert mozgásáról című filmjét.
A vetítés az Osztrák Amatőrfilm Szövetség klubjában volt, ahol a házigazda, a
klubelnök dr. Eduard Tschokl és sok filmes érdeklődő nézte meg a programot. A
vetítés után élénk vita kerekedett szakmai, művészeti, esztétikai és társadalmi
kérdésekről. Az osztrák amatőröket nagyon érdekelte például a magyar amatőr-
filmes mozgalom, hiszen az övéké más rendszerben működik, mint a miénk. A
vendéglátó klubnak például 260 tagja van, saját 100 személyes mozija. (Nemrég
ünnepelte 50. jubileumát, a vacsorán Kirschlager köztársasági elnök is megje-
lent.) A klub önellátó; tagjai évente 800 schilling tagdíjat fizetnek, de ezért nem
kapnak anyagot és felszerelést. Filmtechnikai stúdiumokat, tanfolyamokat ren-
deznek, ezeknek tandíjából, a vetítések 30 schillinges belépődíjából és egyéni
adományokból tartják fenn a klubot. Az osztrák filmeknek jó hírük van a győri

AF-’78 - Filmek a másik ágról
Országos Amatőrfilm Fesztivál Székesfehérváron

(Filmvilág, 1978, június + AmatőrFilm 78/3-4)

… Kovács Róbert filmje, a Lelkész másodállásban voltaképpen portréfilm is le-
hetne, ám lényegét tekintve különbözik a fesztivál portréfilmjeitől.
Abban ugyanis, hogy nem egyszerűen egy
papról nyújt ismereteket,
hanem - kimondva ki-
mondatlan - arról a társa-
dalmi változásról, amely
országunkat jellemzi. Tu-
lajdonképpen a cím nem
pontos, a két szó közötti
gondolatjel pontosíthatná.
Egy lelkészről beszél, aki a
tsz-ben is dolgozik. Vagyis
aki - hivatását sem föladva -
megkereste helyét falujában.
És ez már általánosabb tétel,
mint amik a portréfilmekben
megfogalmazódnak. (Jegyez-
zük meg: Kovács egy másik
filmje - Falu a határszélen - is
publicista érzékenységről vall.) 
…Mivel egy fesztiválról számo-
lunk be, illő, hogy a rendezés, a
lebonyolítás erényeit is kiemeljük.
Ilyen színvonalas vetítési techni-
kára még nem volt példa az eddigi országos rendezvények történetében. A hu-
szonötödiket - úgy látszik - ezáltal is jó emlékezettel soroljuk be a fesztiválok
történetébe, miként az sem maradhat említetlen, hogy itt szerepelt először -
igaz, csak bemutatóként - az új (amatőröknek mindenképpen!) technika a
video. Rövidesen alighanem a hivatalos program is bővülni fog vele. (Fábián
László Filmvilág, 1978. június 1. szám)

Országos Néprajzi
Filmszemle 
Dombóváron
1978.11.24.

(AmatőrFilm 78/5-6)

A szemlére 32 film érkezett be,
amelyek a néprajzi filmezés
különböző területén készültek.
Örvendetes módon az úgyne-
vezett elsődleges, tudományos
értékű filmdokumentummal talál-
kozhatott a zsűri a legnagyobb
számban. 
győri díjazottak:
I. díj - Mészáros Tamás: A vízimol-
nár és Hegedűkészítő 3.000 Ft 
a zsűri különdíját kapták:  
Kálmán Ferenc: A böződi szalmafo-
nás; Bethlemezés és a Fazekasfilm
c. filmekben nyújtott hiteles néprajzi
dokumentálásért 1.000 Ft 

(Kisalföld, 1978.12.13.)

A múlt hét végén rendezték meg Tatán a du-
nántúli tájegységi amatőrfilm-szemlét. A

Győr-Sopron megyei amatőrök közül megosztott harmadik díjat
nyert Békési Imre, illetve Kárpáti György (Sopron) egy-egy filmjükkel. A zsűri kü-
löndíját kapták egy-egy filmért, illetve kollekciójukért Mészáros Tamás, Csukly
Ödön, Kálmán Ferenc és Koller Antal (Győr).

fesztiválon. Remélhetőleg láthatunk néhányat közülük az ősszel: a győri ama-
tőrfilmesek viszontlátogatásra hívták meg osztrák kollégáikat. (g. b.)
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1979
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Markó Iván vezetésével (1979-1991) megalakul a Győri Balett. Az együttes tagjai… „Az Állami
Balettintézettől átvett diploma után, úgy döntöttek, hogy nem szélednek szét, hanem együtt

építik a karrierjüket. ügyüknek megnyerték Markó Ivánt, aki búcsút mondott a Maurice Bejárt
világhírű együttesének Brüsszelben. Győrbe jött, s az együttes vezetője lett.” Az alapító 

táncosok: Kiss János, Bombicz Barbara, Tárnoki Tamás, Dombrovszky Éva, Krámer György,
Horváth Erika, Demcsák Ottó, Király Melinda, Szabó Elemér, Szigeti Gábor, Greiner Éva, 

Németh István, Horváth Gizella, Szekeres Lajos. ▪ stencilezett formában, Győrben megjelenik
az országos földalatti terjesztésű Jazz Studium, amelyet később „nulladik” számnak keresztel-
nek el, mert a folyamat 4 évre megszakad (utána 1982-1990 között folyamatosan működik) ▪

október 3. – KEK 1. forduló - Rába ETO – Juventus FC 2 : 1 – „Dino zoff, Claudio Gentile, 
Sergio Brio, Gaetano Scirea... Csak néhány legenda, abból a Juventusból, amely 1979-ben a

KEK első fordulójának visszavágóján kikapott Győrben az ETO-tól. Bár a 2-1-s győzelem 
szenzációnak számított, a továbbjutáshoz kevés volt, a torinói odavágó 2-0-s veresége miatt…

Ekkor még nem is sejthették a győri szurkolók, hogy a Juve elleni siker, csak a kezdete volt
egy csodálatos időszaknak: Verebes József az idény végén átvette a csapat irányítását és

megkezdődött a klub történetének legsikeresebb időszaka.” ▪ „az alma 2-4 forinttal volt 
drágább, mint tavaly ilyenkor, és a tojás ár is felszökött 2,40-ig.” a Dunakapu téri piacon írja a 

Kisalföld október 21-én.
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

A Khomeini ajatollah vezette forradalom nyomán Irán iszlám köztársasággá alakul ▪ Margaret
Thatcher az első női brit miniszterelnök ▪ Tíz évvel elkészülte után bemutatják Bacsó Péter A

tanú c. filmjét
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Ajándék ez a nap (r. Gothár Péter) ▪ Apokalipszis most (r. Francis Ford Coppola) ▪ A bádogdob
(r. Volker Schlöndorff) ▪ A kis Valentino (r. Jeles András) ▪ A nyolcadik utas: a halál (r. Ridley
Scott) ▪ Brian élete (r. Terry Jones) ▪ Stalker (r. Andrej Tarkovszkij) ▪ Mindhalálig zene (r. Bob
Fosse) ▪ Verzió (r. Erdély Miklós) ▪ Amatőr (r. Krzysztof Kieslowski) ▪ Égigérő fű (r. Palásthy

György) 



Dolgoztak a zsűrik 

(Kisalföld, 1979.03.15.)

Tavaly módosították a megyei felszabadu-
lási pályázat rendszerét: ezután három-
három művészeti ágban évenként felváltva

hirdetnek pályázatot. Az idén az amatőrfilmesek, a fo-
tósok és - első ízben - az iparművészek küldhették be pályaműveiket. Hétfőn,

kedden az amatőrfilm és a fotó zsűrije döntött, tegnap pedig a megyei művelő-
dési ház klubjában az iparművészek által beküldött munkák kerültek mérlegre. 
Huszonegy jeligével több mint száz alkotás érkezett be: fémplasztika, falinaptár,
szőnyeg, gobelin, lószőrből font ékszerek, ötvösmunkák, plakátok, szobrok stb. 
Eredményhirdetés (mindhárom művészeti ágban) április
3-án lesz.

(Kisalföld, 1979.04.04.)

5000 forintos díj: dr. Kárpáti György: Izoláció
5 000 forintos díj: dr. Haffner Szabolcs-Szaló Lajos: Mutasd a tenyered, mit rej-
tegetsz
5000 forintos díj: Kovács Róbert: Konfliktus nélkül
3 000 forintos díj: Ámon András: ABC
3 000 forintos díj: Békési Imre: Képzelt erdei séta
2 000 forintos díj: Kálmán Ferenc: Teofónia
2 000 forintos díj: Kiss Iván: üvegcsiszolók
2 000 forintos díj: Mészáros Tamás-Csukly Ödön: A hegedűkészítő
1 000 forintos díj: Koller Antal: Rajzverseny
1000 forintos díj: dr. Czigány Jenő: Őszi etűdök
1 000 forintos díj: dr. Kárpáti György: az Izoláció és a Hősi temető című filmek
operatőri munkájáért.

(AmatőrFilm 79/1)

A szemlére beérkezett
118 amatőrfilm, továbbá
a tájegységi szemlékről
előzsűri nélkül továbbju-
tott 20 film. A zsűri dön-
tése alapján az
Országos Fesztiválra
31 film került.
zsűri: zalán Vince
filmkritikus, a zsűri el-
nöke ▪ Balipap Fe-
renc, a Művelődési
Központ igazgatója
▪ Dárday István
filmrendező ▪ Mi-
hályffy László ren-
dező-operatőr ▪
Pándi András, az
MSzMP KB mun-
katársa ▪ Sipos
István hangmér-

nök. 
győri díjazottak: II. díj: Ámon András (Győri

Amatőrfilm Stúdió): ABC 

Amatőrfilmeseink elismerése  

(Kisalföld, 1979.04.18.)

Huszonhatodik alkalommal rendezték meg az Országos Amatőrfilm Fesztivált
az elmúlt hétvégén, amelynek Dombóvár új művelődési központja adott otthont.
A versenyre 160 filmet küldtek be. közülük 51 jutott a döntőbe: négy győri és
három soproni amatőrfilmes munkája is. Megyénk képviselői sikeresen szere-
peltek a fesztiválon. Ámon András „ABC" című animációs filmje második díjat
nyert, részt vesz a szocialista országok filmfesztiválján Bulinban, maid az au-
gusztusban megrendezésre kerülő uNICA világfesztiválon a finnországi Turku-
ban, s ugyancsak levetítik júniusban a nemzetek fesztiválján, amelyet
Ausztriában, Veldenben rendeznek meg. A fesztiválon adták át Kovács Róbert-

( K i s a l f ö l d ,
1979.09.06.)

Ámon András pe-
ches ember. Mindig

csak hetek múltán tudja meg,
hogy a világ melyik pontján nyert díjat valamelyik

filmje. A legutóbb is csak az Esti Hírlapból értesült, hogy a finnországi Turku-
ban, az uNICA (Amatőrfilmek Nemzetközi Szövetsége) világfesztiválon ABC
című alkotása harmadik díjat kapott, s azt is úgy mesélték neki, hogy a svájci
Filmarchívum megvásárolta az említett művét. 
Eddig szándékosan nem írtuk, hogy a fiatalember a Győri Amatőrfilmstúdió tagja,
ugyanis amit tőle a vásznon látunk, az egyáltalán nem hobbi-színvonal. Már
régen, azaz három-négy éve szétfeszítette az amatőr kereteket, s csak pechjé-
nek köszönheti, hogy nem megbecsült tagja a jóhírű magyar rajzfilmeseknek.
Hívják Pécsre, Kecskemétre, Pestre, ő azonban Révfaluban épít házat. Nem
akarja elhagyni Győrt. Azt szeretné, ha itt folytathatná, amit elkezdett. Jó példa-
ként lebeg előtte az említett pécsi és kecskeméti Pannónia Stúdió, ahol ugyan-
csak amatőr keretekből nőtt ki egy-egy hivatásos stúdió. 
- Nem nagy dologról van szó, sufnikban dolgoznak a híressé vált profik is. A
könnyebbségük, hogy nem minden kockát maguk rajzolnak, hanem segítőik is
vannak - magyarázza némi rezignációval. 
A rajzfilmkészítés valóban nem drága, ha a más filmes műfajokhoz hasonlítjuk.
Annál inkább türelemjáték. Egy ötperces rajzfilm körülbelül háromezer rajzból
áll, s még egy ügyeskezű rajzoló is hónapokig az asztal fölé hajolva dolgozik
azért a percek alatt lepergő kis filmért. 
A nagyközönség, a szakmai közvélemény egyaránt hálás a jó ötletért és a ked-
ves figurákért, azért a „játékosságért", amelyet oly ritkán láthatunk a nagy játék-
filmekben. Ámon Andrásnak mindkettőhöz jó érzéke van. ABC című filmjében
például a betűk kelnek életre, majd gyorsuló ritmusban különböző alakokká vál-
nak, s ezzel a művével a legjobb ötlet díját is elhozta egy ausztriai nemzetközi
fesztiválról. Animációs technikája változatos, s nem idegen tőle a képi szimbolika,
a közérthetőséget jobban kedveli. Alakjai közül a tüskeböki hajú, bumfordi, de a
végén mindig talpraeső figura tetszett legjobban. 
Végül a címadó magányosságról. Néhány más biztató kísérlet is akadt a me-
gyében a rajzfilm alkotásra, de Ámon András végeredményben magányosan
alkot nemzetközi mércével sikeres filmeket. Ha legalább két-három társa és ve-
télytársa jelentkezne (akiket szívesen vár a győri Petőfi Sándor Ifjúsági Ház
filmstúdiója), maga is könnyebben előreléphetne. (Horváth Sándor)

nek „Keserű víz" és „Visszafelé" című filmjeiért a Bialystokban megtartott film-
publicisztikai fesztiválon nyert aranydiplomát. A Magyar Televízió májusban be-
mutatja Ámon András „ABC'', Kovács Róbert „Spanyolozás" és dr. Kárpáti
György „A 353 485-ös" című filmjét. A Győrött működő amatőrfilmstúdió munkáját
dicséri, hogy vezetőjét, Kovács Róbertet meghívták a veldeni nemzetek feszti-
váljának zsűrijébe.

Filmbemutató  

(Kisalföld, 1979.04.25.)

Az Építőipari Tudományos Egyesület győri csoportjának ma 18 órakor kezdődő
klubdélutánján dr. Czigány Jenő az alábbi színes hangosfilmjeit mutatta be: Hé-
dervári kápolna, Barokk erkélyek, Matthioni Eszter hímes kövei. Ezután a jelen-
lévők Győr építészeti és művészeti emlékeiről beszélgetnek. A klubdélután helye:
a MTESz Technika Házának klubszobája. A házigazda és a beszélgetés veze-
tője: dr.Winkler Gábor építészmérnök.

Kishír   

(Kisalföld, 1979.10.02.)

Amatőrfilmek - Munkásportrék címmel országos amatőrfilm szemlét rendeztek
Szolnokon a múlt hétvégén. Kilenc győri amatőr filmje került a döntőbe. Közülük
Kovács Róbert Konfliktus nélkül című filmje első díjat, Mészáros Tamás és Csukly
Ödön Veteránok című filmje különdíjat nyert.

DÍJNYERTES AMATŐRFILMEK 
IV. NEMZETKÖZI FESZTIVÁLJA 
Győr, Petőfi Sándor Ifjúsági Művelődési Központ,
1979.10.12-14.

(AmatőrFilm 79/3-4)

A fesztiválra 13 országból 62 film érkezett.
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(Népművelés, 1979. december)

A hazai nemzetközi fesztiválok célja a kitekintés és az összehasonlítás. Hogyan
szolgálta a rendezvény ezt a kettős célt, azaz: milyen Európa amatőrfilm ter-
mése, a bemutatott anyag mennyire tükrözte ezt, milyen a filmek témaválasztása,
művészi és technikai színvonala, milyen azonosságokat és különbségeket mutat
a hazai filmekkel? 
Az, hogy hány és milyen film jön össze egy szemlére, nemcsak a küldőktől,
hanem a rendezőktől is függ. Úgy tűnik még nem sikerült megtalálni a győri fesz-
tivál helyét és profilját. A korábbi három-, majd kétévenkénti megrendezés lehet
anyagi kényszerűség eredménye, de Győr nem tudott gyökeret verni az európai
amatőrfilmes-tudatban. Nyugat-európai vendégek elmondták, hogy a szocialista
országok fesztiváljai közül egyedül a brnoi B-16-ot tartják számon. /A szocialista
országok részvételét egymás fesztiváljain kulturális egyezmények biztosítják./ 
Amikor 1971-ben a korábbi díjnyertességet kötötték ki a győri fesztiválon való
részvétel feltételeként, ezt kétségkívül jó szándékkal tették, de kihagyták a szá-
mításból, hogy Magyarország csak 1974-től tagja az uNICA-nak, az amatőrfil-
mesek nemzetközi szervezetének. Ettől az időponttól van tágabb kitekintése a
nemzetközi amatőrfilmes életre, hogy Svédországtól Franciaországig, Japántól
Kanadáig túl sok a fesztivál, ahová a menők szívesebben küldik filmjeiket, mint
egy ismeretlen magyar városba. Talán jobban járnánk, ha szakosodna a győri
szemle, mert nemzetközileg külön fesztiváljuk van a vízalatti és a hegyi, a vallási
és a tengerészeti, a turisztikai és a néprajzi, továbbá a repülők életét, a diákok
problémáit, a felnőttek és gyerekek kapcsolatát bemutató filmeknek, nem szólva
a műfaji válogatásokról /játék-, dokumentum-, animációs filmek/. Nem akarunk
messzemenő következtetéseket levonni abból a tényből, hogy a IV. fesztiválon
csak tizenhárom ország képviseltette magát - szemben az 1977-es tizennyolccal
és az 1975. évi tizenöttel -, mindenesetre a jelentősebb uNICA fesztiválokon
húsz felett van a részt vevő országok és 100 körül a filmek száma.
Sajnos mind a négy fesztiválról hiányoztak a világ legjobbjai közé tartozó francia
és brit alkotások. Ez évben nem küldtek filmet a hollandok, a portugálok és a
lengyelek, eggyel képviseltették magukat a spanyolok, kettő jött Olaszországból,
de szerzőjük nem képviseli a világ élvonalába tartozó olasz amatőrfilmezést. 
Felvetődik az olasz /de más látott/ filmek kapcsán is, hogy a filmet küldők /és
rendezők/ mennyire vették komolyan, hogy csak díjnyertes művekkel lehet ne-
vezni. A rendezők szerint a bemutatott anyag 90 százaléka felelt meg ennek a
követelménynek, a mezőnyt látva azonban /főleg a szlovák, román és olasz fil-
mek esetében/ a néző ezt az arányt szerényebbnek vélte. 
A bemutatott filmek Európa amatőr termését - a rendelkezésre álló információk
szerint /Franciaország és Nagy-Britannia kivételével/ - ha arányaiban nem is, de
tendenciáiban jól képviselték. A nyugat-európai amatőrfilmezés egyik legjelleg-
zetesebb típusa a technikailag tökéletes, szinkronhangos, színes útifilm. Ennek
fő mesterei az osztrákok és NSzK-sok: láttunk filmeket Jeruzsálemről, a Fülöp-
szigetekről, Nyugat-Afrikáról. A másik kedvelt műfaj a hagyományos játékfilm,
amelynek fő témája a magány /a végén pedig a főszereplő rendszerint meghal/.
Ebben is az osztrákok és a németek vezettek. Viszonylag kevés példát láttunk
az avantgarde kísérletekből: egy nyugat-német munkát, amely halszem-optikával
mutatta be a görög romokat /Vision Antike/, a finn Hálókocsi c. filmet /ez a háló-
kocsi nem más, mint egy pianino/ és két jugoszláv alkotást: a Sikoly egy állatkert
ürügyén a rabság ellen emel szót, a Gondoskodj arról hogy magzatod tiszta ma-
radjon! a szépség és rútság együttes jelenlétét mutatja be - a gyengébb gyom-
rúak számára nehezen elviselhetően. 
A bemutatott hatvan filmből tizenkettő animációs volt; a magyar program három-
ötöde, a jugoszláv filmek fele ilyen technikával készült. Az animációs művek
többsége rajzolt, mindössze a magyar Mártír volt agyaganimáció. Ez az arány-
talanság semmiképp nem tükrözi a nemzetközi mezőny műfaji megoszlását. 
A magyar filmek összehasonlítását azzal kell kezdeni, hogy csak három készült

az idén, kettő tavaly, illetve tavalyelőtt. Félrevezetően nagy a magyar programom
belül az animáció 6o százalékos részesedése. 
Konkrét társadalmi problémájú filmet az egész mezőnyben alig találtunk: a ju-
goszlávok /Cigánymese/ hoztak, és mi /Miénk a föld/ egy-egy, a cigányság élet-
módját bemutató filmet, míg egyes román, bolgár, NDK-filmekben a társadalmi
valóság csak mögöttesen szerepelt /alkohol, hulligánság, kispolgári életforma,
elhanyagolt gyerek/. A filmek többsége vegytisztán gondtalan világot ábrázolt.
Retrográd szemléletű filmeket nem láttunk. A játék és animációs alkotások zöme
a humánum nevében beszélt a magányosság, az éhezés, a környezetszennye-
zés, a zajártalom ellen. 
A rendezők nem kötötték meg a zsűri kezét a díjak odaítélésében, így a három
magyar, egy-egy szovjet, NDK-beli, NSzK-beli és osztrák tagból álló bizottság
könnyen át tudta hidalni az alacsonyabb színvonal és a díjak nagy száma közti
ellentmondást azzal, hogy részeredményeket jutalmazott. Míg a korábbi feszti-
válokon rangsorolni tudták a filmeket, most Finnország nemzeti kollekciója mellett
három játékfilm /legjobb játékfilm, legjobb forgatókönyv, legjobb gyermek- és if-
júsági film/, öt animáció /legjobb rajzfilm, leghumorosabb film, legjobb karikatúra,
legjobb filmötlet és uNICA plakett/, /legjobb riport-, legjobb útifilm/ kapott díjat. 
A győri szemle legjobb alkotása, a finn „Egy ártatlan kisgyermek viszontagságai"
elnyerte a legjobb játékfilm díját. Finom lélektani eszközökkel ábrázolta egy tíz-
éves kisfiú és egy 16 éves nagylány furcsa kapcsolatát. A legjobb forgatókönyv
díját az NSzK-beli Reminiszcenciák kapta: egy öregember utazás közben vissza-
emlékezik családja széthullására, és az ő élete is véget ér a vonaton. A szovjet
2 x 2 című burleszkelemeket tartalmazó játékfilm a valóság és a képzelet világát
ötvözi egy rosszul tanuló kisfiú megjavulásának történetében /a legjobb ifjúsági
és gyermekfilm/. A legjobb rajzfilm díját a terrorizmust elítélő spanyol Bumm
kapta, a leghumorosabbnak a zsűri a magyar ABC című filmet ítélte, melyben
minden betűnek egy cselekvés vagy fogalom felelt meg. A legjobb karikatúra dí-
jával a jugoszláv ugrás c. filmet díjazták /az ejtőernyős a föld mellé ugrik/, míg
a magyar Mártír a legjobb ötlet díját nyerte /az agyagból formált világban amikor
elégetik a mártírt, keménnyé, maradandóvá válik, míg a környező világ meg-
semmisül/. A svájci Pro patria az uNICA plakettjét kapta annak bemutatásáért,
hogy mindkét hadviselő fél azonos módon, azonos hazafias szólamokkal küldi
a halálba polgárait. A legjobb riportfilm az NSzK-beli Kru Boys lett, amely a nyu-
gat-afrikai rakodómunkások tevékenységét mutatta be, a legjobb útifilmnek egy
manilai húsvéti ünnepség kapcsán a keresztény és keleti mítosz összeolvadását
ábrázoló osztrák film, A Fülöp-szigetek királya bizonyult. A Bányászok c. NDK-
beli alkotásnak a legjobb dokumentumfilm címmel történt jutalmazását semmi
sem indokolta. (Dékány István)

zsűri: Kardos Ferenc filmrendező, elnök ▪ Igor Bogdanov operatőr, Szovjetunió
▪ Dr. Buglya Sándor rendező-operatőr, az uNICA elnökségének tagja ▪ Lothar
Franck, az NSzK Amatőrfilm Szövetség elnökségének tagja ▪ Dr. Kárpáti György
filmrendező ▪ Rermann-Ottó Lauterbach író, az NDK Amatőrfilm Szövetség el-
nöke ▪ Werner Löscher az Osztrák Amatőrfilm Szövetség elnöke az uNICA el-
nökségének tagja 
győri díjazott: a leghumorosabb film díját a "ABC" című magyar film kapta, ren-
dező Ámon András

HELYBENJÁRÁS?   

Örömmel olvastam DÉKÁNY István: Helybenjárás című cikkét a "NÉPMűVE-
LÉS" decemberi számában. Örültem, hogy országos lap foglalkozik egy amatőr
fesztivállal, amit a Magyar Amatőrfilm Szövetség /MAFSz/, Győr-Sopron megye
kulturális intézményei, a Népművelési Intézet, s nem utolsósorban az immár or-
szágosan ismert /talán helyesebben: elismert/ Győri Amatőrfilm Stúdió lelkes
gárdája rendez. Az a tény, hogy egy országos kiadvány jelentette meg a cikket,
igazolja számunkra, hogy munkálkodásunk országos jelentőségű ügy, olyan ese-
mény, amelynek sikeréből-balsikeréből az országot érdeklő népművelési, kultu-
rális tanulságok vonhatók le, és a fesztivál esetleges reflexiói
nem közömbösek a népművelés hely-
zete szem-

pontjából. 
Örültem másrészt, hogy a cikk felvet

a fesztivállal kapcsolatos egynéhány olyan kérdést, problémát,
ami a segíteni-akarás szándékát tükrözi, de segítségnyújtás, megoldási javaslat
nélkül megmarad a problémák felvetésének hatásos szintjén. Így nem hat a job-
bítás szándékával, sőt a jelenlegi gazdasági szituációban tendenciája inkább
negatív. Ez utóbbi miatt ragadtam tollat, s szeretném e pár sorban megismertetni
az olvasóval a Győri Nemzetközi Amatőrfilm Fesztivál rendezésének gondjait,
nehézségeit, lehetőségeit, illetve korlátait, melyek motiválhatják annak sikerét,
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vagy balsikerét. 
1979-ben negyedik alkalommal került sor Győrben a DÍJNYERTES AMATŐR-
FILMEK FESzTIVÁLJANAK megrendezésére. E fesztivál az egyetlen Magyar-
országon rendezett nemzetközi fesztivál, kétéves rendszerességgel.
/Nemzetközi fesztivált a MAFSz csak a II. világháború előtt rendezett, az ún.
Szt. István kupát/. Így az eddig megrendezett négy fesztivál /9 év alatt/ semmi-
képpen sem mondható "tradicionálisnak". Az európai amatőrfilmes életben a tra-
dicionális fesztiválok általában 2o éves múltra tekintenek vissza: Ausztria/Velden/
14 fesztivál, Belgium /HuY/ 18 fesztivál, Spanyolország /COSTA BRAVA/ 16
fesztivál, Franciaország /CANNES/ 30 fesztivál, Csehszlovákia /BRNO/ 2o fesz-
tivál stb. 
A győri négy fesztivál 9 éves múltja nem tekinthető olyan nagy jelentőségű idő-
szaknak, mely a fesztivál rendezésének tényén kívül valami különleges "gyökeret
tudott volna verni az európai amatőrfilmes tudatban". Mi az, vagy mi lenne az a
különlegesség, amit mi magyarok, győriek a jó rendezés tényén túl nyújtani tu-
dunk? Mi az, amiért a külföldi amatőrfilmes számos európai nemzetközi fesztivál
közül pont Győrbe küldi el a filmjét? 
Azt hiszem semmiképpen sem a nyerhető díjak "magas" anyagi vagy erkölcsi
értéke, nem is az agyoncsépelt "pusztaromantika", sokkal inkább talán az a - mi
fesztiválunktól talán még független - tradíció, amely Magyarországot az európai
amatőrfilm mozgalomban meglehetősen előre helyezi. Köztudott, hogy Magyar-
ország a Nemzetközi Amatőrfilm Szövetség /uNICA/ egyik alapító tagja volt
1931-ben. Köztudott, hogy a magyar amatőrfilmesek nemcsak 1974-től /a háború
utáni uNICA tagság kezdete/, hanem a mozgalom újjászületésétől kezdve /1961-
62/ nagyon aktív szerepet vállaltak és játszottak is Európában. E tradíció ered-
ménye lehetett az is, hogy az első nemzetközi fesztiválunkon Győrben rögtön
13 ország jelentkezett 77 filmmel. 
II. fesztivál: 15 ország - 73 film
III. fesztivál: 17 ország – 71 film
IV. fesztivál: 13 ország – 60 film
Kétségtelen, hogy a résztvevő országok számának emelkedése a negyedik fesz-
tiválon elmaradt az előzetes várakozástól, de nem hiszem, hogy ez a rendezők
szervezési hibája, vagy valamiféle nemzetközi közöny okozta volna. 
Szerte a világban a jelentős fesztiválokat évente rendezik. A két vagy három
évenként rendezett nemzetközi fesztiválok könnyen "kimennek az amatőrfilmes
tudatból".
Rendkívül lényeges motívum a "díjnyertesség" kérdése. A győri fesztivál kiírá-
sában szerepel ez a feltétel, aminek az ellenőrzése nem lehet a fesztivál rende-
zőinek kötelessége. Két okból: egyrészt, mert ellenőrizhetetlen, másrészt, mert
a fesztiválra való hivatalos meghívást az egyes országok szövetségei kapják,
így a filmkollekciókat nem a szerzőktől, hanem az adott országok szövetségeitől
kérjük. A "díjnyertességet" el kell hinnünk a nevezőknek. Előzsűrit is csak akkor
rendezünk, ha valamelyik ország túllépi a megengedett 6o perc vetítési időt. /Az
egyéni nevezési rendszernek is vannak hátrányai. Az osztrákok nemzetközi fesz-
tiválján, VELDEN-ben egyéni nevezési rendszer lévén, 1979 -ben a benevezett
filmek száma 213 volt. Ebből megközelítőleg 6o film az NSzK-ból érkezett. E
filmtömeg természetesen szigorú előzsűrizést kíván, ami nemcsak a költségeket,
hanem a fesztivál időtartamát is nagyban megnöveli./ Úgy tűnik, a négy meg-
rendezett győri fesztivál tanulsága alapján, hogy a "díjnyertesség" feltétel ötlete
helyesnek bizonyult. Nem hiszem, hogy ennél olcsóbb és jobb lehetőségünk
lenne a nemzetközi élvonal hazai, rendszeres bemutatására, továbbá jó hírünk
további öregbítésére, vállalva, hogy a fesztivál /a filmek/ színvonalának biztosí-
tása így nem csak a rendezőkön múlik. 
A fesztivál szakosodása már évek óta kísértő gondolat, de meggyőződésem sze-
rint bármilyen szakosodás - tematikai, vagy műfaji - csak beszűkítené a fesztivál
amúgy sem bő keresztmetszetét. Nem tudok tehát egyetérteni a cikk szerzőjével,
amikor kijelenti: "Talán jobban járnánk, ha szakosodna a fesztivál." Egy műfajilag
vagy tematikailag zárt fesztivál jobban leszűkítené az érdeklődési kört is, keve-
sebb nézőt-résztvevőt vonzana. A szakosodás szerintem inkább a nagyobb el-
zártsághoz vezetne. A nagyobb fesztiválok Európában mind tematikailag, mind
műfajilag nyitottak. Az eddig megrendezett négy fesztivál még nem jelent sem
különösebb tradíciót, sem túlzott beépülési lehetőséget a nemzetközi amatőrfil-
mes életbe. 
Az idő rövidsége ellenére úgy érzem, hogy ez a fesztivál sikeres rendezvény
volt. A résztvevő országok számának változása 13-15-17-13 miatt nem sok szé-
gyenkezni valónk van. Az uNICA tagállamainak száma nem éri el a harmincat,
beleértve a tengerentúli országokat is. Az a tény, hogy a tagországoknak átlag-
ban a fele részt vesz a még csak negyedszer megrendezett fesztiválunkon, nem
lebecsülendő eredmény! Az ingadozás pedig egyszerű véletlen műve is lehet.
Meggyőződésem, hogy az is, hogy az uNICA által évenként rendezett ún. világ-
fesztiválon a résztvevő országok száma sem sokkal több: 
1978 BAKu: 109 film 18 ország 

IV. „Munkásportrék" 
Szakszervezeti 
Amatőrfilm 
Fesztivál 
Szolnok,

1979.09.28-30.

(AmatőrFilm 79/3-4)

győri díjazottak: I. díj: Kovács Róbert: Konfliktus nélkül 
különdíj: Mészáros Tamás-Csukly Ödön: Veteránok

IX. Országos Néprajzi Amatőrfilm Szemle
Dombóvár, 1979.11.16-17.

győri díjazottak: II. díj: Mészáros Tamás: Szélmolnár ▪ III. díj: Kálmán Ferenc:
Diafónia 

1979 TuRKu: 98 film 20 ország 
E fesztivál rövid történetében voltak rendezői problémák, zsűrizési gondok is
/kötelező valutabeváltás, a filmek vámkezelése, az egyik alkalommal a legszín-
vonalasabb kollekció (spanyol) díjazhatatlansága politikai gondok miatt stb./ E
problémák nem a fesztivál "helyéből és profiljából" adódtak. Hogy milyen a fesz-
tivál fogadtatása a külföldiek körében? Arra csak néhány adatot: Nem lehet vé-
letlen az a nagyszámú reflexió, a külföldi szaksajtóban, mely megrendezett
fesztiváljainkat követte. Nem lehet véletlen például, hogy az NSzK reprezentatív
amatőrfilm újságjának címlapján a Győri Fesztivál plakátja díszelgett. Nem lehet
véletlen, hogy ugyanitt a Győri Fesztivál - elismerten - ott szerepel a többi nagy
európai fesztivál mellett. Nem lehetnek véletlenek az uNICA alelnökének a fesz-
tivál után küldött üdvözlő sorai sem: "Dar-überhinaus dürfen Sie versichert sein,
dass ich auch für die uNICA einen sepr positiven Eindruck von Organisation,
Ablauf und Atmosphöre Ihres Festivals gewinnen konnte, Ich werde das im Ko-
mitee der uNICA deutlich zur Sprache bringen, damit Ihrem Wettbewerb zukünf-
tig in Form einer noch verbesserten Meldung an Filmen gedient werden kann;
das in Győr dem Amateur-film entgegengebrachte aufmerksame Interesse hat
es verdient".
Végezetül felmerül bennem - bennünk - a kérdés, hogy milyen kritériumok alap-
ján lehet helybenjárásról beszélni egy amatőr művészeti mozgalomban, ahol a
filmek készítése és a fesztiválokra való nevezés is önkéntességen alapul. Ter-
mészetesen fokozott felelősség nemzetközi fesztivált rendezni, melyet mi győriek
nagy szeretettel vállalunk és reméljük, hogy a fesztivál mégiscsak "gyökeret ver
az európai amatőrfilmes tudatban." 
dr. Haffner Szabolcs a Győri Amatőrfilmstúdió tagja 

Javaslat a szakmunkásképzőkben és
szakközépiskolákban létesítendő 
amatőrfilm-körök megszervezésére

"341 szakközépiskolában és 343 szakmunkásképzőben 278 ezer fiatal tanul, ők
alkotják a munkásosztály utánpótlását. 
Induljunk ki abból, ez a tanulósereg bizonyos szempontokból - leginkább általá-
nos műveltség, a művészetekben való jártasság megszerzésének lehetősége
tekintetében - hátrányosabb helyzetben van a gimnáziumok tanulóinál. Egy ré-
szüket a konkrétabb értelmű, az előzményekből, családi körülményeikből adódó
" hátrányos helyzet" is sújtja. Ezekben az iskolákban - érthetően - kevesebb az
általánosan művelő tantárgyakra fordítható idő. Különösen jelentős tehát, hogy
a közművelődési formák iskolán belüli fejlesztése párosuljon az iskolán kívüli
közművelődési intézmények közreműködésével." 
A fentebbi idézet a Népszabadság április 22-i számából való és példás tömör-
séggel összegzi javaslatunk eszmei alapját. Kiegészítésül csak annyit fűznénk
hozzá, hogy e fiatalok kulturális érdeklődésének előterében, amint ezt a statisz-
tikák is bizonyítják, a film áll. Éppen ezért - meggyőződésünk szerint - éppen az
amatőrfilmezés az a művészeti ág, amely soraikban a legnagyobb érdeklődést
válthatja ki.
Maga a filmes tevékenység alapvetően lehetőségeket ad a csoportos munkára,
méghozzá különböző érdeklődési igények kielégítésével. Közvetlen kreativitás
élményt nyújt, maradandó eredménnyel. 
Az elkészült filmek bemutatása révén, az iskolai közösség szélesebb körét tudja
bevonni a közművelődési tevékenységbe. 
Mindezek - úgy véljük - kellőképpen indokolják, miért tartjuk szükségesnek, hogy
a fenti iskolatípusokban jelentős figyelmet szenteljünk az amatőrfilm-körök lét-
rehozásának. Meg kell említeni, hogy gazdasági szempontból nem jelent külö-
nösebb megterhelést. Egy kör technikai minimum felszerelése /felvevőgép,
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Muck Tibor: JOG A SEMMITMONDÁSRA 

amatőrfilmes bemutató - tanulságokkal 
Győr-Sopron, Komárom, Veszprém és Vas megye amatőrfilmesei hozták el -
gondolom legjobb alkotásaikat - a hét végén Szombathelyre. Ezekből a „legjobb
alkotásokból" ítélve úgy tűnik: a négy megye filmesei legnagyobbrészt joviális
öregurak, akik vasárnap nótaszóval megebédelnek, és kamerát vesznek jólla-
kottan a kezükbe, hogy a jövő vasárnapi ebéd után már meg is nézhessék "al-
kotásukat." És ami a legijesztőbb: ezek a nótaszóval ebédelő öregurak nagyrészt
- fiatalok! Mosonmagyaróvár hatszázhuszonöt éves. Ebből az alkalomból bemu-
tatták nekünk a várost: tavasszal, nyáron, ősszel, télen. Tavasszal a napsugár
a gyerekekkel együtt csúszott le a játszótér csúszdáján - a gyermekév tisztele-
tére. Nyáron kukoricaföldből nőtt ki a lakótelep, az őszt pedig a Hegyeshalom
felől jövő vonat hozta - a hátán. A lírai alt hangon beolvasott filmszöveg szerint
egyébként télen is hasonló dolgok történtek. Már jóízűen nevetni se tudtunk. A
baj nem az, ha valami rosszul sikerül, és ezért nevetésre ingerel. A baj az, hogy
ezek a valamik - semmik voltak! Hogy semmiről nem szóltak ezek a filmek: leg-
alább huszonöt a harminchárom közül. Szó se róla: lehet az őszi erdőről is jó fil-
met készíteni. De az már nem lehet jó film, amely azért mutatja be az őszi erdőt
- hogy a néző őszi erdőt lásson! Mintha bizony még nem látott volna... 
A baj nem az, ha valami rosszul sikerült. Sőt: egyre több akad ezek között a
semmitmondó filmek között, amelyik igenis százhuszonötödik nyarát-telét elda-
loló filmesek pontos technikai tudására gondolok /éles képek, jó arányok, korrekt
plánváltások/, hanem és elsősorban azokra, akik még valamicske hangulatot is
bele tudtak csempészni a semmiről semmit el nem mondó filmjükbe. A műem-
lékeket, népszokásokat, régi mesterségeket "megörökítő" filmekre: akinek van
kamerája, de mondanivalója nincsen hozzá, az ma felkutat egy "kihalóban levő
régi mesterséget", és színes filmet csinál belőle. Mert ez így divat. Ma már csak
az számít igazán jó mesterembernek, akiről legalább egy tucat amatőrfilm ké-
szült... Talán amatőrfilmes is csak az lehet, aki már néhány tucat mesterembert,

megejtő pózban, boltjának ajtaja elé állított? A legtökéletesebb technikai tudással,
természetesen... 
Abban - a szerencsés? - helyzetben vagyok, hogy én ennek az útnak a lehetsé-
ges kimenetelét is ismerem. Tavaly az országos fesztiválon láttam egy - nem té-
vedés - huszonötezer forintért elkészített amatőrfilmet. Egy hölgy megcsalta
várúr férjét, a csábító pedig meglakolt. Hogy mi volt a film mondanivalója? Talán,
hogy ne kezdjünk ki várurak feleségével, mert a nemes férj minket rettentő dü-
hében egy barlang mélyén elveszejt... Száz szónak is egy a vége: mondandó
híján a legügyesebben összefényképezett képsorokat sem nevezhetjük műal-
kotásnak. "A líra logika, de nem tudomány" - így mondta József Attila, és ez bi-
zony nemcsak a verselésre érvényes. 
Persze, tudom, hiába ágálok én itt a semmitmondás ellen. A semmitmondást
mindenkinek állampolgári jog biztosítja. De akkor legalább világosan el kellene
különíteni a semmit a valamitől! Rendezzünk külön fesztivált a valamit/bármit,
de valamit/mondó filmek számára! Miért ne? 
Most pedig egy bejelentést fogok tenni. Egy olyan bejelentést, amiért - félek tőle
- elfogultnak hisznek majd: ezen a szemlén a Vas megyei filmek értek a legtöb-
bet. Nem volt mind kivétel nélkül jó, nem volt egy se tökéletes; szándékukban,
tendenciájukban azonban mindenképpen a legszimpatikusabbak voltak. Külö-
nösen a két helyezést elért film. Ezek a filmek szóltak valamiről! Molnár István
Concerto című filmje egy látomás volt, kicsit nagyvonalúan mondva egy freudista
látomás. Egy fiatalember előélete kavargott előttünk a vásznon, az emberi kép-
zeletre jellemző, kiismerhetetlen logikával: előéletének azok a mozzanatai, ame-
lyek mai önmagát meghatározzák. Törvényeket próbált láttatni, érzékeltetni ez
a film, az emberi lélek, az emberi lét meghatározó törvényeit. 
Szántó Tamás filmje, a Rétegek pedig egy furcsa, más világba kalauzolt el min-
ket: egy kiállításnak a talán szimbolikusan is új környezetet, új közeget teremtő
világába. Hogyan viselkednek a szereplők, mit kezdenénk mi, magunk ebben a
szokatlan, ráadásul a szemünk előtt változó - felbomló - közegben? Ez volt a
kérdés, ez volt a tét. Mind a két film bemutatott valamit, ami más, mint amiről
mindennap beszélgetünk. Mind a két film szól hozzánk, mind a kettő emlékeztet
- figyelmeztet? - bennünket arra, hogy lényegünk és lehetőségeink nem merül-
nek ki abban, amit nap mint nap rutinszerűen elvégzünk, amit a büfében nap
mint nap megbeszélgetünk. 
És, mivel ezeket a közléseket olyan módon tették, hogy élményeket idéztek ben-
nünk elő, amelyek töprengésre indítanak - ezek a filmek műalkotások. Kisebb-
nagyobb hibáikkal, tökéletlenségükkel együtt természetesen. Tény, hogy egyik
filmet sem sikerült olyan jól megcsinálni, ahogy az egy "profinak" sikerült volna.
Nem akarom túldicsérni az alkotókat. Egyvalamit azonban egészen biztosan
tudok: így érdemes próbálkozni, így érdemes amatőrfilmet csinálni. 
A film funkciója az, hogy gondolkodtasson. Hogy bizonyos élmények előidézé-
sével a nézőt gondolkodásra késztesse. Persze, tudom: az amatőrfilmezésnek
az is célja, hogy magát az alkotót is mozgósítsa. De ez semmiképpen nem érv
a "régi mesterség" filmek, az "őszi erdő" filmek, a vasárnapi ebéd után készült
filmecskék mellett. 
Mert a semmitmondásra mozgósítani sohasem tisztességes. 

vetítő, vetítővászon/ nem haladja meg a tízezres nagyságrendet, fejlesztése
pedig ütemesen hajtható végre. üzemeltetése sem igényel számottevő összeget,
sőt a mozgalom - tapasztaltuk - szívesen vállal anyagilag is részt a munkából.
Mindent egybevetve - az amatőrfilmkör létrehozatala és fenntartása lényegesen
kisebb költséggel jár, mint pl. egy tánccsoport esetében…

IX. Észak-Dunántúli Amatőrfilm Szemle
Szombathely, 1979.12.01-02.

győri díjazottak: III. díj: Dr. Haffner Szabolcs-Szaló Lajos: Mutasd a tenyered
különdíj: Mészáros Tamás: Szélmolnár ▪ Dr. Czigány Jenő: Örökmozgó
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1980
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

1980-84-ben új mederbe terelték a Mosoni-Dunát a Püspökerdő átvágásával ▪ április 29-én
avatják fel az Arrabona Szövetkezeti Áruházat ▪ az Ifiházban megszűnik az első győri jazzklub,

mert a vezetőt, Hartyándi Jenőt, behívják katonának ▪ új jazzklub alakul a Tanítóképzőn, 
Spitball Jazzklub néven, amely iskolai betiltása után kéthetente a Spartacus csónakházban,

majd az Ifiházban működik, fő mozgatói: Jokesz György (elhunyt), Csípő Dezső (uSA), Szaller
László (Spanyolország) ▪ nyáron, Kiskúton elindul az első, kérész életű győri ifipark, az Ifiház

fiatal népművelőinek szervezésében és rengeteg társadalmi munkával alkalmassá téve a 
helyet a használatra. A park működését élénken figyelemmel kíséri a rendőrség és a 

pártbizottság, ami biztosíték volt a rövid idejű működésre. A park hangulatát és a 80-as évek
győri fiataljainak szórakozását szerencsésen a katonaságról kimaradásra kikeveredő 

Hartyándi Jenő őrzi meg „Volt egyszer egy park…” című első, Super 8 mm-es filmjében, amely
nagy utóhullámokat vert, amikor 40 évvel múlva előkerült egy doboz mélyéről. ▪ a Tűzkerék,
Radics Bélával az élen, a KTMF-en ▪ december 12. – „Az igazság pillanata”, a Győri Balett új

darabjának bemutatója
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Farkas Bertalan 8 napot tölt a világűrben ▪ A Minisztertanács határozata alapján ismét beveze-
tik Magyarországon a nyári időszámítást ▪ Lengyelországban sztrájkhullám kezdődik ▪

Gdanskban megalakul a Szolidaritás elnevezésű független szakszervezet 
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Az elveszett frigyláda fosztogatói (r. Steven Spielberg) ▪ Psyché I-II. (r. Bódy Gábor) ▪ Az
utolsó metró (r. Frallois Truffaut) ▪ Tűzszekerek (r. Hugh Hudson) ▪ Forró szél (10 rész, r. Alek-

sandar Djordjevic) ▪ Sörgyári capriccio (r. Jirí Menzel) ▪ Dühöngő bika (r. Martin Scorsese) ▪
Éretlenek (r. Claude zidi) ▪ Ragyogás (r. Stanley Kubrick) ▪ A házibuli (r. Claude Pinoteau) ▪ Az

elefántember (r. David Lynch)



Hobbija a 
filmezés - 
Fogorvos - 
kamerával

(Magyar vasutas,
1980.01.12. – Hadarics Gábor fotóival)

Első hallásra szerénységnek gondoltuk a visszautasítást. Dr. Haffner Szabolcs-
ról, a MÁV győri fogorvosáról fényképfelvételt szerettünk volna készíteni, hogy
mellékeljük a kedvenc időtöltéséről és az őt méltán népszerűvé tevő amatőrfil-

mezésről szóló írásunkhoz. 
- Felesleges a fénykép - mondta. - Az
amatőrfilmesre nem jellemző a feltűnés.
A filmes kis gépével, feltűnésmentesen
örökíti meg azokat a pillanatokat, ame-
lyek a hivatásosoknak nem mindig si-
kerülnek. 
Fotózással kezdte 
Mint az amatőrfilmesek többsége, ő is
fotózással kezdte. Amikor anyagi
helyzete megengedte, áttért a moz-
góképekre. Az első Kvarc M felvevő-
jét 1969-ben, olaszországi útja előtt
vásárolta.
- Vettem hozzá tizenöt tekercs fil-
met is. Egy részük alig ért valamit,
másik felük hasznavehetetlen lett.

A kudarc nem keserített el. Szakkönyveket vásároltam,
igen sokat, és tanultam. Egy év múltán - 1970-ben az amatőrfilmesek országos
fesztiválján az Aranykamera I. díjat kapta meg a nagyvázsonyi várról készített
filmjéért. Másik díjnyertes filmjének fogadtatása már nem volt zökkenőmentes. 
- Győr 700 éves fennállásának tiszteletére filmet készítettem a megyeszékhelyen

tapasztalható fonákságokról. A hétszázát ...
című munkám bemutatóján a város egyik-
másik vezetője megneheztelt rám. A zsűri fő-
városi elnöke ennek ellenére magával vitte a
tekercset... Az Amatőrfilmesek Országos
Fesztiválján első díjat kaptam érte... 
Azóta sok víz lefolyt a vizek városában és
a hirtelen jött harag is elmúlt, sőt: felkarol-
ták az amatőrfilmeseket. A győri amatőr-
film-stúdiónak, amelynek Haffner doktor is
tagja, 15-20 állandó munkatársa van. A
megye és a város anyagi segítségének
köszönhetően megfelelő helyiségekkel,
kamerákkal és különböző nélkülözhetet-
len kellékekkel rendelkeznek. Finanszí-
rozzák és támogatják a stúdió
amatőrjeinek bel- és külföldi útjait.
Mindezt a filmesek magas szintű, mű-
vészi munkáikkal érdemelték ki. Több
esztendeje önálló művészeti ágként
az irodalmárok, a szobrászok, a fes-

tők és más művészetek képviselői mellett in-
dulhatnak Győr-Sopron megyében minden évben megrendezésre

kerülő Felszabadulási pályázaton. Az eredmény: több első és második helyezés. 
Díj, díj után 
A MAN győri fogorvosa részt vesz a vasutas rendezvényeken és élénken foglal-
koztatja mindaz, ami a vasúton történik. 
- A vasutas-szakszervezet rendezésében kétévenként megrendezésre
kerülő munkásportré fesztiválon is részt vettem - folytatta. - A szolnoki első fesz-
tiválon a Kútásó című filmemért első díjat kaptam. A második fesztiválon - két
év múlva - egy mozdonyvezetőről szóló filmemet különdíjjal jutalmazták. 
Filmre vette egy balesetet szenvedett győri vasutas házépítését is, ahol a szo-
cialista brigádok értékes társadalmi munkát végeztek. Nagy kár, hogy az érintett
vasutas tiltakozása miatt a filmet nem mutatták be. Most forgat filmet az osztrák
Plasser-géplánc pályaépítő tevékenységéről. A szalagon a hagyományos pálya-
építéssel von párhuzamot. A kamera főleg az emberre irányul: amíg a munkás
a régi módszernél a fizikai erejét adja, addig az automatizációnál a gépet kiszol-
gáló monoton emberi kiszolgáltatottságot fedezhetjük fel... 
- Rendező típusú filmes vagyok - mondja önmagáról dr. Haffner Szabolcs. - Az

27. ORSZÁGOS AMATŐRFILM 
FESZTIVÁL
Szolnok, 1980.04.25-27.

A nevezési határidőig összesen 116 film érkezett be, vetítésre
került 115 film. 
győri film a versenyben: Dr. Czigány Jenő: Örökmozgó ▪ dr.

Haffner Szabolcs & Szaló Lajos: Mutasd a tenyered, mit rejteget
(a zsűri külön említése a díjátadáson)

(dr. Haffner Szabolcs)

A teremben kialudtak a vil-
lanyok s várakozóan telepedett ránk a sötétség. Túl vol-

tunk az ünnepi köszöntőn, az üdvözléseken, a kézszorításokon - a személyes
bemutatkozáson is. 
Visszagondolva az aznap történtekre, úgy éreztem, hogy sikerült a balsikert el-
kerülni. A meghívás, a barátságos fogadtatás Egon Hollander barátunk szemé-
lyes varázsa megtörte az idegenkedést, a protokollt, a hivatalos sémákat, s
függetlenül a nyelvi nehézségek okozta időnkénti légüres tértől, úgy éreztem,
hogy barátok közé jöttünk. Hasonló emberek közé, mint mi vagyunk, olyan em-
berek közé, akik hétköznapi munkájuk mellett ugyanúgy a film nyelvén próbálják
kifejezni magukat, mint mi. Éreztem, hogy e közös vonás s a vele járó problémák
azonossága valóban híd közöttünk. De, mert nem elmélkedni mentünk Bécsbe,
örültem, hogy végre elkezdett peregni a film. A vásznon ismerős tájak, ismerős
arcok jelentek meg, egy kicsit szokatlan volt, hogy német nyelven szólalt meg
Heitler László remekbe készült míves szövege Kovács Róbert-Szaló Lajos: "Ira-
tos házak" című filmjének képsorai alatt. 
Pergett a film, s mert minden képsorát már kívülről ismertem, ráértem figyelni a
teremben helyet foglalók arcát, reakcióit, ráértem újra átgondolni a hasznos kap-
csolat kialakulását a gondolattól a tényleges meghívásig, a látogatási szándé-
kunktól az utazásig - az egymást őszintén megismerni akarástól a barátságig. 
/A magyar és osztrák amatőrfilmes kapcsolatok már a két világháború között is
rendszeresek voltak. A KdKÖ /KLuB DER KINOAMATEuR ÖSTERREICHS/ ez
időben főképp a Budapesti Film-klubbal kialakult kapcsolatai révén /filmcserék -
közös vetítések - díjazások stb./ került közel a magyar amatőrfilmes élethez. A
háború okozta hiátusok behegedése lassan, inkább egymás melletti, külön-külön,
közömbös létezés folyamatává vált, majd 1959-ben a magyar származású, Bécs-
ben élő, lelkes amatőrfilmes, Egon Hollader aktív ténykedése révén újra élni kez-
dett. A 60-as években kiszélesedtek a barátságteremtő kapcsolatok szálai - újra
kezdünk egymásról tudni - újra akartunk egymásról tudni - újra volt lehetőségünk,
hogy tudjunk egymásról. A KdKÖ az osztrák amatőrfilmes élet legrégibb, legpa-
tinásabb független/időnként a tagok áldozatvállalása is lényeges fenntartó erői,
saját klubhelyiséggel és kéthavonta megjelenő saját újsággal rendelkezik. 
Büszkék múltjukra, büszkén emlékeznek az alapító elődökre s az amatőrfilmtör-
ténet hőskorának számító 1930-as években készült filmjeikre. Büszkék nemzet-
közi kapcsolataikra, nem utolsósorban arra is, hogy az uNICA /Nemzetközi
Amatőrfilm Szövetség/ első kongresszusát a klub közreműködésével Bécsben
rendezték meg. A klub 1977-ben ünnepelte fennállásának 50 éves évfordulóját.
A jubileum megünneplése méltó volt a klub nagy hagyományaihoz. Jellemző az
ünnepség rangjára, hogy maga Kirchschlager államelnök is a megjelentek között
volt. 
Első két-három filmünk fogadtatása, sikere után már-már otthonosan éreztük

amatőrfilmezés művészi igényű, kollektív munkát igényel. Így ezen a fokon olykor
már szükség van operatőrre, világosítóra, rendezőre, sőt dramaturgra is. 
Nemzetközi elismerés
A filmes doktor hazánk tájai mellett bejárta az összes szocialista országot, de
megfordult másutt is. 
- Két hónapja Ausztriában, Veldenben vettem részt az egyik amatőrfilmes kollé-
gámmal egyhetes fesztiválon. A rendezvény felett védnökséget vállalt a Nem-
zetközi Amatőrfilm Szövetség az uNICA. Az uNICA nevét adta az október
közepén városunkban tartott bemutatóhoz is: e nemzetközi seregszemlén 18
ország 60 díjazott amatőrfilmjét hasonlították össze. Úgy érzem ez - a győri hely-
szín miatt - stúdiónk munkájának az elismerése volt. Dr. Haffner Szabolcs tagja
a Magyar Amatőrfilmesek Országos Ellenőrző Bizottságának. Eddig csaknem
30 filmet készített. Több értékes alkotását a televízió is sugározta. Filmjeit és a
győri stúdió többi alkotójának munkáját láthatták a vasutasok is. Vetítéseket ren-
deztek a győri vasutasok Arany János Művelődési Házában és a pályaudvar ok-
tatótermében… Kedvenc filmes hobbija mellett - nagyapja nyomdokain haladva
- 18 esztendeje kezeli, gyógyítja a vasutasok fogait.
(Sz. Jakab István)
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magunkat. Mint kiderült, bemutatott filmjeinkkel nem kell szégyenkeznünk. /Ámon
András: "Virágot a világnak", "ABC", "Clepsy"; Kovács Róbert-Szaló Lajos: "Iratos
házak", "Höveji csipke"; dr. Haffner Szabolcs-Csenár Imre: "Embert mozgásáról",
"ö. Pozsgai Pálné", "Szemtől szembe"; dr. Kárpáti György: "Vizsgafilm", "315-
485-ös"; Mészáros Tamás-Csukly Alajos: "A hegedűkészítő"; dr. Czigány Jenő:
"Koponyalékelések"./ 
A vetítés közben úgy éreztem, hogy rátaláltak a nézők a mi hullámhosszunkra,
s mintha a forma csalóka héjazatán túl a gondolat is érdekelné őket. - talán meg
is értik, hogy mi nem a formát tartjuk elsődlegesnek, hanem a gondolatot, mon-
danivalót, mely kikényszeríti kifejezési eszközként a film megszületését. 
A Győri AmatőrfiIm Stúdió kapcsolata az osztrák filmesekkel nem újkeletű. Elő-
ször az I. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemlén jelentek meg Győrben, s tartottak
nagyon nívós filmbemutatót. A találkozások azóta is rendszeresek. 
1972-ben a Győrben első ízben megrendezett Díjnyertes Amatőrfilmek Nemzet-
közi Fesztiválján már rangos műsorral jelentkeztek. E fesztivál szabályzata ér-
telmében egy-egy ország csak 60 perces kollekciót mutathat be. Az idő rövidsége
ellenére azonban ízelítőt kaphattunk gazdag és nívós filmtermésükből. Osztrák
barátaink azóta is részt vesznek minden fesztiválon, amelyet Győrben rende-
zünk, s a díjak reprezentálják filmjeik magas színvonalát. 
A KdKÖ-nek jelenleg megközelítően 150 tagja van. E 150 aktív filmes természe-
tesen nem jelenti a teljes amatőrfilmes gárdát, mert az osztrák fővárosban a
KdKÖ-n kívül még nyolc kisebb-nagyobb amatőrfilmes klub működik. Klubhelyi-
ségük Bécs belvárosának egyik kisebb mellékutcájában, a Neubaugasse 26.
alatt található. E helyiség tulajdonképpen hármas rendeltetésű - 120 személyes
moziterem, miniétterem és helyiségei, mint klubirodák is működnek. Összejöve-
teleiket általában csütörtökönként tartják, rendkívül változatos programmal. 
Érdekes, hogy sűrűn rendeznek klubon belüli, ún. belső versenyeket, s az e ver-
senyeken kikerülő győztes filmjeiket nevezik be a különböző fesztiválokra. E
belső versenyek díjai csak eszmeiek, esetleg anyagot /film, lemezek, magnó-
szalag stb./ lehet nyerni. A klubban a tagsági díj egy évre 800 schilling. Ennek
ellenében a tag ingyen látogathatja a rendezvényeket. A tagok kedvezményt
ezen kívül nem kapnak. Technikáról, film és egyéb anyagról maguknak kell gon-
doskodniuk. Ennek ellenére viszonylag sok film készül évente /100-120/, zömé-
ben családi- és útifilm műfajban. A filmek technikai kivitele jobb, mint nálunk:
alapkövetelmény a jó expozíció és a szájszinkron. 
Nemzetközi kapcsolataik nagyon sokrétűek. Filmjeikkel szinte egész Európát, a
tehetősebbek tengerentúlt is bejárják, számtalan fesztivál bizonyítja, hogy nem
érdemtelenül. Vallják, hogy a nemzetközi kapcsolatok nagy jelentőségűek szá-
mukra, s e kapcsolatok mélységének egyedüli mércéje a gondolatébresztő, jó
film, származzanak azok a világ bármely tájáról. Tagjaik számára filmezési túra-
lehetőségeket is biztosítanak, melynek ára ugyan kedvezményes, de a kiadások
teljesen a résztvevő tagokat terhelik. 
A hirtelen világosban szinte bántja fülünket a felzúgó taps. Örülünk stúdiónk
egyetlen film-animátora, Ámon András sikerének - hisz e taps most neki szól,
"Virágot a világnak" és"Clepsy" című filmje méltán arat nagy sikert. záporoznak
a kérdések, természetesen követik őket a válaszok egy kis fordítás okozta fázis-
eltolódással. A kérdések nemcsak a filmekkel kapcsolatosak, érdekli a jelenle-
vőket a Győri Stúdió munkája, a magyarországi amatőrfilmes mozgalom is. 
Mi, győriek is büszkék vagyunk. Igaz, hogy amatőrfilm-stúdiónk még csak 13
éves, de gazdag eredménylistánk alapján méltán az ország egyik legjobb stúdi-
ója. Eddig megközelítően 250 filmünk készült, a termés a teljes műfaji skálát át-
fogja. 1966 óta minden országos fesztiválon részt veszünk, s elmondhatjuk: sok
I., II., III. helyezésen kívül 15 filmünket a Magyar Televízió is bemutatta. /Auszt-
riában az amatőrfilmeknek nincs lehetőségük a TV nyilvánossága elé kerülni/ 
1975-ben stúdiónk "Kiváló Együttes" lett, 1976-ban elnyerte a Kulturális Minisz-
térium nívódíját. Nem tartjuk véletlennek azt sem, hogy Győrben rendezzük meg
Magyarország egyetlen nemzetközi amatőrfilm-fesztiválját, mely nemzetközi el-
ismerésként az uNICA védnöksége alatt áll. 
Megközelítőleg 20 ország amatőrfilmeseivel tartunk kapcsolatokat. E kapcsolatok
rendkívül gyümölcsözőek számunkra. Örömmel veszünk minden meghívást és
szívesen megyünk filmjeinkkel Szlovákiába, Lengyelországba éppúgy, mint
Ausztriába. Örömmel fogadtuk a WFA /Osztrák Amatőrfilmes Szövetség/ meg-
hívását az 1979. júniusában Veldenben megtartott nemzetközi fesztiválra is. A
Wörthi-tó melletti kis helységben rendezik meg minden évben nemzetközi fesz-
tiváljukat, amelyen ezúttal Európától Japánig, Afrikától a Szovjetunióig, az uSA-
tól Ausztráliáig 28 ország filmesei vettek részt mintegy 180-190 alkotással.
Magyar filmek a fesztiválon első ízben vettek részt. 
Lassan a végéhez közeledik az este. Bécsben, a Neubaugassén levő kis mozi-
helyiségben az utolsó győri film pereg. Úgy érezzük, hogy nemcsak önmagunkat,
nemcsak mozgalmunkat, hanem Győrt is képviseltük. Győrnek és Magyaror-
szágnak is sikerült újabb barátokat szereznünk. 

Egy klubnap ürügyén

(Kisalföld,1980.10.16.)

Kellemes élményeket ígérő klubnapra kaptunk a héten meghívást. Az invitálás
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság győri csónakházába szól, ahol filmve-
títést, fotókiállítást ígért egyebek között a program. 
Nos, aki eleget tett a meghívásnak nem csalódott, s ez mindenekelőtt a klub két
meghívott főszereplőjének, Ámon Andrásnak és Obermayer Józsefnek köszön-
hető. A két tehetséges amatőr művészt - gondolom - nem kell sokaknak bemu-
tatni. Ámon András már nem csupán számos hazai amatőrfilmes seregszemlén,
hanem nemzetközi fesztiválokon, s a televíziós képernyőkön is igazolta tehet-
ségét. Némi túlzással - fiatal emberről van szó – életmű bemutatónak is nevez-
hetnénk a vízügyi klubban tett szereplését, hisz szinte valamennyi sikeres
alkotását megtekintették a jelenevők. A közönség is megérdemli, hogy hozzáte-
gyük: szereplése nagy sikert aratott, egynémely filmjét valósággal végigtapsolta
a nézősereg. 
Igen színvonalas kiállítást mutatott be a közönségnek Obermayer József amatőr
fotós is. Bár sajátos kompozíciójú képei korántsem ismeretlenek a győri fotó-
kedvelők előtt, ilyen gazdag gyűjteménnyel első ízben mutatkozott be Győrött. 
E sorok írójának az élmény feletti öröm mellett „ürmös" gondolatai is támadtak
a vízügyi klubnap nyomán. Nevezetesen, hogy miért oly kevés a színvonalas If-
júsági szórakozást kínáló program a megyeszékhely ifjúsági klubjaiban? Hisz
létesítményekben köztudottan nincs hiány. A városi ifjúsági művelődési intézmé-
nyek melletti számos vállalat, üzem rendelkezik jól felszerelt ifjúsági klubbal. S
egyre több jel szerint a színvonalas produkcióra képes fiatal amatőr művészek
száma sem csekély. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy kell-e az üzemi
ifjúsági kluboknak a sokkal nagyobb költségvetésű, s kissé más rendeltetésű
„hivatásos" művelődés intézmények programszerkezetét mímelniük. A vízügyi
csónakházban szerzett tapasztalataink alapján javasoljuk: nem feltétlenül... 
(P. I.)

AZ AMATŐRFILM MOZGALOM 
IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 

(AmatőrFilm 80/1-2)

Hosszabb idő óta nem került sor arra, hogy a Művelődési Misztérium illetékes
vezetőivel megvitassuk a magyar amatőrfilmezés helyzetét, kérdéseit. A MAFSz
elnökségének véleménye szerint a mozgalom további fejlődésének érdekében
elkerülhetetlenül szükséges egy ilyen megbeszélés, amely megfelelő döntéseket
hozna a továbblépés elősegítésére. Ehhez kívánunk indíttatást szolgáltatni az
alább következő rövid összefoglalással, amely sorra veszi a mozgalom helyzetét,
lehetőségeit és a legszükségesebb tennivalókat. 
I. 
A magyar amatőrfilmezés az ötvenes évek végén elevenült el a háborút követő
tetszhalott állapotából. Bár egyelőre szűk kört érintett és csak perifériálisan kap-
csolódott a közművelődés intézményrendszeréhez, a hatvanas évek elejére már
képes volt ismét megrendezni az országos fesztiválokat. E szinte spontánul nö-
vekvő igények eredményeképp jött létre 1966-ban a MAFSz, melynek megala-
kulása viszonylag gyors ütemű növekedést eredményezett. A hetvenes évek
kezdetére kialakult jelenleg is funkcionáló, a tájegységi rendszeren alapuló or-
szágos hatáskörű tevékenysége. A mozgalomban résztvevők köre azóta is lé-
nyegében változatlan - mintegy félezres aktivára növekedett. Az ezt követő
időszak legfőbb jellemzője a minőségi - technikai és művészi - színvonal folya-
matos emelkedése. Ezt igazolják a hazai eredményeken túl /ideszámíthat a TV
majd egy évtizedes széleskörű nyilvánosságát/, a nemzetközi fesztiválokon elért
sikerek. Ennek elismeréséül - az uNICA - kérésére mi rendezhetjük az 1981-es
amatőrfilm világfesztivált. 
Eredményeink egyben revelálták a mozgalom jelenlegi szervezeti formáinak kor-
látait is. A MAFSz kezdettől fogva minden központi támogatás nélkül, pusztán
társadalmi aktíváinak részvételével tevékenykedett, s bár számos vonatkozás-
ban élvezi a Népművelési Intézet támogatását, jelenlegi formájában már nem
képes arra, hogy a mozgalmat az adott igényekhez és lehetőségekhez mérten
szélesíteni tudja. 
II. 
Le kell szögeznünk, hogy meggyőződésünk szerint az amatőrfilmezés anélkül,
hogy ezzel bármely más kulturális tevékenységgel szemben privilegizálnánk -
az egyik legkomplexebb és legkorszerűbb közművelődési forma, amelynek az
elterjedő videotechnika segítségével további igen tágas perspektívái vannak.
Különösen nagyok a lehetőségei az ifjúság körében, különösképpen azokban
az intézményekben, amelyek az általános esztétikai nevelés terén amúgy is hát-
rányos helyzetben vannak. Az audiovizuális tevékenység sokoldalúságában egy-
szerre ad lehetőséget a technikai és esztétikai tevékenységre, önkifejezésre és
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társadalmi hatékonyságra. 
Ennek felismerésében eddig szinte mindenütt nyitott kapukra találtunk, akár or-
szágos, akár helyi intézményekkel kerestük a kapcsolatot. Mindazok az országos
szervek, amelyekkel a kérdésekről eddig beszéltünk /SzOT, Munkaügyi Minisz-
térium, KISz KB, Állami Ifjúsági Bizottság/ késznek mutatkoztak a mozgalom
szélesebb körű támogatására. Jelenlegi szervezeti formánk mellett azonban
ezekkel a lehetőségekkel csak alkalmilag tudunk élni, /pl. közös pályázatok, egy-
egy országos rendezvény lebonyolítása/ de átfogó, részben már el is készült
tervek vagy elindított kezdeményezések koordinálását nem tudjuk ellátni. Na-
gyobb részt ugyanezen gyengeségünk következményének véljük, hogy bár az
amatőrfilmes körök általában valamely állami intézmény vagy társadalmi szer-
vezet keretében működnek, korántsem mondható, hogy közművelődési rend-
szerünknek egészében integráns része lenne a mozgalom. 
III.
Mindezek figyelembevételével elkerülhetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy sor
kerüljön a MAFSz jelenlegi szervezeti rendszerének, - amely az öntevékeny
mozgalmak többségétől eltérő - közös, alapos elemzésére. Meg kell határozni
a mozgalom közelebbi és távlati fejlesztésének irányait és célkitűzéseit, továbbá
azokat a feltételeket, amelyek a célok megvalósításához elengedhetetlenül szük-
ségesek. Dönteni kell egy, a jelenleginél hatékonyabb szervezeti rendszer meg-
teremtéséről, amely egyben biztosítékot is szolgáltatna a már meglévő
társadalmi aktivitás összefogottabb, célratörőbb kiaknázására. 
a MAFSz elnöksége 

Pergő Képek 42. műsorával 1980. januárjától megszűnt a Pergő Képek TV-
műsor. A szilveszter délutáni vidám programot a győri nemzetközi fesztivál film-
jeiből állították össze: Pro patria /Svájc/, Vidéki csönd /Finnország/, Booum
/Spanyolország/, 2. x 2 /Szovjetunió/, Ugrás /Jugoszlávia/, Elég volt /NDK/, ABC
/Magyarország/. 
Azóta a MAFSZ tárgyalásokat folytatott egy amatőrfilmeket bemutató új műsor
létrehozására. Ezúttal nem magazin jellegű programról van szó, csupán a TV
Műsorszerkesztősége által kiválasztott filmek levetítéséről egy-egy félórás
blokkban. A terv évi 4-5 műsor. 
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1981
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Április 2-án avatták fel a győri Városi Könyvtár új épületét ▪ az új edző - Verebes József - ve-
zényletével felpörgött az ETO az őszi fordulóban. „A csapat húsz forduló után a második he-

lyen állt az Újpesti Dózsa után. Az ETO ezalatt 62 gólt szerzett, míg a Dózsa 37-et. Ezzel
szemben Verebes mester együttese 33 gólt kapott, míg fővárosi riválisa 18-at…” ▪ Kelemen

Benő Benjámin képzőművész Győr-Sopron megyei Ifjúsági Művészeti Nívódíjat kap ▪ decem-
ber 11-én nyílt meg az Attila étterem a Jereváni úton ▪ december 11-én este - pár hónappal le-

szerelése után - Hartyándi Jenő hazafelé tart egy Ifiházas koncertről. A Tanácsházánál
tartósan nem tud átmenni a lámpánál, mert katonai teherautók sora vonult nyugat felé. Felrém-

lik benne a nem régi katonai riadók hangulata és egyszer csak a vonuló autók közt felfedezi
volt felderítő századának autóit. Integet nekik, azok vissza, mert a lassan vonuló konvoj ezt le-

hetővé teszi. Na, szívatják szegényeket! – gondolja katonai szaknyelven. Aztán elérve az
utolsó 22:40-es buszt hazamegy Szabadhegyre. Vacsora, készülődés a lefekvéshez, egyszer
csak csöngetnek. Ebben a külvárosi világban nem szokás ilyen későn beállítani valakihez. Ki-
megy, a sötétben egy felismerhetetlen idegen áll az utcaajtóban és mondja: Hartyándi elvtárs,
itt az azonnali behívója, szedje össze a tartalékos katonai zsákját és jöjjön. Itt megvárjuk és

visszük. Annyi ideje még volt, hogy a kéznél lévő szeszes italokat berakta a zsákba és vitték.
Adyváros Kodály utcájában már szép számú busz várta a város különböző pontjaiból expressz
behívottakat. A buszok aztán kivitték őket egy Enese melletti erdőbe, ahol már kiépített tábor-
hely volt és a század, amelyben még kb. fél éve szolgált. Ölelgetések, kézfogások, vállon ve-
regetések, a tisztek részéről is, akik meglepően barátságosak és kicsit zavartak voltak. Aztán

hamarosan sorakozót rendeltek el és az ezredparancsnok kiállt eléjük, és nagyjából így
kezdte: Elvtársak, nyugodjanak meg, nem Lengyelországba megyünk! Erre aztán nagyon nem
nyugodtak meg, mert felrémlett előttük az 1968-as Csehszlovákiai bevonulás és a szűrt hírek-
ből is jól lehetett tudni, hogy Lengyelország forrong. Azért sem volt megnyugtató a helyzetük,

mert első lépcsős felderítő alakulatként 100%-os veszteségre voltak gyárilag tervezve, ami bé-
keidőben még csak elmegy, de… zavaros volt a helyzet, de pár nap után meglepetésre haza-
engedték őket. Persze utólag megtudták, hogy december 13-án Lengyelországban rendkívüli,
pontosabban hadiállapotot vezettek be, ami elodázta a Varsó Szerződés tagállamainak „segítő
célú” bevonulását. És ha valaki számára nem világos miért szaporodtak ezekben az években

gomba módra Magyarországon a félig illegális „lengyel piacok”, az azért volt, mert 1981 elejére
Lengyelország csődbe ment, már alig lehetett élelmiszert kapni, ezért lengyel testvéreink kény-

szerűen útnak indultak és eladtak mindent, amit csak tudtak, és élelmiszert vittek helyette
haza, mint a háború utáni időszakokban.

ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 
A Magyar Televízióban számos új magazinműsor indul: Ablak, Autó-motorsport, Cimbora,

Életet az éveknek, Fókusz, Kalendárium, Pulzus, Parabola (külhoni fonákságok Árkus József
műsorvezetésével), Panoráma, Sakk-matt, Természetbarát, Tízen Túliak Társasága, Hatvan-
hat ▪ II. János Pál Pápai Bizottságot nevez ki Galileo Galilei ügyének kivizsgálására (a vizsgá-
lat 1992-ben Galilei rehabilitációjával zárul) ▪ Károly walesi herceg házasságot köt Lady Diana

SpencerreI ▪ Az Európa Kiadó első koncertje a Kassák klubban ▪ Megjelenik a Beszélő első
száma ▪ Önálló kórként diagnosztizálják az AIDS-betegséget 

AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI
Fitzcarraldo (r. Werner Herzog) ▪ Vérnász (r. Carlos Saura) ▪ Vuk (r. Dargay Attila) ▪ Gallipoli (r.

Peter Weir) ▪ Mephisto (r. Szabó István) ▪ A légy (r. Rófusz Ferenc)



X. Észak-Dunántúli Tájegységi 
Amatőrfilm Szemle 
Sopron, 1981.03.07-08.

A szemlére beérkezett 28 film. A zsűri tagjai: Bán Róbert, Dékány István, Galovits
Lajos, Gárdonyi Béla, Megai László
győri díjazott: I.díj: /2000.-Ft/ - Kovács Róbert-Ifj. Kovács Róbert: Édesipar -
édes ipar

A Felszabadulási pályázat 
amatőrfilmes díjai

(Kisalföld, 1981, 04.04.)

▪ Amatőrfilm kategóriában: 5000-5000 Ft-os első díjat és Borsos Miklós-plakettet
kapott dr. Kárpáti György, valamint a Kovács Róbert és Kovács R. Ákos szerző-
páros. 4000-4000 Ft-os második díjat kapott Kálmán Ferenc, valamint a Mészá-
ros Tamás és Kálmán Ferenc szerzőpáros. 3000 Ft-os harmadik díjat kaptak:
dr. Czigány Jenő, Ámon András, és a Kovács Róbert-dr.Kárpáti György páros.
▪ Színvonalas operatőri munkájáért 2000 Ft-os külön díjat dr. Kárpáti György,
2000 Ft-os rendezői különdíjat Kálmán Ferenc kapott. A zsűri 1000 Ft-os külön-
díjban részesítette Kovács R. Ákos filmjét.

XXVIII. Országos Amatőrfilm Fesztivál
Sopron, 1981.04.10-12.

zsűri: Huszárik zoltán – elnök, filmrendező ▪ Fábián László – író ▪ Mihályffy
László – filmrendező ▪ Szomjas György – filmrendező ▪ Szalai zoltán – operatőr
▪ Pándi András - MSzMP KB ▪ Virág Miklós - Győr-Sopron Megyei Tanács ▪ Ve-
nesz Ernő - LFMK igazgató
győri filmek a versenyben: Kovács R. Ákos: Nyitány ▪ Kovács Róbert & dr.
Kárpáti György: Konok Tamás ▪ Kálmán Ferenc: Aranymosó ▪ Kálmán Ferenc:
Csizmadia ▪ Ámon András: Kis zöld emberke ▪ Kovács Róbert & Kovács R. Ákos:
Édesipar - Édesipar?
győri díjazottak: klubdíj: Győri Amatőr Filmstúdió (Édesipar - édes ipar?; Arany-
mosók; Csizmadia mesterség)

XXVIII. Országos Amatőrfilm Fesztivál -
MEGMUTATNI VAGY ÁBRÁZOLNI? 

(AmatőrFilm 81/2-3)

… A fesztiválon az előzsűrizés és a területi szemlék nyomán negyvenkét film vett
részt a versenyben…
… Igaz, a program első harmada után még riadtan figyeltük a gyengének tűnő szín-
vonalat, de a második nap meghozta a kárpótlást. Színes, árnyalatokban gazdag kép
bontakozott ki a hazai amatőrfilmezésről. Ez minden bizonnyal tükrözi az előzsűri és
a területi zsűrik munkáját, egységes szemléletét is, de elsősorban arról tudósít, hogy
általában merre tart ma az amatőrfilm. 
Merre is? A legmagasabb esztétikai, gondolati és technikai mércék elérése felé. A
hazai amatőrfilmezés egyértelműen túljutott gyermekkorán, sőt zsenge ifjúságán is.
Szuverén, felnőtt művészeti ág ez az amatőr mozgalmon belül, amelyben jelentős
alkotások születhetnek igen gazdag műfaji változatosságban. Az idei termés szinte
valamennyi műfajban felvonultatott kitűnő alkotásokat. Letűnt az egyes típusok meny-
nyiségi és minőségi uralma. Az úgynevezett szocio- és dokumentumfilmek korát a
közelmúltban az animációs dömping követte, aztán a szürrealizmust mímelő "lila köd"
lengte be a filmek többségét, míg mára egészséges egyensúly alakult ki, nem elfe-
ledve egyetlen filmes műfajt, kifejezési lehetőséget sem, amely eddig feltűnt az ama-
tőrök palettáján. 
A sokszínűség és az egyes alkotások állította magas mérce, a szakmai véleményt
hallani akaró, ugyanakkor gyakran a bírálatot nehezen viselő alkotók vibrálóvá tették
az esti konzultációkat. A büszke meg nem értettek, a sérülékeny lelkűek, harcos vi-
tázók, a mindig mindenen ironizálók, a zsűrit örökösen elmarasztalók, a zsűrivel egye-
tértők, és még hosszan sorolhatnánk azokat, akik minden vitán ott vannak évről évre,
mint alkotók, mint érdeklődők. Ezúttal is felforrósodott néhány ízben a levegő. A nyolc-
tagú zsűri sem mindig értett egyet, hát még a művelődési ház aulájában szorongó
sokaság, akik nem győztek összébb húzódni, hogy legalább egymás szavát értsék
az egyébként klubszobát igénylő beszélgetésben. A technikai nehézségek persze
nem fékezhetik az amatőrfilmesek vitakedvét. 
Volt miről szót váltani. Sok izgalmas, jó filmet, de vitatható alkotást is láttunk. A me-
zőnyben idén kevés animációs film szerepelt, de szinte valamennyi kitűnő volt. Csa-
lódást csak a győri Ámon András okozott. Őt sok éve e műfaj legkitűnőbb
képviselőjeként ismertük. A megelőző időszak játékfilmes kísérletei letisztulni látsza-
nak. Kevesebb a gondolatilag és fiImnyelvileg zavaros alkotás. Láttunk ugyan súly-
talan filmetűdöket, lírai kísérleteket, kamerával írt szépelemzést, sőt valódi blöfföt is,
de alapjában véve az idei fesztiválon - nyugodtan kimondhatjuk - a gondolat uralko-
dott. Még olyan esetekben is, amikor elveszett az alkotó egy-egy táj, műemlék szép-

ségében, vagy a szándékához nem talált elég kifejező képi eszközt. Döntő többsé-
gükben az ember, a környező világ foglalkoztatja a filmeseket, világunk egy-egy sze-
letéről kívánnak szólni. Ahogyan Huszárik zoltán, a zsűri elnöke mondta, sokuknak
ugyan még nem sikerült ábrázolni, csak megmutatni tudják választott témájukat, de
ha magas a mérce és a művészet igényével vesznek kézbe kamerát, akkor erről is
szólni kell. Ezen a szinten az amatőrfilmes már nem az íróasztalfióknak verselő köl-
tővel hasonlítható, hanem a publicistával, aki nap mint nap nyilvánosság elé tárja
gondolatait, benyomásait, érzéseit a világról és benne az emberről.
… Említésre méltó a győri Kovács Róbert és fia alkotása, amelyet méltánytalanul
mellőzött a zsűri. Az Édesipar - Édes ipar? az a fajta jó értelemben vett abszolút profi
riportfilm, amely mellőz minden keresettséget, a tudatos szerkesztéssel és a korrekt-
séggel éri el megdöbbentő hatását. Kevés ilyen ipari riportot láthatunk a tévében vagy
filmhíradóban. Még egy győri alkotót szükséges kiemelni, sőt általa megvédeni egy
ágát, az amatőrfilmezésnek. Ez pedig a hagyományokat, kihaló mesterségeket fel-
dolgozó néprajzi filmek köre. 
Néhány éve még lelkesen üdvözöltük e törekvést, sőt az akkori zsűrik, mint nagy le-
hetőséget fogadták az ilyenfajta filmeket. Azóta ez a vonulat is beérett, igen magas
színvonalra jutott. Olyannyira, hogy éppen Kálmán Ferenc munkáit a Néprajzi Mú-
zeum nyersanyaggal támogatja, hiszen nemzeti kincsnek számító értékek őrződhet-
nek meg az utókor számára ezeken a celluloid szalagokon. Az idei zsűri egyszerűen
kiutasította a versenyből legalábbis képletesen - e filmeket, mondván, hogy nem ösz-
szemérhetők a többi alkotással, hiszen támogatott, és egészen profiszíntű munkák.
A kérdés csak az, hogy ezt nem az amatőrfilm egyik győzelmének, egyik csúcsának
kellene-e értékelni, és mint külön kategóriát mérlegelni. Ilyen alapon az is megkér-
dőjelezhető, hogy rajzfilmet és riportot vagy lírai etűdöt hogyan hasonlítsunk össze.
E versenyen is láttunk kevésbé sikerült néprajzi filmet, valamint a két kitűnő győri al-
kotást, a Csizmadiát és az Aranymosót. Kár lenne visszaszorítani ezt az igen hasznos
ágát az amatőrfilmezésnek… Nagy Ágnes /Megjelent a Magyar Ifjúság 1981/18. szá-
mában/ 

V. (Munkásportrék) Szakszervezeti 
Amatőrfilm Fesztivál  
Szolnok, 1981.10.01-03.

győri díjazott: I. díj: Kovács Róbert (Győri Afs): Édesipar - édes ipar? 

XI. Országos Néprajzi Amatőrfilm
Szemle 
Nagykanizsa, 1981.11.13-14.

(AmatőrFilm 81/6)

zsűri: Raffai Anna ▪ Papp János ▪ zágon Bertalan ▪ Lackner László 
A zsűri a bemutatott 38 filmet megtekintette és 12 filmet ítélt díjazásra alkalmas-
nak. A megszokott díjazástól eltérően a filmeket szakmai-néprajzi szempontok
szerint rangsorolta. 
győri díjazottak (népszerű tudományos kategóriában): Kálmán Ferenc, Győr:
Csizmadiamesterség 1.000 Ft ▪ Kálmán Ferenc, Győr: Vizet a rostára 1.000 Ft 

XI. Észak-Dunántúli Amatőrfilmes 
Tájegységi Szemle 
Tatabánya, 1981.12.19-20.

A szemlén nem volt győri díjazott!!! Ilyen még nem fordult elő a győri amatőrfil-
mezés történetében!

(AmatőrFilm 81/6)
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1982
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Tizenkilenc év után ismét vidéki csapat, a győri Rába Vasas ETO lett a bajnok, amely 1963-
ban még Győri Vasas ETO néven diadalmaskodott. Verebes József edző mesterműve ez a

bajnoki elsőség, miután a holland stílus meghonosítása után a csapat a totális, egész pályás
letámadást alkalmazta mérkőzésein. A többi csapatnak erre nem volt ellenszere, a győri csapat

102 gólt szerzett. Meccsein tolongott a tömeg, telt ház nézte a rangadókat. 1982 tavaszán a
Győr folytatta menetelését: csak a zTE ellen kaptak ki (1-0), míg a hazai meccseket kivétel
nélkül megnyerték. Hannich Péter lett a gólkirály 22 találattal. ▪ Az Ifiházban elindul a legen-

dássá vált Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat, később kiderül, hogy az első független szer-
vezésű nemzetközi koncertek voltak Magyarországon. A szocializmusban addig csak az

Interkoncert és pár állami zenei cég szervezett/szervezhetett nemzetközi koncerteket. A naiv
és lelkes szervezők (Hartyándi Jenő és Lázár Károly) mindezt nem tudták, Győrkös László, az
Ifiház igazgatóhelyettese pedig fedezte őket, amíg tudta. Pár szőnyegszélén állás után fino-

man eltávolították, mint a naiv szervezőket is, 1984 elején. Olyan világhírű és ma már tudható,
hogy zenetörténeti jelentőségű muzsikusok és együttesek léptek fel akkor Győrben, mint az

amerikai Anthony Braxton, George Lewis, Roscoe Mitchell Sound Ensemble, Rova Saxophone
Quartet, East-West Trió, Burton Greene, Keshavan Maslak, a lengyel zbigniew Namyslowski,

valamint a hazai improvizatív zene kiemelkedő egyéniségei (Szabados György, Dresch Mihály,
Grencsó István, Binder Károly, Lőrinszky Attila, stb.). ▪ Az 1982-es év tavasza meglehetősen
puskaporos hangulatban telt Győrött, ugyanis a fantasztikus teljesítménnyel a korszak első

bajnokságát nyerő Rába ETO-ból mindössze egy labdarúgó (Szentes Lázár) utazhatott a Mun-
dialra. Emiatt is a sajtó kereszttüzében állt Mészöly Kálmán szövetségi kapitány, az őt bíráló

hangok különösen a világbajnoki kiesést követően erősödtek fel… mert pl. nem válogatta be a
gólkirály Hannich Pétert, vagy a távoli bombáiról elhíresült Póczik Józsefet sem. „Ebben legin-

kább az a ma már butaságnak tűnő személyes ellentét játszott elsősorban szerepet, amely Verebes József
és köztem kialakult. Verebes többször támadott engem és segítőmet, Mezey Györgyöt, hogy az a modern
futball, amit ő játszat a Győrrel. Nem tudtunk közös nevezőre jutni, és ennek végül szerencsétlen módon
az ETO-futballisták itták meg a levét. A döntésemet persze ma is vállalom, hiszen döntően azok a játéko-

sok kaptak bizalmat, akik kiharcolták a kijutást…” Póczik József: „Győrből én voltam az egyetlen, aki helyet
kapott a huszonkettes keretben, de sérülésre hivatkozva lemondtam a válogatottságot. Mészöly Kálmán
elbeszélgetett velem és közölte, hogy a vb-n csak a harmadik mérkőzésen számít rám. Hiú voltam, ezt

nem tudtam elfogadni. Inkább lemondtam a vb-szereplést! Most már belátom, nagy hiba volt, hiszen egy
világbajnoki szerepléssel lettem szegényebb… Helyettem került be Szentes Lázár, aki, ha jól emlékszem,

az egyik meccsen gólt is rúgott. Közvetlenül a vb előtt a válogatott a Népstadionban 1–1-re végzett a
német bajnokság negyedik helyezettjével, a Kaiserslauternnel, mi pedig az ETO-val néhány nappal később

7–0-ra vertük őket. Nekem is jól ment a játék és ebből adódott egy kis gond: az illetékesek és a sajtó azt
firtatták, hogyan lehetek sérült, ha így tudok futballozni…” ▪ Az 1979-es „0”-ik szám után 1982-től

rendszeresen megjelenik az illegalitás határán mozgó JAzz STuDIuM jazzelméleti folyóirat,
amely 1990-ig, megszűnéséig 18 számot ért meg. Simon Géza Gábor „Magyar jazztörténet”
könyve megállapítása szerint az egyetlen koncepciózus magyar jazzújság. A kiadvány szer-

kesztője a győri Hartyándi Jenő, de országos és Kárpát-medencei szerzői körrel dolgoztak. Az
első számokat az Ifiház módszertani kiadványaként adták ki, csatlakozva a legendás Győri

Nemzetközi Jazzkoncert-sorozathoz. Annak finom betiltása után, az újságnak is illegalitásba
kellett vonulni. Ennek elején az Ifiház stencilgépén készültek, éjszakánként. ▪ Megjelenik Vil-

lányi László második, Falovak című verseskötete.
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Az Apple II-n terjedni kezd az első ismert számítógépes vírus, az Elk Cloner, a 15 éves Rich
Skrenta „találmánya” ▪ Helmuth Kohl az NSzK új kancellárja ▪ Meghal Leonyid Iljics Brezsnyev,
az SzKP főtitkára ▪ Megjelenik Michael Jackson Thriller c. albuma (104 millió példányban kel

majd el világszerte)
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

A rajzoló szerződése (r. Peter Greenaway) ▪ Pócspetri (r. Ember Judit) ▪ Querelle (r. Rainer
Werner Fassbinder) ▪ Gandhi (r. Richard Attenborough) ▪ Szárnyas fejvadász (r. Ridley Scott) ▪
Napló gyermekeimnek (r. Mészáros Márta) ▪ Videodrome (r. David Cronenberg) ▪ Megáll az idő

(r. Gothár Péter) ▪ Pink Floyd - A fal (r. Alan Parker) ▪ Conan, a barbár (r. John Milius)



XXIX. Országos Amatőrfilm Fesztivál 
Diósgyőr, 1982.04.09-11.

győri díjazott: bronz diploma: Kovács Róbert: ...és telnek az évek 

Kishír

(Kisalföld,1982.07.29.)

Arany olló. Az ausztriai Veldenben rendezték meg a Nemzetek 11. Amatőrfilm
Fesztiválját. Húsz országból 140 film érkezett be, ezekből az előzsűri 94-et en-
gedett a nemzetközi bírálóbizottság elé. Dr. Czigány Jenő Herend című filmje
(Győri Amatőrfilm Stúdió) elismerő oklevelet kapott és kiérdemelte az Arany 0lló
különdíjat is.

IV. Képzőművészeti Filmszemle 
Szolnok, 1982.09.28-30.

győri díjazottak: II. díj: Kovács Róbert: Konok Tamás ▪ III. díj: Dr. Haffner Sza-
bolcs: Özv. Pozsgai Pálné 

XII. Észak-Dunántúli Amatőrfilm Szemle
Veszprém, 1982.12.04-05.

győri díjazottak: zsűrijutalom: Dr. Czigány Jenő: Újjászületés és a legtöbb film-
mel szereplő Győri Amatőrfilm Stúdiónak 

Győr, Marika presszó a 1980-as években, Nagy Péter fotói
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1983
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Folytatódtak a Győri Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat koncertnapjai, többek között Anthony
Braxton & George Lewis Duo (uSA), Roscoe Mitchell Band (uSA) első vonalas amerikai zene-
karok részvételével. Hogy ez mennyire nem öndicsőítő, túlértékelt, lokális koncertsorozat volt,
azt az is igazolja, hogy a magyar jazztörténetről szóló könyvekben mindenhol előkelő helyen
szerepel, de a legfrissebb bizonyíték Turi Gábor: Trianon és a jazz cikke (Magyar Nemzet,
2020. december 5.): „A központosított irányítási gyakorlat ellenében búvópatakként törtek felszínre

olyan alternatív kezdeményezések, mint a győri ifjúsági házban 1982–83-ban rendezett, nyolc koncertből
álló sorozat, amelyen először léptek magyar színpadra a kísérleti amerikai jazz úttörő képviselői. Az olykor
hajnalba nyúló esteket – éket verve a Magyar Rádió rendezési monopóliumába – helyi jazzbarátok szer-
vezték. Ezek a koncertek az 1991-ben szintén Győrött alapított, élvonalbeli amerikai, európai és magyar

improvizáló művészeket felvonultató, szabad szellemű Mediawave nemzetközi vizuális művészeti fesztivál
előfutárai voltak. Hasonló indíttatással ugyanez a kör jelentette meg a kortárs improvizatív zene hiánypótló

információs forrását, a Jazz Stúdium periodika 18 kötetét, amely 1979-ben majd 1982–1990 között kézi
másológépekkel sokszorosítva, esetenként kazettamelléklettel, hol törvényes úton, hol szamizdatként jutott
el az érdeklődőkhöz…” ▪ az 1982–1983-as labdarúgó bajnokságot a Győri ETO nyerte a Ferenc-

város és a Honvéd előtt. Egyetlen ponttal győzött a győri csapat, a többiek is áttértek a sok
mozgásos játékra ▪ megalakul Auróra punk zenekar Győrszentivánon, kiket elég gyorsan be is
tiltottak. Ennek ellenére ők az egyetlenek a számtalan Győrben alakult formáció közül, amely
ma is prosperál. Igaz ők győri szempontból örök periférián voltak, gyakorlatilag kirekesztettek.
Rendszerektől függetlenül nem illettek a hivatalos langymeleg győri világba. Ellenben országo-
san és nemzetközileg is rendesen futottak. ▪ "Aki ott volt, tanúsíthatja, sokan tekintették meg vasár-
nap délelőtt Győrött a Dunakapu téri galambpiacot. És nemcsak nézegettek, válogattak a magas röptű, a

szegedi, a szívhátú, a verseny- és húsosgalambok között, hanem vásároltak is. Az már nem véletlen, hogy
a vevők között jópár szurkoló akadt, akik a madarakat az ETO-FTC mérkőzésen engedték szárnyra.

Hiába, no, egy jó meccs minden pénzt, illetve galambot megér." (Kisalföld, 1983. 05. 24.)
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Létrejön a Soros Alapítvány ▪ A hivatalos március 15-i ünnepségek után diákok tüntetnek a 
Petőfi téren és a Batthyány-örökmécsesnél ▪ Reagan elnök bejelenti Amerika űrfegyverkezési
programját ▪ Vanessa Lynn Williams az első afroamerikai, aki elnyeri a Miss America címet ▪ A

Microsoft piacra dobja a Word programot
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Jób lázadása (r. Gyöngyössy Imre, Kabay Barna) ▪ Flashdance (r. Adrian Lyne) ▪ Szexmisszió
(r. Juliusz Machulski) ▪ Eszkimó asszony fázik (r. Xantus János) ▪ Álombrigád (r. Jeles András)

▪ Hófehér (r. Nepp József) 



A Felszabadulási pályázat amatőrfilmes 
díjazottjai 

(Kisalföld,1983.04.03.)

Tegnap ünnepélyes keretek között átadták Győrött immár hagyományosan a
megyei felszabadulási pályázat díjait... Az amatőrfilmesek esetében a zsűri kie-
melte a pályázók társadalmi problémák iránti érzékenységét, a műfaji változa-
tosságot, de hiányolta az animációs alkotásokat. Az amatőr-film kategóriában
6000 forint díjat és Borsos plakettet vehetett át dr. Kárpáti György és Kovács
Róbert. 5000-5000 forintos díjban részesült a dr. Haffner Szabolcs-ifj. Szaló Lajos
alkotópáros, valamint dr. Czigány Jenő. A zsűri 2000-2000 forintos különdíjjal ju-
talmaz, dr. Kárpáti Györgyöt, valamint a Kovács R. Ákos-Tóth Tamás alkotópá-
rost művészi törekvéseikért. Az ünnepség után bemutatót tartottak a díjnyertes
amatőr-filmekből…

XXX. Országos Amatőrfilm Fesztivál 
Dombóvár, 1983. április 8-10.

Nincs győri a díjazottak között.

Országos Egyetemi-Főiskolai Amatőrfilm
Szemle 
Szeged, 1983. március 18-19.

Győri Tanítóképzős filmek a versenyben: Kocsis Tibor – Nagyapám ▪ Kocsis
Tibor & Frank Ildikó – 72 óra ▪ Hartyándi Jenő – Saalfelden’81 ▪ Kocsis Tibor –
Keménylegények
győri díjazottak: bronz fokozat: Tóth Tamás – Kovács R. Ákos (Győr): Apró-
szentek ▪ Kocsis Tibor (Győri Tanítóképző): 72 óra

Díjnyertes Amatőrfilmek V. Nemzetközi 
Fesztiválja 
Győr, 1983. október 13-16.

11 ország 39 filmmel szerepelt.
A zsűri elnöke Bán Róbert volt.

Kisalföld,1983.10.18.

Bizonyára sokan láttak már híradásokat a különféle nemzetközi filmfeszti-
válokról, így valamiféle elképzelésük van arról, hogyan is zajlanak ezek a ren-
dezvények. Ami az első benyomása a nézőnek, az a tömeg, a hatalmas
érdeklődés, amely általában a vetítéseket kíséri. Igaz, a profi világban mindig

látni egy-egy sztárt, egy-egy különleges
produkciót. Ám azért akkor sem termé-
szetes, hogy üres a nézőtér és kör-
nyéke, ha amatőrfilmeket vetítenek.
Márpedig Győrött, az ötödik alkalom-
mal megrendezett nemzetközi amatőr-
film fesztiválon üres volt. Pedig a
díjnyertes amatőr filmek készítői jöt-
tek el a hétvégére a megyeszékhely
Petőfi Sándor városi Művelődési
Központjába. Mint a vendéglátó
győri amatőrfilm stúdió vezetője,
Kovács Róbert elmondta, a feszti-
vál szakmai szempontból sikeres
volt, a vetítések rendben mentek,
a vendégekről is jól gondoskod-
tak. Csak éppen a közönség-
szervezés bukott el a vizsgán. 
Ezt erősítette meg az uNICA - a
filmesek nemzetközi szervezete
- elnöke, a kölni Josef Walter-
seheidt is, aki a fesztiválra

Győrbe látogatott, s megállapította, hogy a város ide-
ális házigazdája lehetne a fesztiválnak, amelynek újszerűsége éppen az, hogy
csak díjnyertes produkciókat hív meg, ettől garantáltan magas színvonalúra si-
kerülhet. 
A résztvevők közül azonban hiányoztak idén a Győrött már ismert filmesek, mint
például az osztrák, spanyol amatőrök. Ennek okát a rendezők abban látják, hogy

a korábbiaktól eltérően nem kétéves szünet után, hanem négy év után rendezték
meg újra a fesztivált. Márpedig egyetlen nemzetközi seregszemlének sem hasz-
nál, ha ritkán hallanak róla, ha nincs folyamatos reklámja, feledésbe merül az
érdekeltek körében Két éve azért maradt el, mert Siófokon rendezte világfeszti-
válját az uNICA. Két év múlva meg azért nem tudják vállalni a rendezést, mert
más nemzetközi fesztivál is zajlik a városban. Így legközelebb megint hosszabb
idő - három év - után találkozhatnak a műfaj legjobbjai Győrött. 
A program - a távolmaradás ellenére is - gazdag és színvonalas volt. A zsűri,
amelynek elnöke Bán Róbert filmrendező, a magyar amatőrfilmezés nesztora
volt, nyolc alkotást díjazott vasárnap. Az uNICA által felajánlott plakettet Rolf
Mandolesi Oasis '79 című filmje nyerte, amelyet humanista tartalmáért, környe-
zetvédő mondanivalójáért, jó komponálásáért találtak kiemelkedőnek a mezőny-
ből. További díjazottak: V. Nikitin (Napról napra), M. Rollj (Mosoly), Kotnyek István
nagykanizsai amatőrfilmes („G"). Tapio Maki-Patola (Kompromisszum). Karl-
Heinz Stackelinge (Nappali álom), Baják András-Szántó Tamás szombathelyi al-
kotók (Szombat), Kari Leponiemi (Maria). A zsűri a „nemzeti program" díját
Finnországnak ítélte bemutatott filmjei sokoldalúságáért, tartalmi gazdagságáért.
A nyolc díjat harminckilenc film megtekintése után ítélték oda. Végül még egy
tanulságot vontak le az idei fesztiválon: lehetőleg nem fogadnak el a jövőben
egyéni jelentkezéseket. Megfigyelték ugyanis, hogy ahol egy-egy ország hiva-
talosan nevezett be, ott egységesen magas szintű, karakteres műsorokat látha-
tott a gyér számú közönség. Az egyéni jelentkezőknél viszont még annak a
leellenőrzése sem biztosított, hogy valóban díjnyertes-e a bemutatásra szánt al-
kotás. A tanulság után pedig egy sikeres kísérő programról számolhatunk még
be: a győri stúdió meghívta a Váray László vezette Győri ütőegyüttest, amelynek
a fesztivál résztvevői körében nagy sikere volt. Olyannyira, hogy a finn delegáció
máris meghívta az együttest finnországi koncertre. Egy-egy nemzetközi feszti-
válnak tehát ilyen bemutatkozási lehetőségei is vannak, amely hasznos mind a
város, mind pedig az érdeklődő közönség számára. (Pió)

XIII. Országos Néprajzi Amatőrfilm Szemle 
Pécs, 1983.11.11-12.

győri díjazottak: ezüst fokozat: Tóth Tamás-Kovács R. Ákos: Aprószentek ▪
Horváth Sándor: Karácsony Nardán

XIII. Észak-Dunántúli Amatőrfilm Szemle 
Velem, 1983. december 10-11.

győri díjazottak: III. díj: Kocsis Tibor: Sírfelirat - különdíj: Kovács R. Ákos-Tóth
Tamás: Tövit töröm ▪ Dr. Czigány Jenő: Újjászületés 

TAMÁS 
Szöveges kivonat a „Tóth Tamás portréfilm”-
ből.
Készítette: Hartyándi Jenő (2017, 2020)

Születtem Győrött 1945-ben, a háború utáni
őszön. Idejekorán elkerültem Győrből, hogy
gyermekkori álmom valóra váljon és vegyész le-
gyek. Ezért Veszprémben a vegyipari technikum-
ban folytattam tanulmányaimat - tanáraim nem
kis bosszúságára. Itt kezdtem el fotózni, mert volt
egy fotóklub és én érdeklődtem a fényképezés
iránt. Egyre több fotót készítettem, díjakat nyertem
pályázatokon. 
1968-69 körül találkoztam össze a Kálmán Ferivel, akivel korábban együtt jár-
tunk a veszprémi iskolába. Ő mondta, hogy van Győrben egy Amatőrfim Stúdió,
mert tudta, hogy Veszprémben én már a helyi filmesek körül is sündörögtem.
Aztán Győrbe visszakerülve elkezdtem bejárni a stúdióba, és elkezdtem gon-
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dolkozni, mit lehetne csinálni. Ott voltak idősebb filmesek, akik segítették ori-
entálni az embert, hogy az adott technikával mit lenne érdemes leforgatni. És
így lassan én is elkezdtem filmekben segédkezni, majd forgatni. De ez már a
80-as évek eleje volt. Csenár Imre bácsi, Haffner Szabi, Kovács Robi - ő volt a
stúdióvezető -, ők voltak, akik bevezettek a filmezés rejtelmeibe. A Kálmán Fe-
rivel sokat dolgoztam, segítettem neki filmjeinek készítésében vágóként és han-
gosítóként is. 
Az első film, amit önállóan készítettem, mert előtte másoknak segédkeztem,
az 1980-ban készült és a Patkolókovács volt címe. És ez a film rögtön a Fel-
szabadulás pályázaton oklevelet kapott, ami azért volt furcsa, mert az első ön-
álló filmem volt.
A következő film - összeismerkedtem Dunaremetén egy halásszal, érdekes fi-
gurának tartottam, ezért leforgattam, ez szintén egyedül készítettem 1981-ben.

A szülőföldünk pályázaton ez is oklevelet nyert. Bár nem annyira érdekeltek az
elismerések, hanem azért, hogy mutassak valamit, ahogy én látom.
1981-ben meghalt a győri cigányvajda. Ismerősök mesélték nekem, hogy a vaj-
datemetés meglehetősen nagy eseménynek számít a cigányság körében. Va-
lóban így is volt egyébként. Szerencsére elég jól fel is készültünk, mert nem
egyedül készítettem, hanem két fiatal, Hartyándi Jenő és Szakáll János segít-
ségével. Tehát hárman forgattuk. Akkora tömeg volt a temetésen, hogy ott egy
ember semmit se tudott volna csinálni. Így azért sikerült megmutatni a cigány-
ságnak a halálhoz kötődő hagyományát.
1982-ben készítettem, szintén Dunaremetén az Aprószentek című filmet, ami
sikerfilm lett, azon filmek közül, amit csináltam. Hivatalosan ketten jegyezzük
a kis Kovács Robival, ami nem teljesen igaz, mert ott volt a Kovács Robi és a
Kálmán Feri is, ha jól emlékezem. Itt külső és belső helyszínek voltak, világítani
kellett, nemcsak nyomni a kamerát. Igazi forgatás, nagyobb vállalkozás volt.

Mivel nem éltem át, ezért csak a fellelt dokumentumtöredékek alapján tudom összefoglalni az itt érintett kort, a 70-es évek és a 80-as évek elejének hangulatait.
ugyan nem érintek minden lehetséges befolyásoló elemet, de az elég jól érzékelhető az összegyűjtött dokumentumokból, hogy országos szinten egyfajta átrende-
ződés, akár megtorpanásnak is nevezhető folyamat zajlott a mozgalomban ekkortájt, a 70-es évek második felétől. Egyrészt a lassan kialakuló amatőrfilmes rendszer
a lehetséges /a politika által lehetővé tett/ maximumig kiteljesedett ebben az évtizedben, többféle életképes és futurisztikus elképzelést felszínre hozva a mozgalom
kordában tartásával megbízott szervezetek berkeiben (pl. tájegységi rendszer, klubvezetők oktatása, filmkészítő klubokat a szakmunkásképzőkbe, stb.). 
Másrészt folyamatosan léptek be újabb generációk a filmkészítők országos közösségébe, amely alapvetően cél és feladat is volt, mert csak így volt bizonyítható a
mozgalom életképessége és fejlődése. De ez óhatatlanul, előbb-utóbb a generációs problémák előtérbe helyeződését és a trendi amatőrfilmes műfajok lassú elto-
lódását, átrendeződését is jelentette. Halványult az addig erőteljes néprajzi vonal és erősödtek a kisjátékfilmes és kísérleti elképzelések. Ez természetes folyamatnak
fogható fel, ugyanakkor mindez nyilván kezdte megingatni az első generációk tagjainak addigra már megszokott és öröknek hitt felsőbbségét és elsőségét a
tájegységi és országos szemléken és fesztiválokon. Sokan mindezt nehezen viselték, presztízs veszteségként élték meg. 
Az újonnan jövők már kevesebb önkontrollal készítették filmjeiket, kevésbé finoman és áttételesebben fogalmaztak, mint elődeik. Még ha ez ekkor csak árnyalatnyi
különbséget jelentett, ha utólag rátekintünk. A 80-as évek elejére e folyamat még jobban felerősödött.
Győrben is nyilván hasonló folyamatok zajlottak, még ha nem is ugyanilyen intenzitással. Még reménykedem benne, hogy a kor tanúi, átélői megszólalnak ebben
az ügyben is, elmondják ilyen irányú emlékeiket. Ha nem is e könyv keretében, de akár a bővíthető internetes verzióban. 
De az az előzőekben felsorolt fesztiválszereplések tükrében jól látszik, hogy az évtized első felének győri „filmes sztárjai” (Ámon András, Csenár Imre, dr. Haffner
Szabolcs), a második felére egyre kisebb aktivitást mutatnak. Aminek persze lehetnek személyes okai, családi vagy munkahelyi elfoglaltság - ahogy pl. Kovács
Róbert telefonban elmondta - egyre időigényesebb munkahelyi szerepét (nemzetközi üzletkötés), de lehettek csalódások a filmes közösség működésével kapcso-
latban is.
Harmadrészt megjelenik egy fiatal (dr. Alexy Miklós, dr. Bedő Ferenc, Kovács R. Ákos, dr. Mészáros zsolt, stb., akik akkor még csak középiskolások voltak, nem
doktorok), és nemcsak fiatal generáció (dr. Czigány Jenő, Kálmán Ferenc, Mészáros Tamás, Tóth Tamás) személyében. És volt 1-2 olyan személyiség, akiket
rendre bevontak a filmkészítés háttérmunkáiba. Pl. Valastyán Mihályt, a hangalámondásokhoz. 
A 80-as évek elejétől már csak pár film jut be az országos versenyekbe, és megszűnik a győri dominancia a tájegységi szemléken. Sőt van olyan év, hogy nincs
győri díjazott, ami addig még nem fordult elő a győri amatőrfilmezés történetében
Úgy tűnik, amikor dr. Haffner Szabolcs 1984-ben átvette a stúdió vezetését, már csak pár fő volt aktívnak mondható. A hullámvölgy kiadványokból érzékelt nagy-
ságából úgy érzem, gyakorlatilag újrakezdésként is felfogható e dátum.

Szakaszzáró gondolatok

Nagyjából ahány fesztiválra elküldtük, ott nyert valamilyen díjat. Úgyhogy sike-
rült az elképzelésünket valamiképpen rögzítenünk.
Egy S8-as filmtekercs az 3 perc 20 másodperc volt, amiért nagyon meg kellett
előre gondolni mit is akar forgatni az ember. Az apró szentek 12 percénél szinte
biztos, hogy duplája nyersanyagot forgattunk el… Sokba került a nyersanyag.
Két-három havi fizetés volt egy kamera ára. A vetítőgép pedig még ennél is
több.
Kis Robi (Kovács R. Ákos) lett egy időre az alkotótársam. Az eltűnt idő nyomá-

ban című következő filmet is vele forgattam egy fafaragó portrét 1982-ben.
Ekkor jelent meg a hangsávos film, ezért már nem volt probléma a kép-hang
szinkront biztosítani. Ez akkor nagy számnak számított.
1986-ban vett az Ifjúsági ház egy videókamerát, talán a város első videókame-
rája volt. Óriási eltérést tapasztaltunk a filmhez képest. A videóra pl. 180 percig
folyamatosan forgathattunk. Ez nekünk akkor annyira megfoghatatlan volt, akik
hozzá voltunk szokva a 3 perc 20 másodperces filmtekercshez. A teljes sza-
badság érzetét keltette. Persze ennek hamar megláttuk az óriási veszélyét.
Meg lehetett figyelni, hogy azok a filmesek, akik nem dolgoztak S8-ra, azok
sokszor belevesztek a rengeteg nyersanyagba és a következőkben készült vi-
deók sokkal bőbeszédűbbek lettek.
1989 körül lehetett már érezni a rendszerváltás szelét, hogy nem tartható sokáig
az ifiháztól függő amatőrfilm stúdió. Ezért 12-en megalakítottuk a Győri Vizuális
Műhely Egyesületet, hogy egyesületi formában működjünk tovább. Addig nem
is lehetett egyesületet alakítani. Gyakorlatilag, akik aktív tagjai voltak a filmstú-
diónak, azok alapították meg az új egyesületet…
Én nem bántam meg, hogy annak idején a filmezésre adtam a fejemet, hogy
nagyon költséges hobbiként filmeket forgassak, gyártsak. Nagyon sok emberi
kapcsolatra, barátságra tettem szert ennek révén, a filmezés hozadékaként.
Tehát nem sajnálom a rá fordított időt, sem a ráfordított pénzmennyiséget, mert
ettől kicsit talán jobb, gazdagabb lett az életem.
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TK AMATŐRFILM STÚDIÓ
1980-1985?

a győri Tanítóképző filmkészítő klubja

vezető:
Király Tibor „Csárli”, majd Kocsis Tibor

tagok:
Asztalos Bori, Jokesz György, Hartyándi Jenő, Kocsis Tibor, Kovács Andrea, Lázár Károly, és még több főiskolai hallgató, akik után nyomozunk...

Pár emléket írok róla, mert én is tagja voltam, pontosabban ott kezdtem filmes pályafutásom a 80-as évek legelején. Köz-

ben sikerült leíratnom, illetve megszólaltatnom a főbb embereket. Amint a következőkből kiderül, mindegyikünknek nagyon

töredékes emlékei maradtak a 35-40 évvel ezelőtti kezdő szárnypróbálgatásainkról. Inkább csak a történelmi hűség ér-

dekében tisztelgünk az egykori klub emléke előtt - de mégiscsak beépült, megalapozta jelen tevékenységeinket.

Csárli, a stúdió első szakaszának vezetője, a Tanítóképző testnevelő tanára volt. Egyfajta mentorként. Valószínű Góczán

Karcsi bácsi hagyta rá e nemes szerepet, amikor idősödvén már elege lett a filmes utánpótlás neveléséből. 

Kocsis Tibi azonos a később neves, profi dokumentum és környezetvédő filmessé vált pályatársunkkal. Ő is dolgozott és

én is Kovács Andreával, aki ma - egykori olasz férje nevén - Kovács Cataluccio Andrea néven érhető el, és budapesti

rádiós lett. Hozzá csapódott még Lázár Karcsi ilyen-olyan szerepekkel. Az mindenesetre biztos, hogy 1982-ben engem

bíztak meg, akiről azt gondolták, hogy értek a kamerához, hogy rögzítsem ötletüket, ami akkor nagyon pikánsnak számított. 

Ők eredendően pápaiak voltak, Andrea a tanítóképző, Karcsi a KTMF miatt tartózkodott Győrben. (Én is oda jártam ko-

rábban).

Alanyunk egy pápai öreg, Alexay bácsi volt, lehetett már vagy 80 éves, akiről az hírlett, hogy addig nem vágatja le a sza-

kállát, amíg az oroszok ki nem mennek az országból. Egyébként - emlékeim szerint - az öregnek csupa jó története volt

a múltból, és nagyon jó szakállas karaktere volt. Ámulva hallgattuk. Én meg próbáltam felvenni róla valamit Normál 8

mm-es kamerámmal, fekete-fehér

filmre. Persze bénáskodtam rende-

sen, fogalmam is kevés volt akkor

még a filmezésről. A film el is ké-

szült, nagyon szeretném ma megnézi, de mint annyi minden fiatalos

dolog, a trehányság miatt, valamikor elkallódott.

Jokesz György „Joki”-ra már csak emlékezhetünk, mert a sokoldalú te-

hetségből egyszer csak győri hajléktalan lett, majd örökre itt hagyott ben-

nünket.

A klubról annyit, hogy azért az egy elég laza, főiskolás hangulatú találkozóhely volt. Nagyon nem törtük magunkat, bármennyire is akart hajtani Csárli

bennünket. De mindenesetre megadta az indító hangulatot, aztán ki ment tovább a filmezés területén, ki pedig abbahagyta, amint az már lenni szokott a fel-

sőoktatás világában.

Király Tibor „Csárli” visszaemlékezése az
amatőrfilmes idők kezdetére

Az 1970-es évek elején találkoztam az
amatőrfilmezéssel Kálmán Ferenc bará-
tom révén. Ebben az időben gyakran töl-
töttem náluk az estéimet, ahol szinte
minden alkalommal beszélt a filmezésről
és mutatott is a saját kis zseniális alkotá-
saiból egyet-egyet. Nem kevés n8-as, s8-
as, sőt egy-egy 16 mm-es filmet is végig
néztünk náluk. Rendkívül lelkes amatőr
volt, akinek a Véneki aranymosó c. filmjét
(a cím nem biztos, hogy pontos) azóta
sem felejtettem el. 

Ezeknek az estéknek az eredményeként megpróbáltam bekapcsolódni az Ifjú-
sági házban működő, Kovács Róbert-féle filmstúdióba. Az amatőrfilmes esték
beszélgetései, néhány amatőrfilmes rendezvényen, versenyen történő részvétel
tovább erősítette a törekvésemet, hogy én is bekapcsolódhassak a filmkészítés
nagyon kreatív munkájába. Így jutottunk el az 1977-es évig, amikor az újonnan
elkészült ETO-stadion átadásán rendezett XIII. Úttörő Olimpia megnyitó ün-
nepségének megörökítését javasoltam Kálmán Ferinek. Ő kapva kapott az al-
kalmon és egy kisebb stábot hozott össze ennek örömére. Sajnos kevés névre
emlékszem, de tudom, hogy a filmes stábnak tagja volt Mészáros Tamás isko-
laigazgató, testnevelő is.

A film elkészült, kb. órás terjedelmű lett. További sorsa ismeretlen előttem, úgy
tudom, hogy a bemutatása után nem sokkal elveszett. Remélem, hogy az ösz-
szeállítandó emlékek sorában valahol, valakinél feltűnik e kis alkotás, amely –
szerintem - jóval meghaladta az amatőr filmesek akkori szervezési és anyagi
lehetőségeit. 
Mindenesetre a győri amatőrfilmes stúdió az s8-as nyersanyag beszerzésében
nagy segítséget jelentett. Másra nem is volt szükség, mert az amatőrfilmeseink
a megfelelő mennyiségű nyersanyag birtokában saját maguk igyekeztek tevé-
kenységüket – több kevesebb sikerrel - művészi színvonalra vinni.
Mindezek után, és látva, hogy micsoda lehetőségek rejlenek e tevékenységben,
határoztam úgy, hogy a Tanítóképzőben megpróbálok egy olyan kis csapatot
összehozni, amelyik folytathatja azt a hagyományt, amit Góczán Karcsi bá’ kez-
dett el, és hosszú éveken keresztül végzett a főiskolán.
Nos, ennek eredményeként egy szempillantás alatt összejött 5-6 hallgató, aki-
ket láthatóan a s8-as nyersanyaghoz való hozzájutás esélye tartott össze. Én,
bár szerettem volna jó filmeket készíttetni a hallgatókkal, sajnos nem jártam túl
nagy sikerrel. Mindenesetre, többen filmhez jutottak, elkezdtek forgatni. Köztük
volt Kocsis Tibi is, aki hallgatóként egy nagy kincs volt a számomra. Nyílt te-
kintetű, megbízható, tisztelettudó, igen tehetséges, szeretetreméltó diák volt.
Később hallottam róla, hogy jó filmes lett, de sajnos ezt követően sorsunk nem
keresztezte egymást.
Összegezve azt mondhatom, hogy életemnek egy nagyon szép epizódja lett
az amatőrfilmezés, mely megtanított arra, hogy nagyon lényegre törőnek kell
lenni akkor, ha közönség figyelmére tartasz igényt. Mindent bemutatni nem
lehet, a lényeg megtalálására kell törekedni. (2021. február 08.)

120



A győri TK Filmkészítő Klubról és a
Győri Amatőrfilm Stúdióról
ZOOM-os beszélgetés Kovács Cataluccio 
Andreával és Kocsis Tiborral

Beszélget: Hartyándi Jenő (2021. február 14.)

HJ (Hartyándi Jenő): Kezdésként annyit, hogy azért szerettem volna beszél-
getni veletek, hogy ne hagyjuk ki a győri filmezés történetéből a Tanítóképző
Főiskola filmkészítő klubját, amelynek a 80-as évek elején - egy ideig - mind-
hárman tagjai voltunk. Számomra egy fontos kiindulási pont volt, mert Tibivel
ellentétben, én tényleg ott kezdtem el komolyabban a filmezéssel foglalkozni. 
KT (Kocsis Tibor): Akkor már én voltam a vezetője? 
HJ: Nem, én úgy emlékezem, hogy a Király Tibi „Csárli”, aki tanított is ott.
KA (Kovács Cataluccio Andrea): 1981-ben kezdtünk filmezgetni, Tibi csak ké-
sőbb csatlakozott.
KT: 1981-ben kezdtem, de akkor én már a Győri Amatőrfilm Stúdió tagja voltam
és valószínű csak később csatlakoztam hozzátok. De megtaláltam egy filmes
előkét „A TK” ABC Amatőrfilm Stúdió bemutatja felirattal. Valamelyik filmem elé

rakhattam - de ez kicsit későbbi lehet.
Azok a filmek készülhettek itt, amelyek nekem részben meg is vannak. Amiket
a Tanítóképzőről forgattam: pl. a Szüret... ez egy bohóckodásos filmecske. De
a „fő művem”, a Keménylegények című betyárfilm, amikor egy társasággal
1982-83 tájékán elmentünk egy hónapra építőtáborba, az NDK-ba. Ilyenek vol-
tak ott, mint a Mukics, Derczó uzala (Tibi), stb. és mindegyikünknek csináltunk
egy karaktert. Azt hiszem én voltam a Savanyú Jóska, Köles Pista, Ruzsa
Sanyi, és ott hülyéskedtünk, és ebből lett egy fekete-fehér néma film. Ez biztos,
hogy e filmklub keretében készülhetett.
Aztán meg itt van, Andi neked mutatom, a Vége című filmünk oklevele, amiben
Andi a főszereplő. Azon gondolkodtam, hogy én találtam volna fel, 1982-83
táján volt már videóklip?
HJ: Szerintem még akkor nem volt videó Győrben.
KT: Ezt a filmet a Kormorán együttes egyik számára vágtam össze. Andi és én
szerepeltünk benne és a fővilágosítót úgy hívták, hogy Giovanni Cataluccio

(Andrea későbbi férje – A szerk.)! Részben „Dzsovi”-ék lakásán, részben a Ba-
ross utcán forgattuk. A történet egy elválásról szól, mi voltunk Andival a szerel-
mespár. Andi rettenetesen szomorú és szorongatja a maciját. Ez egy
fekete-fehér film volt. Azt gondolom, hogy az is lehet, hogy 1985-ben kaptunk
erre díjat a tatabányai tájegységi szemlén.
KA: De ez a debreceni Egyetemista szemlén is ment.
KT: Aztán nekem volt több főiskolai szösszenetem, és ezek szerint valószínű,
hogy átvettem a vezetést a Király Tibitől. És emlékszem még az OKITEKI-ben
a Góczán Karcsi bácsira, aki mindennek a háttere volt. 
KA: Fel kell elevenítenem, hogyan is kerültem be a stúdióba. Jenő és Tibi ben-
neteket a Tk-n ismertelek meg. Tibivel a közös filmes és színházi érdeklődés
egyértelmű volt, emiatt néha összetalálkoztunk, máskor meg más úton jártunk.
Az első film, amiben Jenővel alkotóféleként részt vettem a Tk-s filmklubhoz köt-
hető. A pápai Alexay bácsiról szólt, akit csak hallomásból ismertünk. Ő arról a
kijelentéséről volt elhíresülve, hogy addig nem vágja le a szakállát, míg az oro-
szok ki nem mennek az országból. Arra emlékszem, hogy a helyszín egy szinte
üres, lepusztult ház volt, ahol az öreg élt.  Én kérdezgettem, Jenő, te voltál a
rendező és végül te is vágtad össze az anyagot. Valahogy így készült az első
film, és végül nyertünk vele egy diákfesztiválon.
HJ: Tavaly év elején beszkenneltettem a régi filmjeimet és megtaláltam az elsőt,
amit „Volt egyszer egy park!?” címmel 1980-ban, közvetlenül a leszerelésem
után készítettem a kérész életű győri ifiparkról. Ezek szerint a következő ez a
közös film volt, ami ellenben egyelőre nincs meg. Hogy 80-ban már létezett a
TK filmkészítő klub, azt az első filmem bizonyítja, mert azon szerepel a TK film-
klub elnevezés. Tulajdonképpen a TK filmstúdió lényege azért az volt, hogy
nyersanyaghoz és technikához juthattunk. Az nagy csáberő volt.
KA: Később, a már említett Vége c. film készült el. Tibi nagyon leleményes volt a
megoldásokban. A világításhoz egy rozoga zongoraszékre kellett állni a lámpával.
Furcsának tűnő dolgokat is kért tőlünk: pl. hogy leheljük be a kamerát; így oldotta
meg a flashback-et. Mindent előre kigondolt. A lelkesedése ránk is átragadt. Re-
kordidő alatt készítettük el, Tibi vágta össze – végül, ez a film is díjat nyert. Ekkortájt
csatlakoztam én is a Győri Amatőrfilm Stúdióhoz, ami nagyon inspiráló hely volt.
Mindenki dolgozott valamilyen témán és ehhez a stúdió eszközöket biztosított -
kamerát, filmet - ami számunkra nagy lehetőséget jelentett. Elképzelhetetlen volt,
hogy diákként mi ezeket meg tudjuk venni. 
KT: Azért ott volt 6-8 kamera, vetítőgép, montázsasztal, én sokat dolgoztam azok-
kal. A Győri Amatőrfilm Stúdióban nagyobb volt a harc a technikáért, mint a taní-
tóképzőn, és fiatalként nem voltam a sor végén.
KA: A stúdió támogatásával én is készítettem egy kis útifilmet „Egy nap Firenzében”
címmel. Nagy szó volt, hogy elvihettem a kamerát Olaszországba. Felvettem egy
napfelkeltét és egy napnyugtát.  Ami a kettő között volt, az volt az egy nap Firen-
zében. A közepéig gyorsabb zenére vágtam, a második része lassúbb volt, a mag-
nóról bejátszott zenét már én sem tudom, milyen nehézkesen próbáltam
összehozni a filmmel. Mert vetítéskor nyilván elcsúszott, bármennyire is találtunk
ki jelzéseket a pontos indításra. Otthon volt egy falécem, teli szögekkel, szépen

megszámozva, mert megtanultam, hogy oda kell a snitteket felrakni. A filmkészí-
téssel való ismerkedés mellett a filmnézés is kedves hobbink volt. Lelkesen jártunk
moziba, filmklubokba, ezek közül többet Tibi is vezetett - néha olyan sokan voltunk,
hogy sokszor csak a lépcsőn volt hely. Én 87-ben jöttem el Győrből és egyben a
stúdióból is, amikor férjemmel Pestre költöztünk és hamarosan megszületett a
gyermekünk. Később újságírást tanultam, majd a Magyar Rádió szerkesztő-ripor-
teri iskolájának elvégzése után a Rádióban kezdtem el külsősként dolgozni. Tibi
később, amikor már profi lett, a Flóra Filmben vont be kisebb televíziós munkákba.
Akkor vitte a „Talpalatnyi zöld” című sorozatot. Itt környezetvédelmi rövidfilmeket,
magazinműsorokat kellett készíteni. Más televíziós produkciók készítésében is
részt vettem akkoriban, mint pl. a Kisokos című ifjúsági műsor, vagy a Gazdatévé.
A Kossuth Rádió Vendég a háznál rádióműsoránál már több mint 25 éve dolgozom.
Elmondhatom, hogy én is a média bűvkörében maradtam.
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KOCSIS TIBOR 
Tinédzserként a Győr Amatőrfilm 
Stúdióban

Hartyándi Jenő: Tibi, beszélj róla, hogy kerültél nagyon fiatalon a Győri Ama-
tőrfilm Stúdióba?
Kocsis Tibor: Kb. 79-től kezdtem Győrbe járni Pápáról, akkor harmadikos gim-
nazista lehettem. Bekopogtam a Kovács Robiékhoz, hogy filmezni akarok. De
ennek az volt az előzménye, hogy gyerekkoromtól szerettem rajzolni és voltak
is komoly diákkori eredményeim. Megnyertem az iskolai és városi rajzversenyt,
bekerültem a megyei rajzversenyekre is. Úgy ismertek engem, mint Pápa egyik
legjobb rajzolója. De közben már 3 éves koromtól a szüleimmel moziba jártunk.
Pápán ez volt a fő szórakozás. És sokan nem hiszik el, de máig emlékezem
az akkori filmek javára: Fantomas, Fekete tulipán, de végül is a „grátzi tv” (ORF
1, ORF2) volt az, ami engem még messzebbre vitt. ugyan egy szobában éltünk,
de amikor szüleim elaludtak, lehalkítva, én akkor is néztem.  Mindig a mozgókép
érdekelt. Viszont rajzpályára készültem 16 éves koromig, mígnem második gim-
náziumban új osztálytársunk lett, a rossz tanuló hírében álló Vida Sanyi. Jött
az első közös rajzóra. Kiadták a rajzfeladatot és ekkor Sanyi megközelítőleg
Leonardo és Boticelli közötti rajzművészetet adott elő, úgyhogy akkor össze-
omlott előttem a világ és azt mondtam, hogy feladom rajzos terveimet, mert ha
valaki itt így rajzol, mit fogok én itt keresni.
Ekkor kezdtem el mozis mániám miatt a filmezés felé tájékozódni, csak példa-
ként a Hét mesterlövészt 37-szer láttam. A volt egyszer egy vadnyugatot, talán
csak 31-szer. Lehettem 17 éves, amikor stopperórával ott ültem a moziban és
mértem a Volt egyszer egy vadnyugat jeleneteit, és írtam, hogy milyen hosszú
az óra, a pisztoly, a szemközeli… Ilyen voltam, ennyire érdekelt a film, a film-
művészet.

Korai filmjeim

Aztán harmadikos koromban csináltam egy filmet, Kisvárosi intermezzo címmel,
hogy legyen egy komoly mű is az osztállyal készült horror és westernfilmek
után. Előtte már sorra gyártottam az osztálytársakkal a filmeket. Az örökbecsű
Szadi 1-2, a döbröntei várostrom az osztálytársaimmal, ahol folyt a vörös festék
az ingeken és az arcokon, a törökök harcoltak a magyarokkal. Volt egy fekete-
fehér és egy színes változata. Aztán jött a Wadnyugaton, ez a Ság-hegyen for-
gatott western paródia volt. Mindenesetre ezek után elkészült az első
komolyabb munkám a Kisvárosi intermezzo, ami arról szólt, hogy a pápai nagy-
templom egy izgalmas dolog, olyan, mint Párizsban az Eiffel torony. Egyébként
az inspirációt Heiter Laci bácsitól kaptam, a rajztanáromtól. Isten nyugosztalja,
fantasztikus ember volt és művész. Itt van ez a harangozás Tibor, próbáld meg-
fogni a pápai nagyharangot és a harangozást. És akkor megpróbáltam meg-
csinálni úgy, hogy egy percre mindenki odafigyel déli 12-kor, amikor zúg a
tizenegynéhány mázsás óriási harang, aztán megy az élet tovább. A film fő att-
rakciója az volt, hogy összevágtam párhuzamosan a város téli történéseit,
ahogy zajlik a Kossuth utcán az élet és a főtéren, és közben megy fel krimi-
szerűen egy láb egy óriási csigalépcsőn és egyre magasabbra kerülünk. Köz-
ben a város jelenetei látszanak, de nem tudjuk, hogy a láb hová megy. Aztán
montázsszerűen begyorsul és a végén a Józsi meghúzza a nagyharangot. Az
egyes számú általános iskolának pedellusa volt. És akkor kiderül, hogy aki
ment felfelé, az egy harangozó. Kézzel húzták még akkor a harangot… E filmet
aztán elküldtem az országos középiskolai amatőr versenyre. Ha jól emlékezem
talán 1980-ban. Az első nagy országos fesztivál volt számomra, aminek az volt
az érdekessége, hogy vele párhuzamosan egy filmtörténeti vetélkedő is zajlott
ugyanott. Úgy éreztem, hogy abban sokkal jobb vagyok, mint a filmkészítésben,
ezért arra is jelentkeztünk. Így hamar meg is feledkeztem a beküldött filmről.
Mindkét rendezvény Szolnokon zajlott, gyerekfejjel óriási rendezvény volt szá-
momra. A filmtörténeti vetélkedőben a felsőoktatásban tanulók is részt vettek.
Mi megnyertük az iskolait, a városik, a járásit, majd a megyeit is, ezért beke-
rültünk az országos vetélkedőbe. Előtte kiütöttük a Lovasi Gimnáziumot és a
veszprémi Vegyipari Egyetem csapatát. Ez nagy dolog volt számunkra, mert
17-18 évesek voltunk. Elvileg én értettem csak a filmtörténethez, de a többieket
lassan betanítottam, felkészítettem témánként. 22 résztvevőből tizenhatodikak
lettünk, ami végül nem volt nagy eredmény. De akkor és ott volt a premierje a
Kopasz kutyának, meg az Almási Tamás Ballagásának. Voltak zenekarok, szó-
val egy óriási hepaj volt. Aztán vége lett, kiestünk, de nagy élmény volt szá-
momra.
Pár héttel utána a matek óra közepén hivatott az igazgató. Megijedtem, hogy
megint mit csináltam, amit észrevettek? Biztos a filmezéssel megint feldúltuk
az iskolát: - Maga az a Kocsis Tibor, aki a Kisvárosi Intermezzo filmet csinálta?
– Igazgató Úr, kérem, én voltam – mondtam. – Maga országos fesztiválon má-

sodik helyezést ért el. Jött vele 1.500.-Ft jutalom. Gratulálok hozzá! Majd lees-
tem a székről. Abban a percben eldöntöttem, hogy én filmrendező leszek. Na,
így indult az én filmes pályám.
Már tudtam, hogy ez irányban akarok tanulni és elkezdtem keresni a csapatot,
akikhez csatlakozhatok. Tizenhét éves voltam, de már tudtam, hogy a közelben
két helyen lehet amatőrfilmezni. Veszprémben és Győrben. utóbbi nekem va-
lahogy jobban tetszett, útközben volt Pest felé. Kinyomoztam, hogy Kovács Ró-
bert a győriek vezetője, és felhívtam. Robi mondta, hogy bátran jöjjek, de
hozzak filmet és mutatkozzam be. Így amikor csak tudtam, csütörtökönként
Győrbe utaztam a Győri Amatőrfilm Stúdió klubdélutánjaira, a Petőfi Sándor If-
júsági Házba, ahol volt egy külön szobája a stúdiónak. Emlékszem néhány
tagra: Tóth Tamásra, Mészáros Tamásra, Kiss Ivánra, Czigány Jenőre, és ter-
mészetesen Haffner Szabolcsra, mint alaptagra. Elkezdtem beolvadni. ugye,
nekem ők idősebb felnőttek voltak, 30 és 60 közöttiek, én meg 17. De ennek
ellenére elég hamar befogadtak. Ha nem is mindig a filmről beszélgettünk, de
ez nekem egy intellektuális utazás is volt. Szó volt Shakespeare-től a politikán
át, mindenről. Én egy munkáscsaládból jöttem, első generációs értelmiségiként
rengeteget tanultam tőlük. Elkezdtem velük filmeket csinálni, fesztiválokra járni.
Ezek a filmek nagyrész megvannak, szerencsére. És ekkortájt lett egy olyan
filmem is, amivel nemcsak itthon, hanem Bécsben is szerepelhettem. Díjat,
arany helyezést értem el az uNESCO 26 év alatti filmesek fesztiválján. Büszke
vagyok magamra, mert valójában majdnem minden filmemmel nyertem valamit,
amikor különböző fesztiválokon indultam - de mégis a legmesszebbre e Sírfel-
irat című filmemmel jutottam, ami másfél perces filmetűd. Itthon is bekerült a
Díjnyertes Amatőrfilmek Nemzetközi Fesztiváljára. Nagy élmény volt járni az
ország fesztiváljaira, kifizették a szállásomat, és gyakorlatilag az egész országot
láttam így. Egy fiatalnak ez is nagy szó volt.
Kovács Cataluccio Andrea: A Sírfelirat miről szólt?
KT: Nagyon szerettem a vonatokat és kerestem a témákat. Az amatőrfilmben
mindenki mindent maga csinál, Maga rendezi, maga fotografálja, maga vágja,
bárkinek jó iskola, aki filmezni akar. Megtudtam, hogy Celldömölk mellett, Pá-
pától nem messze, van egy mozdonytemető, ahol ki van tolva nagyon sok gőz-
mozdony egy holtvágányra. Izgalmasnak tűnt. Fogtam 3-4 tekercs filmet,
pontosabban kértem a stúdióban, és kaptam egy Super 8 mm-es kamerát. Va-
sárnap, kettő körül kezdtem forgatni és elképesztő volt. Ott volt kazánon az az
óriási vörös csillag. Az egyik mozdony száma 1956 volt. Aztán gondolkodtam,
hogy mire fogom összevágni... kerestem zenéket, de aztán az az elképzelés
erősödött fel bennem, hogy élő mozdonyhangot, atmoszférát rakok alájuk. És
találtam egy lemezt, aminek az volt a címe, hogy Gőzmozdonyok. Ezen van
egy másfél perces rész, ahol egy mozdony hangja nagyon messziről közeledik,
leengednek egy sorompót, aztán erősödik, erősödik, majd elrobog óriási hang-
gal és aztán eltávolodik. Erre hangra vágtam össze az etűdöt, a lemenő nappal,
rozsdás gőzmozdonyokkal. De vágással, pixilációval megpróbáltam megmoz-
dítani a képet, azt érzékeltetni, hogy jön felénk ez a gőzmozdony, közben be-
villan az 1956. Na most, hogy akkor, fiatalon mennyire volt ez tudatos, vagy
sem, azt nem tudom már megmondani. Talán inkább ráéreztem, de minden bi-
zonnyal a kapott díjakat és a bécsi nagydíjat is arra kaphattam, hogy ezt az
1956-os forradalom szimbólumának vagy parafrázisának tekintették. A rozsdás
gőzmozdonyok… az elveszett forradalom..., a hangokkal újra keltettem. És
robog, jön a forradalom, és elbukik. Tehát lett egy másfél perces etűd, ami miatt
felfigyelt rám az amatőrfilmes társadalom. Sokat dolgoztam rajta, szinte koc-
kánként raktam össze a montázsasztalon, aztán egy szalagos magnóval meg-
próbáltam szinkronba hozni. Ez nem volt egyszerű… 
Később megcsináltuk a Vége című filmünket az Andival, majd a 72 órát, ami
egyfajta május elseje paródia volt, és elég merész dolognak számított ‘82 kör-
nyékén. De én azt gondolom, hogy a Győri Amatőrfilm Stúdió meghatározó volt
számomra. A Robitól nagyon sokat tanultam, a menedzselésben is próbált
nekem segíteni. Ő egy precíz mérnökember volt. Nagyon élveztem a vitáikat,
sok konstruktív vitájuk volt a Haffner Szabolccsal. Nagyon jó barátok voltak
abban az időben.
HJ: Azért azzal kiegészítenélek, hogy a nemzetköziség akkor nagyon-nagyon
ritka dolog volt.
KT: Igen, akkor nem olyan időket éltünk, hogy csak úgy kiugrottunk Bécsbe,
ezért én sem voltam jelen a fesztiválon. Kb. ebben az időben volt a Rófusz Fe-
rencnek az Oscar-díja, ugyan nem hasonlítani akarom, de eszembe jutott, hogy
akkor három évente mehettünk ki egyszer nyugatra.

Filmklub szervezéseim

KT: Emlékszel Andi, hogy csináltam filmklubokat Győrben? Volt olyan időszak,
amikor párhuzamosan három filmklubot csináltam – Kortárs filmművészeti so-
rozat, Francia Új Hullám sorozat, Szürrealitás a filmművészetben. Akkor én már
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tudatosan készültem a filmművészetire és azért is csináltam a filmklubokat,
hogy azokat a filmklasszikusokat, amelyeket korábban nem volt  alkalmam
megnézni, azokat ily módon kikölcsönöztem a FITu-ból, a Filmtudományi In-
tézetből. Én is akkor láttam először őket, de mint előadó, baromi jól felkészültem
belőle, mások írásaiból. Úgy előadtam a vetítések előtt, mint egy „kis Báron”.
De így is nagyon későn szántam rá magam, hogy jelentkezzek rendezőnek,
nem nagyon bíztam benne, hogy felvesznek. És hát a pápai vasesztergályos
fiának nem sok esélye volt, lássuk be. Nagyon sokáig úgy akartam bekerülni,
Andi ezt nagyon jól tudja, mert együtt is felvételiztünk, hogy színésznek jelent-
keztem. Andival együtt is statisztáltunk, ill. én segédszínészkedtem is a győri
színházban. Azért jelentkeztem a színművészeti színész szakára, mert oda
évente felvettek 30 embert, a filmművészetire pedig rendezőnek 3-4-5 évente
nyolcat. Amikor úgy hívják a filmfőiskolások egy részét, mint a híres rendezőket,
vagy főleg TV-seket, akkor Kocsis Tibit ki a fene fogja oda benyomni. Senki!
Lehetek én akkora tehetség, mint a Francois Truffaut, akkor se vesznek fel –
gondoltam -, mert az apám nem rendező, nem tévés, nem író, nem festő vagy
nem elég kommunista, így én oda nem fogok bekerülni.

Színház és matematika

Nagyon sokszor, nem mondom meg hányszor, jelentkeztem színésznek, de
egyszer tovább kerültem az első felvételin… A Sztankaynál énekeltem a felvé-
telin a „Villa Negra nem apáca zárdá”-t. Szerettem énekelni, egy picit tudtam
is, együtt énekeltünk az Andival a győri színház zenés darabjaiban, úgy 5-6
produkcióban, a Bor Jóska alatt. A Bánk bántól, a Háry Jánoson át a Marica
grófnőig. A Bor Jóska már ki is emelt kicsit, a többiek irigykedtek is rám. Engem
külön, név szerint hívott az ügyelő. Az nagy dolog volt, már nevesítve voltam.
Ez akkor történt, amikor a Csorbáné kirúgott a Tanítóképzőről és akkor elmen-
tem díszletezni, majd énekelni a színház kórusába.
KA: Miért rúgtak ki a tanítóképzőről?
KT: A Csorbáné kemény volt matekból. A legtöbb tanár elfogadta, hogy én
sosem fogok tanítani, mert én filmrendezőnek készülök, és azért mentem a ta-
nítóképzőre, hogy legyen egy diplomán, hogy majd másoddiplomával könnyeb-
ben bekerülök a filmművészetire. A másoddiploma általában előnynek
számított. Legegyszerűbbnek tűnt a tanítóképző. Csak három év, elvégzem és
jelentkezem. Végül mégsem lett annyira egyszerű, mert a Csorbáné kirúgott
matekból. Már minden lehetőséget ellőttem, már csak a miniszteri engedély
volt az utolsó esélyem. Fel is készültem, mert felkészítettek a lányok, de a Gráf-
elméletbe belebuktam. Kicsit kancsal volt a Csorbáné, rám nézett és mondja,
hogy: na látom Tibor ezeket nagyon jól tudja - és akkor mondja el nekem a Gráf
elméletet! Magyarul megszívatott. Többen ültünk sorban, még hátra is néztem,
hogy kire is nézhet: „nekem tetszett szólni tanárnő?” Na, Tibor, Gráf-elmélet?
Felé hajoltam és visszakérdeztem, „hogy tetszett mondani?” Életemben először
hallottam a Gráf elméletről, és akkor természetesen kirúgott. Ennek következ-
tében mentem el főállásban énekelni a színházba. Szóval emiatt tudtam vala-
mennyire énekelni, és a felvételin jól is ment a Villa Negra, de végül a második
vagy harmadik körben azért csak kiestem.

Pesti kacskaringók

Végül nagyon későn jelentkeztem a filmművészetire, előtte mindenféle kacs-
karingók voltak az életemben. Még tanítottam is három évet. Hogy minek, azt
nem tudom. Pontosabban azért, mert mindenképpen Pestre akartam kerülni,

de nekem nem volt ehhez semmilyen egzisztenciám. Ezért tanítani kezdtem,
de már tudom, hogy mást kellett volna. Bemenni a filmgyárba valami asszisz-
tensnek és úgy közelebb kerülni a filmes világhoz. De ehelyett inkább tanítani
kezdtem a Havanna lakótelepen, mert akkor szinte ingyen lakhattam a gyáli úti
pedagógus szállón.
HJ: Végül a filmes szakra elsőre felvettek?
KT: Nem, ugye az még mindig nem publikus, de majd egyszer kamerába neked
elmesélem részletesen a kalandomat Szabó Istvánnal, most még hagyjuk. Rö-
viden annyit, hogy az Édes Emma, drága Böbe forgatókönyve, az az én alap-
ötletemre, élményanyagomra épült, amit a színműs felvételin meséltem el neki,
arra a kérdésre, ha felvesz, mi lenne az első filmem. Sokan tudtak róla a filmes
szakmában, hogy én már készülök, anyagot gyűjtök az első nagy filmemhez a
pedagógus szállón - ahol akkor laktam -, mert az ötlettel Lányi Andrást és Réz
Andrást is megkerestem, és elkezdtünk dolgozni a történettel.
De visszatérve a Győri Amatőrfilm Stúdióhoz: jó indító lökés volt számomra,
hogy párhuzamosan velem, feltűntek nagy tehetségek, mint pl. az Obermayer
Józsi és mások. Jenő benned is sok minden volt. Andiban is. Talán bennem
volt a legnagyobb akarat és kitartás. Azt hogy tehetségből mennyi, azt nem
tudom megítélni, de én vasakarattal mentem előre és azt gondoltam, hogy
nekem ez menni fog, és valami csak lett belőlem.
HJ: Ha valaki valamit tudatosan nyom, akkor azt valószínű el is fogja érni.
KT: Azt hiszem az volt a legfontosabb, mert talán az a legnehezebb, hogy egy
16-17 éves fiatalnak eldönteni, merre is induljon. Nekem csak ez az egy célom
volt. Hiába rajzoltam a Vörösmarty téren vagy tanítottam, akkor sem adtam fel
soha e célomat. Kellett egy lakás, akkor azt összerajzoltam a Vörösmarty téren.
Nekem azért megvolt, hogy mit, miért csináltam. De közben, amikor bekerültem
a Filmművészetire, akkor azért mégiscsak majdnem 30 voltam. 33-34 lettem
mire elvégeztem. De azt gondolom, hogy nekem a győri Amatőrfilm Stúdió óriási
iskola volt. Leginkább általános műveltségben, de azért filmezésben is. Kaptam
kamerát, kaptam technikát, kaptam nyersanyagot. Az első Normál 8-as kame-
rámat a szüleim vették, és hogy miként, azt csak sejtem. Az, hogy az eszter-
gályos-takarítónő szülői háttér vesz egy 8mm-es kamerát, az nem volt általános
Magyarországon. És te azt tudtad Andi, hogy Bakos Attila barátunk, aki fiatalon
meghalt, 100 forintot beleadott az én Normál 8-as LADA kamerámba? Tudta,
hogy én erre akarok menni és hogy nekünk nincs elég pénzünk erre… És adott
önzetlenül…. sohasem fogom neki elfelejteni és persze őt sem.
Szóval a Győri Amatőrfilm Stúdió és a Kovács Robi nélkül nem történt volna
ez meg – mindig mondom is, hogy nekem egy kicsit mentorom volt. A legna-
gyobb elismerés az volt, bár akkor még nem is értettem igazán, hogy ez József
Attilától van, mikor így rám néz – ott a Haffner és Czigány Jenő és beszélgetünk
– talán egyenrangú partnerként beszélgetek a 30-50 évesekkel, és így ránéz
a Haffnerre a Kovács Robi és azt mondja: Te, figyelj Szabi, azért ez a Tibor „fe-
hérek közt egy európai”. (eredetiben: „Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen /
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt / fehérek közt egy európait.”) Akkor nem
értettem, de jól esett, de csak később értettem meg, hogy mire célozhatott.

Utcai rajzolásból lakás

‘86-87 felé koptam ki az amatőrmozgalomból, amikor pár évet a Vörösmarty
téren dolgoztam, mint rajzoló és készültem a színművészetire, valamint nagyon
sok pénzt kerestem a téren. Azt mondtam, ahhoz, hogy filmes legyek kell egy
lakás. Nekem a szüleim nem tudtak venni, ezért magamnak kellett megterem-
tenem. A pedagógus fizetésből ez nem ment, de óriási szerencsém volt, hogy
rájöttem, az utcai rajzolással jól lehet keresni. Emlékszem rá, hogy annyira jól
ment, hogy egy napi keresetemből vettem egy porszívót, másnapiból egy tévét,
harmadik nap egy hűtőszekrényt. Kiszámoltam egyszer, hogy 24-szer többet
kerestem, mint az átlagkereset. Az, hogy én meg tudtam venni Budán, a vár
alatt egy garzont, az akkor nem volt mindennapos. Soha, azóta sem kerestem
annyit filmesként, se producerként, sem rendezőként a profi életben sem, mint
amit a rajzolással összehoztam.
Arra is büszke vagyok azért, hogy elég sok embert indítottam el a pályán. Több-
ször volt olyan, hogy szóltak, valakire figyeljek oda, mert érdekli a filmezés.
Odahívtam, adtam neki munkát, először asszisztens volt, aztán szerkesztő. A
Talpalatnyi zöld szerkesztői között pl. feltűnik Fligauf Benedek. Akiből aztán
rendező lett. Aki később Pétervári Benedekként jelölte magát a készített anya-
gokban.
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„A RENDSZERVÁLTÁS KORA”
1986-2000

A függetlenedés időszaka

E nagyobb korszak – 15 év - két pontosan elkülöníthető kisebb szakaszra osztható. 
A rendszerváltás előtti és a rendszerváltás utáni évekre. 

„A megújulás kora”

Győri Amatőrfilm Stúdió 2. szakasz (1984-1989)
vezető: dr. Haffner Szabolcs (szül.: 1937)
a MÁV fogorvosa
ebben az időszakban még aktív, sokszorosan díjazott amatőrfilmes
nevéhez fűződik a technikaváltással (film – videó) előálló válság leküzdése, 
új filmes generáció elérése és megerősödésének segítése
a csapat, közösség átvezetése a „rendszerváltás korá”-ba (1986-tól)
a független filmessé vagy professzionális filmes/televíziós alkotóvá válás segítése

„A függetlenfilmezés kora”

Győri Vizuális Műhely Egyesület (1990-1996)
elnök: Csenár Imre (szül.: 1930)
villamosmérnök, ÉDÁSz nyugdíjas
aktív, sokszorosan díjazott amatőrfilmes
nevéhez fűződik az első győri civil filmes-fotós egyesület megalakítása, 
megerősödésének segítése, Tóth Tamással közösen
elnökségi tagok: dr. Haffner Szabolcs, Tóth Tamás, Hartyándi Jenő

„Filmes cégalapítások kora”

MEDIAWAVE, Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány 
& filmes cégek (1996-2000)
Kuratóriumelnök: dr. Haffner Szabolcs 
Kuratórium: Czabán György, Perger Gyula, Reményi Attila, Tóth Erzsébet, Varga Balázs
titkár: dr. Soós Katalin
főszervező - fesztiváligazgató: Hartyándi Jenő (szül.: 1956)
távközlési tervező, MATÁV, majd a Rába Cinema igazgatója, majd a Rómer ház megalapítója
aktív, sokszorosan díjazott, Balázs Béla-díjas függetlenfilmes
nevéhez fűződik a Mediawave Nemzetközi Film és zenei Fesztivál/Együttlét felépítése, 
európai rangúvá tétele, 
amely e kiadvány szerkesztése idején (2020) ünnepelte volna 30 éves évfordulóját, 
amelyre csak a pandémia miatt nem került sor
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GYŐRI AMATŐRFILM STÚDIÓ
2. szakasz
1984-1989

„A megújulás kora”

vezető:
dr. Haffner Szabolcs

tagok:
Ámon András, Bieder Géza, Bodnár István, Csenár Imre, dr. Czigány Jenő, Deák Tamás „Döki”, Fodor Tibor, Hadarics Gábor, Hartyándi Jenő, 

Kárpáti Péter, Kecskeméti Anikó, Királyfalvi E. László, Kiss Géza, Kiss Iván, Kocsis Tibor, Kovács R. Ákos, Lakatos István, Malasits Zsolt, Mészáros
Tamás, Nagy Péter, Obermayer József, Szakál János, Tóth Tamás, Ujvári Sándor

A csütörtöki filmes klubban – Tóth Tamás, Kárpáti Péter?, Csenár Imre, Hartyándi Jenő (álló sor). 
Lengyel Sándor, Hajnal Zoltán, Ujvári Sándor, dr. Soós Katalin (ülő sor)

Petőfi Sándor Ifjúsági Ház, Győr, 1991 – Nagy Péter fotója

A következő fejezetben előre haladva egyre jobban érzékelhető, hogy egyfajta, radikális választóvonal felé haladunk. Persze, aki az akkori jelenben élt, annak nem
volt lehetősége sok év távlatából, a fennmaradt dokumentumokat lapozgatva visszatekinteni, ezért a változások szele e ponton még csak fuvallatnak mondható. 
A győri amatőrfilmesek is többféle változást éltek át. A legközvetlenebb a stúdióvezető-váltás, amely lehet békés és feszültségekkel terhes. Mivel akkor még nem
voltam a stúdió tagja, hanem a Tanítóképző Főiskola filmkészítő körében estem át kezdeti filmes szárnypróbálgatásaimon, ezért nem éltem át e vezetőváltást. De
a kiadványhoz mostanság összegyűjtött, több irányú dokumentumokból az szűrhető le, hogy nem lehetett ez annyira békés váltás, még ha a nyilvánosság elé nem
is került. Az érdekeltek erről nagyon finoman, árnyaltan nyilatkoztak és én nem is feszegettem mélyebben az okokat, de az biztos, hogy ezen év végi AmatőrFilm
újság már két győri csoportot jegyez (Tanítóképző AFS és a Tunsgram AFS). Az előzőnek tagja voltam, a Tunsgram pedig az előző stúdióvezető új „cége”. Na de
hol volt akkor a Győri Amatőrfilm Stúdió? Feltételezem, hogy félig-meddig „tecchalott” állapotban és az új vezető, dr. Haffner Szabolcs azon szorgoskodott, hogy
lelket leheljen az előző időszak maradék filmeseibe és találjon utánpótlást. Mert azért pár győri film megjelent a fesztiválokon. Szabi munkálkodása az őszre érett
be, amit egy októberi Kisalföld újságcikk bizonyít és elkezdi bontogatni a szárnyát a rendszerváltásba belefutó, jelentősen megfrissült generáció.
Amit aztán tovább pezsdít a videotechnika 1986-os győri megjelenése és a stúdió tagjainak biztosított hozzáférése - amely nagyban hozzájárult a közben a fű alatt
beindult, de még nem sejtett, közeli rendszerváltás eseményeinek dokumentálásához. Azaz legalább három, a tagok többségére ható változáshullám eredőjeként
alakult tovább a Győri Amatőrfilm Stúdió jövője. Nem is sejtve, nem is remélve, hogy a változások végét megkoronázó vértelen forradalom, a rendszerváltás, vagy
ahogy később finomították, rendszerváltoztatás meghozza a filmesek számára is a szabad alkotás szabadságát, a függetlenfilmezés korát. 
Érdemes megjegyezni, hogy ilyen „Istenáldotta”, vértelen, de ugyanakkor sorsfordító változáscunamit más korban létező filmes csoportnak még nem sikerült átélni
és közben alkotni. utána ténylegesen beköszöntött egy olyan filmes kor - úgy 10-15 évre -, amelyben a lehető legminimálisabb önkontrollal dolgozhattunk. utóbbira
értettem az „Istenáldott”-ságot. De még itt nem tartunk 1984-ben, még az előszelét sem érezzük, oly csendesen lengedez.
Amiatt szerkesztettem be minden év nyitójaként egy olyan általános újságcikk válogatást, hogy az átélők számára vissza idéződhessék a kor, és annak helyi,
politikai és humoros oldala. Az újságcikkeket olvasgatva vettem észre, hogy mily lassan és finomkodva szivárogtak át a mélyben meginduló erjedés, az ellenzéki
mozgalmak és a pártok alakulásának, az erdélyi, majd az NDK-s menekültek megjelenésének és a gazdasági csőd felé haladás problémái az újságok hasábjaira.
Persze érthető ez, mert ‘89-ig a Kisalföld címlapján még „egyesültek a világ proletárjai”! És csak a Magyar Köztársaság kikiáltásától kezd szabadabbá válni a hang-
nem. Ezért is jelent érdekes kontrasztot a Ludas Matyi, amelynek nyilván volt egy „humoros társadalmi szelep” szerepe, és valószínű emiatt jelenhettek meg már
korábbról az egyre tornyosuló társadalmi problémákat humoros formában feldolgozó karikatúrái. Csak a Ludas Matyi 1988-89-es címlap karikatúrái megérnének
egy külön tanulmányt. Azokon keresztül elég pontosan lekövethetők a kor felszín alatt zajló, valós társadalmi mozgásai, történései. Ellentétben a Kisalfölddel és a
többi napilappal, amelyekben csak nagyon áttételesen és nagyon a sorok közt olvasva lehetett valamit megtudni a „pesti dolgok”-ról. 
Jó példa erre az a bizonyos legendás győri Pozsgai-beszéd 1989. március 15-én, amit itt fotóval idézünk.  A Kisalföld cikk az előző évtizedek csaknem semmitmondó
stílusában íródott. Mintha semmi különös, egy szokványos ünnepség zajlott volna. Miközben a fotón is látszik a zsúfolásig megtelt Széchenyi tér. Én is ott voltam,
és végig forgattam - egyedüliként kamerával - az előzményeket és a KTMF-s levezetését is. Ma, és már akkor is nyilvánvaló volt, hogy az egy történelmi esemény.
Nemcsak Győr, hanem Magyarország történetében is, amit a helyi újság megpróbált a még regnáló politika kedvére lepuhítani. Mert azt akkor már nem lehetett
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megtenni, hogy hallgatnak róla. De aki nem volt ott, az olvasottak alapján azt gondolhatta, hogy egy szokásos ünnepség volt, a szokásos szólamokkal - és igazán
el sem olvasta. Nem véletlen, hogy a helyi televízió sem rögzítette. Jobb, ha nincs meg. Csak abban számították el magukat, hogy a győriek valamiféle suttogó pro-
paganda révén megszimatolták, hogy végre, sok évtized ünneplésunalma után egy igazi, az akkori jelenre is erősen kiható, nemzeti megemlékezés készül. Hogy
mitől állnak így össze a dolgok és mitől éreznek rá sokan, hogy igaz ügy készül, azt nem lehet ilyen egyszerűen megfejteni! De az biztos, hogyha ma elolvassuk a
Kisalföld beszámolót az akkori történelmi eseményről, akkor nem sok mindent tudhatunk meg annak valós erejéről. Ellenben, ha valaki megnézi a kb. egy órás for-
gatásom anyagát, egészen mást fog megérezni. Bátran kimondhatom, hogy ez is egy komoly haszna volt annak, hogy Haffner Szabi az 1984-1989 közti időszakban
helyre rázta és új útra indította a Győri Amatőrfilm Stúdiót.

Szombathelyi László (Zenta, 1943 - Győr, 1987) Győr legendás szobrásza ebben az egyre rosszabb állapotú időszakában - amikor hol szabad, hol fogdában volt
-, is nagy hatást gyakorolt a Marika presszóban gyülekező győri underground művészeti világra. A következő rövidített életrajzban emlékezzünk rá: „Szülei költöznek
a Vajdaságból a II. Világháború után Győrbe. Gimnáziumi évei alatt rendszeresen írt, rajzolt, festett, kiállításokat és felolvasásokat szervezett… Korai írásai, és a
színházi előadások nagy hatással voltak a fiatal nemzedékre, és avantgárd mérföldkövet jelentettek a győri, kisvárosi élet kultúrájára… Rendkívül tehetséges volt,
de korán kiformálódott erős személyisége irritálóan hatott az engedelmességet követelő oktatóiban, az autoriter intézményekben. Személyisége és ízlése nem en-
gedte, hogy ereje oktatói kezében középszerűvé formálódjon, ezért tanárai megnehezítették tanulmányait. A győri Építőipari Technikum után a szegedi Tanárképző
Főiskola rajz és magyar szakát végezte el…1970-ben felvették a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakára, mestere Szabó Iván volt. 1974-ben diplomázott.
1975-ben Győrbe költözött, ahol nagyhatású nevelőmunkát fejtett ki szakkörében. A győri színház rendezéseiben is részt vett, elméletei és tanácsai formálóan
hatottak a színház művészeire. A város kispolgári szelleme azonban nem bírta elviselni kompromisszumokat nem tűrő, lázadó egyéniségét. A rendőrség bevonta
oktatói engedélyét, lehetetlenné tette, hogy keresethez jusson. Politikai okok miatt börtönbe, majd rendőrségi felügyelet alá helyezték. A börtönben egészségügyi
panaszait nem vették figyelembe, TBC-t kapott, amibe hamarosan belehalt. Műtermét és munkáit elkobozták, így nagyon kevés műve maradt fenn… Tragikus élet-
története és munkássága mégis a minden körülmények között szabad művészi személyiséget képviseli.”

Szombathelyi László szobrászművész, Bajcsy-Zsilinszky úti műteremlakásában (Márka Étterem fölött), Győr, 1980 – Nagy Péter fotói
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1984
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Január 4. – Hartyándi Jenő megkapja azt a kedves hangú, gazdasági problémákra hivatkozó
felmondólevelet az Ifjúsági ház igazgatójától a jazzklub és a Jazz Studium támogatásnak meg-
szüntetésére vonatkozóan, amely a gyakorlatban egy finoman megfogalmazott betiltás, mert
ezzel 1982-83-ban Győr városának és a Háznak is országos és nemzetközi hírt hozó Győri

Nemzetközi Jazzkoncert-sorozatot állították le. Amelyhez hasonló rangú esemény közel-távol
nem volt a városban és az Ifjúsági házban. Erre lehetett számítani, mert megsűrűsödött a le-
vegő a legendás, első magyar független koncertsorozat körül. A korábban védelmet nyújtó

Győrkös László igazgatóhelyettest, átszervezés néven eltávolították, Több szőnyeg szélén ál-
lása volt a párbizottságnál - ahogy később kiszivárgott.  Előző évben Gonda János, a magyar
jazzpápa jóindulatúan megsúgta a győri szervezőknek, nagyon vigyázzanak, mert rajtuk van a
rendőrség. ▪ július - Szabó Lajos-Szentkereszty zoltán-Pataki Béla-Hartyándi Jenő a nickels-

dorfi jazzfesztivál kempingjében ▪ nyár – egy korai véletlen összekapcsolódás - Kozma Endre,

a mai „Régi Győr” weboldal főszerkesztője (e kiadvány segítője) 1984-ben a Soproni út 41. és
45. előtt, utóbbi ház – ahol a tetőt építik - Hartyándi Jenő akkori amatőrfilmes, később Media-
wave fesztiváligazgató és ács lakhelye, majd a korai Mediawave irodája, utóbbi években pad-

lástere a filmarchívum tárolóhelye ▪ megjelenik Pusztai zoltán első verseskötete ”Kallódó
bábuk” címmel ▪ az előző két év bajnoki győzelme után az idén „csak” ezüstérmes az ETO és
döntős a Magyar Kupában ▪ Országos nívódíjat kap Bardócz Barna (1946-2008) szobrász, öt-
vösművész, aki 1978 óta Győrben él ▪ október 3. - Rába ETO-Manchester united 2:2 - legen-
dás mérkőzés, amely az eredmény alapján nem azt tükrözi, amit a pályán lehetett élvezni. Az
ETO olyan szintű totális letámadást alkalmazott, amely az épp zajló Verebes korszak fő jelleg-
zetessége volt. És a meccs nagy részében ez működött is. Elképesztő volt látni, hogy világhírű
angol labdarúgók totál zavarodottan rugdalják ki a labdát az alapvonalon túlra, mert nem talál-
ják az ellenszerét az ETO gyorsaságának és kombinációs képességének. És a győri filmesek
(Hartyándi Jenő & Szakáll János) ott voltak a meccsen, amelyből „A mérkőzés” című Super 8
mm-es film készült, amely a televíziós összefoglalónál hosszabban őrizte meg e legendás ta-

lálkozó hangulatát.
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

A szocialista államok ellen folyó amerikai „propaganda-hadjárat" miatt a szocialista blokk - a
Szovjetunió példáját követve - bojkottálja a Los Angeles-i olimpiai játékokat ▪ Liechtensteinben
(a férfiak) megszavazzák a nők számára az általános választójogot ▪ A német-francia megbé-
kélés szimbolikus pillanata: Kohl és Mitterrand közösen emlékezik a két világháború áldozata-
ira a verduni csatamezőn ▪ Kétoldalú brit-kínai megállapodás születik arról, hogy Hongkong

1997-ben visszakerül Peking uralma alá 
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Amadeus (r. Milos Forman) ▪ Volt egyszer egy Amerika (r. Sergio Leone) ▪ Linda (1989-ig 17
résszel, r. Gát György) ▪ Párizs, Texas (r. Wim Wenders) ▪ István, a király (r. Koltay Gábor) ▪

Jégkrémbalett (r. Wahorn András)



Hiányzó önbizalom vagy érzékenység 

(Kisalföld, 1984.01.07.)

Miért szenved az önbizalom hiányától egy mai tizenhat éves fiatal, aki után - ha történetesen lányról van
szó - sűrűn megfordulnak az utcán a komoly felnőtt férfiak is? Hová lett - ha kifejlődött egyáltalán - az önbi-
zalma, ami nélkül egyszerű emberi kapcsolatokat sem lehet teremteni?
A kérdések élesen törtek elő, amikor úgynevezett tekintélyes vezetőkkel, úgynevezett „nagy emberekkel”
szembesítettük a gyerekeket, kérve, beszélgessenek, tegyenek föl kérdéseket, egyáltalán: tegyünk úgy, mint
egy kötetlen baráti társaság, ahol mindenről nyíltan és nyugodtan lehet beszélni. zavart csönd ülte meg a
termet, azután kötelességszerűen fölállt egy fiú és elmondta a pedagógusok által megfogalmazott semmit-
mondó kérdését. Később oldódott valamelyest a hangulat, de a lényeg nem változott: az érthetetlen és ér-
telmetlen áltekintélytisztelet mindent elrontott, a tizenéves gyerekcsapat és a jelen volt pár felnőtt külön világ
maradt. 
Mondták a fiúk (az olvasótábor harmincas vezetői), hogy ott, a Balaton partján is hasonló volt kezdetben a
képlet. Este, lefekvés után ennek az okát is keresendő, be-bementek a gyerekekhez. A meghittebb hangulat
tette talán, mindenesetre éjfélig, s még későbbig nyúló beszélgetések folytak a gyerekekkel, ott és akkor
már legszemélyesebb dolgaiktól is mertek beszélni. Napok múltán az olvasótáborba érkezett vendégekkel
is oldottabban beszélgettek, ha nem is telve önbizalommal, mindenesetre magabiztosabban, mint kezdet-
ben.
Nézem most Ámon Andrásnak a lábdihegyi olvasótáborról forgatott filmjét (nyers, alig-vágott anyag még), s
felidéződnek a kezdeti gondok. Újabb kérdések adódnak. Vajon az iskola (esetünkben a középiskola) képes
lehet-e arra, hogy önbizalomra is neveljen? Aligha. Hiszen az önbizalom személyes dolog, fejleszthető emberi
adottság, az iskola pedig képtelen a sokszor erején felüli munkát adó tanítás mellett igazából is eljutni a
gyerekek személyiségéig, az indivídumig, addig a külön világig, amelyet önmagában minden ember alkot. 
A módszertani céllal forgatott Ámon-film alighanem inkább módszertani a nevelés témájában, mint az olva-
sótáborok dolgaiban. Föl-fölvillannak a kezdeti napok képei, amikor az előadó beszél, a gyerekek egyike-
másika a mennyezetet bámulva gondolkodik (nyilván önmagáról) vagy papírfecnire rajzolgatva merül el,
ugyancsak önmagában. Vajon eljutunk-e hozzá? - adódik a kérdés a képsorok láttán, azután jön a válasz
is. Ott, a szó szoros értelmében vett embernevelésre szerveződött olvasótáborban: igen. A kronológiát kö-
vetve tűnnek elő a közös játékok képsorai, amelyeken önfeledten és magabiztosan láttatják magukat a gye-
rekek: a hajókirándulás, ahol már magukat alig zavartató személyiségek alkotta közösség van együtt.
Megmarad-e ez a magabiztos alapállásuk, önbizalomra épülő viszonyulásuk környező világukhoz? 
Az egyik foglalkozáson újságot csináltunk: írtunk közösen vezércikket, verset, riportot. Készítettünk rajzokat.
A foglalkozás vége felé jött egy fiú, montázst hozott, politikusok képeiből, a politika tárgyi tényezőinek fény-
képeiből: emlékmű, rakéták, katonák. stb. Véleménye volt, vagy talán elképzelését montírozta össze egy
olyan világról, amelyben élni kénytelen, s egy másikról, amelyben élni lenne jó. Megbeszéltük rendre e két
világ dolgait, azt is, hogy a világgal valamit tenni kell, mindig és mindannyiunknak. 
A cselekvés ideje volt az a pár óra, a közös cselekvésé. És bár a világ ettől nem változott, a gyerekek és a világ
kapcsolata mégsem volt egyoldalú. Beleszóltak, s nekünk nagyon fontos az, hogy ez a fiú és a többiek vala-
mennyien beleszóljanak, próbálják értelmezni azt a valóságot, amelyen sok az igazítani való. (N. Magyar Tibor)

XXXI. Országos Amatőrfilm Fesztivál
Sopron, 1984.04.06-08.

(Forrás AmatőrFilm 84/2)

A versenyprogramba az előzsűri és a tájegységi szemlék alapján 89 film került be.
zsűri: Kósa Ferenc ▪ Bán Róbert ▪ Matkócsik András ▪ Seregély István ▪ Vajda György ▪ dr. Veress József
▪ Victor Máté
győri filmek a versenyben: dr. Czigány Jenő: Újjászületés ▪ Kovács R. Ákos & Tóth Tamás: Aprószentek
▪ Kovács R. Ákos & Tóth Tamás: „Tövit törtöm…” ▪ Kocsis Tibor: Sírfelírat
az előzsűrin kiesett győri filmek: dr. Czigány Jenő: Kontrasztok ▪ dr. Czigány Jenő: Metropolisz ▪ Fodor
Tibor: Vége ▪ Kocsis Tibor: Egyenérték

Országos Amatőrfilm Fesztivál

(AmatőrFilm 84/2)

Nyíregyházán ez év április elején zajlott a XXXI. Országos Amatőrfilm Fesztivál. A szerző, aki tíz aktív évet
töltött az amatőrfilmezés hajdan is eseménygazdag berkeiben, a régi izgalommal figyelte és mérlegelte a
kollégáival együtt az alkotásokat, és főként végigszurkolta a nálánál már jórészt sajnos fiatalabb (és kötet-
lenebb) alkotók műveit. Nagyszerűen szervezett fesztiválon történt mindez, moziméretű hatalmas vásznon
mozogtak a képek, nagyon jó vetítési technikával - egy-két hangszinkron problémát leszámítva. A szemlén
szereplő alkotások 90%-a S 8-as film, a maradék 10% pedig videó volt, és sajnos a maradék szó hiteles itt,
mert a videóprogram mélyen alatta maradt a filmes anyagnak. Talán egy biztató mű (Ez MEG NEM A NYÁR)
kivételével, melyet azonban az anyagával nem túl szigorú szerző a bő lére eresztéssel kissé elhalványított.
Nos, essék most néhány szó az S 8-as technikáról. Megállapítható, hogy totális forradalommá nőtt az amatőr
filmezésben, az igényes mozizás előnyére és hátrányára is. Előnyére, mert könnyen kezelhető, szuper au-
tomatizált, rögtön felvételre kész (kazetta rendszer, elektronika stb.) kamerák vannak az alkotók kezében,
és a látottak szerint a hátrányára, mert mindez a „komfortos-kényelmes" munka, különösen a formai fegyel-
mezetlenségek egész sorát sorjáztatta a vásznon…
Aztán: A jelenleg kapható turista nyersanyag (Moviechrom), ellentétben a sokkal jobb, de nem kapható Ag-
fával, Kodakkal, alkalmatlan a nagyon rossz felbontóképessége miatt a totálképek rögzítésére, s így csak
nagyon indokolt esetben kellene ezt a képkivágást erőltetni. És végül: Miért kell mindig kézből forgatni; akkor

„A RENDSZERVÁLTÁS KORA”
GYŐRI AMATŐRFILM STÚDIÓ
2. IDŐSzAK, 1984-1989
vezető: dr. HAFFNER SZABOLCS
(a Stúdió klub és közösségi életében résztvevő,
de már nem alkotó filmeseket csak névvel és fo-
tóval szerepeltetjük)

ÁMON 
ANDRÁS 
szül.: Pécs, 1946 - 
él: Győr
Nagy tehetségű animá-
ciós filmes. Ebben az
időszakban már nem
készített filmeket, de a
társasági életben időn-

ként részt vett, továbbá a 80-as évek végén ani-
mációs stúdiót vezetett gyerekeknek az ifiházban.
Filmjei az előző, legaktívabb szakaszánál vannak
felsorolva.

BANA JÓZSEF 
szül.: Győr, 1956 – 
él: Győr
A Győri Városi Levéltár
igazgatójaként számos
helytörténeti és törté-
nelmi anyagok készí-
tett, amelyek általában
a különböző helyi tele-

víziókban jelentek meg. Készített anyagait próbál-
juk összegyűjtetni vele. Egyelőre ezt kaptuk tőle:
„A Győri Városi TV anyagából – Pozsgai János be-
vezetőjével - közel 3 órányi helytörténeti anyag ké-
szült el 1989-1992 között. Átlag 3-6 perc közötti
volt az időtartamban. A levéltár részéről: Bana Jó-
zsef, Borbély János és Dr. Sáry István működött
közre az anyagok összeállításában. Högye Attila
volt, aki konferálta, felmondta a szövegeket, az ő
hangját lehet hallani. Közel három éven át volt
adásban a sorozat. Nem sokkal a tv megszűnése
előtt ismételték meg, Pozsgai Jánosnak köszönhe-
tően. Rá emlékezek ezzel az epizóddal, amely a
győri önkormányzat múltját mutatja be! ”

BIEDER GÉZA
szül.: Győr, 1950 – 
él: Győr
1968-tól a Győri Fotó-
klub tagja. Hosszú
fotós pályafutása alatt,
kísérletező lévén a la-
bortechnika széles ská-
láját sajátította el. A

fekete-fehér képtől a színes laborálásig, a szolari-
zálástól a lágyrajzú technikáig. Diára, színes, illetve
fekete-fehér negatívra egyaránt dolgozott. A képi
látvány fokozásáért sokszor használt eltérő tech-
nikákat. Számtalan hazai és külföldi kiállításon sze-
repelt sikerrel. A digitális fotó technika
elterjedésével ő is átállt az új lehetőségeket is kí-
náló digitális fényképezésre. A fotózás mellett egy
filmet is készített, amely egyfajta vizuális kísérlet.
Filmográfia: 
Vízió (1987, színes, S8, 5 perc) ▪ Felszabadulás
pályázat, 1987, Győr, elsőfilmes különdíj ▪ Észak-
Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Győr,
1987, különdíj
Filmjei státusza:
Filmjeit keressük.
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Soha rosszabb fesztivált!

(AmatőrFilm 84/3)

Az előjelek nem sok jóval biztattak: három tényező is kétségessé tette a XXXI. Országos Amatőrfilm Fesztivál
sikerét. Az első az volt, hogy 1983 nyarán a szokásos alkotótáboroknak mintegy fele anyagi és személyi
okokból elmaradt - holott az éves amatőrfilm „termésnek” jelentős hányada éppen a nyári táborokban készült.
A másik baljós tényező az volt, hogy több mint két hónapig alkatrészhiány miatt állt az ország egyetlen
szuper 8-as filmet hívó automata gépe, amelyen kizárólagosan lehet hívni a Magyarországon kapható egyet-
len típusú színes, szuper 8-as filmet. A Moviechrome filmet a gyártó olyan fényudvar mentesítő koromréteggel
védi, amely egyben lehetetlenné teszi a házi hívását. A harmadik rossz előjel a gazdasági helyzet problé-
máival összefüggésben komplex módon jelentkezett. Egyszerre hatott - minden amatőr művészeti tevékeny-
ségre, de az anyag és pénzigényes ágakra - különösen a művelődési házaknak nyújtott állami támogatások
csökkenése (amely egyenesen maga után vonta a csoportok csökkenő, vagy teljesen megszűnő támoga-
tását) és az egyének törekvése a megszokott életnívójuk megőrzésére. E két egyszerre ható tényező egy-
másnak élesen ellentmond, mivel a művelődési házak az amatőr művészeti tevékenységet hobbynak
minősítve annak anyagi terheiből egyre nagyobb hányadot kívántak a tevékenységben résztvevőkre áthá-
rítani. Az amatőrfilmesek viszont nem csak a felszerelés, nyersanyag és szolgáltatás árainak növekedését
igyekeztek elhárítani a fenntartók védőernyője alá bújva, hanem ráadásul még kevesebb időt is áldoztak
erre a tevékenységre, és a felszabaduló időt a második gazdaságban hasznosítva igyekeztek életszínvo-
nalukat megtartani…

MAFSZ küldöttgyűlés
Nyíregyháza, 1984.04.08.

(Forrás AmatőrFilm 84/2)

Bán Róbert a MAFSz elnöke bejelentette, hogy egy év múlva visszavonul,
lemond a szövetségi elnöki tisztjéről. Azért jelenti be előre, mert elhatá-
rozását nem külső okok diktálják. Több mint 15 évig volt a MAFSz elnöke,
úgy gondolja, ideje átadni a helyét.

Dokumentum `84. VI. Szakszervezeti 
Országos Szemle
Szolnok, 1984.09.29—10.01.

A versenyprogramban 44 film szerepelt. Zsűri: Bán Róbert ▪ dr. Benkő Ist-
ván ▪ dr. Buglya Sándor ▪ Dékány István ▪ dr. Fodor Péter

is, ha Insert értékű a beállítás, vagy ha nagyon szűkre húzott a varió, és ha szépen komponált képet láthat-
nánk feszes geometriájú egyenesekkel? Higgye el mindenki, nagyon zavaró az indokolatlanul „vacogó", bi-
zonytalan plánt tartó kép. A technikán túl a fesztivál konzultációin bizonyos filmek esetében felvetődött a
helyes (vagy helytelen) etikai megközelítés, és az erről szóló vita végül is oda vezetett, hogy nincsenek tabu
témák, de nagyon lényeges az alkotói megvalósítás hogyanja és mikéntje. Ebből a szempontból az esemény
„kényes" filmje a TEJ-ÚT-RENDSzERTELENSEG c. mozi volt, ami annál is inkább felkavarta a kedélyeket,
mert a konzultáción kiderült, hogy a budapesti fesztivál első helyen kiemelt filmjéről van szó. Az országos
fesztivál zsűrije azon az egyhangú véleményen volt, hogy az ábrázolt „fiktív-szexuális aberráció" feldolgozása
nem teljesítette (vagy nem is akarta) azokat az etikai kritériumokat, amelyek egy ilyen szélsőséges szituáció
kezelésénél elvárható. Ez a film inkább demonstratív és hatásvadász volt, humánus elemző-analizáló meg-
közelítés helyett… (Matkócsik András)

BODNÁR 
ISTVÁN 
szül.: Győr, 1958 - 
él: Győr
fotográfus, a 80-90-es
években volt több fotó-
kiállítása, abban az
időben a filmezéssel is
próbálkozott, S8-as

filmre, majd videóra, cége a Bodnár Stúdió, amely
grafikai, nyomdai és reklámdolgokkal (videó is) fog-
lalkozik, mindig támogatókész a nonprofit kezde-
ményezésekre, pl. a Mediawave.
Filmográfia:
Krónika (80-as évek, S8)
Non-professionell (80-as évek, S8)
Cím nélkül (80-as évek, videó)
Filmjei státusza:
nem elérhetők a Győri Filmesek Archívumában, de
megpróbálja előkeresni

CSENÁR IMRE
szül.: Röjtökmuzsaj,
1930 - él: Győr
Ebben az időszakban
már nem készített fil-
meket, de a Stúdió má-
sodik számú vezető-
jének számított. Filmjei
az előző, legaktívabb

szakaszánál vannak felsorolva.

dr. CZIGÁNY
JENŐ
szül.: Győr?, 1926 – 
elhunyt: 2011
Még ebben a szakasz-
ban is végig aktív volt,
de az előzőben szület-
tek fontosabb művei,
ezért ott szerepeltettük

filmjeit.

DEÁK TAMÁS
„Döki”
szül.: Győr, 1963 – 
elhunyt: 2008
Designer, dalszövegíró
(Citrom együttes), ötlet-
ember, több kisjáték és
családi, közösségi szó-
rakoztatófilm, klip ké-

szítője a nyolcvanas évek második felében, filmjei
többségét még keressük, segítséget várunk!
Filmográfia (amiről biztosan tudunk):
* Napjaink frissessége I. – Jövőnk a tét! (1986, szí-
nes, VHS, 5 perc – Hartyándi Jenővel közösen)
Drakula (1987, színes, VHS, ? perc – alkotótárs:
Lakatos István és Hartyándi Jenő)
Citrom együttes - klippek (198?, színes, VHS, ?
perc – alkotótárs: Opra Vilmos)
Filmjei státusza:
A *-al jelölt film megtekinthető a Győri Filmesek Ar-
chívumában.

Bodnár István emlékezete

Átnéztem az archívumomat, de sajnos sok anyagom ment tönkre vagy vált használhatatlanná a nyolcvanas
évek óta, főleg a digitalizált filmek és videók.
A NONPROFESSIONAL című filmemből találtam egy gyenge, filmvászonról videóra átjátszott verziót - a
NONPROFESSIONAL az akkor még létező BBMMK-ban rendezett (1987?) filmszemlén (?) bemutatott Ács
Miklós filmjének egy kissé groteszk paródiája próbált lenni - így sikerült... Ezt átküldtem, a Krónikának ke-
resem a biztonsági mentését, ha meglesz, küldöm. Az volt életem első videó felvétele, amit a filmklubtól
kölcsön kapott videokamerával készítettem.
A '80-as évek Filmklubja a vizuális szabad élmény megfogalmazásával, a vélemény megjelenítésével, azaz
a szabad önkifejezés megadásával az akkori
fiataloknak - nekünk - egy fontos fórumot je-
lentett. Emlékszem, az akkori Ifjúsági Házban,
ha véget ért a klubprogram, a büfében azért
még folytattuk a vitákat. Mindenképp megha-
tározó időszaka volt sokunknak, független
attól, hogy ki mennyit tett le az asztalra. Töb-
ben a barátságon túllépve kerültünk munka-
kapcsolatba is egymással a rendszerváltást
követően, és ez kitartott több tíz éven keresz-
tül.
Ennyi emlék tőlem - azért olyan sokat nem tet-
tem le a filmes asztalra, inkább a fotósokéra –
de nekem is jólesik, hogy gondoltál rám. 



Kamerával a mindennapokban

(Kisalföld, 1984.10.20.)

Az ünnep: fogadás, asztalok körül kis csoportokban beszélgetők, német, angol, vagy mutogatós kommuni-
kálás. Aztán csend, üres a büfé, az előtér, s az alagsorban pereg a vetítő, nonstop mennek a filmek. 
A hétköznapok: füstös kis helyiség ifjúsági ház galériáján, vitázó, beszélgető emberek, a kommunikáció
nyelve többnyire magyar, de néha maga a film, szöveg nélkül. 
Fiatalokkal a régi úton
Az amatőrfilmesek életében a fesztiválok jelentik az ünnepet, a csütörtöki klubnapok pedig a hétköznapokat.
Hogy mi rejlik a külsőségek mögött? Hogy sok éves fennállásuk zökkenői után most hogyan próbálnak nyitni
a közönség, a fiatalok felé? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk legutóbb a „nagy öregekkel", s a megille-
tődött, vagy éppen tettvággyal teli kezdőkkel a győri amatőrfilm stúdió klubjában. 
A helyiségben hosszú asztal. Körülötte, egyelőre csendben, vagy húszan. Húsz - idősebbek, fiatalok - húsz
alkotó, s egyben húsz egyéniség. Ha valamennyi tag eljött volna, huszonhárman lennének. Akkor már hu-
szonhárom alkotó egyéniségnek kellene valamiféle közös nevezőre jutnia. Nyilvánvalóan nem könnyű, de
eddig is megoldották. A sikerek, s a stúdió léte a bizonyíték. Hosszú évekig Kovács Róbert vezette a filme-
seket, most az új irányítóval, dr. Haffner Szabolccsal, beszélgettünk a jövő terveiről: 
- Két célt tűztünk magunk elé. Az egyik, hogy tovább vigyük az eddigi eredményeket, a másik, hogy fiatalokkal
bővítsük sorainkat. Az előbbire sikeres régi tagjaink hűsége a biztosíték, az utóbbi már nehezebb. Filmesnek
lenni: ez több éves produkció eredménye lehet csak. Nyolc-tíz kezdő tagunk most ízlelgeti a műfajt, s féltve
őrizzük őket. Nem könnyű a dolguk, hiszen nehéz áttörni a fesztiválokon a már sikeres, jónevű alkotók között,
így nehéz sikerélményhez jutniuk. Pedig anélkül évekig csak kínlódás, igyekvés a stúdiómunka. 
Néhány fiatal helyeslően bólogat, elkeseredésnek azonban nyoma sincs rajtuk. Egyelőre örülnek a lehető-
ségnek, annak, hogy tagjai a filmesek családjának, hogy kamerát kaphatnak a kezükbe, s tanácsokat, kritikát
a kamera mellé. 
Azt mondják, a filmezéshez jó anyagi háttér kell. Nem éppen a legdemokratikusabb műfaj. Egy kamera
tízezer forint, s mi minden kell még a kamerán kívül. Film, eszközök és anyagok az előhíváshoz, vetítő s
száz apróság. Győrött az asztal körül csupa milliomos ül? 
Filmezni pénz nélkül 
- Technikai felszereltségünket a háztól kapjuk. Indokkal gyenge - válaszolja a stúdióvezető. - Sajnos valóban
nem olcsó hobbi a filmezés. Filmfelvevőink, vetítőink, vágóasztalaink kilencven százaléka javításra szorul.
De a városi tanácstól ígéretet kaptunk a technikai igényt kielégítő támogatásra. Ettől függetlenül megnöve-
kedett létszámunk mellett is tud mindenki filmet csinálni. 
Valaki közbeszól: Magyarországon elvárják, hogy mindent a stúdiók adjanak a tagoknak. S mivel ennek az
elvárásnak meg is felelnek, így valóban bárki filmezhet, akinek tehetsége van. Ez komoly segítség, olyan,
mintha a kutyatenyésztőnek az állam adná az eledelt, a pórázt, fizetné a sétáltatás, kozmetikázás költségeit.
Persze kutyát kis keresetűek is tarthatnak, a filmre áldozni kell, ha van miből. 
Szakál János még kezdő. Áprilistól tagja a stúdiónak. 
- Forgattam már régebben - mondja, - még a tanítóképző főiskolán. Ott persze nem futotta komoly támoga-
tásra, mint itt. A kezdő pedagógusi fizetésből pedig még a nyersanyagot is nehezen tudnám megvenni. Én
ezért vagyok nagyon boldog, hogy ide járhatok. 
Csenár Imre neve már ismerősen cseng az amatőrfilmes világban. Ő sem azért vágott a filmezésbe, mert
nem tudta elkölteni a pénzét. 
- Röjtökmuzsajon gyerekeskedtem, még villany sem volt arra akkoriban. A harmincas években jött egy ván-
dorfilmes a kocsmába, akkor láttam először filmet. S azóta vonzódtam is hozzá, gyermekkori álmom teljesült,
mikor az első családi filmemet megcsináltam. A munkahelyemről, az ÉDÁSz-tól kölcsönöztem hozzá fel-
szerelést. Nőttek a gyerekek, szaporodtak a filmek, aztán hallottam a stúdióról. Azóta már nyertem országos
fesztiválon, bemutatták munkámat a Pergő képek című televíziós műsorban. 
- A gyerekeit is érdekli a film? - Nem száll ez apáról fiúra - mondja nevetve, s azonnal tiltakoznak társai is;
bizonygatván, hogy meglehetősen nagy ellenállás fogadja őket otthon, a családjukban. A kívülálló nem tudja,
amikor filmjeiket nézi, mennyi vita, harag előzi meg egy-egy munka elkészültét. Az időt a családtól kell ellopni,

HADARICS
GÁBOR
szül.: Győr, 1961 - 
él: Budapest
Amatőr fotós és filmes
a 80-as évek elejétől.
Elsősorban kísérleti fil-
meket készített. 1988-
1992 között elvégezte

a Színház- és Filmművészeti Főiskola televíziós
operatőr szakát, és profi televíziós lett. 1994-2000-
ig Magyar Televízió Külpolitikai Főszerkesztőség-
Panoráma műsorának dolgozott és járta a világot.
2003-től szabadúszó operatőr pl. az RTL televízió
hír-és magazinműsoraiban, az Echo TV, majd ma-
napság a HírTV operatőre. Barátja, a korán elhunyt
Obermayer József filmes és fotós hagyatékának
kezelője, felújítója.
„Születtem 1961.szeptember 22-én Győrben. Apám a
városhoz közeli Ravazd faluból származik, anyám Bu-
dapesten látta meg a napvilágot, de Fóton élt a szülők-
kel. A találkozáshoz az kellett, hogy apám a katona
idejét a fővárosban töltse le gépkocsivezetőként. Nem
is tette le a volánt a kezéből 1996-ban bekövetkezett
haláláig. Az ifjú házasok előbb az apai szülőknél húzták
meg magukat, majd Győrszabadhegyen kezdtek épít-
kezni. Életem néhány évét Fóton éltem az anyai nagy-
szülőknél. Éppen felépül a ház, amikor megkezdtem az
első osztályt a József Attila Állami Általános Iskolában
1968 őszén. Szerettem a földrajzot és a történelmet,
de leginkább a rajzolásban voltam a legjobb. Évekig ta-
nultam zongorázni, változó szorgalommal. Imádtam a
karikatúrákat és a képregényeket. Saját magam is pró-
bálkoztam hasonlókat előállítani, persze saját kútfőből.
Sajnos a rajzolást később teljesen háttérbe szorította
a fényképezés, amit ma már egyre inkább bánok. A Zrí-
nyi Ilona Gimnáziumban tanultam tovább. Néhány hó-
napra Budapestre kerültem, a néhai Pannónia
Filmstúdióba.1981 tavaszán megkaptam a katonai be-
hívót Sopronba a Határőrséghez. Voltam fotólaboráns,
újságkihordó, könyvtáros és dekoratőr. Lehettem volna
népművelő, ha nem marad félbe győri tanulmányom
egy sikeres felvételi miatt az operatőr szakra. Követ-
keztek a fővárosi diákévek, illetve tartanak a média-
munkás napok.” 
Filmográfia: amatőr időszak:
* Lámpák (1984, színes, S8, 4 perc) ▪ Észak-Du-
nántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Mosonma-
gyaróvár, 1984, legjobb elsőfilmes
* Józsi '84 (1984, színes, S8, 5 perc)
* Impulzusok (1985, színes, umaticLB, 4 perc –
munkatárs Obermayer József filmjében)
* Jelenések (1985, színes S8, 4 perc) ▪ Felszaba-
dulási pályázat, Győr, 1985, különdíj ▪ XXXII. Or-
szágos Amatőrfilm Fesztivál versenyprogram,
Siófok, 1995, versenyprogram
* Misztériumjáték (1985, színes, S8+VHS, 6 perc
– munkatárs Obermayer József filmjében) ▪ XXXII.
Országos Amatőrfilm Fesztivál versenyprogram,
Siófok, 1995, versenyprogram
* Állapot (1986, színes, S8+VHS, 3 perc) ▪ XXXIII.
Országos Amatőrfilm Fesztivál, Hajdúböszörmény,
1986, versenyprogram
* Készülődéseink (1986, színes, S8, 6 perc)
Magány (1986, ???, S8, ? perc)
* Fogyatkozás (1986, színes, S8, 9 perc) ▪ Felsza-
badulás pályázat, Győr, 1986, III. díj ▪ XVI. Észak-
Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle,
Veszprém, 1986, III. díj ▪ XXXIV. Országos Ama-
tőrfilm Fesztivál, Pécs, 1987, versenyprogram
* Miska, a fodrász (1987, színes, S8+VHS, 22 perc
– munkatárs Hartyándi Jenő filmjében)

győri díjazottak: jutalmak: Kovács R. Ákos-Tóth Tamás: Tövit töröm... ▪ Rónyai Balázs-zérczi Imre- zérczi
István: Géplánc (zérczi Imre később Győrbe költözött)

DOKUMENTUM’84 – Szakszervezeti 
Országos Amatőrfim Szemle
VESZTESEK NÉLKÜL 

(Forrás AmatőrFilm 84/3)

Amatőrnek lenni jó is, meg rossz is. Jó mert intézménytől, „hivataltól" független az ember, szabadon kísér-
letezhet anélkül, hogy bárki beleszólna, hogy meg kellene felelnie föltétlenül különféle elvárásoknak. És
rossz, mert azt a pénzt - vagy legalább a zömét - amit egy-egy filmre fordít, az alkotónak magának kell elő-
teremtenie. Márpedig a filmezés ugyancsak költséges szenvedély, még amatőr berkekben is. S mégis: sokan
hódolnak e hobbinak. Vállalva a terheket azzal a szándékkal, őszinte indulattal, hogy mozgóképek sorába
fogalmazzák a világot, véleményüket az emberről, a társadalomról, a szűkebb-tágabb környezetről. Olykor
számot adnak egymásnak, s a „szakmán" túl a szélesebb publikumnak: ki hol, merre tart...
Első alkalommal szerepelnek videofelvételek... - Nézze. Úgy gondolom, hogy egyelőre csak kóstolgatjuk az
elektronikus technikát. Olyan, mint a film, mégis egészen más. Több és kevesebb. - Csupa ellentmondás. -
Csak látszólag. Feloldhatóak. Még tanulni kell…
(Vesztesek nélkül, Népszava, Deáki László, 1984)
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s sokszor - minden támogatás dacára - a pénzt is más, a családtagoknak fontosabb dolgok elől. 
Tanulni kell 
Azért van, ahol mégis családi szenvedéllyé vált a filmezés. Kovács Róbert legutóbb éppen a brno-i fesztiválon
képviselte a stúdiót, de a klubban ott ült a fia, Kovács R. Ákos, aki már úgyszintén több munkájára kapott
díjat.
- Az amatőrfilm mindig is hordozni fogja magán a házi jelleget - mondja. - s úgy érzem, nem lehet összeha-
sonlítani profi alkotásokkal. De ami izgat benne az az, hogy sokszor technikai minőségétől függetlenül iz-
galmasabb tud lenni, mint a profi film. Attól függ persze, milyen műfajú. Vannak köztünk néprajz iránt
érdeklődők, van animációs filmet készítő, dokumentarista, de ami a legnehezebb az a játékfilm készítés
amatőr módszerekkel, színészekkel. 
Mindegyik műfajhoz más-más előtanulmány szükséges. Dr. Czigány Jenő mondja, készített filmet például a
koponyalékelésekről, amihez kétkötetes antropológiai munkát olvasott el. Vagy az ötvösművészetről, amely-
nek az alapjait egyszerűen meg kellett tanulnia, ha azt akarta, hogy a film igaz legyen. A mostani team-mun-
kában még keresi a helyét, hiszen ő magányos alkotó típus, ahogy mondja „magányos farkas". Igazolványa
minden stúdiótagnak van. Hogy fogadják őket? 
- Sok kapu megnyílt előttünk - mondja Czigány Jenő. - Nemcsak hivatalosokra gondolok. Akkor is, ha falun,
városon magánházakba kopogtunk be mindenütt szívesen fogadták, beengedték az embert. S ami még
több, jószándék kíséri a munkánkat. 
Amikor megmozdul a rajz 
Az animációs filmnek a győri stúdióban egy mestere van: Ámon András, ehhez ugyanis elengedhetetlen a
rajztudás. Viszont rendkívül népszerűek ma az animációs filmek a közönség körében. 
Ámon Andrást nehéz szóra bírni. Csendes, szerény ember, szabadkozva csak annyit mond: ötévenként
csinál egy-egy filmet, hiszen rengeteg vele a munka. A jövőben már nemcsak a filmmel, fiatalabb társaival
is foglalkozik majd. A műfaj népszerűsítése érdekében kis animációs műhely indul a stúdión belül, két-három
érdeklődő taggal. A ház rajzszakköréből is jönnének páran, hiszen óriási élmény, hogy amit rajzolnak, egyszer
csak megmozdul. 
A kézügyesség a más érdeklődésű tagok közt sem ismeretlen. Kiss Iván például 1971 előtt otthon, maga
próbálkozott filmezéssel. 
- Gépkocsi vizsgáztató vagyok, van egy kis elektronikai felkészültségem. Önálló hangstúdiót csináltam otthon,
s készítek olyat, állítom, ami felveszi a versenyt a bolti felszereléssel. A kis műhelyemben minden van,
hogyha dolgozni akarok, ne hiányozzon egy kábel, vagy csavar. 
Közben asztal túlsó végén már vitáznak. Így van ez rendjén, ezért vannak a klubnapok. Kálmán Ferenc a
fotózás és a filmezés alapvető különbségét magyarázza 0bermayer József fotósnak, aki utóbbi minőségében
már több kiállításon mutatkozott be sikerrel, ám a filmezéssel még csak rövid ideje kacérkodik. Azt mondja,
most nagyon szeretne filmeket csinálni, s úgy érzi, hogy a stúdióba most érdemes járni, érződik, új lendületet
vett a társaság, akarják a változást. 
Itt a videó!
- Jómagam Veszprémben kerültem kapcsolatba a filmmel - mutatkozik be Kálmán Ferenc. - Negyvenéves
vegyész vagyok, bizony ma már kevés az időm, amit forgatásra fordíthatok. Nyugtalanít az is, hogy itt a
videó, lépni kellene az új technika felé. A videonál viszont nincs meg a vágás öröme, amit csak a film nyújt
- vitatják mások. Tóth Tamás ezt vallja: 
- Óriási élmény sokszor idehozni vágatlanul a filmanyagot, aztán itt közösen vitatkozva megvágni. A videónál
ez nincs. De vallom, hogy ez két különböző dolog. A színházak se zártak be, amikor elterjedt a mozi, s a
mozik sem ürültek ki a tévé miatt A videó mellett azért még filmezni is érdemes marad.
A viták folytatódnak, a társaság belemerül a szakmai kérdésekbe. Mészáros Tamás, aki nyolc éve jár a stú-
dióba, ennyit mond: „Sok lesz most a dolgunk, hogy újra megerősödjön a stúdió. Segíteni kell a fiatalokat,
újabb lendületet kell venni. De jó ez így. Elöregedtünk volna, ha nem próbálunk újra nyitni kifelé".
Jó hallgatni az egyre élénkülő szakmai vitát elvegyülni a különféle területekről érkezett eggyé kovácsolódó
társaságban, amely ahány arc, annyi egyéniség, mégis egy a közös bennük, a filmezés varázsának hatal-
mába kerültek. Legközelebbi ünnepük december 8-án, Mosonmagyaróváron lesz, ahol a tájegységi szemlén
négy megye amatőrfilmeseivel mérik össze a maguk alkotásait, semleges zsűri előtt. Egyelőre filmeket csi-
nálnak, s remélik sokból lesz majd jó, sikerrel járnak a megmérettetésen. (Pió Márta)

* Falujárás (1987, színes, S8, 19 perc) ▪ XXXV. Or-
szágos Amatőrfilm Fesztivál, Szeged, 1988, ver-
senyprogram
* Rejtelmek ideje (1987, színes, VHS, 6 perc)
* Kapcsolódások (1987, színes, S8+VHS, 8 perc –
munkatárs Obermayer József filmjében)
* Etűd (1987, ff, S8, 2 perc)
Lehetett volna (1987, színes, S8, 12 perc – Ober-
mayer Józseffel közösen) ▪ Felszabadulás pályá-
zat, Győr, 1987, III. díj
* Filmhíradó 1. (A vonat érkezése) (1988, ff, S8, 1 perc)
* Filmhíradó 2. (Vége a munkaidőnek) (1988, ff, S8, 3 perc)
* Filmhíradó 3. (A szombati piac) (1988, ff, S8, 2 perc)
* Filmhíradó 4. (A proletárok emlékezete) (1988, ff, S8,
2 perc)
* Filmhíradó 5. (ünnepség Pápán) (1988, ff, S8, 2 perc)
* Filmhíradó 6. (Hogyan ünnepeljünk május elsején?)
(1988, ff, S8, 2 perc)
* Filmhíradó 7. (A nagy mérkőzés) (1988, ff, S8, 3 perc)
* Filmhíradó 8. (Így szórakoztunk május elseje előtt)
(1988, ff, S8, 2 perc)
Lehetett volna (1987, színes, VHS, ? perc – Óber-
mayer Józseffel közösen)
Kell nekünk (1987, színes, ?, ? perc)
* Szubjektív tanulmány (1988, színes, Videó8, 4
perc) ▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1989, II. díj
* Húsvét előtt a győri utcán (1988-2020, színes,
VHS, 10 perc)
Az amatőr film viszontagságai (1988, színes, S8,
17 perc) 
* Hamm! (1989, színes, Videó8+VHS, 2 perc) ▪ 19.
Észak-Dunántúli Független Film- és Videoszemle,
Tata, 1990, II. díj ▪ XXXI. Brno 16 Film Festival,
1990, versenyprogram ▪ Berlin International Film
Festival, 1992, bemutató program
*Divertimentó (1991, színes, VHS, 30 perc – ope-
ratőr Szelőcei József filmjében) ▪ 20. Észak-Du-
nántúli Független Film- és Videoszemle,
Veszprém, 1991, III. díj
* Cziráki Lajos szótára (1990-92, színes, uma-
ticLB, 50 perc – egyik operatőr Villányi László film-
jében) ▪ 21. Észak-Dunántúli Független Film- és
Videószemle, Győr, 1992, különdíj
* Ózonlyuk Abádszalók felett (1992-93, ff+színes,
Videó8, 10 perc) ▪ Mediawave’93 Fesztivál, Győr,
1993, információs program ▪ 40. Országos Függet-
len Film és Videó Fesztivál, egy hajón Győr és Bu-
dapest között, 1993, különdíj - a MAFSz díja
* Macskafű (1993-94, színes, VHS+S8, 10 perc) ▪
41. Országos Független Film és Videó Fesztivál,
Kaposvár, 1993, filmetűd különdíj
Profi háttérrel, de független szellemiséggel:
* Kaposi Tamásra emlékezve (1996, színes, videó,
43 perc – Nagy Péterrel és Tanai Csabával közö-
sen) ▪ 23. Dunántúli Független Film- és Vide-
ószemle, Kaposvár, 1993, III. díj
* Szombathelyi László portré (2002, ff+színes,
VHS+S8, 29 perc – segédkezett Nagy Péter film-
jében)
Három rövidfilm, hogy legyen a mozi közügy –
Obermayer József 1956-2006 (2007, ff+színes,
VHS+S8, ? perc) ▪ Mediawave Fesztivál, Győr,
2003, versenyprogram
* utolsó szemtanúk, utolsó helyszíneken (2014-
2019, ff+színes, videó, 18 perc)
* Az én 1990-em (1990/2020, ff+színes, videó, 10
perc)
Profi televíziós munkák:
sok száz anyag, amely nem tartozik e tárgykörbe
Filmjei státusza: A *-al jelölt filmek megtekinthe-
tők a Győri Filmesek Archívumában.

XIV. Országos Néprajzi 
Amatőrfilm Szemle
Székesfehérvár, 1984.11.16-18.

zsűri: Raffay Anna ▪ Kodolányi János ▪ Lukács László ▪ Papp János ▪ Borbély Jolán ▪ Pörös Géza ▪ Fekecs
László
győri díjazott: III. díj: Kovács Róbert: Volt egyszer egy ház

Tűnődések az Országos Néprajzi 
Szemle ürügyén 

(Forrás AmatőrFilm 84/5)

… Kezdjük mindjárt a közepén. Mit nevezünk néprajzi filmnek? Mennyiben néprajz és mennyiben film? Vajon
a néprajzi film esetében a hangos mozgókép a tudomány szolgálólánya, vagy...? Azért írom mindezt, mert
a konzultáció egyik legmelegebb pillanatát - amikor is egy addig türelmesen figyelő néző egyszer csak felállt
és szenvedélyesen bírálni kezdte a bíráló bizottság „irányvonalát", majd röviddel e közjáték után ki is vonult
a teremből - a fent körvonalazott dilemma okozta. A néprajztudomány képviselői már csak jól felfogott szakmai
érdekük okán is a tudomány primátusára szavaznak, ami durván annyit tesz, hogy a jó néprajzi mozi elsőd-
leges feladata a konkrét néprajzi esemény, jelenség tüzetes leírása. Ily módon, ha a kosárfonást kívánom
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Az önkontroll hiánya

(Kisalföld, 1984.12.11.)

A hét végén rendezték meg Mosonmagyaróváron az észak-dunántúli tájegységi amatőrfilmszemlét. A táj-
egységhez tartozó megyék amatőrfilmesei tizennegyedszer adtak randevút egymásnak. A nonstop vetítés
után véleményt cseréltek a látottakról, élénken és bizonnyal gazdagítóan vitáztak, majd érthető izgalommal
várták vasárnap délelőtt - az amatőrfilmes mozgalomról szóló eszmecsere után - az eredményhirdetést,
illetve a díjnyertes filmek vetítését. Túl a munka javán, az eredményhirdetés előtt érdeklődtünk a szemle ta-
pasztalatairól Fábián Lászlótól. Az író és kritikus a zsűri tagjaként mondta el véleményét: 
- Ezen a területi szemlén is viszonylag sok filmet láttunk, szám szerint harminchetet. Engem nagyon meg-
lepett a színvonalesés. Ez részint azzal is magyarázható, hogy szerencsére elég sok új ember vett részt,
akik mögött nem áll egy tapasztaltabb filmkészítési múlt. A látott filmek zöme gondolatilag és drama-
turgiailag tisztázatlan, a technikai fogyatékosságokat már nem is említem.
- Pedig érdekelne. Mondjuk úgy, ha mérlegre tennénk, mi
hibádzott inkább a látott filmekben, a tartalom vagy a tech-
nikai készség, merre billenne a serpenyő? 
- Válaszolhatnék egy szóval is, de sok értelme nem lenne.
Mi néhány esztendővel ezelőtt azt hittük, hogy az amatőr-
filmezésben sikerült egyféle tisztes technikai színvonalat
megteremtenünk. A mostani szemlén ez a technikai színvo-
nal sok esetben nem volt jelen, másfelől pedig jelentkezett
bizonyos gátlástalanság is. Az önkontroll hiányát éreztem e
szemlén, mert sok olyan filmet is kénytelenek voltunk meg-
nézni, amelyek még nem készültek el, vagy eleve elrontottak. 
- Újból kérdem, technikai vagy tartalmi szempontból? 
- A technikai felszereltség a magyar amatőrfilmes mozgalom-
ban szerintem optimális, sőt, szerintem egy kicsit túl is vagyunk
az optimumon. Ma már mindenki automata kamerával dolgozik,
aminek e hátrányait is magán viselik a filmek, mert egy-egy fény-
viszony-váltásnál bizony igencsak romlik a minőség. Emellett a
rendszeres gondolkodási képesség, amelyet a film esetében dra-
maturgiai készségként is jelezhetnénk, nos, ennek a hiányosságát
is éreztem a filmek vetítésekor. 
- Tájegységi szemléről beszélgetünk. Vajon az ország más táján
is érződik a mozgalom visszaesése? 
- Úgy érzem, hogy filmes amatőr mozgalmunkban is tükröződik az
a fajta leszorítottság, amelyet a kulturális jelenségek az utóbbi idők-
ben szenvednek - és vonatkozik ez a professzionista művészetekre is. Oka az agyonfetisizált gazdasági
mutatókban keresendő, amelyek olyan primitív pragmatizmushoz kötnek bennünket, hogy egyszerűen a
fától nem látjuk az erdőt. A kulturális javak nem úgy szoktak amortizálódni, hogy az adott pillanatban ilyen
meg ilyen bevételeket eredményeznek, hanem a szellemi amortizáció majd megmutatkozik egy emeltebb
képességben, s ez a gondolkodási képesség - fogalmazzak profánul - termelési erővé válik. A kultúra ilyen-
fajta dimenzionálása ma megítélésem szerint elképzelhetetlen, egyszerűen a közélet alkalmatlan erre. A 
közéletnek ez a primitív pragmatizmusa, amit nagyon sajnálok, nem teszi ezt lehetővé. S miért épp az ama-
tőrfilmezők törnének ki ebből? Akik szintén érzik ezt a fojtottságot, noha ők annyiból könnyebb helyzetben
vannak, hogy saját zsebből finanszírozzák gondolataikat, noha fejükben motoszkál az előbb említett rossz
ízű prakticizmus. 
- Említette az önkontroll hiányát. Vajon a bemutatott harminchét fiImből hány volt méltatlan a bemutatásra?

XIV. Észak-Dunántúli Amatőrfilm Szemle
Mosonmagyaróvár, 1984.12.08-09. 

győri díjazottak: III. díj: Kovács Róbert (Tungsram Ams, Győr): „Nem úgy van az, mint volt régen" ▪ legjobb
elsőfilmes: Hadarics Gábor (Győri Afs): Lámpák - tárgyjutalom: Obermayer József (Győri Afs): Impulzusok
▪ Kovács Róbert (Tungsram Ams): Volt egyszer egy ház 

dr. HAFFNER 
SZABOLCS
szül.: Győr, 1937 - 
él: Győr
A videó 1986-os meg-
jelenéséig még készí-
tett filmeket, de utána
nem. Ő volt ezen idő-
szak stúdióvezetője, és

nagy energiát fektetett a stúdió újjáépítésében és
a fiatal alkotók megtalálásában, sikerrel. Filmjei az
előző, legaktívabb szakaszánál vannak felsorolva.

HARTYÁNDI
JENŐ
szül.: Győr, 1956 - 
él: Győr
Amatőrfilmes, majd
függetlenfilmes, aki a
Tanítóképző Filmké-
szítő műhelye után
1986 körül, e szakasz

középidejében csatlakozik a Győri Amatőrfilm Stú-
dióhoz. De filmes tevékenysége nagyrészt a követ-
kező időszakokra esik, ezért ott szerepeltetjük
filmjeit. 

KÁRPÁTI PÉTER
Nem tudunk semmit róla, pár filmjének a nyoma
maradt meg az AmatőrFilm újságokban.
Filmográfia:
Gondolj rám (1985) ▪ Felszabadulás pályázat,
Győr, 1985, különdíj ▪ Felszabadulás pályázat,
Győr, 1987, II. díj
Coda (1985)
Videóparódia (1986, színes, S8, 4 perc) ▪ XXXIII.
Országos Amatőrfilm Fesztivál, Hajdúböszörmény,
1986, versenyprogram
Hogyha hittem volna (1987, színes, S8, 5 perc)
Filmjei státusza:
Filmjei nincsenek meg.

KECSKEMÉTI
ANIKÓ
szül.: zirc, 19?? – 
él: Budapest
A 80-as évek közepétől
a végéig az ifiház nép-
művelője volt és a
filmstúdió is hozzá tar-
tozott. E kapcsolatból

született egy, akkor kiemelt érdeklődést kiváltó do-
kumentáció, egy beszélgetésről, dr. Bródy András
reformközgazdásszal, aki finoman, de erősen fe-
szegette a szocializmus korlátait.
Filmográfia:
* … vagy talán mégsem? (1988, színes, VHS, 21
perc) ▪ XXXV. Országos Amatőrfilm Fesztivál,
Szeged, 1988, versenyprogram
Filmjei státusza:
A *-al jelölt filmje megtekinthető a Győri Filmesek
Archívumában.

KIRÁLYFALVY
E. LÁSZLÓ
szül.: Szekszárd, 
1966 – él: Budapest
Családja 1980 decem-
berében Győrbe költö-
zött és 1988-ig
Győrben élt és járt is-
kolába (Révai Miklós

bemutatni, akkor elsősorban arra kell ügyelnem, hogy valamennyi a disciplina szempontjából fontos mozzanat
celluloidra kerüljön, mindenféle kihagyás vétség. A rendezői és operatőri munkát, egyáltalán a komponálási
folyamatot ez esetben a néprajzi szempontok vezérlik. Szeretném hangsúlyozni, erre a filmtípusra szükség
van, miként szükség van orvosi, műszaki stb. ismeretterjesztő filmekre is. 
A szemlén egyébként a legszínvonalasabb alkotások ebből a típusból kerültek ki, ezek kapták a díjakat. Volt
azonban - igaz az előbbiekhez mérten kevésbé megformált, artikulációs zavarokkal küszködő - olyan mű is,
amely a néprajzi tárgyat megpróbálta csupán librettóként kezelni és itt már a szaktudomány képviselői - bi-
zonyára okkal - felszisszentek. Csakhogy. Csakhogy léteznie kell annak a filmfajtának is, amelynél az esz-
tétikai szempontok uralkodnak a tudomány helyett, ahol a Füst Milán-i értelemben vett „látomás és indulat"
szervezi a kompozíciót. Félreértés ne essék, nem a tudomány ellen beszélek, nem a tudománytalanságnak
kívánok helyet kérni, hanem annak a filmfajtának a létjogát hangsúlyozom, amely „csupán" a szemlélet ha-
tárán jár, de egyébként nem kíván a tudomány szolgálólánya lenni. Ahol a néprajzi tárgy eszköz, és nem
cél. Vegyük például Huszárik zoltán Elégiáját, amely B. Nagy László szerint művelődéstörténeti dolgozatként
is helytálló. Mi az hogy! De említhetném Moldován Domokos Halálnak halálával halsz című munkáját is,
ahol a líra vezérli a (néprajzi) tárgyat és nem fordítva. Azt gondolom, hogy a mozgalom csak nyerhetne azál-
tal, ha a néprajzot egyébként szerető filmeseket megerősítenénk gyanújukban, nevezetesen, hogy egyetlen
tárgyról sokféle film készíthető. (Pörös Géza)
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Új amatőrfilm klubok – köztük két győri

(Forrás AmatőrFilm 84/5)

ABC - Tanítóképző Főiskola Filmkészítő Klubja, vezető: Kocsis Tibor
Tunsgram AMS, vezető: Tóth Nándorné

Szerkesztői kiegészítés:

ABC – a győri Tanítóképző Filmkészítő Klubja
Ha már így előjött egy kiadványban a tanítóképzős klub, pár emléket írok róla, mert én is tagja voltam, pon-
tosabban ott kezdtem filmes pályafutásom a 80-as évek elején. Reménykedve, hogy az akkori tagok (Király
Tibor „Csárli”, Asztalos Bori, Kocsis Tibor, Kovács Andrea, Jokesz György, Lázár Károly) páran voltunk csak,
5-6 ember, kiegészíti nagyon töredékes és szubjektív emlékeimet.
Csárli, a Tanítóképző testnevelő tanára volt a csapat mentora, valószínű Góczán Karcsi bácsi hagyta rá e
nemes szerepet, amikor már besokallt az utánpótlás neveléstől. Kocsis Tibi azonos a később neves profi
dokumentum és környezetvédő filmessé vált pályatársunkkal. Ő is dolgozott másokkal, én pedig elsősorban
Kovács Andreával, aki ma egykori olasz férje nevén Kovács Cataluccio Andrea néven érhető el, és budapesti
rádiós lett. Hozzá csapódott még Lázár Karcsi ilyen-olyan szerepekkel. Az mindenesetre biztos, hogy 1982-
ben engem bíztak meg, akiről azt gondolták, hogy értek a kamerához, hogy rögzítsem ötletüket, ami akkor
nagyon pikánsnak számított. Ők eredendően pápaiak voltak, Andrea a Tanítóképző, Karcsi a KTMF miatt
tartózkodott Győrben. (Én is oda jártam korábban). 

Alanyunk egy pápai öreg, Alexay bácsi, lehetett már vagy 80 éves lett, akiről az hírlett, hogy addig nem vá-
gatja le a szakállát, amíg az oroszok ki nem mennek az országból. Egyébként - emlékeim szerint - az öregnek
csupa jó története volt a múltból, és nagyon jó szakállas karaktere volt, ámulva hallgattuk. Én meg valamit
próbáltam felvenni róla Normál 8 mm-es kamerámmal, fekete-fehér filmre. Persze bénáskodtam rendesen,
fogalmam is kevés volt akkor még a filmezésről. A film el is készült, nagyon szeretném ma megnézi, de mint
annyi minden fiatalos dolog, a trehányság miatt valamikor elkallódott. 
A klubról annyit, hogy azért ez egy elég laza, főiskolás hangulatú találkozóhely volt. Nagyon nem törtük ma-
gunkat, bármennyire is akart hajtani Csárli bennünket. De mindenesetre megadta az indító hangulatot, aztán
ki tovább ment a filmezés területén, ki pedig abbahagyta, amint az már lenni szokott a felsőoktatás világában.

Gimnázium, Kazinczy Ferenc Gimnázium, 401-es
szakmunkásképző, Közlekedési és Távközlési Mű-
szaki Főiskola (immár Budapestről)). A 80-as évek
közepén kerül kapcsolatba a győri amatőrfilmesek-
kel és két filmet készít egyetemre kerüléséig. Bu-
dapesten, későbbi mérnök-tanári munkája mellett
filmes tanulmányokat is folytat (szerkesztett vide-
ofilm-készítő tanfolyam, 1 év, ’90-es évek).
Filmográfia:
Az én világom (1985, S8, 3 perc) ▪ Felszabadulás
pályázat, Győr, 1985, elsőfilmes díj
Egy biztos pont (1986, S8,  3 perc)
és további próbálkozások, videók…
Filmjei státusza: Filmjeit keresi.

KISS GÉZA
szül.: Székesfehérvár,
1966 – él: Győr
Egy villamosipari kö-
zépiskola elvégzése
után, 1985-ben került
Győrbe, a Tanítóképző
Főiskolába. A fotózás-
sal és az amatőrfilme-

zéssel is akkoriban (1986) került kapcsolatba.
Mindössze három-négy film készítése fűződik a ne-
véhez. A legnagyobb filmes sikere az Uszka című
film televíziós bemutatása volt (Ki mit tud? - 1987).
Néhány alkotásban szereplőként is részt vett. Ké-
sőbb - jó évtizeden keresztül - újságíróként, tele-
víziósként, majd rádiósként dolgozott. Ma már csak
"hobbiból" ír lapoknak - cserépkályhásként dolgo-
zik, és segítette e kiadvány korrektúrázását.
Filmográfia:
* usztka (1986, színes, S8, 6 perc – lírai termé-
szetfilm) ▪ XXXV. Országos Amatőrfilm Fesztivál,
Szeged, 1988, versenyprogram ▪ Ki Mit Tud?-on
az első hatba került a filmek versenyében
* Fogyatkozás (1986-88, színes, S8, 9 perc – Ha-
darics Gábor filmjének egyik szereplője)
* Váltson színházbérletet (1987, színes, S8, 4 perc
– paródia (szereplőként vett benne részt) – opera-
tőr Hartyándi Jenő)
* Reinkarnáció (1987, ff, S8/VHS, 6 perc – doku-
mentummontázs – Hartyándi Jenővel közösen)
Amatőr (1988?, színes, VHS videó, ? perc – doku-
mentumfilm - Malasits zsolttal közösen)
Filmjei státusza:
A *-al jelölt filmek megtekinthetők a Győri Filmesek
Archívumában.

KISS IVÁN
szül.: Győr, 1940 – 
él: Győr
Ebben az időszakban
már nem készített fil-
meket, de a társasági
életben időnként részt
vett. Nevéhez fűződik
az öreg amatőrfilmesek

ismételt összegyűjtésének kezdeményezése „Film-
varázs” címmel.

KOCSIS TIBOR
szül.: Pápa, 1962 – 
él: Budapest
K ö z é p i s k o l á s k é n t
Pápán kezdett amatőr-
filmezni, majd bejárt a
Győri Amatőrfilm Stúdi-
óba. Amikor a Győri Ta-
nítóképző Főiskolára

Tizenöt évvel az ezredforduló előtt 
(tervek, feladatok) 

(Forrás AmatőrFilm 84/5)

A szocialista demokrácia kifejlődésének egyik fontos összetevője az információk demokratizálásának folya-
mata. Ez jelenti egyfelől a különböző (gazdasági, politikai, tudományos, művészeti) információk létrehozá-
sának lehetőségét - másfelől a közkinccsé tétel folyamatát: az információ eljuttatását az emberekhez, ill.
lehetővé tételét annak, hogy bárki hozzájuk juthasson. Korunk nagy, mélyreható változásokat eredményező
találmánya a vizuális információ - melynek jelenleg sem létrehozása sem terjesztése, sem felhasználása
nincs kellőképp kidolgozva - és főleg nincs, ha az információ demokratizálását kérjük számon vagy keressük.
Amíg könyvet bárki írhat, akár mindenféle intézményes képzettség híján is - és a könyv értékét majd az ol-
vasók vagy az utókor fogja eldönteni - addig a filmgyártás eddig kisszámú elit birtokában volt. Ez ma már
szerencsére a múlté. A videó szétoszlatja a filmgyártás drágaságának hamis legendáját - és korunk a vizuális
információk készítésének hatalmas arányú, demokratikus kiterjesztését hozza. Kétségtelenül több lesz így
a szellemi környezetszennyező anyag, de az értékek száma is megnövekedik majd. Nagyobb meddőből

- Több mint e fele. Ha a szerzők vették volna a fáradságot és az ollót, és mondjuk a tíz percen felüli filmeket
nyolc percesig megnyesegetik, akkor ez a szám jelentősen csökkenne.
- Úgy értsük, túlbeszélték mondanivalójukat? 
- A látott filmek zöme túl van locsogva. De igazságtalanok lennénk, ha nem említenénk meg azokat a filmeket,
amelyek ugyancsak elrugaszkodtak a korábbi években megszokott átlagnál is alacsonyabb nívójú mezőnytől.
Ezeket díjazta a zsűri. Volt olyan film például, amelyik gondolkodási rendszerében, formai ötletességében
és eredetiségében a korábbi jó teljesítményekhez közelített. A Hullám című filmre gondolok, alkotója tudja,
hogy mi a művészetben a szimbólumok jelentősége. A filmben arra történik kísérlet, hogy miként lehet meg-
idézni a megidézhetetlent. (Kisalföld, 1984. december 11. - Hámor Vilmos)
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kezdett járni, akkor párhuzamosan részt vett az is-
kola filmkészítő körében (Király Tibor „Csárli” ve-
zette), és a győri stúdió munkájában. Budapestre
költözött és 1991-1993 között elvégezte a Színház-
és Filmművészeti Főiskola rendező-operatőr sza-
kát. 2005-ben elnyerte a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztjét, majd 2008-ban a Balázs
Béla díjat. Kezdő, amatőrfilmjei többsége az előző
időszakban készült, ezért ott szerepeltetjük őket.

KOVÁCS R.
ÁKOS
szül.: Győr, 1958 – 
él: Győr
Édesapja (Kovács Ró-
bert) stúdióvezetősé-
gének megszűnése
után egy rövid ideig
még bejárt a stúdióba,

majd hamarosan követte őt a Tunsgram Stúdióba
és később profi filmgyártásba kezdtek. Filmjeit
ezért az előző fejezetben szerepeltetjük.

LAKATOS 
ISTVÁN
szül.: Győr, 1956 – 
él: Győr
Pár film készítésében
közreműködött, egye-
lőre nem találjuk.
Filmográfia:
Drakula (1987, színes,

VHS, ? perc – paródia - alkotótárs: Deák Tamás
„Döki” és Hartyándi Jenő)

MALASITS
ZSOLT
szül.: Győr, 1961– 
él: Győr
Képzőművész, aki a
80-as évek közepe és
vége között több ani-
mációs (gyurma) filmet
is készített és pár do-

kumentumfilm is kötődik a nevéhez.
Filmográfia:
Józsi bácsi és a munka (1985, színes, S8, 3 perc
– Hartyándi Jenővel közösen) ▪ XV. Észak-Dunán-
túli Amatőrfilm Szemle, Tatabánya, 1985, III. díj ▪
XXXIII. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Hajdúbö-
szörmény, 1986, versenyprogram
Józsi bácsi hivatalba kerül I-II. (1986, színes, S8,
? perc – Hartyándi Jenővel közösen)
Amatőr (1987?, színes, VHS videó, ? perc – Kiss
Gézával közösen)
Egyedül (1988, színes, VHS videó, ? perc) ▪ XVIII.
Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle,
Szombathely, 1988, díjazott ▪ Felszabadulás pá-
lyázat, Győr, 1989, II. díj ▪ XXXVI. Országos Ama-
tőrfilm Fesztivál, Szombathely, 1989,
versenyprogram
* A dolgok végén – én készítem fel az asztalra
(1988, színes, VHS, 6 perc – operatőr: Hartyándi
Jenő) ▪ XVIII. Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőr-
film Szemle, Szombathely, 1988, díjazott ▪ XXXVI.
Országos Amatőrfilm Fesztivál, Szombathely,
1989, versenyprogram
Filmjei státusza:
A *-al jelölt film megtekinthető a Győri Filmesek
Archívumában. A Józsi bácsi animációs sorozat
elveszett.

több arany nyerhető - s végül mégiscsak az arany mennyisége a döntő. A vizuális információ létrehozásának
és terjesztésének jelenlegi foka - a látszólagos információáradat ellenére is - bizony nagyon alacsony, nagyon
redukált. Visszafogott mind tartalmi, mind formai tekintetben - mind a tévében, mind a moziban. Nem igényel
talán bővebb fejtegetést, hogy a különféle rétegigényeknek történő megfelelés helyett a nagy átlagnak, a
középszernek kedvez ma a filmgyártás és forgalmazás rendszere. 
Nem jobb a helyzet a filmmel foglalkozó írásos-elméleti anyagok vonatkozásában sem. A valóban filmelméleti
(esztétikai-filozófiai alapozottságú) írások száma éves átlagban csekély. Nincs mód a legújabb elméletek
megismerésére, s nincs követve kellőképpen a világ folyóirataiban megjelenő cikkek áradata sem. A MAFSz-
nak a vizuális kultúra létrehozásában és terjesztésében észlelhető űrök kitöltését magára kell vállalnia, hogy
társadalmilag is fontossá bővülhessen tevékenységi köre. A felmerülő új igényekkel és az adódó új lehető-
ségekkel minél előbb számot kell vetni, s meg kell határozni a tevékenységek kiszélesítésének területeit.
Az alábbiak erre tesznek kísérletet. 
1. Külön füzetekben (pl. a már létező Kép-mozgókép-kultúra köteteiben) lehetne megjelentetni az ország
egyetemein, főiskoláin írott filmelméleti tárgyú szakdolgozatokat, ill. lehetővé kellene tenni, hogy bárki be-
nyújthasson elbírálásra és esetleges megjelentetésre ilyen jellegű tanulmányokat. A tapasztalatok szerint
ugyanis a nagy munkával létrehozott, sokszor értékes részeredményeket tartalmazó szakdolgozatok a tan-
székek fiókjaiban porosodva fejezik be életüket. 
Ezeknek közkinccsé tétele még akkor is érdemesnek látszik, ha csak néhány az értékes gondolatok száma
bennük. 
2. Nagyobb részt kellene vállalni a vizuális információk létrehozásában is.
Ennek érdekében bővíteni kellene a számunkra már ma is adott kisvállalkozási lehetőségeket az alábbi te-
rületeken: 
▪ esküvők, családi filmek, 
▪ idegenforgalom, 
▪ vállalati rendezvények, 
▪ dokumentum- és riportfilmek, 
▪ oktatófilmek v. oktatásban is felhasználható anyagok készítése, 
▪ az információk megőrzésében is szerepet lehetne vállalni pl. amatőr színjátszók, tánccsoportok, pantomi-
mesek, beat együttesek előadásainak rögzítésével. 
Ezek az elképzelések jórészt a videó bevonását célozzák az amatőrfilmezésbe, és ennek az eszköznek
sokszínű felhasználását az audiovizuális anyagok előállításának és terjesztésének folyamatában. A videó a
jövő nagy lehetősége, és csakis ezen új eszköz sokrétű alkalmazása vezethet az amatőrfilmes tevékenység
társadalmi méretűvé bővüléséhez (ill. a bővülés ma már tény, hiszen országosan 50 ezer körüli a videó ké-
szülékek száma - míg a MAFSz taglétszáma 1983-ban 443 fő volt - ám sem a központi szabályozás sem a
MAFSz nem lépett még ezen új tömegek hatékony integrálásának irányában). 
3. Szélesebb körben kellene megoldani a vizuális információk terjesztését is. 
A filmeket el kell vinni a közönséghez, a differenciált igénykielégítést szem előtt tartva - és nem arra várni,
hogy a közönség jöjjön hozzánk. Egyetemeken, főiskolákon lehetne speciális kollégiumokat indítani a tan-
anyaghoz kapcsolódó filmek vetítésével (pl. történelem szakon dokumentum filmek Leninről, a Tanácsköz-
társaságról, az I. és II. világháborúról stb.). Videó- és amatőrmozik létesítését kellene elkezdeni főként
középiskolákban és felsőoktatási intézményekben, mint a szellemi dolgok iránt érdeklődő fiatalság legfőbb
koncentrációs helyein (és művelődési házakban is).
A videó anyagokra épített elképzeléssel az egész országban megoldható lehetne oktató- és amatőrfilmek
széles körű és irányított terjesztése. 
A filmterjesztéssel kapcsolatban fel kellene venni a kapcsolatot a Filmarchívummal és a Televízióval - ezekről
a helyekről oldva meg a filmek kölcsönzését, átvételét. Kapcsolatokat kell kiépíteni az egyetemekkel, főis-
kolákkal, középiskolákkal, művelődési házakkal is (első lépésként az intézményekben működő amatőrfilm
klubok vagy oktatástechnikai tanszékek, ill. csoportok révén). A fenti tervezet láthatóan abból indul ki, hogy
az amatőrfilmes tevékenységnek megtaláljuk a társadalmilag fontos formáit is. A videó tömeges elterjedése
éveken belül egészen új helyzetet fog előidézni, amelynek számunkra legfontosabb jellemzője, hogy meg-
szűnik a mozi és a televízió monopóliuma, úgy a filmgyártásban, mint a filmek forgalmazásában. Az ezzel a
helyzettel megnyíló nagy lehetőségek kihasználására, észszerű mederbe terelésére a nehézkesen működő,
bürokratikus intézmények láthatólag nem lesznek képesek, és nem is tudnának (nem is kívánnak) foglalkozni
a nem hivatásos filmkészítéssel. Az új helyzet tehát nagy feladatokat ró a MAFSz-ra, de nagy lehetőségek
megnyílását is eredményezi majd. Még mielőtt a fejünkre nőne és elborítana a vizuális áradat, meg kell fo-
galmazni az új lehetőségeknek megfelelően többszörösére bővülő tevékenységi köröket, és már most el
kell kezdeni az új lehetőségeknek megfelelő gyártási és forgalmazási rendszer kiépítését. Mindezt nem utol-
sósorban azért is ily sürgősen, hogy megelőzhessük különféle külső elemek - pl. kisvállalkozások v. magán-
személyek - akcióit, amelyek bizonyára beindulnak majd, amint világossá válnak a kitöltetlen űrök, a nagy
lehetőségek. Bízom abban, hogy a magyar amatőrfilmes tevékenységnek sikerül majd kitörni végül a szemlék
szűk keretéből, és képes lesz megtalálni és betölteni fontos és éppen rá testre szabott szerepeket, feladatokat
- társadalmi méretekben mérve is. (Miltényi Miklós)

Szövetségi élet 

(Forrás AmatőrFilm 84/5)

Az Észak-Dunántúli Tájegység tanácskozásán a jelenlévők szükségesnek ítélték egy C-kategóriás klubvezető
tanfolyam szervezését és egyetértettek abban, hogy ennek megfelelő helyszíne és időpontja a nyári alko-
tótábor lenne. A tábor soros rendezője - Komárom megye képviselője - nem tudott végleges választ adni a
javaslatra, mivel a megyei művelődési központ funkciói ebben az évben változnak (az MMK Tatáról Tatabá-
nyára kerül) és még nem tisztázott, hogy melyik feladatot ki látja majd el. A Tájegységi Tanácskozás 
mindenesetre 5 000 Ft-ot a tanfolyam rendezésére szavazott meg. 
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Képek Obermayer József, Impulzusok című filmjéből, 1984
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1985
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Megjelenik Villányi László „Gyertek már, megjött Ödi fényképezni” című gyermekregénye ▪ új
főszerkesztő a Műhely folyóirat élén: dr. Kloss Andor
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Az első magyar Szexológiai Konferencia Budapesten ▪ Az etiópiai éhezők megsegítésére
neves amerikai énekesek előadják Michael Jackson és Lionel Richie szerzeményét, a We Are
the World-öt, amely azonnal világsláger lesz ▪ Átadják az M5 autópálya első szakaszát (Buda-

pest-Ócsa) ▪ Meghal Bódy Gábor (1946-1985)
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

A papa szolgálati útra ment (r. Emir Kusturica) ▪ Ginger és Fed (r. Federico Fellini) ▪ Távol Afri-
kától (r. Sydney Pollack) ▪ Idő van (r. Gothár Péter) ▪ Egészséges erotika (r. Timár Péter) ▪
Betty Blue (r. Jean-Jacques Beneix) ▪ A klinika (1988-ig 70 résszel, r. Hans-Jürgen Tögel) ▪

Brazil (r. Terry Gilliam) ▪ Falfúró (r. Szomjas György)



MÉSZÁROS
TAMÁS
szül.: Győr, 1937 – 
elhunyt: 2001
Ebben az időszakban
már nem készített fil-
meket, de a stúdió tár-
sasági életében időn-
ként részt vett.

NAGY PÉTER
szül.: Vác, 1957 – 
él: Budapest
Már jó nevű fotográfus-
ként költözik a városba
és a 80-as évek köze-
pén keveredik bele a
Győri Amatőrfilm Stú-
dió utolsó, dr. Haffner

Szabolcs vezette, rendszerváltást megelőző, for-
rongó időszakába. Majd függetlenfilmesként foly-
tatta a Győri Vizuális Műhely tagjaként,
alapítójaként. Filmjeit a következő szakasznál is-
mertetjük.

OBERMAYER
JÓZSEF
szül.: Győr, 1956 – 
elhunyt: 2006
Elsősorban fotográfus
és a fotómontázstech-
nikát alkalmazó alkotó
volt, de a filmezés is
komolyan érdekelte. 

A hetvenes évek végén létrehozta a győrszabad-
hegyi művelődési házban a VEKTOR nevű filmstú-
diót, amely a meglévő amatőrfilmstúdió
alternatívájaként szándékozott működni. Az itt al-
kotók úgy dolgoztak, mint egy valódi stáb: volt
csapó, operatőr, hangos, stb. Maguk laborálták
sokszor a fekete-fehér nyersanyagot, igazi csapat-
munka folyt, sajnos, nem túl hosszú ideig. Az ott
összejött társaságból csak ő folytatta az alkotó-
munkát, miután 1984-ben belépett a Győri Amatőr-
film Stúdióba. Korai halálát követően hagyatékát
barátja, Hadarics Gábor kezeli.
„A művészetre való hajlamot az anyai, az abádsza-
lóki ágból örökli.
Kovács Mihály, a XIX. század híres akadémista
festője Marika néninek (1932) távoli rokona. Édes-
apja, József nagyapja pedig közismert hegedűs a
faluban.
Kovács Mária női szabóként kerül fel Budapestre
1952-ben, de végül esztergályos munkára alkal-
mazzák a Csepel Autógyárban. Kiküldetéssel kerül
Győrbe, ahol lúgköszörűs képzést kap. Itt ismer-
kedik meg a későbbi férjével, idősebb Obermayer
Józseffel.1953-ban kötnek házasságot. 
A géplakatos férfi árvaságban nő fel, állami gon-
dozottként, két bátyjával egyetemben. Később ne-
velőszülőkhöz kerülnek. A második világháború
alatt testvéreit német katonának sorozzák be, ők
nem is térnek haza Magyarországra. A maradék
apai rokonság Mosonszolnokon él, az ország nyu-
gati szegletén, ahová az ötvenes években határ-
sávval lehet csak belépni.
1956.december 2-án mentőautó indul a győri Liszt
Ferenc utca 18-as számú ház elől a Zrínyi utcai
kórház szülészetére. Még ezen a napon megszü-
letik Obermayer József és Kovács Mária második
gyermeke, ifjabb Obermayer József. Az apa aznap

Országos Egyetemi, Főiskolai Amatőr Film- és 
Videószemle
Szombathely, 1985.03.22-24.

(Forrás AmatőrFilm 85/1-2)

zsűri: Balog Gábor, Dékány István, B. Révész László, Szakály Éva, Dr. Pehi László, Csanády Péter
36 film került a versenyprogramba.
győri díjazott: a zsűri oklevele: Kocsis Tibor (Győri Tanítóképző Főiskola): Vége 

Átadták a Felszabadulási pályázat díjait 

(Kisalföld, 1985.04.04.)

Immár huszonkettedik alkalommal hirdették ki a megyei felszabadulási pályázat eredményeit tegnap a győri
Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében. A 40. évfordulóra emlékező, s benne a művészek két-
éves munkáját értékelő összejövetelre ezúttal az amatőrfilm és a fotóművészet képviselőit várták…
A díjak átadására Kreiter Máriát kérte fel dr. Kiss Imre. Amatőrfilm kategóriában az ötezer forintos első díjat
és a vele járó Borsos Miklós emlékplakettet Kárpáti malom - Sopronbánfalva című filmjéért dr. Kárpáti György
kapta. Négyezer forintos második díjat nyert Kovács Róbert. 3-3 ezer forintos harmadik díjat dr. Czigány
Jenő, Mende zsolt és Kovács R. Ákos, Tóth Tamás. A zsűri 2-2 ezer forintos különdíjban részesítette filmil-
lusztrációs tevékenységükért és operatőri teljesítményükért Kárpáti Pétert, Obermayer Józsefet és Hadarics
Gábort. Ezer forintos díjat kapott Királyfalvy László és Menyhárt Tamás. A bíráló bizottság az amatőrfilmesek
képzése terén elért eredményeikért 7 ezer forint különdíjban részesítette a győri Amatőrfilmstúdiót és 4 ezer
forintos díjban a Soproni Amatőrfilmes Klubot. 
Fotóművészeti kategóriában hétezer forintos első díjat és Borsos plakettet nyert letisztult kompozíciós kész-
ségről, egyéni látásmódról, sajátos megoldási formákról tanúskodó fotóiért Nagy Péter. Két 6 ezer forintos
díjat adtak át: Szíjártó Ernőnek és Tihanyi Lászlónak. Ötezer forintos harmadik díjat nyert Veiland István,
négyezer forintos különdíjat Katona Miklós…
Győri díjazottak: II. díj: Kovács Róbert (Tungsram AMS, Győr): Volt egyszer egy ház; Nem úgy van az, mint
volt régen ▪ Ill. díj: Dr. Czigány Jenő (Győri Afs): Bevakolt világ ▪ Kovács R. Ákos-Tóth Tamás (Sopron):
Tövit töröm...; Címe nincs 
különdíj: Kárpáti Péter (Győri Afs): Gondolj rám ▪ Obermayer József (Győri Afs): Misztériumjáték ▪ Hadarics
Gábor (Győri Afs): Jelenések - elsőfilmes díj: Királyfalvi László: Az én világom - kollektív díj: Győri AFS-nak
és Soproni AFS-nak a képzésben elért eredményeikért

Majdok nélkül — jegyzetek a főiskolai fesztiválról 

(Forrás AmatőrFilm 85/1-2)

… Amatőr... Mindig hamisnak érzem ezt a jelzőt, ha alkotás előtt áll. Aki közönség elé áll, annak vállalnia
kell: zene vagy nem zene, kép vagy nem kép, vers vagy nem vers az, amit csinál. De más hangsúlya van a
szónak akkor, ha fiatalokról és ha idősebbekről van szó. Az ifjú próbálja magát - ő még készül. De van a te-
hetséges és van az exhibicionista, s ifjúi bájjal ötvözve bár-
melyik, egymástól alig megkülönböztethető…
… Egy-egy ilyen fesztivál célja, hogy mozgósítsa azokat az
alkotó energiákat, amelyek egy-egy művészeti ágban - jelen
esetben a filmben - az ifjúságban munkál. A film nemcsak
kollektív műfaj, de a művészeti ágak közül a leginkább tech-
nikai feltételekhez kötött. A tehetség, a képi látásmód ott ér-
vényesülhet, ahol párosul hozzá a technikai eszközök
kezelésének és használatának képessége. 
… Ez a fesztivál feldúlta a lelkem. Ha műalkotásról van szó,
akkor a „dúlás" nagyon is szükségszerű, kívánatos és jó,
de... ha a kevésbé sikerült filmek is egyfajta életérzést sugallnak és ez az életérzés nem az, hogy ha már
megszülettünk próbáljunk élni is, hanem azt: a levésnél csak jobb lehet a nem levés, s mindezt ifjúi „ajkakról"
hallani!
… Kocsis Tibor (Győri Tanítóképző) Vége c. filmje rövid történet arról, hogy elmúlt egy szerelem. A film jól
szerkesztett, jól komponált, s ha nem is minden momentumában végiggondolt, de élvezetes alkotás… (Józsa
Ágnes)

XXXII. Országos Amatőrfilm Fesztivál 
Siófok, 1985. április 12-14.

(Forrás AmatőrFilm 85/1-2)

A versenyprogramba az előzsűri és a tájegységi szemlék alapján 51 film került be.
zsűri: Bán Róbert, Simó Sándor, Varga Csaba, dr. Kőháti zsolt, Svéd Pál, Matkócsik András, Jávori Béla
a versenyből kiesett győri filmek: Kárpáti Péter (Győri AFS): Gondolj rám ▪ Kocsis Tibor (Győri AFS):
Vége ▪ dr. Czigány Jenő (Győri AFS): A könyvek művésze ▪ Kovács R. Ákos & Tóth Tamás (Győri AFS):
„Tövit törtöm…” ▪ Obermayer József (Győri AFS): Impulzusok ▪ Kovács R. Ákos (Győri AFS): Nincs
győri filmek a versenyben: Kovács Róbert & Kovács Ákos (Tunsgram AMS): „Nem úgy van az, mint volt
régen” ▪ Kovács Róbert (Tunsgram AMS): Volt egyszer egy ház * Obermayer József (Győri AFS): Misztéri-
umjáték ▪ Királyfalvi László (Győri AFS): Az én világom ▪ Hadarics Gábor (Győri AFS): Jelenések
Győri film nincs a díjazottak között!
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nem is láthatja a fiát, estétől reggelig kijárási tilalom
van érvényben. Még egy hónappal sem vagyunk
túl a forradalom leverésén. Győrben is szovjet ka-
tonai parancsnokság ügyel a közrendre.
Amikor József a Gombos Ferenc Állami Általános
Iskolában tanul, a család már a Gorkij utcában
lakik. A kisfiú jó eszű, első osztálytól 4,3-as a bizo-
nyítványa, amit nagyon kevés otthoni tanulással ér
el. Sopronban a Postaforgalmi Szakközépiskolá-
ban folytatja tanulmányait, ami nem tart néhány hó-
napnál tovább. 
Visszavágyik Győrbe. ("Nem fogok stemplizni egy
életen át !") Bár a humán tárgyak állnak közel
hozzá, mégis a Pattantyús Ábrahám Géza (PÁ-
GISZ) Ipari Szakközépiskola erősáramú szakán
tanul tovább. 
15 évesen a nyári szünetben egy hónapot tölt Nyu-
gat-Németországban, apai rokonoknál. Útjáról egy
gitárral tér haza, amit tovább ad, és az árából vá-
sárolja élete első fényképezőgépét. (Egy budapesti
kirándulás során sajnos elveszti a villamoson.)
Érettségi után a Richards Finomposztógyárban
művezető-helyettes. Pár hónap után fényképész
tanulónak áll a Fényképész Szövetkezet (FÉNY-
SZÖV) műtermében. 
Egy év sem telik el, és állandó fejfájásai, fején ki-
növő pattanásai miatt az ideggyógyintézet gyakori
páciense lesz. Talán a sötétkamra, talán a vegy-
szerek miatt. Napokig nem tud dolgozni, mindig
idegesíti valami: itt éppen fehér a fal, ott sokat kell
közelre nézni. Ezerféle kifogás. Az idegesség
pedig nála gátlásokat idéz elő. Állandóan feszült-
ségoldókat szed. (Az alkohol is egyre többször jut
szerephez!)  A nyugtató gyógyszerek innentől
orvos által íródnak számára. Bezártságérzete miatt
nem tud olyan helyen megmaradni, ahol az ajtó be-
csukódik mögötte. Otthagyja a fényképész iskolát
is. Próbálkozik a múzeumi légkörrel. Ásatásra vi-
szik a régészekhez. Ez sem az ő világa (" Nem
tudok halottakkal foglalkozni !"). A kötöttséget nem
viseli el, máshoz alkalmazkodni nem tud. Egysze-
rűen ilyennek született.
Az 1979-es év akár az érvényesülés kezdete is le-
hetne. A Magyar Filmgyártó Vállalat (MAFILM) al-
kalmazza standfotós állásban. Még ebben az
évben forgatja Dobray György rendező és Bornyi
Gyula operatőr "Az áldozat" címet viselő legújabb
magyar krimit. A főbb szerepekben Sáfár Anikó,
Reviczky Gábor, Kállai Ferenc. József fotóival elé-
gedettek, dicsérik az összeállított albumot. Apja vá-
ratlan halálhíre Győrből a legrosszabbkor érkezik.
Ráadásul a filmgyár tulajdonát képező drága fény-
mérőt valaki ellopja a táskájából. A harmadik csa-
pás pedig a katonai behívó megérkezése. Az anyja
az ideggondozóból taxival viszi az igazolást a so-
rozóbizottság elé, hogy felmentsék.1980 február-
jában lábtörést szenved: egy emeleti lakásba az
esti kapuzárás után az erkélyen akar bemászni.
Hónapokig tart a gyógyulás.
Édesanyja a gyász letelte után Győrből visszaköl-
tözik Abádszalókra, a szülőfalujába. Józsi munkát
kap a győri Volán vállalatnál, rendezvény fotós
lesz.1984-ben már egyre nagyobb kedvvel vag-
dossa és ragasztgatja montázsait. Ősszel indul be
Haffner Szabolcs vezetése alatt az amatőrfilmezés
új korszaka József számára. (Meg kell említeni,
hogy Győr-Szabadhegyen, a József Attila Művelő-
dési Házban 1977-78 körül rövid ideig létezett egy
általa irányított filmes csoport, Vektor néven. Egy-
egy rövid, fekete-fehér jelenet bevillan majd ké-
sőbbi munkáiban. Erató címmel terveztek egy

NEM DILETTÁNSOK: AMATŐRÖK! 
Beszámoló a Siófoki Országos Találkozóról  

(Forrás AmatőrFilm 85/3)

…. legkiválóbb amatőrfilmeseink régóta jóval többek puszta dilettánsnál. Nem unaloműzés, kérkedés eszköze
az ő kezükben a felvevőgép, hanem az értelmes élet, a tudatos önkifejezés segítője - egyszersmind mások
szórakoztatása, tájékoztatása, meggondolkodtatása céljából. 
… S megjelentek ezen a szemlén a hamisítatlan kísérleti filmek is… Friss, eredeti mű, afféle rövid ars poe-
tikaként hatott a győri Királyfalvi E.László bemutatkozása (Az én világom)…
… Nem csupán Siófokon szerzett benyomásom az, hogy amatőrfilmeseink jó irányba fejlődnek. Produkcióik
sokszínűek; a legkülönfélébb ízlés és szakmai orientációt fejezik ki. Mint ahogyan rétegzett maga az ama-
tőrfilmes alkotótársadalom: tizenévesektől hajlott korúakig terjed a választék. És a szemle éjszakába nyúló
vitáin nemegyszer hangot is kaptak az eltérő vélemények, keményen megbírálták a résztvevők egymás tel-
jesítményét. Abban azonban közösek valamennyien, hogy számukra a filmezés nemes időtöltés, s csak
emellett művészi megnyilatkozás lehetősége. Van, akiből előbb vagy utóbb hivatásos filmkészítő, filmművész
lesz, van, aki amatőrként is elérte már ezt a színvonalat, és semmi kedve vállalni a profi stúdiók kötöttségeit.
Furcsa módon: az alkotói szabadság olykor jobban érvényesül azoknak a táborában, akik főként saját pén-
zükön készítenek filmet, mint ott, ahol „foglalt" témákra, ilyen-olyan - s többnyire szűkös - keretekre kell te-
kintette! lenni…  (Kőháti zsolt, Filmkultúra, 1995. július)

Sikerek a győri amatőr filmstúdióban   

(Kisalföld, 1985.04.16.)

Sikerrel szerepeltek a győri amatőrfilmstúdió tagjai a közelmúltban két rangos fesztiválon is. Külön öröm,
hogy bizonyítottak a fiatalok. Bécsben a fiatal filmesek világfesztiválján a 25 éven aluliak kategóriájában Ko-
csis Tibor első díjat nyert Sírfelirat című filmjével. Négyen jutottak be az elmúlt hét végén Siófokon megren-
dezett Országos Amtőrfilm Fesztivál döntőjébe. Dr. Czigány Jenő a megyei felszabadulási pályázaton is
díjazott munkájával, a Bevakolt világgal, s mellette három fiatal: Obermayer József Misztériumjáték, Hadarics
Gábor Jelenések, Királyfalvi E. László Az én világom című filmje került az ország legjobbjai közé.

Kishír

(Kisalföld, 1985.09.13.)

Amatőrfilmesek mutatkoznak be ma este hét órától az érdeklődőknek a győri Petőfi Sándor Városi Művelődési
Központban. A győri stúdió tagjai közül Ámon András, dr. Czigány Jenő, Hadarics Gábor, Királyfalvi László,
Kocsis Tibor, Obermayer József, Tóth Tamás, Kovács Ákos filmjeit vetítik, majd alkalom nyílik beszélgetésre
az alkotókkal.

Hadarics Gábor emlékei forgatásairól és Obermayer
Józsiról

Lámpák
Az első, a legelső amatőrfilmem. 1984 nyarának
végén, augusztusban vagy szeptemberben vet-
tem először a kezembe szuper nyolcas filmfel-
vevőt. A Győri Amatőrfilm Stúdió új vezetője
Dr.Haffner Szabolcs lett. 23 éves voltam. Akkor
még Győr külvárosában, a teljesen falusias jel-
legű Szabadhegy városrészben laktam, a szülői
házban. A hosszú főutca, a József Attila út régi
lámpaoszlopait kezdték az időtájt lecserélni mo-
dernebbre, korszerűbbre. Emléket akartam ál-
lítani a szálkás villanypóznáknak, a hol kékes, hol zöldes fénnyel világító lámpatesteknek. Gyerekkorom
óta magasodtak fölém az úttest és a járda között. Alattuk kezdtem iskolába járni. Ráeszmélni a világra.
Meg volt a helyük a lelkemben. Egy korszaka volt az életemnek. Egy épülő, táguló periódusnak, belső vi-
lágképemnek voltak néma tanúi. Ez a néhány perces mozgó képfolyam egy letűnt kor elégiája akart lenni.
Annak legalábbis első, ösztönös kísérlete.
A Lámpák című munkám 1984 őszén a mosonmagyaróvári Tájegységi Amatőr Film Fesztiválon elnyerte a
legjobb Első Filmes díjat.

József 1984
Az első filmes közösségi tér, amibe belecsöp-
pentem 1984 őszén, a Győri Amatőrfilm Stúdió.
Az első "igazolt" amatőr filmes munkám a "Lám-
pák". Az első győri albérletem a Nagy István
utca 22, ahová ez év szeptember 22-én költöz-
tem be, éppen a születésnapomon. És itt szü-
letik a második filmes neki rugaszkodás, a
"József 1984". (Ezt követi majd a "Jelenések"
1985 tavaszán.) Hiszen a főbérlőm nem más,
mint Obermayer József. A közössé lett élettér-
ben a szemem előtt formálódtak, vajúdtak a ki-
vágott, ragasztott képelemekből a montázsok,
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munkát.) 
Az új vezető nyitott a tenni akaró emberekre.
Ebben az új légkörben állnak össze az "Impulzu-
sok", a "Kapcsolódások", a "Misztériumjáték" című
kisfilmek végleges formájukban. József élete a la-
kótelepi másfél szobás panellakásból állandó me-
nekülési kísérlet. Hol Téten tűnik fel egy kihelyezett
munkaterápiás telepen, hol Pomázon, a lelki sérül-
teknél, néha modell a Képzőművészeti Főiskola
epres kerti műtermében. Kezelik a János Kórház
Mentálhigiénés Osztályán. Néhány hónapra a Ma-
gyar Televízióban feliratozó, aztán az oktatófilme-
ket gyártó MOVI-nál világosító. 
1988-ban sikerül elérnie a rokkantosítást, így rend-
szeres szociális segélyhez jut. Az 1989-1990-es
időszak harsányabbá váló közéletének sajtójában
időlegesen talál fotós munkákat. (A győri Tér-Kép,
illetve a Győri Futár hetilapoknál többnyire.) A kié-
pülő többpártrendszer, a privatizált világ nem oldja
meg a problémákat. Kipróbálja a falusi életet.
Előbb Győrságon, aztán Győrszemerén lakik. Új
remények, újabb csalódások. Ilyenkor a nővérén,
Katin kívül az egyetlen menedék a szülő közel-
sége, az ősi anyai föld Szolnok és Heves megye
határán, a Tisza-tó melletti Adádszalók. Még a
könyvárusítással is próbálkozik a strand közelé-
ben, ahol sok a turista, a nyaraló vendég. Hónapo-
kig itt él, a barátok Győrből postázzák a karton
papírt, a ragasztót, a színes magazinokat. Távol a
filmezéstől, a fényképezéstől, csak a montázsok
készítésének él. 
1996-ban alkotó csoport alakul, a Győri Fotó Trió.
(Az alkotótársak Szíjártó Ernő és Hadarics Gábor.)
Azért az elnevezésben benne rejlik erőteljesen a
hazavágyás a szülővárosba. A formációt meghívják
Győr után Mosonmagyaróvárra, Sopronba, Szol-
nokra, Budapestre is kiállítani.
2006 őszére terveznek kiállítást a tíz év anyagából.
Emlékezés lesz belőle és emlékvetítés. 
Obermayer József 2006.július 24-én itt hagy min-
ket a földi létben. December másodikán lett volna
ötven éves. Győrben a Nádorvárosi köztemetőben
nyugszik.
Összeállította: Hadarics Gábor (2021.03.05.)
Filmográfia:
* Impulzusok (1984, színes, S8, 6 perc) ▪ Észak-
Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Moson-
magyaróvár, 1984, Művelődési ház tárgyjutalma
* Misztériumjáték (1986, színes, S8, 7 perc) ▪ Fel-
szabadulási pályázat, Győr, 1985, különdíj ▪ XXXII.
Országos Amatőrfilm Fesztivál versenyprogram,
Siófok, 1995, versenyprogram
Lehetett volna (1987, színes, S8, 12 perc – Hada-
rics Gáborral közösen) ▪ Felszabadulás pályázat,
Győr, 1987, III. díj
* Kapcsolódások (1987, színes, VHS, 7 perc)
Epreskert (1987, színes, S8, 7 perc)
Külvárosi erotika (1992, színes, umaticLB, 9 perc
– ujvári Sándorral közösen) ▪ 21. Észak-Dunántúli
Független Film- és Videoszemle, Győr, 1992, III.
díj ▪ 39. Nemzeti Független Film- és Videófesztivál,
Békéscsaba, 1992, versenyprogram
Barangolások Xeroxiában (1999?, színes, videó, ?
perc) ▪ 47. Országos Független Film- és Videó
Fesztivál, Pécs, 2000, III. díj
Filmjei státusza:
Filmjeit a hagyatékát gondozó Hadarics Gábor ke-
zeli és újítja fel, a *-al jelölt filmek már megtekint-
hetők a Győri Filmesek Archívumában.

montázs-képződmények. Józsi ekkor a fotográfiától egyre határozottabban közelített a képzőművészet irá-
nyába. Ezt a technikát, ezt a látásmódot itt kezdte el sajátos, egyéni stílusjegyeivel megtölteni. Innen indult
útjára az a mély értelmű képi világ, ami egészen 2006-os haláláig jellemezte műveit.
Beszéd nélküli beszéd ez a rövidfilm. Portré nélküli portréfilm netán? Befejezetlen maradt ez is, egy torzó.
Útkeresés, a gazdag inspirációk befolyásától hajtva.
A zenét Hartyándi Jenő egyik lemezéről (a már akkor is több száz közül) rögzítettem magnószalagra. Nem
tudom, hogy akadtam rá, mennyit válogattam. utólag sikertelenül próbáltuk a szerzőt beazonosítani. Je-
lenleg még ismeretlen.

Impulzusok
Obermayer József első filmje, amelyben meg-
jelennek Győr jellegzetes közterei. Több olyan
egykor volt terület, mint a lebontott Olajgyár és
a megszüntetett Dunakapu téri piac... A filmet
Hadarics Gábor újította fel Józsi 2006-os halála
utáni évben, és hozzátett pár felvételt, amivel
Józsi felvezeti régi filmjét...

Jelenések
1985 első hónapjaiban készültek a felvételek. A
szoba még mindig az adyvárosi lakótelep Nagy
István utca 22. alatt van. A közös élettér Ober-
mayer József főbérletében. Ez már egyben meg
is határozta filmem témáját. A panelbe kénysze-
rített ember kitörési próbálkozását akartam fel-
mutatni. Az alkotásra törekvő egyén menekülési
szándékát és önfeladását. A magára hagyott
elme befelé fordulását. Álmok helyett víziókba,
látomásokba, jelenésekbe.

Állapot
Lakótelepi lakás a szocializmus idején Győrben,
a Munkásőr út 32-es számú ház tizedik emele-
tén. (Ma Kodály zoltán út.) Albérleti szobám
adott teret negyedik kísérleti amatőr filmemnek.
üzenni akartam az elszigetelődésről, még in-
kább talán a magányról, a kiúttalanságról, a cél-
talanságról. Vajon az éppen adott közéleti
korszak érzelmi lenyomata tükröződik-e a négy
fal közé szűkített panellakó egyénen? Ha netán
így lenne, akkor se tűnjön megoldásnak a tíz
emeletnyi mélység vonzásának engedni!

Misztériumjáték
2006-ban - nemsokkal 50. születésnapja előtt -
távozott el közülünk Obermayer József, a győri
fotográfia és filmezés nagy tehetsége. A pálya-
és alkotótárs Hadarics Gábor, akivel sokat dol-
goztak együtt, gondozza a nehéz életű alkotó
hagyatékát. Felújította három 1977-1987 között
készített filmjét, amely talán Józsi legterméke-
nyebb korszaka volt - filmes szempontból. Ha-
darics Gábor beszkenneltette a régi, rovátkolt,
összekarcolt Super 8 mm-es filmtekercseket és
megkereste az eredeti zenének és gyakorlatilag
újravágta a filmeket, amit összekötő elemként
kiegészített Józsiról, 1987-ben készített dokumentumfilm töredékekkel.
Hadarics Gábor 2007-ben vágta össze Obermayer József filmjeiből és a vele 1997-ben készült videó ri-
porttöredékekből.

Készülődéseink
Akkor persze nem tudtuk, hogy milyen vízvá-
lasztó időszaka lesz az 1987-es év az életünk-
nek. Miután elköltöztem Obermayer József
lakásából, talán még többet gondolkodtunk és
terveztük együtt a közös nagy mozit. A tervet
úgy tűnt, nem akadályozza Józsi kórházi gyógy-
kezelése Budapesten. A levélben küldött vázla-
tok aztán soha nem valósultak meg. A
kivitelezéshez nem volt meg a technikai háttér,
a pénzügyi támogatás, és az emberi akarat
sem. A kitartásról már nem is beszélve. A szuper
nyolcas formátumban nagyon korlátoztak ben-
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SZAKÁL
JÁNOS
szül.: Győr, 1959 – él:
Győr
A nyolcvanas években
kacérkodott a filmké-
szítéssel, többekkel
együttműködve.
Filmográfia:

* Vajdatemetés (1981, színes S8, 4 perc – Tóth Ta-
mással és Hartyándi Jenővel közösen)
* A mérkőzés (1984, színes, S8, 13 perc – Har-
tyándi Jenővel közösen)
* Templomok (1986, színes, S8+VHS, 5 perc –
Hartyándi Jenővel közösen)
Filmjei státusza:
A *-al jelölt filmek megtekinthetők a Győri Filmesek
Archívumában.

SZALÓ LAJOS
„Öcsi”
Szül.: Győr, 1948? - 
elhunyt: 2005
Ebben a szakaszban
már alig mutat aktivi-
tást. Pontosabban egy,
dr. Haffner Szabolccsal
készített filmjéről tu-

dunk. Filmjeit az elősző szakasznál szerepeltetjük.

TÓTH TAMÁS
szül.: Győr, 1945 – 
él: Győr-Ménfőcsanak
Ebben az időszakban
már nem készített fil-
meket, de nagyon nagy
szerepe volt a Stúdió fi-
atalításában és az új
alkotók megtartásában,

technikai segítésében. Majd a Vizuális Műhely lét-
rehozásában. Filmjeit az előző szakasznál szere-
peltetjük.

UJVÁRI 
SÁNDOR
szül.: Győr, 1962 – 
él: Budapest
A 80-90-es években
több film rendezője,
társszerzője, színésze.
Filmjei többsége a Vi-
zuális Műhely idősza-

kához kötődik, ezért ott soroljuk fel őket. Az
ezredforduló környékén Budapestre költöznek Zsé-
dely Terivel, az új filmes és képzőművész generá-
ció tagjával.
Filmográfia:
* Gyimesi ballada (1986, színes, S8, 6 perc) ▪ Fel-
szabadulás pályázat, Győr,1987, elsőfilmes díj ▪
III. Országos Videószemle, Nyíregyháza, 1987,
versenyprogram
* Eset-t (1989, színes, VHS, 7 perc – Nagy Péterrel
közösen)
* Teremtés előtt (1989, színes, VHS, 9 perc – Har-
tyándi Jenővel közösen) ▪ XXXI. Brno 16 Film Fes-
tival, 1990, versenyprogram
* Divertimentó (1991, színes, VHS, 30 perc – Sze-
lőcei Józseffel és Hadarics Gáborral közösen) ▪ 20.
Észak-Dunántúli Független Film- és Videoszemle,
Veszprém, 1991, III. díj
Külvárosi erotika (1992, színes, umaticLB, 9 perc

nünket az amatőr keretek.
A videóanyagok vágása és a kamerák bérlése ekkor pedig nem volt olcsó mulatság. Évődtünk, tépelődtünk,
járt az agyunk, hogy merre is folytassuk tovább. Én 1987 tavaszának a végén aztán sikeresen felvételiztem
a Filmművészeti Főiskolára. Operatőri tanulmányaimat 1988 szeptemberében kezdem meg. Jóska pedig
hol Abádszalókon próbált néhány hónapig új életet kezdeni, aztán - ha unta már a Tiszántúlt - fel-feltűnt
Pesten, vagy ismét csak a Kisalföldön. Termékenynek bizonyult a fotó-montázs képeivel, ez kárpótolta az
elmaradt mozi "csinálásért". A közös nagy mozink helyett így lett meg az én kicsi ujj-gyakorlatom. Az is le-
hetne a címe, hogy a tanácstalanságok, a tépelődések, az útkeresések ideje.

Fogyatkozás
Egy korszak lenyomata képekben és hangok-
ban
(életérzésfilm)
szereplők: Fülöp Péter, Kiss Géza, Knausz
Edina, Ispán Edit, Obermayer József
zene: Grencsó István és a Grencsó Kollektíva -
Készülődés és Hegyi tánc (1984-85)

Falujárás
1987 nyarán Figler András és a győri Xantus
János Múzeum megbízásából elvállaltam, hogy
a Kajárpéc környékén megkezdett ásatásokról
és a nyári honismereti tábor életéről filmet ké-
szítek. A műfaj teljesen ismeretlen volt a szá-
momra, ez volt az első kapcsolatom a néprajzi
témával. És egyben hosszú évekig az utolsó is.
Majd a kétezertízes évek elején "talált rám" újra
ez a műfaj, és kezdtem el értékmentő anyago-
kat forgatni, a néhai Echo tévé egyik magazin-
műsora jóvoltából.
1988-ban az elkészült munkát megmutattuk a benne szereplő helyi lakosoknak. Obermayer Jóska bará-
tommal cipeltük a buszmegállótól a szuper nyolcas Chinon vetítőt. Házhoz vittük a mozit a faluban, Jakab
Imre, Németh Rezső kötélgyártók és Horváth Jenő kádár mester portáira. Az elsötétített nagy szoba fehér
falán nézték a vetített képet. Szinte félóra alatt híre ment Kajárpécen a róluk szóló mozinak. Még olyan
házba is behívtak minket vetíteni, melynek lakói nem is szerepeltek a filmben. Aztán 2017-ig lapult a film-
tekercs jól elcsomagolva egy dobozban. Egy helyi ünnepség szervezése közben rámtalált egy néhai tábo-
rozó, így 30 év után ismét "levetítették" a már dvd-re digitalizált "Falujárás, honismereti tábor Kajárpécen"
című filmet.

Rejtelmek ideje
Ez a film ilyen formában soha nem jött volna
létre, ha nem kerül a kezembe Bulgakov regé-
nye a Mester és Margarita 1987-ben, az egyik
legsikeresebb, legtermékenyebb évemben. Ta-
gadhatatlan a hatása, megadta azt a hangulati
alapot, amely befolyásolta a kitalált jeleneteket.
Állandó szereplőm, tanácsadóm, munkatársam,
jó barátom, ebben a munkában is Obermayer
József volt. Soha ilyen könnyen nem dolgoztunk
össze. Egyikünk ötletéhez azonnal hozzá tett
valamit a másik, a helyszínekben, a mozgások-
ban, a cselekvésekben, a beállításokban tökéletesen együtt tudtunk gondolkodni.

Kapcsolódások
Józsi eme filmje is "klasszikus" győri helyszíne-
ken zajlik. E filmben is több, korának jellegzetes
győri figurája szerepel.

Filmhíradó 1. (A vonat érkezése)
1988 tavaszán már temették a filmet, mindenki
az elektronikus képrögzítésre, a videó techni-
kára szavazott. Én viszont nagy kedvet érez-
tem, hogy a Lumiére testvérek bőrébe bújjak,
illetve az ő kinematográfjuk, vagyis mozgó
képet rögzítő kamerájuk képzeletbeli keresőjén
keresztül lássam, rögzítsem és ábrázoljam a vi-
lágot. Ahogy tették és láttatták 1895-ben például
egy vonat begördülését az állomásra, vagy a
gyár kapuján kiözönlő embereket a munkaidő
végén, ami a legelső nyilvános mozgókép vetí-
tés volt a világon 33 embernek 1 frankos belépő
díjért. A mozgó képnek az ártatlan szenzációját
próbáltam közvetíteni. Tudatosan irányítottam
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– Obermayer Józseffel közösen) ▪ 21. Észak-Du-
nántúli Független Film- és Videoszemle, Győr,
1992, III. díj ▪ 39. Nemzeti Független Film- és Vi-
deófesztivál, Békéscsaba, 1992, versenyprogram
* Az ember, aki… (1993, színes, BetacamSP, 11
perc – Soós Katival és Hajnal zoltánnal közösen)
Bent (1995, színes, videó, 20 perc – Soós Katival
közösen) ▪ XXV. Dunántúli Független Film- és Vi-
deószemle, 1995
* Szombathelyi László portré (2002, ff+színes,
VHS+S8, 29 perc – Nagy Péter alkotótársa)
Filmjei státusza:
A *-al jelölt filmek megtekinthetők a Győri Filmesek
Archívumában.

magamat vissza gyökerekhez, a mozi kezdeti ártatlanságához, mint valami tiszta forráshoz. Ebből a szem-
szögből és gondolati síkból ábrázoltam a hétköznapokat, a mindennapi élet mozgóképre varázsolt törté-
néseit.

Filmhíradó 2. (Vége a munkaidőnek)
1895 tavaszára a Lumiére testvérek elkészítették a saját fejlesztésű mozgókép felvevőt, a kinematográfot,
amit vetítőnek is használtak. Március 19-én Lyonban filmszalagra rögzítették a munkások távozását a Lu-
miére család üzeméből. Ez volt az első filmfelvétel, amit március 22-én Párizsban bemutattak. Igaz, csak
zárt körű vetítésen, a tudomány és a technika szakembereinek. A következő hónapokban több mint húsz
filmet készítettek. Például a Megöntözött öntözőt, A kisbaba reggelijét, A kikötőből távozó bárkát, vagy a
Vonat érkezését. A mozi születésnapját mégis 1895. december 28-án ünneplik. A nagyközönség ugyanis
ezen a napon láthatta az első fizetős mozgóképes előadást a párizsi Grand Caffe termében. 
Én Győrben forgattam le "A munkaidő vége" címmel a saját verziómat 1988 tavaszán. Győr akkor tele volt
működő gyárakkal. Értelmiségi körökben élt az a pikírt megfogalmazás, hogy a városban a gyárkémények
füstje elnyomja a kultúrát. Szabályos ritmusa volt a közéletnek. A legtöbb gyár három műszakban termelt.
Győr mint megyeszékhely, a környező településekről is rengeteg embert foglalkoztatott. Naponta háromszor
lendült át a tömeg a városon. Délután két óra volt a műszakváltások között a leglátványosabb. (És a leg-
jobban megvilágított napszak is egyben!) Győr-Szigetben a Kekszgyár és az Olajgyár, Nádorvárosban a
Richards-gyár, Jancsifaluban a Gráb-gyár környékén volt nagy roham. Gyárvárost nem is említve! A Va-
gongyár, vagyis a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár akkor a magyar ipar zászlóshajója volt. Számomra
tehát adva volt az ingergazdag környezet, a helyi dinamika, ember-tömegekkel és járművekkel, egy élő
város lüktetése. Megihletett minden amit láttam, ami adva volt és mozgott, ami a szemem előtt történt.
A kamera filmszalagján ezek hagytak nyomot. A sajátommá formáltam a kapott vizuális nyersanyagot. A
képek gyors egymásra vágása - vagyis inkább egymás utáni felsorakoztatása - a lendületes zene ritmusára
épül fel. Ahogy Walter Ruttmann 1927-ben bemutatta Berlint a Nagyváros Szimfóniájában, én Győrt, a "kis-
várost" dolgoztam bele mozgókép-szimfóniám anyagába.

Filmhíradó 3. (A szombati piac)
Mindenütt igyekeztem ott lenni, ahol az esemény és a környezet garantálta a tömeget. Az pedig általában
mozgásban van. A mozgófilmkészítő nagy örömére! Aki rácsodálkozik a világra! A kamerát mindig egy álló,
rögzített nézőpontból kezdtem el működtetni. 1988-ban Győrben a Dunakapu téren üzemelt szombatonként
a "nagy piac". Sok-sok kiemelt mozgás-fázis egymás után, bevillanó arcok ritmusra vágott füzére lett a
kész munka. Nagyon próbáltam arra összpontosítani, hogy az "akkor ott" tetten érhető szituációk, hátterek,
külső "díszletek" életszerűen, valósághűen kerüljenek rögzítésre. (Akkor még mosolyogva engedték az
emberek, hogy felvételek készüljenek róluk.) 1895-ben a Lumiére testvérek, az első mozgóképek készítői
is rácsodálkoztak az ezerszer látott világra. Mert a legegyszerűbb kamera is egy varázslatos eszköz - ha
jó kézbe kerül. Aminek az optikája az emberi szem megtoldása, kiegészítője lehet. A szem, bár mindent
"felvesz", mégis szelektál, és a külvilágot a saját egyéni, gondolati, érzelmi szűrőjén keresztül éli meg.

Filmhíradó 4. (A proletárnapok emlékezete)
A Filmhíradó 4. epizódja a győri Városháza előtt indul. Magyar és szovjet katonák álltak díszőrséget az
1919-es vöröskatona szobránál. Dr. Kreiter Mária megyei párttitkár asszony személyében a legfelső helyi
vezetés volt képviselve. Szorgosan dolgozott a Városi Televízió embere az akkori JVC u-Matic elektonikus
kamerával. A Városháza dísztermében közgazdászok és úgynevezett reformpolitikusok már a közeledő
hatalomváltásra készítik fel a publikumot.

Filmhíradó 5. (Ünnepség Pápán)
Főiskolás éveim előtt külsős világosítóként alkalmi munkát végeztem a Magyar Televíziónál. Akkor még
nem hívták M1-nek, mert nem kellett a többitől megkülönböztetni, hiszen nem volt más, csak az MTV.
Egyetlen állami vagy "királyi" intézményként uralta a magyar tévénézők több milliós táborát. Úgynevezett
logó vagy címkézett szivacs sem volt például egyetlen mikrofonon sem, mint manapság. Tehát ez a Magyar
Televízió több vidéki nagyvárosban hozott létre területi szerkesztőségeket. Győrben például az Észak-Nyu-
gat Dunántúli Szerkesztőség működött. Budapestről, a Szabadság téri székházból adták meg vagy hagyták
jóvá a javasolt témákat, eseményeket. Vonalas telefon, telexgép és fax voltak a napi kommunikáció esz-
közei. Ezen a napon a győrieket "vidékre" küldték, az intézmény Volga típusú stábautójával.
Türr István pápai emléktáblájának avatása az iskola falán, illetve előtte az utcán történt, így a világosítónak
nem kellett a lámpákkal és a kábelekkel megküzdenie. Lehetőségem adódott a nálam lévő szuper nyolcas
kamerámmal a magam szemszögéből "beleforgatni" a történésekbe. Így kerültek látószögembe néha a
stáb tagjai. zérczi Imre operatőr egy fekete, kiöblösödő csőben végződő tárgyat tart a vállán. Az nem más,
mint az Eclair típusú 16 milliméteres filmkamera és az objektívje. De látni lehet Bíró László gyártásvezető
figyelő tekintetét is. Sajnos Pió Márta szerkesztő-riporter éppen "takarásban" van csak jelen. Az igazi fő-
szereplő persze a fehér lepel az avatandó domborművön. Nem adta könnyen magát a nyers erőnek. Lehet,
hogy a tapsot a maga sikerének érezte a kitartó leplezésért?
A kisváros utcaképébe még beletartozott az üzlet kirakata előtt bámészkodó szovjet katonatiszt, a kísérő
kiskatonával. Hiszen még csak 1988-at írtunk.

Filmhíradó 6. (Hogyan ünnepeljünk május 1-én?)
Az utolsó alkalom 1988. május elsején adódott, amikor még minden a régi rend külsőségeit viselte. Igaz,
hogy a kommunizmus halhatatlan klasszikusai és az ország vezető politikusainak arcképes táblái között
már Grósz Károly is feltűnik. Mint utólag tudjuk, bő három hét múlva ő lesz a lemondatott Kádár helyett az
MSzMP új első titkára, és egyben kormányfő, tehát a legnagyobb hatalmú országvezető. A győri Ipar úton
felvonuló tömegek számára ez a nap még egyszer a munkásosztály seregszemléjét jelentette. Senki nem
ismerte akkor ennek a napnak a valódi eredetét és szimbolikus, mélyebb jelentését. (Lásd egyszer Chi-
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cago-t, a kiprovokált Haymarketi véres zavargást, 1886 május elsején A kultikus
régmúltból ott van a Walpurgis éj és Beltain - Baál - tüzének napja. Aztán a
római időkben Florialia ünnepe. És a legfontosabb: Adam Weishaupt illuminátus
rendje is ezen a napon jött létre 1776-ban Bajorországban. A dolgozók kezében
dalolva csattoghatott évtizedeken át a kalapács. Leginkább persze saját magát
verte fejbe, ahogy a sarlóval is önmagát herélte ki.) Az akkor még létező sorál-
lományú kiskatonák a felvonulás végén egy autó platójára dobálják Lenin, Marx,
Engels és Kádár János fényképes tábláit. Soha többé nem veszik elő őket. A
tavaszi napsütésben még élvezkedik a nép a kiskúti Sörkertben.

Filmhíradó 7. (A nagy mérkőzés)
1988.május 14-én volt egy labdarúgó egyesület Győrben, Rába ETO néven.
Pálya is volt, nem is akármilyen, valóságos kis ékszerdoboza országosan is a
magyar labdarúgásnak. Néző is akadt, szép számmal. Ezen a napon a hazai
kedvencek a Bp. Honvédot fogadták.

17 ezer szurkoló előtt 4:2-re
nyert a győri legénység, úgy
hogy a 86.percben Hlagyvik
öngólt vétett. A Rába ETO
első gólját amúgy Hajszán
lőtte a 30.percben, majd
Mörtel folytatta a gólgyártást
az 51.percben, aztán 5 perc
múlva Rubold tizenegyes
gólja növelte a hazaiak elő-

nyét. A Honvéd egyetlen saját gólja Lippai nevéhez fűződik. A sípot Hartmann
fújta. A 4:2-re nyert játék után az ETO a negyedik helyen, míg a Honvéd az
első helyen tanyázott a tabellán, az akkor résztvevő 16 klub közül.
Még a nyolcvanas évek végén is tartott a futball-láz Győrben. A Mágus, Verebes
József már évek óta nem a Rába ETO edzője, és a csapat sem tud már dobo-
gós helyen végezni a bajnokságban.
Ennek ellenére az ETO-drukkerek sokezres tömege minden új szezonban
aranyérmes helyre várta kedvenceit. Hiába, nehéz volt feledni a nyolcvanas
évek elejének sikereit!

Filmhíradó 8. 
(Így szórakoztunk
május elseje előtt)
A május elsejei felvonulás
előtti nap délutánján a győri
belvárosban a nyolcvanas
években a tradíció része volt
a fúvósok koncertje. A film-
ben a "tanácsi zenekar" va-
gyis a Győr Városi Tanács

(mai szóval Városi Önkormányzat) fúvós zenekara szórakoztatja a sétálóutca
közönségét.(A mai Baross Gábor út akkor Lenin út volt.)

Etüd
Haffner Szabolcs (stúdióve-
zető) ötlete volt 1987-ben,
hogy egy adott zenei rész-
letre készítsünk egyénileg
egy mozgóképes gyakorla-
tot. Binder Károly két kom-
pozíciójának címe: Az örök
visszatérés mítosza, illetve
az In Illo Tempore. Akkori al-

bérleti lakásom a győri Munkásőr út 32.számú panelház 10.emeletén volt. Ilyen
közel az éghez, a felhőkhöz azóta sem laktam.

Szubjektív tanulmány
Elvegyülök a mindennapok-
ban. Része vagyok a tömeg-
nek. Benyomásokat kapok.
Kiválok a sokaságból. Egy
ember vagyok a felvevő
géppel. Megragadom az ál-
talam megélt környezet min-
dennapi lendületét.
Behatárol és keretbe foglal a

külvilág. Megküzdök a látható valóság áradatával. utat vágok, mezsgyét tapo-
sok magamnak a képrögzítő eszközeim segítségével. Az optikai lencse látó-

szöge és a szűkre mért idő korlátokat állít. A kamera a nézés irányított eszköze.
Fém és üveg. Látni csak a szem tud. Az élő anyag. Az ember maga. Az egyén.
Az egyszeri lény, aki a saját lelki és érzelmi szűrőin keresztül érzékel és értékel.
Milliónyi tekintet és szempár. ugyanaz és mégis más. Végtelen sok egysze-
mélyes nézőpont. A magamé itt látható. Ami akkor és ott végérvényesen és ki-
törölhetetlenül nyomokat hagyott bennem. Én tekintek szembe önmagammal,
mert én látok bele önmagamba. És én nézek ki önmagamból is. Így leszek egy
megismerhető világ. Reflexióimat kamerával megörökítem. Szubjektív kitárul-
kozásom külső szemlélője lehetek én is. Kozmikus önarcképemben kutakodom.
Önmagam után szabadon.
Tanulmányom a mindenki szeme által látott világ és a felvevő gép optikáját irá-
nyító ember szubjektív víziójának összevetésére irányul. (Amíg független al-
kotóról van szó!) Kitágul vagy szűkül a látható világ a mindenkori technika
alkalmazása által? Keretek között, klisék által vezérelve látunk, vagy el tudunk
rugaszkodni a tárgyi valóság gépies ábrázolásától?
Sokáig kerestem ezt az 1988-ban készített rövid kis anyagot. Sajnos elsőre na-
gyon rossz minőségben találtam rá egy régi VHS kazettának a legvégén. Rá-
adásul lassú sebességgel, LP üzemmódban felvéve. (Drága volt a VHS kazetta,
soha nem állt kellő mennyiségben (felvételi időben) a rendelkezésünkre, ezért
kényszerültünk a dupla műsoridőt adó lassú, Long Play üzemmódra. Ami által
persze a felvétel minősége sajnos jelentősen romlott.) Eredetileg két szuper
nyolcas vetítővel kreáltam egymásra a jeleneteket, és az így létrehozott vetített
képet rögzítettem egy Video-8 Camcorder-rel. Ezt a legelső felvételt tartalmazó
N8 (Video 8) kazettát sokáig elveszettnek tudtam be, ezért csak a VHS másolat
állt rendelkezésemre.
Legalábis 2020.tavaszáig, amikor egy TDK MP60 kazettára lettem figyelmes.
Jó érzékkel, ugyanis erre rögzített a kamera annak idején. Az átírás után még-
sem lehettem elégedett. Sajnos a kamerában is lassú (LP) rögzítési sebesség
volt beállítva, lényegesen jobb minőséget nem produkált, mint a korábban meg-
tekintett VHS-másolat. Úgy döntöttem, nem kísérletezem az átírásokkal, az
eredeti filmszalagot fogom digitalizáltatni. Nyár végére a kezemben is volt a
Full HD, vagyis 1920x1080 felbontásban szkennelt régi-új nyersanyag. A szuper
nyolcas filmek képarányát (4:3) figyelembe véve a látható kép közelítőleg
1482x1059 oldalszámokkal rendelkezik.
Mindenesetre ez a munkám 1988-ban a Felszabadulási Pályázaton a legjobb
videó-filmnek járó díjban részesült. Ez volt talán az utolsó előtti, a régi hatalom
emberei által kiírt pályázat. Munkámat nem kis részben az akkor még nyugat-
német Der Plan együttes zenéje inspirálta.

Húsvét előtt a győri utcán
zárás előtt vagyunk a Lenin
úton, Győr belvárosában.
Ismét kettős ünnep lesz.
1988.április 4. Húsvét hétfő.
Egyházi ünnep. A Felszaba-
dulás ünnepe pedig április 4.
A legnagyobb állami (párt ál-
lami) ünnep. Ez az utolsó év,
amikor egy napra esnek. A
Felszabadulási ünnepet
1989-ben még megünneplik. (Lásd a "Hamm " című filmet, többek között.) Aztán
még 1989-ben törli ugyanaz az egypárti pártállam az ünnepek sorából. A győri
utca egyszerű embere készül a hosszú hétvégére. Népszerű a sorsjegy, és
Moldova új könyve a rendőrség munkájáról. 120 forint az ára. Első magyar han-
goskönyvként ugyanez dupla kazettán 390 forint. Ez időben egy határon túli
magyar még külföldinek nevezi magát. Aki a felvidéki Csallóközből ruccant át
bevásárolni, az például csehszlovákiai. Már ekkor sem szívesen számolták
össze, mennyibe is kerül egy hétvégi bevásárlás. Kiegészítő kereset nélkül bi-
zony nem könnyű. Egy háztartási bolt forgalma ezen a szombati napon 38 ezer
forint. Ezt még akkor bátran elmondhatja a bolt alkalmazottja a riporter mikro-
fonjába. A piacon farmert áruló kereskedő sokallja az 500 forint helypénzt. Mi-
közben 10-12 ezer forintért árult egy délelőtt. Egy másik sátras árus szerint
mindenki élelmiszert vesz már, nem volt forgalma. Bizony a Mosoni-Duna
magas vízállása miatt az elöntött rakparton nem tudtak a bevásárló buszok le-
parkolni. És a kóla ára is felemelkedett 10 forint 50 fillérre, tudjuk meg a Duna-
kapu téren az utcaseprőktől, miközben 3-4 ezer forintból kell megélni a
családnak. Nem szégyen az utcaseprés, ha a rendőr munkakerülésért elve-
zetné, az lenne a szégyen. Az ismert, egykor válogatott futballista, aki ekkor
már étteremtulajdonos, fél hat felé fog indulni a mai meccsre. A csapat szeretné
feledtetni a legutóbbi 5:2-es vereségét a Fraditól. A Kazinczy utcán a nyitott ab-
lakból lakodalmas zene árad szét. "Bolond a szív, mindent megbocsájt"- andalít
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a Betli duó. A napsütéses tavaszi szombatról ennyit rögzített az alkalmi forga-
tócsoport. Az esti meccset majd egy góllal nyeri a Rába a Vidi ellen, Mörtel Béla
góljával, 10 ezer néző előtt.

Hamm!
Lassan meg kell szoknom,
hogy a nyolcvanas-kilencve-
nes években forgatott filmje-
ink elé magyarázó szöveget
kell írni, hogy mindenki szá-
mára egy kicsit megvilágo-
sodjon, miről van szó,
honnan indítunk. Na lássuk!
Április negyedikén a szovjet

hadsereg tulajdonképpen magát ünnepeltette. Meg kellett köszönnünk az 1945-
ös megszállást. Ezt ugyan felszabadulásnak nevezték, hiszen a korábbi meg-
szálló németektől szabadítottak fel minket. Ezért a magyar nép örök hálával
tartozik a szabadságunkért vérüket áldozó szovjet katonáknak. Mi már ebbe a
kialakult szokásrendbe születtünk bele, szinte az anyatejjel szívtuk magunkba.
Azt persze 1989.április negyedikén a hivatalos közbeszédben még nem lehetett
tudni, hogy a 44. évfordulós ünnepség lesz az utolsó megemlékezés. Maga az
egypárti pártállam, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa törölte az or-
szág nemzeti ünnepei közül, még ugyanebben az évben.
A felvétel VHS-re forgott. A vágás már u-Matic rendszerben történt, a néhai
Győri Városi Televízió stúdiójában. Nekem sajnos az eredeti anyag másolata
maradt meg. A képhibás részeket nem volt mire lecserélni. Történelmi doku-
mentumként még fogyasztható.

Divertimento
Mint a produkció képi meg-
valósítója, 1991-ben Buda-
pestről vonattal Tatabányára
utaztam, a főiskola Panaso-
nic M5-ös kamerájával. Kora
este volt, sötét, elvittek egy
bérlakásba, ahol jelen voltak
a szereplők: Facs, Öcsi,
zsuzska, Sanyka, Kinga. És

persze Fecske, egyeseknek Szöcske. Valódi nevén Szelőcei József. A film ren-
dezője. Estétől reggelig tartott a jelenetek beállítása és rögzítése. Visszanéztük
a snitteket a kamerában, ami nem sikerült, töröltem a következő felvétellel. Vá-
gásra, stúdióra, utómunkára nem volt lehetőség. A hangot a kamera puskamik-
rofonja vette. Így minden székláb recsegés és egyéb zavaró háttérzaj erősebb
a kelleténél. Egy darab két órás Fuji SE 120 VHS kazetta volt a nyersanyag. A
hajnalig tartó munka után vonattal Győrbe utaztunk, vittük a kész filmet, a "vá-
gottra forgatott" Divertimentót egy amatőrfilm fesztiválra. Ha jól emlékszem, ka-
pott egy különdíjat.
2020 áprilisában lett digitalizálva a 29 éves VHS-kazetta. Leszámítva a techni-
kai fogyatékosságokat, az alkotói szándék karakteresen, mondhatnám profesz-
szionálisan jelen van. Működik valami, amit közvetíteni tudtak az úgymond
amatőr szereplők. Valami, amit egykor mozinak ismertek.
Az érdem vitathatatlanul a rendezés mellett remek színészi alakítást nyújtó
Szelőcei Józsefé, de Újvári Sándor, és Adorján zsuzsa szuggesztív alakítása
is figyelmet érdemel. Említsük meg a további szerepekben Dárdai Kinga és
Adorján Attila nevét is.

Ózonlyuk Abádszalók
felett
Voltunk néhányan a Rába
és a Duna partján az 1990-
es évek elején és közepén,
akik romantikázni és alföldi
élményekkel töltődni, vagy
egyszerűen csak elvonulni
az unalmas, netán éppen
nyugtalan győri vagy buda-
pesti élet elől, Abádszalókig
menekültünk. Leginkább

nyaranta, de megtörtént a zarándoklat ősszel, télen és tavasszal is. Számunkra
akkor nem Florida, ahogy a filmen láttuk, hanem a Tisza-tó és környéke volt az
elérhető paradicsom. Két, mindenre elszánt fiatalember kalandozik Abádszalók
nagyközség ózonlyukkal szaggatott nyári ege alatt.

Macskafű
Főhősöm kereste, és megta-
lálta - vagy megtalálni vélte -
a menekülési területet az
egyre zajosabb és agresszí-
vabb világban. Nem is olyan
bonyolult a képlet: kapcsold
ki a televízió készülékedet!
(Akkor még nem volt nálunk
mobiltelefon, internet, okos-

telefon...) Magas vérnyomás esetén az életben maradás egyetlen esélye! Nem
is beszélve a macska nyugalmáról és étvágyáról.
Szóval mi: Ernő, Józsi és Gábor - a három győri fotós és jó barát - formáljuk
meg önmagunkat a Macskafű címet viselő filmben. Útkeresők vagyunk mind-
annyian, érvényesülési utakat keresünk a lassan formálódó, 1990 után kiépülő
"új világ"-ban. (Akkor még idézőjel nélkül írjuk és értjük, illetve érteni véljük.) A
csapból is folyik körülöttünk a privatizáció és a dél-szláv háború. Mi persze tö-
retlenül zarándokolunk Abádszalókra, és éppen a fotókiállításomat rendezzük
a Kovács Mihály Általános Iskolában, "Abádszalóki album" név alatt. A meg-
nyitón - ahol Dr. Buhály zoltán mond bevezetőt - mutatom be az egy évvel ko-
rábban forgatott "Ózonlyuk Abádszalók felett" című filmemet. (Ősbemutató.)
A "Macskafű" eddigi sorsáról még néhány dolog. A Győri Városi Televízió akkori
u-Matic rendszerén vágódik a VHS-muszter.
Köszönet Töreki Imre vágónak! (A felvevő kamera egy Panasonic M5 Camcor-
der) A vágott anyag visszaíródik újra egy VHS-kazettára, ez marad a használ-
ható, digitalizálható forrásom 27 év után, vagyis 2020 tavaszán-nyarán.

Utolsó szemtanúk,
utolsó helyszíneken
A film 2014-és 2019 között
keletkezett. Eredetileg Győr
városának az amerikaik ál-
tali 1944-es, első nagy bom-
bázásának 70. évfordulójára
készült. Harsányi Ferencné
Miletics Ilona és László test-
vére emlékezése a film fő

vezérfonala.
Hadarics Gábor filmje Győr bombázásának mindenkori évfordulójára!

Az én 1990-em
Harminc évvel ezelőtt készí-
tett fényképek, VHS videó-
kamerával rögzített
események, és szuper nyol-
cas filmszalagon megörökí-
tett felvételeimből raktam
össze, egy hónapos vágási
munkálatokkal ezt a filmet.
1990. március 25-e és április
8-a között személyesen él-

hettem át azokat a propaganda paneleket és látvány technikai elemeket, amiket
megmutatok a filmemben. Amit választást megelőző kampánynak, népszava-
zásnak, többpárti, demokratikus választásnak, illetve rendszerváltásnak is ne-
veznek. Szóval ilyeneket láttam meg a világból 1990 tavaszán, budapesti és
győri helyszíneken.
Korabeli saját fotó, Super 8 mm-es filmek és VHS videók adták a nyersanya-
got.
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Merre tart az amatőrfilmezés? – 
beszámoló az Észak-Dunántúli Tájegy-
ségi Amatőrfilm Szemléről, Tatabánya

(Forrás AmatőrFilm 85/5)

Kétnapos találkozó helyszíne
volt a hét végén a tatabányai
Közművelődés Háza. A ha-
gyományosan évenként, mind-
annyiszor más-más városban
megrendezett Észak-Dunántúli
Tájegységi Amatőrfilmes Szem-
lét ezúttal a Tatabányai Puskin
Művelődési Központ szervezte…
. 4 megye 36 amatőrfilmjét mutat-
ták be…. 
Két film kapott harmadik díjat:…
egy gyurmafilm, a Józsi bácsi és a munka című, a győri Malasits zsolt és Har-
tyándi Jenő közös munkája. Ez a film egyébként a közönség díját is elnyerte.
Nem véletlenül. Hiány volt a szemlén az igazi humorból, a társadalmi jelensé-
geket megfricskázó filmekből…
A nem díjazott alkotások közül talán érdemes megemlíteni Hadarics Gábor Ál-
lapot című, technikailag igen jó, egy hangulatot, állapotot kitűnően rögzítő filmjét
- annak ellenére is, hogy csattanója kissé indokolatlan, melodrámába illő. A „fő-
díjat” mégis - úgy érezzük - a zsűri érdemelné, hiszen a maratoni vetítés után,
hajnalig tartó konzultáción bizonyította, mennyire komolyan veszi ezt a szemlét.
Útba igazításokat, elemző véleményeket, hasznos tanácsokat hallgathattak az
amatőrfilmesek. A háromtagú szakmai zsűri részletesen foglalkozott minden film-
mel, még azokkal is, amelyekkel talán nem kellett volna… 
Gábor Gina – Dolgozók Lapja, 1985. december 4.

A Szövetségi Élet rovatból

(Forrás AmatőrFilm 85/3)

…A jövő évben még két nemzetközi rendezvényre kerül sor hazánkban… Októ-
ber 9. és 12. között kerül megrendezésre Győrött a Díjnyertes Amatőrfilmek VI.
Nemzetközi Fesztiválja.
Simó Sándor, a MAFSz Siófokon megválasztott új elnöke felvetette, hogy a moz-
galomnak a filmek készítésén túl a befogadással is törődnie kellene, ezért fel
kell venni a kapcsolatot a filmnéző klubokkal, esetleg a Színház- és Filmművé-
szeti Főiskolával és a Balázs Béla Stúdióval.
A küldöttgyűlés óta növekedett a szövetséghez tagegyesületként csatlakozott
klubok, stúdiók száma. Lapzártáig a következő tagegyesületeink vannak (a je-
lentkezés sorrendjében):…
5. Győri AFS (21 fő)…

Kábeltévés találkozó Dunaújvárosban

(Forrás AmatőrFilm 85/4)

A Magyar Televízió Kábeltelevíziós Csoportja (CATV) július 9-11-én találkozót
szervezett Dunaújvárosban, amelyen a résztvevők előadásokat hallgattak a vá-
rosi televíziózás feladatairól és megismerkedtek egymás munkájával. A találko-
zón részt vett Dékány István a MAFSz főtitkára és együttműködést ajánlott fel
az amatőrfilmesek/videósok részéről. Az együttműködés egyik lehetséges for-
mája az amatőrök bevonása a kábeltelevíziós műsorok készítésébe. A másik
forma a kész amatőrfilmek/videók műsorba illesztése, a harmadik pedig ezeken
a kábeleken önálló amatőrfilmes/videós műsorok sugárzása…
A találkozón részt vett a Győri Városi Televízió is, Száraz Lajos képviseletében.

(Kisalföld, 1985.10.18.)

Az Európai Kulturális Fórum esemé-
nyeihez kapcsolódva rendezi meg
a Megyei Moziüzemi Vállalat az
Eurofilm ’85 elnevezésű progra-
mot. Ennek részeként mutatkozik
be Győrött a Rába Filmszínház
kamaratermében a Győri Amatőr
Filmstúdió hétfőn 13 órakor. A
stúdió művészeti tevékenységét
dr. Haffner Szabolcs amatőrfil-
mes, stúdióvezető ismerteti.
Ezután három héten át látha-
tók majd videón a fesztiváldí-
jas amatőr rövidfilmek a Rába
mozi előcsarnokában. Töb-

bek közt Ámon András, dr. Czigány Jenő, Hadarics
Gábor, Haffner Szabolcs-Csenár Imre, Királyfalvi László, Kocsis Tibor, Ober-

mayer József és Tóth Tamás-Kovács Ákos munkáit láthatják az érdeklődők.
Emellett az Eurofolk '85 népzenei fesztiválból is kapnak ízelítőt a nézők, hiszen
a Népművelési Intézet videófelvételt készített róla, s útifilmek is szórakoztatják
az előcsarnokban várakozókat. 
A mozi emeletén kiállítás nyílik A. Tóth Sándor festőművész munkáiból. A győri
közönség előtt nem ismeretlen a művész, hiszen tárlatát láthatták pár éve, épp
a Kisfaludy Színház emeleti előcsarnokában. Most a moziban mutatkozik be az
a művész, aki egyébként a festészet, a grafikai tevékenység mellett izgalmas
művészi kísérleteket folytatott a bábművészet terén, aki az uNIMA, a Bábmű-
vészek Nemzetközi Szövetsége dísztagja, az INSEA, azaz Művészettel Nevelés
Nemzetközi Társaságának tagja, s aki izgalmasat alkotott a plakátművészetben
is. 
A fórum idején európai fesztiváldíjas alkotásokat vetítenek péntek-szombaton-
ként a Rába Kamaramoziban. Hétről hétre délután ötkor egy-egy Bergmann,
Menzel, Fellini alkotás a kultúra ünnepére. A Vörös Csillag Filmszínházban az
Eurofilm '85 bérletet indítják meg, amely hétfőként negyed hatkor jelentkezik, s
öt héten át kínál érdekességet a nézőknek.

XV. Észak-Dunántúli Amatőrfilm 
Amatőrfilm Szemle
Tatabánya, 1885.11.30.-12.01.

győri díjazottak: III. díj: Malasits zsolt-Hartyándi Jenő (Győri Afs): Józsi bácsi és
a munka 
különdíjak: Kocsis Tibor (Győri Afs): Az utolsó téglák ▪ Dr. Czigány Jenő (Győri
Afs): Kristálycsiszolók; üveggyáriak

SZAKÁL JÁNOS

Részletek egy videóinterjúból, amely egy miniportréhoz készül 2021.03.12-
én, beszélgetőtárs Hartyándi Jenő.

Hartyándi Jenő: Idefele gondolkodtam, hogy honnan is ismerjük egymást?
Szakál János: Én pontosan tudom, mert én is szabadhegyi voltam, mint Te,
csak három évvel fiatalabb. Te a Pattantyúsba jártál és egy busszal jártunk. De
hát akkor még nagy volt köztünk a korkülönbség. Aztán meg nagyjából hasonló
rendezvényekre jártunk, majd elkezdtél udvarolni az Arankának, ő meg évfo-
lyamtársam volt a Tanítóképzőben.
HJ: Nekem csak onnan vagy meg, amikor a filmezés miatt összeismerkedtünk
és lett is pár közös filmünk. De kezd el elölről, mint egy néprajzi gyűjtésnél.
SzJ: Akkor Szakál János, 1959. Iskolák – gyakorló, zalka, Kazinczy, és két évet
még a győri „Szorbon”-ra is jártam, a MüM 400-asba, utána Tanítóképző Főis-
kola, pécsi Tanárképző Főiskola, aztán még pár szakmát szereztem, mint pl.
hegesztő, gépjárművezetést oktató, ital- és büféárú eladó… ennyi az iskola.
Hét évig tanítottam, aztán váltottam gépkocsi vezetői oktatásra és lassacskán
30 éve csinálom ezt az autószervizt (Beni Bt.).
Gyerekkorom óta mindig asztalos akartam lenni, mert apám is az volt, a nagy-
szüleim is azok voltak, a nagyszüleim testvérei is, de nekem nem engedték.
Persze amit tiltanak, az mindig sokkal érdekesebb, mint amit erőltetnek. Úgy-
hogy most már 62 éves vagyok, de még mindig ott tartok, hogy asztalos sze-
retnék lenni. De azért már ott tartok, hogy van hozzá műhelyem. Mikor 5 órakor
itt vége az melónak, akkor előveszem a fákat és csinálok valami bútort, asztalt
- olyasmit, ami nekem is tetszik. Végülis megmaradt hobbinak. Talán jobb is ez
így, mert nem utálta meg az ember. Az autóktól meg már rosszul vagyok.
Olyan dolgokat csinálok szívesen, amihez van kedvem. Itt van ez a ház pl.,
amiket látsz, a tetőket, a házat is én építettem. Raktam a látszó kőburkolatot,
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vettem ki két év fizetés nélküli szabadságot és elfarigcsáltam. Itt még nem olyan
szép, mert ez volt a tanulószakasz, de mire körül értem, az utcai köszönő rész
és a kerítés már egészen kulturáltan sikerült. 
Pl. volt egy régi parasztházunk, amit el kellett bontani, de elhoztam belőle egy
gerendát. Bele van írva, hogy „1864-ben vete (egy „t”-vel) András”. Akkor még
nem volt annyira nagy divat a helyesírás, lehet nem is volt olyan túl sok írástudó
ember faluhelyen. De nekem fontos emlék ez is.
HJ: De a filmezés is ilyen hobbi volt nálad, nem? Régi fotókon felfedeztem,
hogy már 86-ban ott hersegtél az utolsó előtti nemzetközi amatőrfilm fesztivá-
lon.
SzJ: Persze. Mi vetítettünk, még az iskolából hoztam vetítőgépet hozzá.
HJ: De egyáltalán honnan jött ez a bónád, hogy filmezésbe kezdjél?
SzJ: A Tanítóképző Főiskolán kezdtem el, amikor a Góczán Karcsi bácsihoz
jártam oktatástechnika órára, az oktatástechnika szakkollégiumba. De mivel
én a gyakorló általános iskolába jártam, ami a tanítóképzősök gyakorló terepe
volt, ezért a Karcsi bácsit már jóval korábbról, 7-8 éves koromtól ismertem. Volt
neki egy guruló szekrényfélesége, amibe bele volt építve vetítőgép, meg epi-
diaszkóp és magnó, ezt hívta oktatógépnek és azzal mindenféle hókuszpóku-
szokat csinált. Aztán főiskolás koromban, amikor ismét találkoztam Karcsi
bácsival, és én már ismertem miket csinál, gondoltam majd én is megváltom a
világot, új oktatási módszereket találok ki, ezért beiratkoztam az előbb már em-
lített oktatástechnikai szakkollégiumra. Ott aztán többek között filmezni is le-
hetett, meg fényképezni. Sőt, nekünk akkor már 1”-os szalagos videómagnónk
és kameránk is volt Karcsi bácsi ügyessége révén. Valahogy kiharcolta ezt az
iskola vezetésénél.
Az iskolai eseményeket – évzáró, évnyitó - sokszor én dokumentáltam ezután.
Ezenkívül adott 8 mm-es filmkamerát a Karcsi bácsi és lehetett vele próbál-
kozni. Először fekete-fehérben, egy Lada Normál 8mm-es kamerával. Az elég
gyötrelmes mechanikus gép volt, nem elektromos motor vitte, hanem egy lend-
kereket kellett felhúzni a forgatáshoz. Egy felhúzás tán egy percet se vitt el.
Aztán lettek egyre jobb gépek, ezekkel próbálkoztunk filmezni. Valójában így
kerültem a filmezés közelébe, de ezek még nem voltak/lettek igazi kész filmek.
HJ: Ez hányban volt?

SzJ: 1982-83 körül történt mindez. De most jutott eszembe, hogy egyszer a
suli kiküldött a debreceni egyetemista és főiskolás fesztiválra, ahol biztosan
volt filmes és fotós verseny is, mert ott is találkoztunk. Te filmesként indultál
„asszem” a „Van még” című filmeddel, én meg a mieink szereplését fotóztam,
dokumentáltam elsőévesként. 
Aztán a Karcsi bácsi mondta, hogy van a városban amatőrfilm stúdió, és on-
nantól kezdve elkezdtem járni oda is. Közben meg a Kocsis Tibi is odakerült a
főiskolára, meg ő már előtte is járt Pápáról az amatőrfilm stúdióba. Ő nagyon
aktív volt már akkor is, filmklubot is vezetett, aztán később híres filmes lett be-
lőle. Amikor én elkezdtem járni neki már kész filmjei volt, arra a mozdonyosra
különösen emlékezem. De a Hadarics Gábort is én hívtam el a stúdióba, mert
nagyon érdekelte a filmezés, én meg akkor már jártam egy ideje. Ő is szabad-
hegyi gyerek volt, össze-összejártunk, még egy csapót is fabrikáltam neki.
HJ: Igen, akkor, a 80-as évek elejétől kezdett összeszaladni egy új generáció,
amely szimpatizált Haffner Szabi újító és fiatalító törekvéseivel. Egyfajta szem-
léleti váltás is elkezdett kialakulni.
SzJ: Nagyon jó volt a társaság, ez is hozzátartozott a stúdió vonzóságához.
Szabolcs maximálisan intelligens és nagyon korrekt ember volt akkor, és persze
most is az. Nagyon hatékonyan fogta össze a csapatot, amiben Csenár Imre
bácsi is nagyban segítette. Minden új embert szeretettel fogadtak, még ha kez-
detben bénáskodott is. Szóval nagyon jó volt abban a közegben lenni.
HJ: Szabi a 70-es években filmkészítőként villogott, sokszor Imre bácsival du-
óban, majd a 80-as években pedig a filmstúdió megújításában lett elévülhetet-
len érdeme. Talán még azt is kimondhatom, ha ő akkor nem kezd fiatalításba,

akkor meg is törik a győri amatőrfilmes mozgalom. Közben az ő tragédiája,
hogy a videó 1986-os győri megjelenésével az ő filmes alkotói karrierje is meg-
tört, mint a legtöbbeké az ő generációjából. Te is nagyjából akkor hagytad abba,
nem?
SzJ: Hogy előzetesen megkerestél, kezdtem el visszapörgetni a dolgokat, hogy
miért is hagytam én abba? De nálam más is közbe jött, nemcsak a technika-
váltás, hanem a családalapítás, házépítés, stb. 
HJ: Győrben 86-ig tartott az amatőrfilmes időszak, és onnan kezdődött a lassan
már függetlenfilmesnek nevezett videós korszak, aminek környezetében volt
átmeneti időszak is, amikor mindkét technológia működött.
SzJ: Nekem is lett videókamerám, de aztán jöttek a gyerekek, az építkezés,
megélhetés, aztán valahogy elmaradoztam a stúdióból, mígnem egy 2-3 éve,
immár mint öregfilmesek ismét elkezdtünk összejárni.
Majd elfelejtettem, hogy készítettem én oktatófilmeket is. Ebből is írtam a szak-
dolgozatomat. Oktatócsomagot csináltam modellező szakköröknek. De ezeket
nem mutattam meg a filmstúdióban: pl. hogyan kell sárkányt építeni, stb. Aztán
a Karcsi bácsit utánozva én is készítettem egy guruló állványt és azon tologat-
tam az oktatógépemet a technika teremben. Nemrég volt egy osztálytalálko-
zóm, ahol a gyerekek élénken emlegették ezt a „gépet”, meg egy levetített saját
filmemet, amely egyfajta filmstúdiós „kötelező” feladat volt. Mindenki kapott egy
vagy két tekercs filmet és ebből kellett egy nézhető etűdöt kihozni. Az enyém
nem lett túl érdekes, gondoltam akkor, de érdekes mód a volt tanítványok em-
lékeztek rá 35 év távlatából. Akkor azért valami csak lehetett benne.
HJ: Ez arra jó példa, hogy annak idején nem tudtuk elképzelni, milyen értéke
lehet azoknak a dolgoknak később, az idő múlásával. Ma már tudjuk, hogy for-
gatásaink egy része erősen felértékelődött mára. Pl. ilyen volt a Vajdatemetés
1981-ben – atya Isten, ez épp negyven éve volt -, amibe filmes zöldfülűként
keveredtünk mindketten. Az akkor már nagy öregnek számító Tóth Tamás kért
fel bennünket operatőrnek. Gondolta, kevésbé vagyunk félősek, vagy tartóz-
kodóak mint az idősebb filmesek. Mert hát a cigány témához akkor még csak
kevesen mertek hozzányúlni, ráadásul egy nagyon speciális helyzetről, a győri
vajda temetéséről volt szó. Tamás rendesen bedobott bennünket a mélyvízbe,
nekem legalábbis semmilyen „cigányügyi” tapasztalatom nem volt. Később
bőven szereztem ilyet, ezért tudom ma már, hogy ez egy elég vakmerő akció
volt. No, nem is a cigányokkal volt a fő baj ebben az esetben, hanem velünk,
akik egyáltalán nem ismertük az ő kultúrájukat és nagyon könnyen léphettünk
volna olyant, ami felbőszíti őket felfokozott gyászukban és sértésnek veszik
„félrelépésünket”. Mindegy, ezt, akkor megúsztuk.

SzJ: Én arra emlékezem, hogy ott minden le volt zsírozva, nyilván Tóth Tamás
révén, csak ezekbe a háttér lépésekbe bennünket nem avatott be. Aztán én
olyan jó viszonyba kerültem a vajda családjával, piaci árusok voltak, hogy fél
áron adtak nekem és asszonynak is bundát. Aztán elhívtak a lakásukra, a Kos-
suth utcába és ott is nagyon barátságosan bántak velünk. Meghívtak a halotti
torra is, de oda már nem éreztük, hogy el kellene mennünk. Tamás ugyan eről-
tette, de mi nem találtuk etikusnak idegenként. A temetésen én közvetlenül a
sírgödör széléről filmeztem, amikor észrevették, hogy filmezek, akkor a lezárt
koporsót még kinyitották nekem. Így le tudtam filmezni a halott vajdát, ahogy a
halál után kiszőrösödött az arca. Eléggé nagy eseménynek számított ez akkor,
az újságok szerint vagy ötezren gyűltek össze rá az országból. Sok eléggé gya-
nús figurával az élen. De nem bántottak bennünket, sőt azt hitték, hogy bent
lesznek a híradóban. Többször kérdezték ezt.     
Ki volt ásva a sír, szépen ki volt csempézve, szőnyeg, meg minden és a vissza-
töltendő föld hatalmas földkupacként a mögötte lévő sír magas függőleges hát-
falának volt lapátolva. Kitaláltam, hogy fölmászok a földkupacra és ráülök a
síremlékre, hogy átlássak a nagy tömeg és sír körül álló család feje felett, és
fölülről tudok filmezni mindent. Nálam volt a fényképezőgép, szett-táska, film-
felvevő, minden nyavalya és amikor vége lett a temetésnek, akkor vettem észre,
hogy ellapátolták alólam a földet, amin felmásztam a jó kis ülőhelyemre. Olyan
jó másfél méter magasan voltam és a kameratáskákkal együtt ugyancsak ba-

Az 1986-os utolsó előtt nemzetközi amatőrfilmfesztivál fogadásán 
Kálmán Ferenc és Csenár Imre társaságában

(fotó: Hadarics Gábor)
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josnak tűnt a lejutás. Gondolkodtam, ha leteszem a táskákat, ott van lent a sok
rosszarcú ember és hátha ellopják, ha úgy ugrok le, akkor meg hátha összetö-
rik. De aztán láttam egy barátságosabb embert és szóltam neki, hogy: - Te, vi-
gyáznál a kamerára? Persze, persze. – mondta. Nagyon készséges volt.
Megfogta és nem futott el vele. Na, ilyen az előítélet. 

A másik közös forgatási történetünk, hogy volt az a híres ETO meccs a Man-
chester uniteddel 1984-ben. Euforikus hangulat volt egész Győrben, de való-
színű az egész megyében, talán a fél Dunántúlon is. Készültünk rá,
előzményeket, cikkeket gyűjtöttünk hozzá, részletesen megbeszéltük, hogy
lesz a filmezés. Volt is miért, mert még kezdők voltunk, sosem csináltunk ilyet.
Sajtóbelépőt kaptunk és szabadon mozoghattunk a stadionban, sokan irigyeltek
bennünket. Csak én nem voltam fociőrült, úgyhogy nekem azért ez nem jelen-
tett sokat, hanem egy újabb filmes feladatot. Mondtad, hogy én legyek lent a
pálya körül, te meg fent. Én csináljam a közeli felvételeket, te meg a közönségre
és a gólokra koncentrálsz. 3 perces filmes kazettákkal követni egy meccs 90
percét, ahhoz rengeted nyersanyag kellett, és utólag már bevallható, hogy az

a technika nem ilyenre lett kitalálva, de akkor nekünk csak ez volt. Elég jó ka-
merát kaptam, talán a Yashica volt az, ami a legjobb kamera volt a stúdióban.
A kezdés előtt belenézek a kamerába és ledöbbentem, mindent homályosnak
láttam. Gyorsan állítottam rajta mindent, ami csak eszembe jutott, de nem vál-
tozott semmi. Hát mondom a Jenő úgy valagba fog engem rúgni, erre készülünk
már jó ideje és nem lesznek jók a felvételek. Akkor még nem volt mobil telefon,
nem tudtam telefonálni segítségért, hogy mit csináljak, nem is láttalak az őr-
jöngő tízezer ember között, csak futkároztam a pálya szélén. Hát mondom,
azért csak nyomom a kamerát, ha homályos is, majd valami lesz vele, az is
jobb, mint a semmi. Biztos te majd jó képeket csinálsz, aközött elmegy pár szir-
szar homályos is.
Szerencsére jók lettek a felvételeim, mert kiderült, hogy előttem a Tóth Tamás
használta a kamerát, és ő rövidlátóként a saját szeméhez átállította azt a kis
nézőkét. Én nem is gondoltam erre, mert máskor mindig jó volt. A jó szememmel
így belenézve ellenben mindent homályosnak tűnt, de szerencsére az elállított
nézőke nem befolyásolta a felvétel élességét.  
Végül jó lett a film, elvittük Veszprémbe a Tájegységi szemlére és akkor azt
mondta a zsűri, hogy a film az nagyon szar, de a gólok nagyon szépek. 
HJ: Hát igen, történelmi események esetén - mert ez magyar és kicsit sporttör-
téneti esemény volt - utólag igencsak másképp ítél az utókor, mint a kor
(szak)embere. Mert az akkori jelenben igaza volt zsűrinek, mert mi érdekessége
van manapság egy meccsközvetítésnek, nyilván a szép játék és a gólok. E film
is ezt mutatja. Csak az értékeli fel az idő múlásával, hogy akkor még nem köz-
vetítették a meccseket 4-5 kamerával és rögzítették folyamatosan. Erről a
meccsről is egy rövid televíziós összefoglaló marad meg az utókornak egy TV-
s kamerával - meg a mi jóval bővebb, két filmkamerás felvételünk. Amelyen el-
lenben elég jól látszik, amit e filmen kívül csak a meccs újságokban való
leírásaiból maradt meg az újságírók tollának szubjektív szűrőjén keresztül, hogy
ugyan a vége 2:2-es döntetlen lett, de az első félidőben a Verebes-féle ETO-
henger olyan szinten zavarba hozta a világklasszis játékosokat felvonultató

manchesterieket, hogy szabályosan fejvesztve rugdalták ki a labdát egy-egy
ETO támadás esetén. Nem tudtak mit kezdeni az ETO gyorsaságával és kom-
binációs képességével. Ami persze bizton abból is következett, hogy lekezelték
a kis kelet-európai csapatot és félvállról vették a meccset, amit a második félidő,
majd a visszavágó visszaigazolt, akkor már látszott, hogy erősebbek. De min-
denesetre azt jó és felemelő volt látni, hogy Verebes és csapata, akkor legalább
a világszínvonal közelében járt, ami akkor és  azóta is ritkán adatott meg a ma-
gyar foci történetében. És ma, történelmi távlatból, már az is tudható, hogy ez
nem egy véletlen villanás volt az ETO történetében, hanem ezt a színvonalat -
a törvényszerű hullámzást beszámítva - 3-4 éven keresztül tudták tartani. A
manchesteriek arcára meg az első félidő végére bizton ráfagyott a fölényes
mosoly és valószínű mélyen beléjük vésődött az ETO neve, mert európai élcsa-
pat révén ritkán éltek meg ennyi megaláztatást, mint Győrben. Na de, hogy ezt
fogjuk lerögzíteni, azt a meccs előtt nem tudtuk, csak sejtettük, hogy akár valami
fontos dolog is történhet, ami aztán meg is történt, és ha mi akkor ezt nem tesz-
szük meg, akkor ennek csak az emlékezet és az írott közvetítések némileg tor-
zító lenyomatai maradnak meg. Ezért volt érdemes ott lennünk és filmeznünk.
SzJ: Én mondjuk nem vagyok focirajongó, azóta sem voltam meccsen, de az
a meccs engem is elragadott a hangulat és izgalmas is volt. A mai világban le-
tesznek pár kamerát és akkor megvan az összes gól, de akkor még nem ez a
világ volt, főleg nem vidéken, legfeljebb a világbajnokságon és más nagy ese-
ményeken. Fel-alá rohangáltam a partvonal mellett, fogalmam sem volt mikor
és mit vegyek, de valahogy egy idő után ráéreztem és nagyjából meglettek a
fő mozzanatok.
Aztán a következő közös filmezés élményünk a templomos film volt (1986).
Nem tudom emlékszel-e rá, hogy ezzel, pontosabban ilyen Fiat 500-as kocsival
is forgattuk. Akkor készült el az 1-es út fölötti felüljáró és onnan indultunk el és
még nem voltak fák se, és szinte az egész Újvárost, a Kossuth utcát és temp-
lomokat lehetett szépen filmezni. Felálltál az ülésre és a tetőablakon keresztül
filmeztél, én meg vezettem. Jöttünk le felüljáróról, át a hídon.
HJ: Nekem ez a film teljesen kiesett, tavalyelőtt került elő, amikor 35 év után
ismét előszedtem a régi normál és super 8 mm-es filmjeimet. És akkor Tóth
Tamás a maga szerkesztette vetítős, fordítós átírójával beírta őket. Akkor láttam
meg, hogy volt egy ilyen próbálkozásunk is, amiben a romos templom, a zsi-
nagóga és az épülő Szent Lélek templom lett párhuzamba állítva. Nyilván ma
a többség arra gondolhat, hogy annak lehetett némi zsidó-keresztény felhangja
is, de nem, a 80-as években ez nem, vagy csak nagyon lappangva létezett.
Engem biztosan nem motivált, befolyásolt. Itt csak a régi és új párhuzam volt
a nem túl míves gondolat. Akkor itt tartottam.

SzJ: Egyszer valamikor kimentünk közösen Szlovákiába egy ilyen 1967-es ki-
adású Fiat 500-as autóval Megyerre vagy Dunaszerdahelyre. Már 30-40 éve
is csotrogány volt. Én fotópapírért, mert ott olcsóbb volt, te meg lóitató vödröket
vettél, hogy abból fabrikáljál reflektorokat a filmezéshez. 
HJ: Erre én már nem is emlékeztem, de ahogy mondod, felrémlik. Azért tűnt jó
vásárnak, mert ez tulajdonképpen egy hosszú, egyik végén lezárt cső volt, ami-
ről azt gondoltam, hogy eléggé fogja irányítani a fényt. Érdekesség lehet ez a
mai olvasó felé, hogy abban az időben mindent meg kellett tudni oldani az em-
bernek, mert pl. világítástechnikához nem nagyon fértünk hozzá. Mivel villany-
szerelő végzettséggel kezdtem a Pattantyúsban, azért ez nem okozott komoly
fejtörést. Barkácsoltunk folyamatosan, amit lehetett összehoztuk hulladékokból
is.
SzJ: Mindig azt mondom, a szegénység kreatívvá tesz. Ami nincs készen, azt
ki kell találni. Aztán még annyi jutott az eszembe az „igazi” kezdetekről, a 60-
as évekről, hogy szabadhegyi kölyökként sűrűn jártam a Petőfi mozgóba, mert
így volt kiírva. A Pap néni volt a jegyárus és a Géza meg a gépész. Akkor ud-
varoltam a Pap néni unokájának. Ő nyolcéves volt, én meg kilenc. Ezért sokat
voltam a Papéknál, ezért majdnem mindig ingyen mehettünk be a moziba. Ko-
molyabb filmeknél, meg amikor álló nézők is voltak, akkor nem, de ha nem vol-
tak sokan, akkor becsempészett bennünket.
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Húszéves születésnap 
Ami a filmkockákról lemaradt 
Amatőrfilmesek emlékezései 

(Kisalföld, 1985.10.26.)

Közhellyé kopott
már szinte a kifeje-
zés: a film szerel-
mese. Hogy mégis
van ilyen szerelem,
s hogy milyen erő-
sen tudja kötni ma-
gához a filmezés
élménye mindazo-
kat, akik már bele-
kóstoltak, arra
adott példát csütör-

tökön este a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központban jónéhány filmes, akik
összegyűltek, hogy megünnepeljék a Győri Amatőrfilm Stúdió fennállásának hu-
szadik évfordulóját. Vendégeket is hívtak, eljött többek közt Kreiter Mária, a me-
gyei pártbizottság titkára, eljöttek a tanácsok képviselői, s meghívták a
születésnapra mindazokat, akik mecénásaik voltak, vagy akik ma segítik a stúdió
munkáját. 
Ritka dolog, s nagyon szerencsés, ha valaki a napi munka mellé olyan szenve-
délyt, hobbit talál, amely egész embert kíván, s teljessé tudja tenni az ember
életét. Ezzel a gondolattal köszöntötte az ünneplőket dr. Elek Sándor, a városi
pártbizottság első titkára, s elmondta, nagyra becsülik mindazokat, akik teljesít-
ményükkel ismertté teszik a várost az országban, sőt, a világban. Ha külföldön
elhangzik a szó: győri, s ha ahhoz olyan teljesítmények társulnak, mint például
a gazdaságban a Rába-gyáré, a sportban az ETO-é, s a kultúrában immár sok
más mellett a filmstúdióé is, az vonzerőt jelent a városnak. 
Az alapítóknak - Góczán Károlynak, Horváth Sándornak, Kollár Tibornak, Kovács
Róbertnek, Maráczi Ferencnek, Matusz Károlynak, ifj. Szaló Lajosnak, Valaczkay
Editnek, Weicher Edének és Láng E. Attilának - ajándékkal mondott köszönetet
a város, amelyet a jelenlévőknek Józsa Károly tanácselnök-helyettes adott át. A
múltról Góczán Károly, a stúdió első vezetője kezdett el emlékezni. Elmondta,
hogyan találtak helyet Győrött az amatőrfilmesek az úttörőházban, hogyan gyűj-
tötték a pénzt az első beruházásra, az OTP-re vásárolt kvarc filmfelvevőre, s
próbáltak letenni valamit az asztalra, mielőtt a mecénásokhoz fordultak volna
kérni. Hogyan lett első díjas első filmjük, Az alkohol - Horváth Sándor, Láng E.
Attila és Maráczi Ferenc munkája - az első országos fesztiválon. Hogyan indult
a vidéki amatőrfilm-szemle Győrött, hatvan-nyolcvan résztvevő száznál több film-
jéből válogatva a legjobbakat. 
A stafétát az emlékezésben Kovács Róbert vette át - ahogy a stúdióvezetést is.
Bár a legszebb az első pár év az ilyen „szerelemben" is, azért hasonlóan izgal-
mas időszak volt az 1972-1983-ig terjedő bő évtized. A tájegység fő filmes gaz-
dája lett a stúdió. Kiváló együttessé váltak, majd végleg elnyerték ezt a címet, s
megindult 1972-ben a díjnyertes amatőrfilmek nemzetközi fesztiválsorozata,
amelyet az uNICA patronált, fesztivállá minősített. Vagy huszonöt filmjüket mu-
tatta be a Pergő képekben a televízió, s művelőre talált Győrött az animációs
műfaj is Ámon András személyében, akinek első filmjéről nem hitték el, hogy
első film, s akinek van olyan munkája, amely kilenc nemzetközi díjat kapott. 
Nemcsak szavakban, de filmekkel is emlékeztek a múltra. Levetítették a már
említett Az alkoholt, s többet Weicher Ede filmjei közül. Líraibbat, politikusat, hu-
morosat, mint például az Életünk napsugara, vagy A fekete kéz.
Bevezetőként, a megilletődöttséget oldva hangzott ugyan el a stúdióvezetőnek,
dr. Haffner Szabolcsnak a beszámolója az elmúlt két évről, de mégis a végére
kívánkozik az ünnep krónikájának. Azért is, mert már jelzi a jövőt, azokat az új
törekvéseket, amelyeket az új stúdióvezető támogat. Huszonöt ember - köztük
sok új arc, sok fiatal - nagyon sok filmet készített tavaly. Az idei év pedig meg-
hozta a sikert. Négy filmjük jutott az országos fesztiválra, három pedig a Magyar
Amatőrfilm Szövetség ajánlására nemzetközi fesztiválokra. Bécsben az
uNESCO rendezte fesztiválon Kocsis Tibor a huszonhat év alatti korosztály ka-
tegóriájában elnyerte az első díjat. 
Nemcsak sikereket értek el, de nyitottak is, kapcsolatokat építettek ezekben az
években. A Moziüzemi Vállalat segítségével profi fesztiválra is nevezhetett egy
animációs filmjük, videón vetítik a győri Rába moziban az alkotók munkáit. Se-
gítséget ajánlott a kábeltelevízió stábja, s amatőrmozi indult a Petőfi Művelődési
Központban. Hívják őket Nyúlra, a Révai Gimnáziumba, s máshova, ami jelzi:
szeretnék, ha ismernék, s szeretnék filmjeiket mások is, nemcsak a szakmabe-
liek, s a fesztivál közönsége. Egyben biztató ez a pezsgés, azért is, mert további
születésnapok megrendezésének, sikerének garanciája. (Pió M.)

Kishír

(Kisalföld, 1985.11.26.)

Amatőrfilmek mozija - Minden hónap utolsó csütörtökén - most tehát 28-án - cse-
mege a filmbarátoknak az amatőrmozi Győrött. A Győri Amatőr Filmstúdió alkotói
közül a következők filmjeit láthatja a héten közönség: Ámon András, Hartyándi
Jenő, Kárpáti Péter, Kis Iván, Kovács Róbert, Láng Attila és Tóth Tamás. A prog-
ram csütörtökön este hétkor kezdődik, s a vetítés után az érdeklődőket beszél-
getésre is invitálják az alkotók. A rendezvény helye a Petőfi Sándor Városi
Művelődési Központ.

Filmes sikerek

(Kisalföld, 1985.12.03.)

Tatabányán rendezték a hét végén négy megye (Győr-Sopron, Veszprém, Vas,
Komárom) amatőrfilmes és videó tájegységi szemléjét, amelyen összesen har-
minchat alkotást mutattak be. A Győr-Sopron megyeiek közül második díjat nyert
dr. Kárpáti György Látlelet című filmje (Sopron), harmadik díjat Hartyándi Jenő-
Malasits zsolt: Józsi bácsi és a munka (Győr), ez utóbbi alkotás nyerte el a kö-
zönségdíjat is. Különdíjat kapott Végh Béla Balázsolás c. filmje
(Mosonmagyaróvár) és Kocsis Tibor Vége c. filmje (Győr).

Egy animációs film terve

Amikor az anyaggyűjtés elején alig találtam ezen időszakot megidéző újságcik-
keket, akkor átnyálaztam a filmkészítéseim maradékait összegyűjtő korai dosz-
sziét. Ez is egy ilyen filmterv, amit valószínű Malasits zsoltival állítottunk össze.
Vele kezdtük el ebben az időben a Józsi bácsi gyurmafilm sorozatot. zsoltinak
már akkor voltak képzőművész hajlamai (később neves győri festő lett), én meg
már azt hittem, hogy kezdek érteni a filmezéshez. Persze ez nem így volt, de
hát a kezdő időszakban sokan hiszik így. Az is a történet része, hogy akkor 1-2
évre munkatársak lettünk. Én akkor már 7-8 éve a MATÁV tervezője voltam,
zsolti a kezem alá került ekkortájt. Volt egy meglehetősen impulzív főnökünk,
bírtuk is meg utáltuk is és róla mintáztuk Józsi bácsi figuráját. El is készült a
„Józsi bácsi és a munka” című animációs filmünk, ami a következőkben, több
fesztivál programjában megjelent és kisebb díjakat is nyert. Ez persze lelkesített
bennünket és terveztük a figura sorozattá érlelését. A terv is erre utal. De ha jól
emlékezem még egy részt csináltunk, talán nem is fejeztük be. A forgatás elég
kalandosan történt. Munkahelyünk egyik félreeső szobájában rendeztük be a
„terepasztalt”, amin mozgattuk és fényképeztük, azaz animáltuk Józsi bácsit.
Persze munkaidőben. Hogy ne bukjunk le, magunkra zártuk az ajtót, külső mun-
kát színlelve és így dolgoztunk sok napon át. Az animáció lassú munka…



1986
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Jancsó Pétert választják a Graboplast vezérigazgatójának, aki a 60-as években az egyik első
győri beatzenekar, a Driftins szólógitárosa volt ▪ Alternatív lakásszínház működik a Bajcsy-zsi-
linszky utcában, „srevizavég” szemben a színházzal Sörös Ferenc „Söri” és zugmann zoltán

„Cugi” vezetésével, akik az addig működni tudó amatőrszínházi világon túllépve, elkezdtek lép-
kedni a független színházi világ felé, ami a rendszerváltással bontakozik ki Magyarországon.

Kissé korai próbálkozásuk nem volt hosszú életű, még sok akadályba ütköztek, de egy előadá-
sukat (Escurial) rögzítette Hartyándi Jenő videókamerája, amely a videó friss megjelenése

utáni talán első underground győri művészeti dokumentáció. ▪ Pusztai zoltán fiatal győri költő
Radnóti Miklós-ösztöndíjban részesül

ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 
Portugália és Spanyolország csatlakozásával az Európai Közösség tagjainak száma 12-re nő ▪

A Challanger űrrepülőgép 73 másodperccel az indítás után megsemmisül ▪ Az SzKP XXVII.
kongresszusa elfogadja a glasznoszty és a peresztrojka programját ▪ Stockholmban meggyil-

kolják Olof Palme svéd miniszterelnököt ▪ Atomerőműkatasztrófa a szovjetunióbeli 
Csernobilban.

AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI
A szakasz (r. Oliver Stone) ▪ Hannah és nővérei (r. Woody Allen) ▪ Macskafogó (r. Ternovszky

Béla) ▪ Törvénytől sújtva (r. Jim Jarmusch) ▪ 9 és fél hét (r. Adrian Lyne) ▪ A rózsa neve 
(r. Jean-Jacques Annaud) ▪ Caravaggio (r. Derek Jarman) ▪ Kék bársony (r. David Lynch)



FILMES VÁLASZTÓVONAL
A győri amatőrfilmstúdió és tagjai számára mérföldkőnek számít az 1986-os év!!!

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
Nemcsak azért, mert a programterv miatt látszik, hogy a pár évvel ezelőtti stúdióvezetőváltást egyértelműen követte egy generációváltás vagy tagságfrissülés.
Valószínű mindkét jelző igaz lehet és innentől már személyes élményeim is hozzárakódnak a történések összefoglalásához, mert megjelenik nevem a filmkészítők
között. A győri jazzvilág terelgetése alól még 1983-ban kihúzták lábam alól a talajt (lásd ott a kedves hangú elbocsájtó levelet), Győrben. Persze le nem álltam
vele, csak munkálkodásom országos és félillegális szintre terelődött. Pl. a Kárpát-medencei terjesztésű és szerzői körű Jazzt Studium kiadványt 1990-ig szer-
kesztettem és ugyan először „fedésben”, de Kecskeméti Anikó, a ház népművelője révén, több igazgatóváltás után ismét beinduló hazai és nemzetközi jazzkon-
certek szervezésébe is besegítettem. ugyanakkor azt is érdemes megállapítani, hogy a 80-as évek közepére a hatalom figyelme - hogy ki mit tesz - is jelentősen
csökkent, pontosabban a zavar jelei, repedések kezdtek mutatkozni a szocializmus erős védőbástyáján. Először csak hajszálvékonyak, majd egyre jobban
láthatóak. Az új győri filmes generáció, aminek közben én is kezdő tagja lettem, minden adódó alkalommal betette az adódó résbe a lábát, nehogy az vissza
tudjon záródni. Hamar beilleszkedtünk az országos amatőrfilmes rendszerbe, amely már akkor, ugyan még finoman, de forrongott. Kezdte megkérdőjelezni az
amatőr kifejezés létjogosultságát. Pontosabban kezdett elhatárolódni a klasszikus, az addigi időszakot jellemző amatőrfilmes szellemiségtől, és először „külföldiül”
non-professional filmesnek, majd független filmesnek nevezni magát. De mivel e forrongáscsírák az amatőrfilm szövetségen belül jelentek meg, ezért közel sem
volt olyan egyszerű a helyzet, mert a „régiek” és az „újak” is magukénak érezték a szövetséget, és voltak bőven ingadozók is. Ezen „hadakozás”-oknak  bőven
adok helyt a következőkben, hogy jobban megérthetők legyenek az álláspontok.  De mai agyammal megpróbálom leegyszerűsíteni az akkor ennyire korántsem
átlátott helyzetet. Röviden: volt egy le nem írt, ki nem mondott „alku” a hatalom és a filmezni vágyók között a 60-as évek elejétől, amely az alkotók részéről
gyakorolt önkontrollra épült, és az idő múlásával cizellálódott, és kevés problémát vetett fel az egyre jobban konszolidálódó kádári hatalom számára. Az amatőrfilmes
világ alkotói jól ismerték a korlátokat (önkontroll) és ezért kevés hibát követtek el és bizonyos mértékű kritikai él a hetvenes-nyolcvanas évekre már „belefért” e
nagy nyilvánossághoz nem eljutó műfaj alkotói számára. A filmesek tevékenységéről szóló újságcikkek mellett ezért szerkesztettem be a Ludas Matyi karikatúráit,
mert előbbiek nyilvánvalóan nem fogalmazhattak szabadon, míg a karikatúrákban, humoros formában már lehetett feszegetni az aktuális társadalmi problémákat.
De itt akár felemlegethetném Hofi Géza vagy akár Moldova György szerepét.
A nyolcvanas évek közepén országosan megjelenő friss filmes generáció azonban nem akarta elfogadni a fenti társadalmi alkut és szeretett volna szabadabban,
kevesebb önkontrollal alkotni. Az előző generáció többsége is így volt ezzel, de ők féltették az addig elért konszenzusos eredményeiket, és jogosan féltek egy ‘56
utánihoz hasonló visszarendeződéstől, ők ugyanis többségében átélték azt. Az újakban ellenben kevéssé épült ki eme önkontrollos kényszer, mert egyrészt nem
élték át, másrészt többségében még családi körön belül is nagyon nem szerettek ‘56-ról mesélni, így az azzal kapcsolatos félelmek nem hagyományozódtak kel-
lőképpen.
Nos, véleményem szerint, a 80-as évek közepe volt az egyik tényleges töréspont, de teljesen véletlenszerűen megjelent egy másik is ugyanebben az időben.
Azonban ez nem társadalmi, hanem technikai alapú volt. A nyolcvanas évek elejétől elkezdett terjedni elsőként csak a videózás lehetőségének híre, majd gombamód
szaporodtak a lejátszók, kezdetben státusszimbólum jelleggel, de persze kamerákat is hoztak és csempésztek be szép számmal az országba. A szövetség is
gyorsan bevette nevébe a videó kifejezést.
A Győri Amatőrfilm Stúdiót fenntartó/befogadó, akkor ifiház helyett, átszervezéssel már Petőfi Sándor Városi Művelődési Központként üzemelő hely is vásárolt
egy szettet 1986-ban, amihez ugyan először körülményesen, de később egyre könnyebben hozzá tudtunk férni. A korábbi generáció a Super 8 mm-es, kicsit ko-
rábban Normál 8 mm-es keskenyfilmezéshez volt szokva, annak minden előnyével és hátrányával, amelyeket most nem részletezek. Rengeteg érv és ellenérv
lesz ez ügyben felvetve a következőkben. A videónak is számos előnyét érzékeltük elsőre, majd a kezdeti lelkesedés lanyhultával a hátrányaival kénytelenek
voltunk szembesülni. De most még a lelkesült állapotnál tartunk és a fenntartók részéről az az egyszerű gazdasági alapú sztereotípia érvényesült, hogy minek
drága film nyersanyagra költeni, amikor itt van a sokkal olcsóbb videokazetta. Nyilván ez is rontotta az előző generáció filmkészítési kedvét, mert ők idegenkedtek
a videótól, és bár többségében megengedhették volna, hogy saját költségvetésre vásároljanak nyersanyagot, mert a többi technika ingyenesen rendelkezésükre
állt, de a szocializmus arra szoktatta őket, hogy az nekik jár. Ellentétben a nyugati amatőrfilmesekkel, akik saját költségre dolgoztak. A győri nemzetközi fesztiválokon
derült ki e hozzáállásbeli különbség, és akkor a nyugatiak kicsit irigykedtek, a mieinknek meg dagadt a melle, hogy valamire azért csak jó a szocializmus is.
Persze amikor valami „ingyér” jön, azt hamar természetesnek veszik az emberek, és elfelejtik annak káros voltát, amit csak sokkal később érzékeltünk a szocializmus
kimúltával. Mert persze jó is az, ha valami „ingyé” jön, csak ezzel szép fokozatosan sikerült kinyírni a nálunk is korábban, a II. Világháború előtt meglévő természetes
közösségeket. Azok ugyanis saját költségre működtek, eszébe se jutott senkinek, hogy az államtól kérjen pénzt a hobbijára. És nem kis hibájaként a rendszerváltás
utáni időszaknak, ez a „szép/langyosvízben tartó” hagyomány a mai napig is tovább él. A magyar közállapot fontos alapmetódusa, hogy minden művészeti és kö-
zösségi tevékenység automatikusan az államtól várja a támogatást, anélkül életképtelen. Miközben a nyugaton - nem átélve a szocializmus végének langymelegét
- minden megy, ahogy szép lassan kialakult. Megmaradtak az öntevékeny közösségek, akik természetesnek veszik, hogy amit kedvelnek, abba bele is kell rakniuk.
Ezért volt egy komoly súrlódási és értetlenkedési folyamat az Európai unióhoz közeledtünkben, mert nem értettük, hogy míg nálunk rengeteg kulturális pályázat
volt/van, addig ott alig. De aztán pár év alatt nyugatiakkal együttműködve rájöttünk, hogy azért, mert ott közösségi támogatások vannak. A közösségi működést
erősítik és annak egyfajta alrésze csak a kulturális tevékenység. Sajnos olyan nagy az e típusú elmaradásunk, vagy inkább szocialista kizökkentésünk  a termé-
szetes alapú közösségépítésből/megtartásból, hogy talán napjainkban, a teljes magyar közösségvesztés korában kezdik kapisgálni, milyen távlatos károkat
okozott nekünk a szocializmus mindent ellenőrző, de eközben támogatással elkényelmesítő hatása.
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Amatőrfilmek a vásznon

(Kisalföld, 1986.03.28.)

A szezon utolsó amatőr moziját rendezték meg tegnap délután hatkor Győrött a
Petőfi Sándor Városi Művelődési Központban. A Győri Amatőrfilm Stúdió alkotói
ezúttal útifilmekből kínáltak összeállítást az érdeklődőknek, s ezúttal „kifecseg-
jük”, hogy a stúdió három filmjét beválogatták az áprilisban Hajdúböszörményben
megrendezésre kerülő országos amatőrfilm fesztiválra. A döntőben vetítik Har-
tyándi Jenő-Malasits zsolt „Józsi bácsi és a munka", Hadarics Gábor „Állapot”
és Kárpáti Péter „Video paródia" című munkáját.

A Szövetségi Élet rovatból

(Forrás AMATŐRFILM 86/1-2)

Kitüntetés – A művelődési miniszter az amatőrfilm mozgalomban végzett kie-
melkedő tevékenységéért SzOCIALISTA KuLTÚRÁÉRT kitüntetésben részesí-
tette dr. Buglya Sándort, Dékány Istvánt, Káldy Lászlót, Kovács Róbertet (Győr).

XXXIII. Országos Amatőrfilm-Fesztivál 
Hajdúböszörmény, 1986.04.11-13.

előzsűrin kiesett győri filmek jegyzéke: Hadarics Gábor: Magány ▪ Dr. Czigány
Jenő: üveggyáriak ▪ Dr. Czigány Jenő: Kristálycsiszolók ▪ Nagy Róbert: Meta-
morfózis ▪ Malasits zsolt & Hartyándi Jenő: Józsi bácsi hivatalba kerül I-II. ▪ Ki-
rályfalvi E. László: Egy biztos pont ▪ Kárpáti Péter: Coda
győri filmek a versenyprogramban: Malasits zsolt & Hartyándi Jenő: Józsi
bácsi és a munka S8 animáció 3 perc ▪ Hadarics Gábor: Állapot S8 dokumentum
8 perc ▪ Kárpáti Péter: Videóparódia S8 kisjátékfilm 4 perc
Nincs győri díjazott!

Malasits Zsolt képzőművész 
filmes emlékei:

Beszélgetőtárs: Hartyándi Jenő (2021.03.19.)

Malasits Zsolt: Győrben születtem 1961-ben és azóta is elég intenzíven ide köt
az élet. Jól is érzem magam ebben a városban, mert olyan léptékű település,
ahol az emberi kapcsolatok nagysága, a kulturális élet számomra pont elégsé-
ges. Nem egy nyüzsgő város, nem egy túldimenzionált közeg. Kifejezetten jól
érzem magam benne. Az a művészet, amit képviselek, végülis egy rétegmű-
vészet. Olyan művészeti filozófia, olyan szakrális, spirituális. De közben em-
berközeli dolog is, aminek ez a város jó táptalaja. Megtaláltam egy olyan
érdeklődői kört, akik már kifejezetten – mondhatjuk azt -, hogy keresik, szeretik
és foglalkoznak azzal, amit csinálok. Hozzáteszem, ha jól belegondolok 37 éve
lehet konkrétan annak, hogy képzőművészeti pályán vagyok. 
Voltak időszakok, amikor külföldön éltem, amik nagyon sokat hozzátettek a je-
lenlegi világlátásomhoz. Törökországban éltem egy évet 1985-ben. Finnország-
ban pedig 89-től 93-ig. Itt volt szerencsém felvételt nyerni egy képzőművészeti
iskolába, amely az elején egy magánakadémia volt, de aztán állam által finan-
szírozott intézménnyé vált. A török- és a finnországi életvitel is nagyon izgalmas
volt számomra.
A hivatalos eredetkutatás a finnugor származást erőlteti, nem véletlenül fogal-
mazok így, mert én ezzel nem értek egyet. Egy érdekes anekdota ezzel kap-
csolatban, hogy mondta nekem valaki, aki járt a Helsinki vasútállomáson, hogy
„tényleg rokonok a finnek, mert azt mondta a hangosbemondó, hogy „jön a
vonat”. Mondtam neki, hogy ez rendben van, csak ott pont fordított, mert a
„jöna”’ jelenti a vonatot, és a „vonat”, azt hogy jön. Ez így viccesen hangzik, de
valóban van benne ráció, mert a vonat az a „juna”.
Ahogy négy évet ott eltöltöttem, persze éreztem, hogy a nyelv szerkezetében
van hasonlóság, de én azt gondolom, hogy a nagy hun-szkíta-magyar ősiség-
hez sok kis nép csatlakozott, akik valamit megőriztek ezen őskultúrából. A török
pedig a türk kapcsolódás, amely szerintem inkább egy ősi közösség lehet, és

az a típusú temperamentum és lelkiség sokkal közelebb áll a magyarhoz, mint
a finn.
Az volt nagyon jó a finn iskolában, amit imádtam, hogy olyan világszemléletet,
viszonyulást adott, amit azóta is életben tartok magamban. Olyan pozitív hoz-
záállással zajlott az oktatás, hogy amikor kritikát gyakorolt egy tanár, pl. egy
vizsgamunkát kellett bemutatni, akkor mindig a pozitív részeit domborította ki.
Sosem azt mondta, hogy mi nem jó, hanem mindig arra erősített rá, hogy mi
jó. És ha megfelelő intellektussal rendelkezik az ember, akkor ebből ki tudja
szűrni azt, hogy mi az, amin még dolgozni kell. A másik, ami nagyon tetszett,
hogyha valaki valamilyen módon kapcsolatba kerül a képzőművészettel, vagy
egy művésszel, akkor általában, vagy inkább kivétel nélkül megemlítik ki volt a
mesterük. És ha megnézzük az alkotásaikat látjuk, hogy nagyon erősen látszik
a hatás. Finnországban velem ez nem így volt. Ott olyan tanárok tanítottak,
személyiségek, egyéniségek vettek körül, akik közül többeknek nem is láttam
a munkáit a négy év alatt. Vagy azért, mert nem csinált kiállítást, vagy azért,
mert nem tartotta fontosnak. És emiatt abszolút tudtam a saját bensőmből in-
díttatni az egész stílusrendszeremet. Nem volt senki rám olyan erős hatással
a tanáraim közül, hogy azok erőteljesen vagy akár erőszakosan beleintegrá-
lódtak volna a dolgaimba.
Ami miatt most beszélünk, az a filmes múltam, ami nagyrészt a Távközlési
üzemben eltöltött időszakomra korlátozódik (1984-89), ahol Jenő, te beavattál
a filmezés rejtelmeibe. Ez akkor egy roppant élvezetes, izgalmas szakasza lett
az életemnek. Az a fajta képalkotás, ami a mostani művészeti pályámban egy
rögzített kép formájában van jelen, úgy a filmezésben az egy mozgó világ. Vi-
szont azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy egyik úgymond él, a másik
meg egy statikus állapot, egy nagyon erős rokonság van a kettő között. Mert
ahogy mondják, sosem az a lényeg, hogy mi van a képen kívül, hanem mindig
az a fontos, hogy mi van belül. Ez ugyanúgy a filmben, a fotózásban és képző-
művészetben is lényeges, mégpedig azért, mert talán úgy a legszerencsésebb
megfogalmazni, hogy aminek bent kell lennie, az legyen bent, aminek pedig
nem, az inkább ne.
Éppen abban az időszakban vettem részt ebben a filmes tevékenységben, ami-
kor az átmenet zajlott a film és a videó között, azaz a régi és új technológia kö-
zött. Ez különösen izgalmassá tette azt az időszakot. Korszakváltás zajlott akkor
a győri filmes világban is. Úgy próbálom megfogalmazni, hogy valami olyasmi
zajlott, mint amikor a szekérről átszálnak az autóra. Így tűnt elsőre, de azóta
már kirajzolódott bennem a fejlődésnek egy visszásága, negatív eleme is, mert
amennyit hozzáad a technikai a fejlődés valamihez, annyit el is vesz. Mert úgy
tűnik, hogy a lehetőségek nagyobbak azáltal, hogy egy digitális világban már
kisebb figyelemmel lehet dolgozni, mert majd kivágjuk, átszínezzük, átszer-
kesztjük, stb. Emiatt lehetőség adódik a slendriánabb munkára, előkészítésre.
Az ember amiatt, hogy úgyis korrigálni tudja a dolgokat, nem figyel annyira. Ko-
rábban tudtam, hogy van egy 24, vagy 36 kockás filmem, azt akkor is elő kell
hívatnom, ha csak két jó kockát fényképeztem rá. A filmnél hasonlóan, ezért
akkor az emberek sokkal jobban odafigyeltek és előkészítették a dolgokat, mert
különben nagyon sokba került a pazarlás. Ezért régen a lehető legnagyobb
százalékban jónak kellett lenni a felvételeknek. A másik pedig az, hogy olyan
csodálatos színvilága volt ezeknek a felvételeknek, amihez most rendesen kell
fotosoppolni, hogy hasonló előálljon. Olyan impresszionista hatásúak lettek
azok a filmek. Most is előttem van az a kék, az a vörös, azok a festőinek mond-
ható színek, amelyek a hagyományos filmet jellemezték.
Mint már mondtam, a 80-as évek elején kezdtem a képzőművészettel foglal-
kozni. Akkor elsősorban a kerámiával, agyagmintázással készítettem a mun-
káimat. Emellett a filmezés nagyjából ugyanakkor nagyon fontos szegmense
volt művészeti pályámnak és nagyon szeretek visszagondolni ezekre az időkre.
Itt is találok egy párhuzamot a filmezés és a képzőművészet között. Az ama-

A Győri Amatőrfim Stúdió „összetartás” (Bakonyszentlászló, 1989)
(fotó: Hadarics Gábor) 
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tőrfilm stúdióban is voltak magányos alkotók és voltak olyanok, akik szerettek
többen összedolgozni. És voltak, akik mindkét módszert űzték. Én is ilyen vol-
tam. Nagyon érdekes, hogy a párban való filmezés valami olyasmi, mint kép-
zőművészként egy művésztelepen megpróbálni másokkal együtt dolgozni.
Ilyenkor olyan inspirációk érnek, amelyek nem külvilágból jönnek, hanem ha-
sonló látásmódú emberből. És ezek az együttműködések nagyon szépen tudják
formálni az ember látásmódját.
Kezdem azzal, hogy volt egy olyan filmem, amivel valamilyen díjat is nyertem
Győrben, aminek nagyon örültem, bár akkor úgy éreztem, hogy kicsit hatásva-
dászra sikerült a film. Ma már máshogy gondolom. Egyébként ma már sok min-
den mást máshogy értékelek, mint régen. A film arról szólt, hogy egy hölgy –
az első feleségem –, úgy tesz, vagy úgy van felvéve, mintha teljesen egyedül
élne ebben a városban. Olyan forgatási helyeket kerestem, amelyek egyfajta
kultikus helyei a városnak és olyankor forgattunk, amikor nem járt arra senki.
A másik érdekessége az volt a filmnek, hogy sosem látszott az arca, sem a
szeme. Oldalról, féloldalról, hátulról látszott, valójában csak egy alak volt ő. Ez
szerintem egy nagyon izgalmas helyzetet teremtett. Egy hangulatetűd lett a
film, kortalan városképekkel. A női alak pedig sejtelmes, misztikus alapot te-
remtett mindenhez. Az volt a lényege, hogy a néző elgondolkodjon rajta, hogy
milyen lehet egyedül élni egy városban. Nem adtam szöveges, sem történeti
segítséget. Teljesen rábíztam a nézőre, hogy milyen asszociációt talál magá-
nak. Örülök, hogy a zsűri úgy látta, hogy díjat érdemel a film.
Hartyándi Jenő: De nem ez volt az első filmed. Mi volt ennek címe?
Mzs: Egyedül.
Ez akár lehetett az én tudatalatti életfilozófiám is arra nézve, mert később rá-
jöttem arra, hogy akármilyen sűrűn lakott településen, akármilyen közösségben,
családban él az ember, valamilyen szempontból mindig egyedül van. A legjob-
ban talán úgy lehet ezt érzékelni, hogy a döntéseinkben vagyunk elsősorban
egyedül. Magyarul, meghallgathatunk tanácsokat, hogy korábban ki hogyan
járt hasonló helyzetben, de ahogy nincs két egyforma arc, úgy nincs két egy-
forma hatású döntés sem.
Nagyon sokat filozofálgatok, mert azt gondolom, hogy a művészet alapvetően
arról szól, hogy az ember kérdéseket tesz fel és azokra próbál meg válaszolni.
A filmezésben és a képzőművészetben is így van, de még egyfajta hagyomá-
nyos életvitelben is tökéletesen működhet ez a dolog. A keletiek azt mondják,
ha van valaki a közeledben, aki előrébb jár a szellemi fejlődésben, nem kell fel-
tétlenül magadnak mindent kitalálnod, megtapasztalnod, hanem lehet kérdezni
is. De anélkül nem sok értelme van az életnek, hogy az ember ne tegyen fel
kérdéseket. Ezek lehetnek könnyedek és súlyosabbak is, de az élet egyik hasz-
nos tevékenysége ez.
Amikor egy gyerek a közelünkben nő fel, akkor láthatjuk azt, hogy mennyire
érdekli a világ és rengeteg kérdést tesz fel. Erre végtelen kérdéssort lehet fel-
fűzni. Egy „miért”-re jöhet újabb „miért”. Ezt csinálom én is és ebben pl. a fil-
mezés is sokat segített, bár akkor még nem volt annyira tudatos bennem
minden, mint mostanában. Inkább ösztönös. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy
a ’85 körüli időszak már jó régen volt. 36 éve. Ezek lerakódnak az emberben
és olyan érdekes, hogy ami jelentéktelennek tűnt akkor, az bizonyos pillana-
tokban, korszakokban előjön és odarakódik a mellé, amihez passzol és meg-
erősíti azt.
Hogy miért ezeket a filmtémákat választottuk annak idején, azt ma már nehéz
lenne rekonstruálni, de pl. volt egy olyan, amit a Kiss Gézával csináltunk és azt
hiszem, hogy a filmstúdióból indult az ötlet, mert a vezetőség kapott egy segít-
ségkérő levelet a táplánypusztai szociális otthonból, ami egy régi kastélyban
volt. Egy Kovács Miklós nevű ottlakó kért filmkészítési segítséget és a stúdió
úgymond minket küldött ki, mint két fiatal, tetterős filmest, a helyzetet megoldani,
feloldani. Mi nyilván filmtémát sejtettünk benne. Miklós bácsi a Bambit akarta
leforgatni a saját, meglehetősen szegények eszközeivel, ami meglehetősen
távol állt a hollywoodi technikai és személyi lehetőségektől, ellenben rettene-
tesen elszánt volt. És akkor mi a Kiss Gézával fogtuk magunkat és kimentünk
hozzá és azt gondoltuk, hogy nem az lesz a fő produktum, hogy segítünk neki
a film megvalósításában, hanem hogy feltérképezzük, hogy ő miért akar min-
denáron ilyen nagy vállalkozásba belefogni. Addig a pillanatig, míg el nem la-
zultunk, pontosabban rá nem hangolódtunk erre a helyzetre, és erre a
környezetre (ahol a bentlakóknak a 20%-a volt a korából fakadóan, a többiek
pedig a szellemi állapotuk okán), hát értek olyan behatások, amelyek erőtelje-
sen hatottak ránk. És akkor megpróbáltuk elhelyezni magunkat a rendszerben,
és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy micsoda előnyökkel indul egy olyan
ember ebben a világban, akinek nincsenek ilyen kihívásai, mind azoknak, akik
ott bent voltak. Próbáltuk Miklós bácsit riport alannyá „változtatni” és kihúzni
belőle, miért olyan fontos neki ez a Bambi. Szerintem egy viszonylag jó doku-
mentumfilm kerekedett belőle, de összességében mégsem volt sikeres ez a

vállalkozás, mert felvetett erkölcsi vonatkozásokat.
Döbbenetes volt a forgatási helyzet, mert megmutatta, hogy szerette volna rög-
zíteni a Bambi egyes rajzfilmes elemeit. A kamera adottságai miatt a szekrény
tetejéről tudott volna forgatni és a padlón mozgatta volna a rajzokat. De ez egy-
szerre nem ment neki. Mi semmiképpen nem akartuk elvenni az ő örömét, és
mindenféle irónia nélkül biztattuk, hogy csinálja és dolgozzon vele. Talán azzal
hárítottuk el, hogy nekünk segíteni kelljen, hogy nekünk sincs megfelelő tech-
nológiánk egy ilyen volumenű filmkészítéshez, és ez igaz is volt.
Máig előttem van az a nagyfokú lelkesedés és szerethető őrület a szemeiben,
ami ott jelen volt. Közben pedig nagyon sok ápolttal találkoztunk, akik ott sza-
badon jártak-keltek, különböző stációiban a betegségeiknek vagy szellemi fo-
gyatékosságuknak. Nagyon érdekes az, amikor az ember kisebbségben kezdi
érezni magát egy ilyen közegben. Akkor teljesen megváltozik a viszony. Mert
hajlamosak vagyunk arra, amint megyünk az utcán, hogy kinevetjük az ilyen
egyént. Bár ma már egyre kevesebb szellemileg sérült embert lehet látni köz-
tereken. Ez a világ már nem tolerálja őket. Akik 30-40 éve voltak a városnak
jellegzetes arcai, akiket mindenki ismert és sokan segítették, ma pedig otthonba
dugják őket.
HJ: Pl. a „dombóváros” emberre gondolsz?
Mzs: Dombóvár, Hollós Jóska huligán, két forint a tulipán! Dombóvár végállo-
más. Szerintem mindenki ismerte őt és a hasonlókat abban az időben.
HJ: És sajnos senki nem örökítette meg őket. Mi sem. Egy kicsit szégyellni-
való…
Mzs: Nemrég láttam az örökifjú cserkészről fotót az FB-n.
HJ: Róla van videófelvételem, ahogy a kis ember viszi a nagy zászlót. 
Mzs: És ezek az emberek védelmet kerestek és kaptak is az állapotuk megis-
merésével. Bármilyen furcsa is, én is egy ilyen embernek tartom magam, ha
nem is szellemi értelemben, de egyfajta kívülállónak. Annyira hittem és hiszek
a mai napig is, hogy a művészet, mint olyan, védelmet tud adni. Mert azt mond-
ják, nekem a meglepőbb, mikor úgy köszönnek rám, hogy „Művész úr, hogy
van? Mit csinál, jön az ihlet?” Ezzel a „művészurazással” egy kicsit védelmet
kapok… Abban érzek közösséget ezekkel az emberekkel, hogy úgy érzem,
hogy a művészetemben találom és kapom meg azt a fajta védettséget, amit ők

a szellemi sérültségük miatt kapnak
meg. De ehhez nekem rengeteget
kell dolgoznom és energiát fektetnem
abba, hogy ne csak egy önfelkent
művésznek tartsanak, hanem tényle-
ges súllyal bírjak a közösségben.
HJ: Nekem még van két altörténetem
a filmes bácsihoz. Egyik, hogy nekem
volt szerencsém látni a korábbi film-
jeit, mert benevezte őket fesztivá-
lokra. Nagyon szeretett volna az
amatőrfilmes közeg része lenni. Ko-
rábbi filmjei főleg saját közösségének
ünnepeiről, kirándulásairól szóltak.
Talán emlékezel rá, hogy az egyik
lába rövidebb volt, az abban a korban
szokásos magasított talpú cipőben
járt, de ennek ellenére nagyon hul-
lámzott a mozgása menet közben. És
ez különös hangulatot adott filmjei-
nek. Először én is mosolyogtam rajta,
de hamar rájöttem, hogy nem moso-
lyogni kell rajta, hanem nagyon fi-
gyelni, mint kísérletező kedvű
operatőrnek, hogy miként lehetne
ebből a különleges mozgásból stílust
formálni. Egy ideig izgatott ez. A
másik az, hogy mivel ritkán, de bejött
az amatőrfilmstúdióba és egyszer be-
hozott egy vaskos, két kötetes játék-
film forgatókönyvet, hogy olvassuk el,
jó-e ez így? Én vállaltam a megtekin-
tést, elolvasást. Megdöbbentő, naiv
szerelmi történet jött elő belőle, ala-
posan kidolgozva a plánok, kamera-
mozgások, helyszínek. Megmutattam

Szőke Andrásnak, aki abban az időben sokat járt hozzánk, őt is felcsigázta a
teljesen eredeti hozzáállás és szívesen eljátszotta volna a férfi szerepét. A nő
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szerepére Eszenyi Enikőt gondoltuk, akkor még nem volt akkora sztár, de végül
sok akadály jött és elakadt a forgatás. De a forgatókönyvet nemrég ismét meg-
találtam…
Mostani, utólagos véleményem, hogy nem foglalkoztunk vele eleget, pontosab-
ban kellő súllyal, nem vettük észre milyen potenciál rejlett benne. Kár érte.
Mzs: Fiatalok, kezdők voltunk és nem voltunk még elég bölcsek ahhoz, hogy
megfelelő módon tudjuk kezeljük őt. Meg is értem Gézát, hogy kicsit szégyelli
ezt a  próbálkozásunkat. Nem voltunk felkészülve arra, hogy komolyan vegyük
az egyébként mosolyogtató helyzeteket. Az embert, aki nagyon is komolyan
vette a dolgait. És attól függetlenül, hogy ő nem egy 100%-os létre teremtett
ember, azért ő kereste az örömöket az életben.
Ma már sok dolgot máshogy látok. Mindig azt mondom, hogy az élet erre való,
hogy elindulunk egy sedre gyerekként – bár a baba állapotra azt gondolják,
hogy az egy nagyon tiszta létforma, és nem is véletlen, hogy az a ringató bú-
tordarab neve, a bölcső, amit, ha nem a nyelvújítás szabályai szerint választjuk
el, akkor bölcs-ő, és nem böl-cső. Egy kicsit ráláthatunk arra, hogy milyen ki-
fejező a nyelvünk -, aztán a kamaszkorban szétfutunk mindenfelé, majd onnan
próbáljuk összeépíteni magunkat és fokozatosan visszajutni a kezdeteket jel-
lemző bölcsességi állapotba. Én ma már egy nagy kalandnak élem meg az
életet és egyre többször, kihívásokkal teljes pillanatokban is, megpróbálom él-
vezni azt, hogy egy kalandot, kalandjátékot élek és játszom. Mindenben kere-
sem a miérteket. Hogy miért éppen most, miért épp velem történik és miért így
és mi a jó reakció erre? Roppantul élvezem. Jó, hogy vissza tudok vonulni a
magányomba, a galériába és jó hogy ki tudom festeni magamból a dolgokat.
Úgy szoktam mondani, hogy minden festmény, mint alkotás egy újabb kilomé-
terkő, amit az utamon leteszek, és azok már biztos pontok, olyanok, amikre
lehet alapozni, lehet támaszkodni, bár KÉPzavar, de akkor is van. Az ember
tudja, hogy hol tart, mert viszonyít ahhoz, hogy ez a munka most azt feltételezi,
hogy már valamit értek abból, ami a lét mibenlétének a szelete.
HJ: Ez már egy nagyon jó zárszó volt, de még pár korai filmedről nem beszél-
tél.
Mzs: Nem sok filmet csináltam, egyedül pláne nem, de például azt is el kell
mondanom, hogy nagyon szerettem részt venni a győri filmes közösség élet-
ében, mindennapjaiban. De ahogy visszagondolok, mindegyiknek volt valami-
lyen apropója, amelyek nagyrészt hozzájárultak személyiségem kialakulásához.
Az animáció azért nagyon érdekes, mert akkor épp kerámiaszobrok készíté-
sével foglalkoztam, és nagyon érdekelt, hogyan lehet valamit a térben megje-
leníteni. Ebből lett az a közös ötletünk, hogy csináljunk egy gyurma animációt.
ugyanis az animáció maga a csoda. A statikusból akartunk életet létrehozni,
egy történést. Az is izgalmas volt az egészben, hogy akkor mindketten a táv-
közlési üzemnél dolgoztunk és munkaidőben csináltuk a filmet. Jenő, te vállal-
tad a technikai részeket, a történetet meg közösen találtuk ki. Persze csak
szakaszosan volt lehetőség a filmkészítésre, ezért a szünetekben le kellett ta-
karni a terepasztalt. „Józsi bácsi és a munka” címet kapta a film. Egyfajta sza-
tirikus korkép akart lenni az akkori világról, a rendszerváltás előtti időszakról.
(Hangsúlyosan hozzá kell tenni, hogy egyáltalán nem gondoltuk volna, hogy a
mi életünkben ilyen fordulatot vesz a világ. A rendszerváltásra gondolok.) Akkor
1984-et írtunk. Kitaláltuk azt a történetet, hogy van egy főszereplő, aki valamit
nagyon és munkaszerűen ás, de közben számtalan dolgot kihasznál arra, hogy
húzza az időt, lassítsa a munkát. Evett, ivott, meghúzta kis flaskáját, és amikor
a munkaidő vége felé ért, nagy nehezen elkészült vele. Akkor jött egy buldózer,
amely egy mozdulattal visszatemette. Roppantul élveztük az animálást, vala-
milyen számunkra új útra tévedtünk és folyamatosan kísérleteztünk hogyan is
kell alakítani a figurát, hogy minél folyamatosabb legyen a mozgás. A fényvi-
szonyokra is figyelnünk kellett, mert nem volt fix világításunk, hanem az iroda
szerencsére hatalmas ablaka volt a fényforrás. Tartalmilag azt szerettük volna
megfogalmazni, hogy valami nagyon nem volt jó az akkor átélt szocializmusban.
(Közben rájöttünk arra, hogy a ma sem fenékig tejfel.) A szervezetlenség, az a
fajta munkamorál, amit mi is életszerűen műveltünk magával a munkaidő alatti
filmkészítéssel. (*nevet*) De azt éreztük és akartuk éreztetni, hogy itt valami
roppantul nem stimmel.
HJ: Hogy az olvasó értse, azért tudtunk munkaidőben az animáción dolgozni,
mert telefonhálózat tervezők voltunk, akik sokat mozogtak terepen, és volt egy
keveset használt tervtárunk, ahová bezárkóztunk ilyenkor és azt mondtuk, hogy
terepen vagyunk. Azt sem árt tudni, hogy az animáció nagy türelmet és hosszú
időt igénybe vevő, aprólékos munka.
Mzs: Később elkezdtünk következő részeken gondolkodni és azt hiszem a má-
sodik rész „A Józsi bácsi és a GMK” volt, ahol a szocializmusban megjelent
első vállalkozási formát mutattuk meg humoros formában, hogy munkaidő után
mennyire máshogy végezte mindenki a magasabb pénzt hozó munkát. Ha jól
emlékezem ez is díjnyertes film lett, mert ahogy mi is élveztük a készítést, a

nézők és a zsűri is így voltak vele. A szeretet és a lelkesedés sokat tett hozzá
a filmhez. Semmilyen technikai zsonglőrködés nem volt benne. Szerintem is jó
volt a film… kár, hogy elveszett. 
HJ: Elküldtük egy fesztiválra, azt hiszem Békéscsabára, ahonnan nem kaptuk
vissza. Akkor csak egy kópiája volt ezeknek a filmeknek. Aztán e sorozat el-
akadt, mert te akkor mentél el Törökországba.
Mzs: Igen, erről eszembe jutott, hogy odavittem magammal a super 8-as filmet
és felvevőt. Egy évig voltunk ott, Ankarában, ahol forgattam egy filmet, aminek
az volt címe, hogy „Még nincs honvágyam”. A volt feleségemről szólt, aki akkor
még nem is volt az. És lehetséges, hogy ez meg is van valahol. Keresni fogom.
Egy hangulatfilm készült ott, hogy a 80-as évek közepén, amikor még nem na-
gyon lehetett nem szocialista országba utazni, milyen ez az ismeretlen világ.
Törökország különösen misztikus volt egy magyar ember számára. Előtte csak
az Egri csillagok, meg a Hunyadi kor alapján ítéltük meg a törököket.
Amiről még nem beszéltem az az „Én készítem fel az asztalra” című filmem,
amely a boncmester barátomról szól. Ez a film, hogy is mondjam, misztikus,
különleges, a halállal való találkozás „élményének” egyfajta kifejtése. Mikor el-
gondoltam, hogy csinálok egy portréfilmet az azóta is jó barátom, Bors László
boncmesterrel, nem is annyira az ő munkája volt, ami igazán érdekelt, hanem
a halál kérdése fogott meg engem elsősorban. Próbáltam idézőjelben úgy „el-
adni” ezt a történetet, hogy egy olyan szakmát nézzünk meg, ami nem minden-
napi. De sokkal jobban érdekelt engem a halál kérdése 25 éves koromban,
mint ennek a szakmának a részletei. Engedéllyel sikerült bejutni a proszektú-
rára, és kaptam két olyan lehetőséget is, amikor – ugyan kamera nélkül -, de
be tudtam menni a hűtőterembe, ahol a felkészített megboldogultak fekszenek
és egyszer sikerült úgy belépnem, hogy két elhunyt volt előkészítve az aszta-
lokra. Mindkettő eléggé megrázó élmény volt, ugyanis maga a hűtőszoba a
boncterem alatt van és lifttel szállítják le és fel a testeket, (mondhatom, hogy a
megfelelő kegyelet betartása mellett), de azért a halottak úgy vannak berakva
a polcokra, mint a banánosládák. Az embernek vannak elképzelései, hogy a
testével mi történik a halála után, de hozzáteszem, hogy azóta erről is más már
a véleményem, mert a világnézeti hozzáállásom nagymértékben megváltozott,
a fizikai, lelki és szellemi összetevőből összeálló emberről, aki tulajdonképpen
mindegyikünk. Amikor az ember a roncstelepre elviszi a régi autóját, akkor eset-
leg azt mondja, hogy milyen jó volt az a 10-20 év, amit együtt töltöttünk és el-
vittél ide-oda-amoda, de aztán kifordul az ember onnan, és hogy úgy mondjam
megy tovább minden. Ma egy kicsit így gondolkozom a fizikai testünkről. Azt
gondolom valamilyen olyan jármű, ami szükségszerű a fizikai létben. Lehet egy
kicsit túl filozófiai ez a dolog, de ezt most én nagyon komolyan így gondolom.
Akkor ellenben nagyon érdekelt a dolog, és a jelenlegi személyiségemhez hoz-
zájárul minden ilyen adalék, amelyeket nem mindig vesz elő az ember, de azért
a nagy egységhez, mint amikor főzünk valami jót, akkor beletesszük a külön-
böző fűszereket és amikor esszük már nem gondolkodunk azon, hogy mit rak-
tunk bele, hanem hogy legyen jó az egész. De alapvetően megrázó élmény
volt, amikor csináltam riportot a Lacival. Elkezdett érdekelni hogyan is lehet va-
lakinek ez a munkája. Minden nap úgy kel fel, hogy nem beleül a sofőr ülésbe,
és vezet egy buszt, vagy beáll a pultba bolti eladónak, hanem ő bemegy, és az
elhunytakat készíti fel az orvosnak a vizsgálatra. Hogy tud elvonatkoztatni, hogy
hogyan tud egy kicsit személytelen lenni. Sok kérdést tettem fel neki ezzel kap-
csolatban és nagyon meglepő volt az a nagyon egyszerű és frappáns válasz,
hogy „mindenki csinál, dolgozik valamit”. Egyik munka olyan, mint a másik, csak
idő kell hozzá, hogy az ember megszokja. Teljesen igaza van. Egy adalék: a
mai napig ott dolgozik. Azt mondta, hogy onnan fog már nyugdíjba menni.
Egyébként, ha szembe jön az utcán semmi különbség sincs közte és egy más
foglalkozású ember között. Aztán megmutatta milyen szerszámokkal dolgoznak,
elmondta a metódusát, hogy hogy zajlik egy ilyen felkészítés. És azt gondolom,
hogyha az ember megfelelően felkészült ideológiailag, emberileg egy ilyen do-
logra, akkor azt kell hogy mondjam, hogy ez teljesen normális munka lehet. Az
autó a roncstelepen analógia lehet, hogy kicsit erős vagy furcsa, de tökéletesen
így működik a dolog. Amikor már nincs szükség arra a testre, akkor a kegyeletet
természetesen meg kell adni, de onnantól mondhatjuk, hogy az csak egy tárgy.
A lényeg, a lélek és a szellem. Olyankor a testben az esszencia már nincs jelen.
Egy másik barátom szokta mondogatni, hogy: "a koporsón nincsen zseb", ha
érted, hogy mire gondolok.
És ha van egy másik lezárási lehetőségem, akkor azt gondolom, hogy azért az
egy fontos elem a filmezésnél és a képzőművészetben is, hogy a film ugye
azért van, hogy megnézzék, a kép arra van, hogy valaki megvásárolja, kitegye,
fölakassza, nézegesse. Azt is fontos megjegyezni, hogy ezek elsődlegesen az
alkotónak szólnak. Ez az én filozófiám szerint azt jelenti, hogy az ember a saját
maga épülésére, a saját maga „boncolására”, analizálására készíti ezeket a
produktumokat. Mégpedig azért, hogy megpróbálja magát. Egy kihívás elé ál-
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lítsa magát és azt a lehető legjobban valósítsa meg. Amikor az ember azt
mondja, hogy készen van, akkor soha nem arra gondol, hogy valakinek meg
akar felelni, csak kizárólag saját magának. A mű ekkor van készen, ekkor válik
önállóvá és szabaddá és utána önállóan működővé. Mind egy film, mind egy
festmény, akkor éri el ezt az állapotot, amikor az alkotó azt mondja, hogy készen
van, és ez azt jelenti, hogy a saját elvárásainak megfelel. utána, hogy más
hogy látja, tetszik, nem tetszik, az már mindenkinek a saját viszonyulása. Mint
ahogy az ember a gyerekeit is próbálja neveléssel és okítással, és szeretge-
téssel körül venni, de egyszer csak mégis el kell engedni az életbe. Ez ugyan-
úgy vonatkozik egy filmre, egy műalkotásra is, és a mű a beletett energiát,
üzenetet hordozza, viszi tovább, és aki nyitott rá, annak át is adja azt.

III. „Mosolygó Kamera” Humoros 
Amatőrfilm Szemle 
Csongrád, 1986.06.24-27.

győri díjazott: különdíj: Kovács Róbert (Tungsram AMS, Győr): Nem úgy van
az, mint volt régen

Mosolygó Kamera Amatőrfilmes Tábor, 
Csongrád

(visszaemlékezések egy 1985-ös forgatási fotó kapcsán, amelyen Királyfalvy
E. László és Hadarics Gábor vett részt)

Királyfalvy E. László: 
„Ma fotókat kerestem itthon. Mellékelek fény-
képet Hadarics Gáborról (FF, 1985), és ma-
gamról a kérdéses időszakból (1985, fél fotó,
Szegeden a városi TV előtt készült, ahol gya-
korlatilag egy régi közvetítő kocsi állt az épü-
letben, mint technika). 17 éves fiam imént
eléggé vigyorgott, látva milyen vékony voltam
egykor és megjegyezte, hogy soha ne próbál-
jam még egyszer fodrászhoz küldeni. utána-
nézek filmjeimnek, valahol VHS-en is
megvoltak anno. Mert mentek előzetesként a Rába mozi Európa kamarater-
mében. 
Sztori? Az van bőven. Az általad felsorolt filmek közül az egyik úgy kezdődik
(Az én világom), hogy a szerdai virágpiacról Némó (Németh zsolt) a szürke ka-
bátomban végigrohan a belvároson a Mosoni-Duna (piac) felé, mindenkit fél-
relök, mert menekülőse van, én pedig futok utána az S8-cal, egészen a
Kishalásztól a part felé menő, majdnem üres kicsi utca végéig, ahol Obermayer
József áll a kalapomban a falnak dőlve és nagyjából vele szemben egy, a Ma-

rika presszót sűrűn látogató művészek által kedvelt csinos kis hölgy áll (sajnos
a neve már nincs meg). Erre mondták Hajdúböszörményben, az előzsűrizéskor,
hogy "depressziós filmeknek helye itt nincs, oldja meg az alkotó a maga gondjait
és ne adja át nekünk, itt kérem már a nagybőgő is felköti magát". Amúgy igazuk
volt.
Szívesen emlékszem a bulikra és közös megbeszélésekre az igazán nagy ka-
liberű emberekre, akik mellett a kezdők, kisebbek a már így vagy úgy kifutottak
is megfértek, labdába is rúghattak - ha akartak.”
Hadarics Gábor:
„…Ahol a postás jön, az Csongrádon készült, a "Mosolygó kamera" címet viselő
amatőrfilmes nyári táborban, 1985-ben. A Marton Frigyes, a Rádiókabaré ala-
pítója, rendezője vezette. (Szinte biztos, hogy a Győri Amatőrfilm Stúdió fizetett
be minket, amennyiben fizetős volt.) Az itt készült filmem viselte a "Magány"
címet. Az a sztori, hogy a főállású postás bácsi magának címzett levelet kéz-
besít saját maga címére. Sajnos, nyoma veszett, pedig Haffner Szabolcs egy
fiatal hegedű művész ismerőse játszotta fel magnószalagra a hegedűszólót, a
néhai PSVMK termében.) Soha annyit nem nevettünk egyvégtében a muszte-
rek közös megtekintésén, mint akkor a tábor végén. ( A Szuper 8-as filmeket
egy-két nap alatt előhívatta tábor vezetése Pesten, és visszahozták Csong-
rádra.) Na ennyi jutott eszembe a küldött képek láttán. Lexit üdvözlöm! Sokat
lazultunk, csavarogtunk és söröztünk együtt.”

Mosolygó kamara Tábor, Csongrád, 1985

Fonyódi kiáltvány

(Forrás AMATŐRFILM 86/3)

A Magyar Amatőrfilm Szövetség 1966. január 16.-i újjáalakulása jelentős ese-
mény volt, nem csak az amatőrfilm mozgalom, hanem a magyar demokrácia tör-
ténetében is. A társadalmi élet minden területén meglévő centralizált irányítási
struktúrával szemben egy olyan demokratikus modell jött létre, amely annyira
más volt, hogy a demokratizálódó társadalmi gyakorlat csak közel másfél évtized
múlva, az egyesületi törvénnyel érte utol. Az eltelt húsz év igazolta a szövetség
létjogosultságát, de ez a létigazolás sem mond ellent a változások szükséges-
ségének. 
A nyolcvanas évek közepére kialakult egy nemzedéki törésvonal a negyven év
feletti és a húsz év körüli alkotók között. A mozgalom vezetésében még mindig
az alakulás időpontjában volt húszévesek tekinthetők fiatalnak, az azóta felnőtt
korosztályok objektív, vagy szubjektív okokból nem kerültek vezető pozícióba.
A feszültségek már annyira felhalmozódtak, hogy a mozgalom károsodása nélkül
a változás tovább nem halogatható. Be kell látni, hogy az eddigi intézményesített
formák nem működnek megfelelően, ezért a demokratikus alapelvekkel össz-
hangban új módszereket kell bevezetni. Erre a célra a legalkalmasabbnak vala-
milyen rotációs rendszer látszik, vélhetően rövidebb távon nagyobb intenzitású
munka is elvárható a tisztségekre megválasztottaktól. Szakítani kell azzal a for-
mális jelölő bizottsági gyakorlattal, amely a választás napján és az éppen jelen-
lévőkből próbál jelölteket állítani. Ezért a Jelölő Bizottságot a választást megelőző
évi küldöttgyűlés válassza meg, így egy évük marad a munkára. 
A szövetség demokratikus hagyományaiból kiindulva nyíltabbá, demokratiku-
sabbá kell tenni a szövetség működését. Az operatív döntések kivételével minél
szélesebb rétegeket kell bevonni a döntésekbe és azoknak a lehető legszéle-
sebb nyilvánosságot kell biztosítani. Törekedni kell arra, hogy a tájegységi fóru-
mok minél jobban betöltsék funkciójukat, hogy a dolgok ne fentről lefelé, hanem
lentről fölfelé változzanak. Meg kell találni a klubok támogatásának új, hatékony
formáját és anyagilag is segíteni a filmek készítését, mert művek nélkül nincs
mozgalom! 
A videotechnika most érkezett el a frontáttörés stádiumába Magyarországon.
Mindenki a videóról beszél és a filmet, mint idejét múlt eszközt emlegetik. Elis-
merve az új eszköz nagy jelentőségét - sőt a nemzetközi szervezetben éppen a
magyar szövetség állt az élére annak a mozgalomnak, amely a videó egyenjo-
gúsításáért harcol - itthon a film jogainak a védelméért kell síkra szállni. Egyrészt
azért, mert véleményünk szerint a két technika még hosszú távon együtt fog lé-
tezni, másrészt, mert a kispénzű amatőrök belátható időn belül nem jutnak vi-
deóhoz, és ezért őket nem lehet leírni. 
Úgy véljük ma is időszerűek a szövetség elé 1966-ban kitűzött célok: „az ama-
tőrfilmesek (videósok) eszmei, művészi, technikai felkészültségének fejlesztése;
az amatőrfilm (videó) szakkörök, klubok, stúdiók, egyéni amatőrök támogatása,
közöttük kapcsolatok kiépítése, elmélyítése és ápolása; az amatőrfilm (és videó)
mozgalom céljainak és eredményeinek megismertetése és terjesztése, külföldi,
hasonló célú szervezetekkel kapcsolatok kiépítése és fenntartása.” Ezen kívá-
nunk munkálkodni. 
Fonyód, 1986. június 28. 
Ács Miklós ▪ Czabán György ▪ Egyeg Jolán ▪ Kiss István (B) ▪ Krasznói András
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▪ dr. Oláh Imre ▪ Bárdossy Pál ▪ Deák Péter ▪ dr. Gulyás László ▪ Kiss István (Sz)
▪ Medgyesi Gabriella ▪ Pörös Géza ▪ Simó Sándor ▪ dr. Buglya Sándor ▪ Dékány
István ▪ Kerekes László ▪ Kövesdi Gábor ▪ L. Nagy László ▪ Rinyu Andrea 

(Kisalföld, 1986.10.04.)

Október 9-től 12-ig
Győrre figyel itthon és
külhonban az amatőr fil-
mesek népes tábora: itt
rendezik a sorrendben
hatodik nemzetközi fesz-
tivált a díjnyertes ama-
tőrfilmekből. A városi
művelődési központ ke-
belében működő győri
amatőrfilmes csapat
nem kis vizsga előtt áll,
hiszen Európa 14 orszá-
gából jelentkeztek részt-
vevők. 

Mint dr. Haffner Szabolcs, a győri Amatőrfilm Stúdió vezetője elmondta, orszá-
gonként egy-egy órás kollekciót hoznak a partnerek az ottani díjnyertes alkotá-
sokból. Tíz fődíj talál gazdára, ezek egyike a legjobb nemzeti kollekció
elismerésére szolgál. A többi díj nem sorrendiséget jelöl, hanem különdíjként
kerül kiadásra. (Különdíjat ajánlott föl az Országos Közművelődési Központ és
a Tungsram győri gyára is.) 
Magyarországot ugyancsak egy kollekció képviseli. A filmeket a Magyar Ama-
tőrfilm és Videó Szövetsége elnöksége válogatta. Az összeállításban győri alkotó,
Kocsis Tibor, Sírfelirat című filmje is helyet kapott. (Az akkor húszéves fiatalem-
ber 1984-ben az ENSz által patronált egyik korosztályos bécsi fesztiválon díjat
nyert ezzel a munkájával.) 
A díjnyertes amatőrfilmek 6. nemzetközi fesztiváljának zsúfolt a programja. Ok-

tóber 9-én délután 2 órakor előbb fogadást adnak a résztvevők tiszteletére, majd
egy órával később a Petőfi Sándor Városi Művelődési központban zámbó József,
Győr tanácselnöke megnyitja a fesztivált. A csütörtöki nyitónap délutánján, majd
pénteken délelőtt és délután megállás nélkül forognak a vetítőgépek. Szombaton
Fertődre viszik a résztvevőket, kastélynéző lesz, muzsikaházbeli látogatás, ba-
rokk zenei műsor. Este 9 órától információs vetítéssel és konzultációval zárul a
szombati program. Az ünnepélyes eredményhirdetésre vasárnap délelőtt 10 óra-
kor kerül sor, tizenegytől pedig bemutatják a díjnyertes alkotásokat. Délután egy
órakor Jankovits György, a Győr Megyei Tanács általános elnökhelyettese zárja
ünnepélyes keretek között a fesztivált.
- Ha sikere lesz a fesztiválnak - mondja dr. Haffner Szabolcs -, az a Győri Ama-
tőrfilm Stúdió kollektív sikere lesz. Ha nem, akkor a kudarc is a miénk. A győri
stúdió mintegy 22 aktív filmese ezekben a napokban keményen dolgozik, készül
a vizsgára. Mert valóban vizsga képviselni a magyar amatőrfilmeseket, no meg
a szűkebb pátriát, Győrt, Győr-Sopron megyét. Magyarországon két nemzetközi
fesztivált rendeznek. Az egyik a kecskeméti, amelyen egészségügyi témájú ama-
tőrfilmeket mutatnak be. A másik a díjnyertes amatőrfilmek nemzetközi feszti-
válja, ezt kétévenként rendezik meg Győrben. Figyelemre érdemes összefogás
eredménye volt eddig is, s lesz bizonyára ezután is a siker. A fesztivált támogatja
a Művelődési Minisztérium, az Országos Közművelődési Központ, sokat segít a
megyei tanács, a városi tanács művelődési osztálya, s természetesen a feszti-
válnak helyet adó városi művelődési központ is. 
A fesztivállal egyidőben láthatják az érdeklődők a művelődési központban a
Kecskeméti Naiv Múzeum Bánszky Pál-kiállítását és a Győri Amatőrfilm Stúdió
tagjainak képzőművészeti alkotásait bemutató tárlatát. (N. Magyar)

Díjnyertes Amatőrfilmek VI. 
Nemzetközi Fesztiválja 
Győr, 1986. október 9-12.

15 ország 72 filmmel szerepelt. A zsűri elnöke Bán Róbert volt. Győri filmes nem
volt a programban.

Hadarics Gábor hangulatfotói a fesztiválról
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Előszó helyett

Egy fesztivál sikerében nemcsak a filmek színvonala döntő, hanem fontos sze-
repet játszik a mindenkori kulturális keretprogram is. 
A Győrbe utazó fesztiválvendégek bizonyára csak néhány kiemelkedő alkotásra
emlékeznek vissza évek múlva, viszont sokáig felejthetetlen marad egy-egy ba-
rátok körében eltöltött óra, egy kellemes kirándulás, egy színvonalas koncert
vagy táncbemutató. A vendégek köre fesztiválról fesztiválra alig változik és alig
bővül. Mi magunk együtt öregszünk a rendezvénnyel. Az öregedés persze csak
a fesztiváli hangulaton érezhető. Már nem akarjuk kirúgni a ház oldalát. Elüldö-
gélünk egy kis tánczene mellett. 
Amikor a fesztivál születése körül bábáskodtunk, több cél lebegett a szemünk
előtt. Külföldi filmeket mutatni amatőrfilmeseinknek, erősíteni szépen alakuló
nemzetközi kapcsolatainkat, jó hírünket öregbíteni a világban. A győriek vendég-
szeretetét sem akartuk kihasználatlanul hagyni. Fesztivál viszont volt elég a vi-
lágban, amelyek közé nagyon nehéz betörni, nehéz elfogadtatni egy új
nemzetközi rendezvényt egy szocialista országban. Profilt kerestünk a győri ren-
dezvénynek, s mivel hasonlót nem találtunk a hetvenes évek elején, megszületett
a díjnyertes filmek fesztiválja. 
Tizennégy év után már lehet mérleget készíteni. Van ami sikerült, van ami nem.
Például Győr nevét ismerik a nemzetközi amatőrfilmes mozgalomban, a filmek
színvonala viszont - mint az idén is - nagyon változó. Talán az emelkedő áraknak
is köszönhetjük, hogy kevés a fesztiválvendég, az érdeklődő, pedig most is 16
országból kaphatnánk egy-egy szeletet. De mindenekelőtt új ismerősöket, akik
a filmezés kapcsán országhatárokon át őrzik a barátságot Lehet-e nemesebb
célja egy öntevékeny művészeti fesztiválnak? (Dr. Buglya Sándor)

„Győr városát csak átutazóként ismertem. A díjnyertes amatőrfilmek nemzetközi
fesztiválján először veszek részt a zsűri munkájában. Eddig nem tudtam, hogy
Győr ilyen szép és vendégszerető hely. Ez utóbbit különösen elmondhatom a
fesztivál rendezőiről, a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ kedves mun-
katársairól, mindazokról, akik immár 1972 óta gondos vendéglátói ennek a - ma-
gyar amatőrfilmesek számára - fontos filmfesztiválnak. Úgy érzem, hogy
legközelebb már barátok közé jövök.” (Mihályfy László)
„Egyetlen, amit hiányolok - nincs nyilvános vita. Számunkra a legfontosabb: köz-
vetlen találkozás a publikummal. Ha az utcáról jöttek azt kiáltják: „Hé, fiú! Nem
figyeltél oda! Ezek nem mi vagyunk!” El kell viselni. Egy rossz film is lehet jó
példa arra, hogy legközelebb nem szabad így csinálni…” (Karl-Heinz Stecke-
lings, NSZK) 

„A fesztiválvendégek közül én érkeztem legmesszebbről. Nemcsak az időjárás
melegét, hanem az emberi melegséget is éreztem. Kedvesek az emberek, ked-
ves a város, kellemes a környezet. Köszöntöm e fiImművészetet, Magyarország
és a film barátságát.” (Georgi Csigogidze, Tbiliszi Pionerfilm) 
„A győri szervezéssel én, mint vendég nagyon elégedett vagyok, a magyarok

vendégszeretete szívélyes és nagyszerű. Győr egy nagyszerű város, mindenek-
előtt a régi belvárosban restaurált házak nagyon mély benyomást tettek rám. A

városmag, a belváros olyan, hogy Finnországban, vagy bárhol másutt sincs ilyen.
A fesztivál gondolata jó. Talán egy kicsit még jobban kellene a filmek abszolút
minőségére figyelni. Még mindig túl sok gyenge (technikai) minőségű film van.
Mi lenne, ha egy technikai zsűri előválogatna technikai szempont alapján? Má-
sodszor vagyok itt Győrben. Minden alkalommal találkoztam régi barátokkal és
találtam újakat is. Talán ez a legfontosabb eredmény.” (Wolfgang Wiesolek, Finn-
ország)

VAN MÁR TÖRTÉNELMÜNK… 

zajlik a 6. Díjnyertes. Nézem a filmeket, de gondolataim elkalandoznak. Hová
jutottunk? Az előcsarnokban számítógép igazít el a programról, a vetítést rádión
vezénylik (már nem fényszegény-xenonlámpa lövi át a képet a termen), a tár-
salgóban TV-n fut a program. Eszembe jut az első fesztivál, amikor mindez még
nagyon dadogva ment. Az első zsűrielnök, Nemeskürthy a döcögő technika miatt
felállva tiltakozott. (Szaló a harmadik kísérlet után is a végéről kezdte vetíteni
az egyik szovjet filmet.) Apropó Nemeskürthy. Mennyi jeles név fordult itt meg
14 év alatt. Ki ne emlékezne a Lomonoszov-díjas Vituhnovrakijra, az azóta
Oscar-díjassá lett Szabó Istvánra. És a rengeteg filmre. (Több mint félezer film
futott itt le - melyek között jó is volt.) 
Rengeteget beszélgettünk - kirándultunk. 
Külön érdekessége most a hatodiknak, hogy a zsűriben 4 fő visszaeső van
Wiesolek, Riess, Mihályfy, Fábián. Fábián annak ellenére, hogy minden évben
megkérdezik - mit vár a fesztiváltól, a válasza: Ettől? Ettől semmit, amint díjról
van szó, olyan ez, mint a lóverseny. (Megtudtam, szereti a lovakat.) 
Aztán volt, amikor szégyelltük magunkat, amikor a kitűnő spanyol antifasiszta
filmeknek a zsűri nem mert díjat adni. És egy nagyon kedves emlék: Pozsgai
néni. Látom fejkendős, töpörödött alakját, amint Bánszky mellett állva, az aulában
mondja kedves versét a varrótűről.
Ma is itt van ő - néhány kedves képével és szellemével. 
Jeles napjai ezek az amatőrfilmes történelemnek. 
És néha izgalmasak a filmek. A finnek mindig jók, az osztrákok ás németek pre-
cízek, és persze a magyarok, Mandolesi mindig meg akar lepni - de a végén
mindig ő lepődik meg, amikor filmjeit féléves késéssel kapja vissza. Ilyenkor
megfogadja - többet nem kezd velünk -, de aztán újra jelentkezik, egyszóval
amatőrfilmes. 
Csak többen lennénk. Kovács Róbert 
Összeötlötték: Bakonyi Tibor ▪ dr. Haffner Szabolcs ▪ Kocsis Tibor ▪ Mészáros
Antal ▪ Nagy Martina ▪ Nagy Péter ▪ Tóth Erzsébet ▪ Tóth Tamás
Felelőtlen kiadó: dr. Haffner Szabolcs 
(A fenti felsorolás, ugyan a fesztivál filmcímeiből összeállított, humoros, ma már
érthetetlen írásnak szól, de azt hiszem nagyjából lefedi a szervezőket.)
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A finnek meglepetése - 
Fesztivál félidőben 

(Kisalföld, 1986.10.11.)

Félidejéhez érkezett a díjnyertes amatőrfilmek nemzetközi fesztiválja Győrött. A
rendezvényen dr. Haffner Szabolcs, a házigazda stúdió vezetője köszöntötte a
résztvevőket, s Józsa Károly, a városi tanács elnökhelyettese mondott ünnepi
beszédet. Az első másfél versenynapon harminc filmet nézett meg a zsűri, és
az érdeklődők tábora, bemutatta kollekcióját az osztrák, olasz, finn, szovjet, NDK
és argentin amatőrfilmesek csoportja. Műfajilag a legváltozatosabb kínálatot lát-
hatták az érdeklődők, mint ahogy azt a zsűri elnökétől, Mihályffy Lászlótól meg-
tudtuk. Volt emulzióra karcolt animációs munka, lírai portré, s ami a két végletbe
belefér. 
- Nem lesz könnyű versenyeztetni a műfajokat - mondta a zsűri elnöke. - A ma-
gyar amatőrfilmeseknek, szakembereknek azonban rendkívül fontos ez a győri
szemle, hiszen láthatják, milyen szinten áll a többi nemzet, s jó pár tanulsággal
lehetnek gazdagabbak. Az eddigi kínálatból a finnek kollekciója volt a legnagyobb
meglepetés. Emberközeli, meggyőző volt, amit hoztak. Mint rendező, eddig jó
pár nemzet filmjeivel volt módom találkozni, de együtt nemzeti kollekciókat még
nem láttam. A tanulság félidőben annyi: a magyarok általában magas színvona-
lon dolgoznak, ám van még javítanivaló operatőri, s más szinten, amire jó ha-
tással lehet az összehasonlítás. 
A zsűri lengyel tagja, Antoni Kreis úgy nyilatkozott, hogy mind a szervezés, mind
a propaganda nagyon tetszik Győrött. Minden résztvevőt a saját nyelvén kö-
szöntöttek, s címerrel, zászlóval tisztelték meg. A technikai berendezésekkel is
nagyon elégedettek a külföldiek. Műsoron kívül - mivel zsűritag - három filmjét
is láthatja majd a közönség, s ő a katowicei filmklub vezetője. Az, hogy a kiírás
szerint díjnyertes munkák vehetnek részt a fesztiválon megkönnyíti a zsűri mun-
káját, hiszen eleve technikailag megfelelő filmekkel találkoznak. Ami tegnap még
hátra volt: a bolgár, a svájci, a spanyol, a japán, a jugoszláv és a francia ver-
senyfilmek programja - feltehetőleg sok nézőt vonzott. A sok persze viszonyla-
gos, hiszen ma az amatőrfilmeknek épp olyan nehéz közönséget találni, mint a
profi művészfilmeknek. Közegük is inkább a kisközösségek közege, amelyeket
akár közvetlenül is érint egy-egy feldolgozott téma. Ennek ellenére a filmesek
közösségén kívülieknek is hasznos lehet a látogatás a vetítéseken a győri Petőfi
Művelődési Központban. (P. M.)

XVI. Országos Néprajzi 
Amatőrfilm Szemle 
Dombóvár, 1986.11.14-15.

32 film került a versenyprogramba.
győri díjazott - különdíj: Kovács R. Ákos (Tungsram Ams, Győr): A tetoválás

XVI. Észak-Dunántúli Amatőrfilm Szemle
Veszprém, 1986.11.29-30.

A filmszemlére 18 S8-as és 15 videó alkotás érkezett.
zsűri: Csányi Miklós, Dékány István, Patka László, Péterffy András, zalán Vince,
Hegyeshalmi László
győri díjazottak: II. díj: Hartyándi Jenő (Győri Afs): Születésnapi hallucinációk
- Tömör megfogalmazása, történelmi-politikai érzékenysége „elemelt-felemelet”
szerkezete és gondolatvilága okán válik ki a mezőnyből. ▪ III. díj: Hadarics Gábor
(Győri Afs): Fogyatkozás - Önmaga helyzetét, közérzetét, létállapotát figyelemre
méltóan feldolgozó munka.

Kishír 

(Kisalföld, 1986.12.03.)

Amatőrfilmesek sikere - Az Észak-dunántúli Tájegységi Amatőr Filmfesztiválon,
amelyet november 29-30-án Veszprémben rendeztek, a Győri Amatőrfilmstúdió
tagjai szép sikerrel szerepeltek. Hartyándi Jenő „Születésnapi hallucinácIó" című
filmjével második díjat. Hadarics Gábor „Fogyatkozás" című filmjével harmadik
díjat nyert. A külön díjat dr. Kárpáti György „Soproni szimfónia' című filmje nyerte.

Egy másik animációs filmterv

Fila Sándor egy „jazzes” haver volt, sajnos már több éve nem lehet velünk.
Rengeteg grafikát rajzolt annak idején (1982-1990) az általam szerkesztett Jazz
Studiumba. Erre a megkezdett, de nem befejezett együttműködésre már nem
is emlékeztem, de tanulságos lehet, hogy találódnak ki egy rajzfilm figurái.



1987
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Január elsejével megszűnik a „Május 1. Kultúrpark”, amellyel valójában a vidám park szűnik
csak meg véglegesen, az állatkert és a sportcsarnok más néven működik tovább ▪ 1987. ja-
nuár 11-én arra ébred Győr városa, hogy szinte teljesen járhatatlanok lettek az utak. Három
napig megállás nélkül hullott a hó és mínusz 17 Celsius fok volt a napi középhőmérséklet. ▪

augusztus 29-én megnyílik a Pálffy söröző ▪ ismét vannak nemzetközi jazzkoncertek Győrben
a Petőfi Sándor Ifjúsági Házban Kecskeméti Anikó szervezésében, a korábbi letiltás miatt Har-
tyándi Jenővel a háttérben, kezdenek lazulni a jazzal kapcsolatos eresztékek ▪ november 28-

án adták át Győr második szállodáját a Klastrom Hotelt az egykori karmelita kolostor
műemlék-épületében ▪ beindul a TK Jazzklub Fülöp Péter és társai vezetésével a Tanítóképző
Főiskolán, köztük Szabados György legendás szólókoncertjével, amit rögzített Hartyándi Jenő
VHS kamerája, ez előtt ez lehetetlen lett volna, az egy évvel korábban megjelent első videóka-
merák tették lehetővé egy teljes koncert rögzítését, erről az időszakról még alig vannak kon-
certdokumentációk ▪ elhunyt Szombathelyi László (zenta, 1943-Győr, 1987) hányatott sorsú
szobrász, a győri underground művészeti életet befolyásoló személyiség. Életrajzát lásd a

1994-es évnél, Nagy Péter később (2002) dokumentumfilmet készített életéről a pályatársak
és dokumentumtöredékek felhasználásával. ▪ Tanai Csaba underground muzsikus (Teknős-

bika), filmes, elkészíti Lassulás című kísérleti filmjét Nagy Péterrel, majd Amszterdamba disszi-
dál. A rendszerváltás után visszatér Magyarországra, Győrbe. Nagy Péter ebben az évben

Szentendrére költözik, majd onnan Budapestre, tíz év múlva újra Győrbe költözik. Nagy Péter
már részt vesz a Győri Vizuális Műhely (1989), az első győri, független filmes és fotós csoport
létrehozásában, majd a Mediawave Fesztivál elindításában, amelynek rövid megszakításokkal

főmunkatársa, designere a napjainkig (e kiadványnak is).

ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 
Budapest Duna-parti látképe, a budai vár és az Andrássy út környéke a világörökség része ▪
Grósz Károly a Minisztertanács elnöke ▪ Milosevic előretörése Szerbiában ▪ A lakitelki talál-

kozó résztvevői nyilatkozatot intéznek a párt vezetőihez ▪ Kezdetét veszi az első intifáda
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Arizonai ördögfióka (r. Joel Coen, Ethan Coen) ▪ Kárhozat (r. Tarr Béla) ▪ Dirty Dancing (r.
Emile Ardolino) ▪ Tőzsdecápák (r. Oliver Stone) ▪ Szomszédok (331 fejezet, a. Horváth Ádám)

▪ Hótreál (r. Szabó Ildikó) ▪ Viszontlátásra, gyerekek! (Louis Malle)



NYÍLT LEVÉL

(Forrás AmatőrFilm 87/1-2)

A Magyar Amatőrfilm és Video Szövetség Elnökségének

Tisztelt Elnökség!

Különösnek tűnhet, hogy mi amatőrfilmesek nyílt levélben fordulunk Önökhöz,
hiszen a személyes találkozások alkalmával sort keríthettünk volna az alábbi
pontok megbeszélésére. Mégis ezt a formát választottuk, mert úgy gondoljuk,
szüksége van ezeknek a kérdéseknek a nyilvánosságra. Ilyen módon más ama-
tőrfilmesek is csatlakozhatnak felvetéseinkhez támogatva, kiegészítve azokat,
másrészt fontos, hogy az itt felsorolt, megoldásra váró problémák sorsa követ-
hető és számonkérhető legyen. 
Mi - e levél aláírói - úgy véljük, hogy a MAFSz egyre kevésbé tudja megoldani
azokat a feladatokat, amelyeket a magyar amatőrfilm képviseletével vállalnia
kell. A szemléken feltűnő és a zsűrik által is elismert alkotások elvesznek a szé-
lesebb, nem szakmai közönség számára, mert a MAFSz nem foglalkozik a filmek
menedzselésével. Nem jött létre amatőrfilmes közösség sem, hiányoznak a stú-
diók közötti kapcsolatok. 
Az utóbbi években egyre inkább megfigyelhető az amatőrfilmes tábor differen-
ciálódása. Az eltérő hozzáállással és céllal készülő művek különbözősége szem-
betűnő. A Szövetség ennek ellenére úgy tesz, mintha vele szemben minden tagja
azonos elvárásokat állítana, és úgy lép föl, mintha az amatőrfilmben a szabad-
idős tevékenységet kellene támogatnia. Nem veszi figyelembe, hogy az ama-
tőrfilm mindenkori színvonalát nem a hobby-filmek, hanem a művészi igénnyel
készült művek jelentik. Tehát a legfontosabb elméleti feladat az amatőrfilm fo-
galmának újradefiniálása lenne, olyan módon, hogy az tükrözze a kialakult hely-
zetet, az indíttatások közti különbségeket. Például szükség van a
nonprofessionaI film fogalmának terminológiai és tartalmi elválasztására külö-
nösen azért, mert ez a fajta filmes hozzáállás nemzedéki tartalommal bír. 
Az általunk legfontosabbnak ítélt teendők az alábbiak: 
1. Tájékoztassa a MAFSz a tagságot az amatőrfilmforgalmazás jogi kereteiről,
illetve dolgozzon ki új lehetőségeket. Szükség van terjesztésre szánt blokkok
összeállítására hetven-nyolcvan perces felbontásban, régi és új amatőrfilmekkel. 
2. Kutassa fel a szövetség a Moziüzemi Vállalatokon keresztül nyíló további le-
hetőségeket, és szorgalmazza amatőrfilmek vetítését a profi filmeket játszó vidéki
és fővárosi mozikban. 
3. Juttassa el az amatőrfilmeket a kábeltévé hálózatokhoz. 
4. Jelenleg az országban csak néhány filmklubban vetítenek rendszeresen ama-
tőrfilmeket (pl. Benkó-klub, Műcsarnok, Szegeden a 8.15-ös filmklub). A MAFSz
a Filmklub Szövetséggel konzultálva juttasson el amatőrfilm blokkokat más film-
klubokhoz is. Teremtsen fórumot a Szövetség az amatőrfilmnek, hívjon össze
szűkebb szakmai összejöveteleket is. Ne a fesztivál legyen az egyetlen alkalom,
ahol az amatőrfilmesek egymással és a közönséggel találkozhatnak. 
5. A Szövetség éljen a Joshfilm-Fischerfilm által már korábban felajánlott lehe-
tőséggel. A stúdió saját mozijában vetítéseket szervezne a MAFSz archív anya-
gából is. 
6. A fonyódi amatőrfilmes táborban már felvetett kérdésekre utalva: 
a) A MAFSz vezetésében nyitottabb szervezeti formára van szükség. Az elnök-
ségbe való jelölésnél és választásnál demokratikusabb eljárást kell alkalmazni,
hogy a fiatalabb amatőrfilmes generáció képviselete is biztosítva legyen. 
b) Az elnökségi pozíciók betöltésének időtartamát egy évre, az újraválasztható-
ságot pedig háromszori alkalomra kell korlátozni.
Nem kívánjuk, hogy az amatőrfilm a profi filmes menedzselés bizonyos elemeit
átvéve elveszítse sajátos jellegét, de szeretnénk, ha mint amatőrfilm utat találna
közönségéhez. Reméljük ezen folyamodványunk ellentétben a korábbi próbál-
kozásokkal - mint pl. a Kőbánya vagy a Joshfilm elképzelései - eredményt érne
el, ezért kérjük a vezetőséget, hogy az áprilisi Országos Fesztivál megnyitóján
ismertesse, hogy a felvetett kérdésekkel mily mértékben ért egyet, illetve mennyi-
ben valósították meg javaslatainkat. Természetesen várjuk nyilvános válaszukat
is a sajtóban. 
Jóindulatukat előre is megköszönve
Budapest, 1987. január 23.

Mészáros Róbert (8,15-ös filmklub vezetője) ▪ Tolnai Katalin (ELTE Vizuális Mű-
hely) ▪ Fulcsik Tunde (ELTE Vizuális Műhely) ▪ Röhrig Géza (ELTE Vizuális Mű-
hely) ▪ Csákvári József (ELTE Vizuális Műhely) ▪ Bántfalvi András (ELTE Vizuális
Műhely) ▪ Kocsis Tibor (ELTE Vizuális Műhely) ▪ Pesty László (ELTE Vizuális
Műhely titkára) ▪ Rinya Andrea (Kőbányai Nonprofessional Film) ▪ Ács Miklós
(Kőbányai Nonprofessional Film. vezetőségi tag) ▪ Szőke András (Kőbányai Non-
professional Film. műszaki vezető) ▪ Kósa László (Kőbányai Nonprofessional
Film. vezetőségi tag) ▪ Medgyesi Gabriella (Stúdió 80. Tatabánya) ▪ Fuksz Lehel

(Stúdió 80. Tatabánya) ▪ Major Balázs (amatőrfiImes, Szeged) ▪ Sommer Andrea
(a Joshfilm—Fischerfilm elnöke egész stúdiójának nevében) ▪ Szabó Tibor (Bu-
davári Schönerz Stúdió) ▪ Bakók Csaba (amatőrfilmes Debrecen) 

Vélemény az „amatőrség” kapcsán…

(Forrás AmatőrFilm 87/1-2)

A proklamációk, kiáltványok, nyílt körlevelek, miegyebek egyfajta forradalmi ké-
szülődést sejtetnek; bibói gondolatok kívánkoznak ide: a legfontosabb társadalmi
és intézményesített végproblémák nem egyedüli megdicsőült lehetősége a min-
dent elsöprő, tűzön-vízen keresztüli forradalom. 
Ha egy vezető szervezet vagy testület a rábízott társadalmi feladatoknak egyre
inkább képtelen megfelelni, az előbb-utóbb olyan állapotba hozza, hogy a fele-
lősség és kilátástalanság vert szituációjából önként elmenekül, ha alkalma nyílik
rá, vagyis ha erős, koncepciózus, dinamikus utód jelentkezik. Ezt érezve kap-
csolódom szívesen a levélhez, ám néhány pontosítás és fogalmi azonosítás el-
kerülhetetlen. 
Életérzések megfogalmazásáról és testületi gondokról van szó. A sok szubjektív
alkotó és képviselete itt most közös eredőbe fut, persze fenntartásokkal. A szö-
vetség életében, a szűk 86-os intervallumban két sarkalatos problémát, két hely-
színt szeretnék újra megeleveníteni utalásaimmal. (Teszem ezt talán némi
információs jelleggel, mivel ezzel amúgy is hadilábon áll a „Szövetség”, nem be-
szélve azokról, akik e szűkös csatornát eleve elutasítják maguktól.)
Hajdúböszörmény. Országos Amatőrfilm Szemle. 
A legnagyobb, személyes gyalázkodásokig elmenő vitát, a konzultációs sorrend
akaratlagos felborítását eredményező Schön és Grószról, Ács Miklós filmjéről
van szó. A film ürügyén másodpercek alatt le- és kivetkőző vita rövid úton gene-
rációs ellentétekbe fulladt. Mi okozta ezt? A húsz éve amatőrfilmes pionírok 86-
ban azt a generációt képviselték, akik a filmmel együtt életüket is forradalmi
eszmék szolgálatába állították, a tervezett jövő érdekében. Tették ezt őszinte
becsülettel, hittel az eljövendőben. Ez a jövendő 86-ra kétségtelen bizonyíté-
kokkal szolgált. S mint jelen, a tervek távoli alternatívájaként is valahogy kudarc
és csalódottság-élményt eredményezett. 
Ennek néven nevezését a kognitív disszonancia elve jótékony homályba rejtőz-
tette. 
Hiszen ki az, aki szívesen ismeri be országos plénum előtt, hogy saját választása
nem a kívánt eredményt hozza? Ki az, aki szívesen mondja: amiben hittem, nem
úgy valósult meg, ahogy akkor és ott gondoltuk. 
A negyvenes évek generációja 86-ra csalódottá, konformistává vált és alkalmaz-
kodott lélekben is környezetéhez. 
Megjelent viszont 86-ban a huszonévesek generációja, akiknek mostanában dől
el végérvényesen az élete, a „jövője”. Akik olyan kilátástalan, cél nélküli szellemi
nincstelenségbe és esélytelen jelenbe nőttek bele (amit a felvetés szintjén jelez
a Schön és Grósz, vagy a filmhez zenei területről nem véletlenül választott Kont-
roll, vagy más, az Európa Kiadó, a VHK, vagy akár alternatívaként az a mai
„Nagy generáció”, akiknek tagjai például a költészet megújulásában a 40 és 50
közötti fiatal költő címet birtokolják). 
Jelzi ezt a Kőbánya Filmstúdió egész vonala. Az ő jelszavuk: „non professional”
a magyar film és filmművészeti főiskola kínálta lehetőségeket vizsgálva igaz jel-
szónak tűnik. Ám egyfajta jelszó, s elfeledkezve vagy egyszerűen nem tudomást
véve másokról, saját maga zászlaja. Nem a teljes amatőrfilm mozgalomé. (Hi-
szen remek amatőrfilmeket láthatunk akár olyan huszonévesektől - s a kor a mi-
nőséget illetően nem döntő - filmalkotók és idősebbektől egyaránt, akik
minőségük miatt jelentős tényezők, színes karakterek - lásd akár az országos
forgalmazásra került ujjhullám, Süti, vagy kísérleti, inkább képzőművészeti al-
kotásnak számító filmek vagy videók, például a Vetületek -, akikről, ha elfogadjuk,
hogy a non professional életérzés-film, úgy az utóbbiak kétségkívül nem azok.
S értéküket tekintve csak oly jók, ha nem jobbak.) 
Ám, hogy ne ismétlődjenek a „Nagy Generációk”, elengedhetetlen mégis, hogy
ez a vitathatatlanul a mozgalom és a társadalom vénájában friss vérátömlesz-
tésnek számító éra (Joshfilm, Kőbánya) megjelenjen a köztudatban, képviseletet
nyerjen vizuális és nyomtatott publikációban, illetve személyes képviseletben.
Ezért szeretnék többek között megismerkedni akár személyesen, vagy név sze-
rint mindazokkal, akik úgy érzik, hogy felelősségérzetük, képességeik szerint
időt és energiát tudnak áldozni arra, hogy a saját magukat egy új minőséget sej-
tető jelzővel harcba induló közösségnek, mintegy ezáltal kívül rekesztett alkotói
csoportnak a maga helyén és idején értékálló és felelős képviselői legyenek. 
Ha van vagy vannak ilyenek, ez óriási lehetőség, s valójában régen várt ese-
mény. Hogy mennyire az, ezt szemlélteti a következő helyszín. 
Fonyód, a szövetség központi vezetőképző tábora. (Mert vezetőségre szükség
van. Hogy ennek információs körülményei vagy korosztályi liberalizmusa meny-
nyire van jelen, az egy külön kérdés.) 
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Itt a Szövetség felépítményéről, kordokumentumairól nyertek tapasztalatot a
meghívottak és a Nem Meghívott Érdeklődők. Ez ugyanis a vezetőség tábora.
Hiszen, ha már eldőlt a vezetőség összetétele, akkor itt csak ők, és szűken vett
családtagjaik érdekeltek. Ez az új helyszín és szituáció csatlakozik az új gene-
ráció non professional igényéhez és Bibó alternatív elméletéhez. Itt mondta pél-
dául vissza Ács Miklós a MAFSz által hirdetett forgatókönyvi pályázaton nyert
20 000 forintját az őt körülvevő vélt vagy valós ellenérzések és atrocitások miatt.
(Vehetjük úgy, korosztálya nevében.) És itt lehetett leginkább feltárni azokat a
nehézségeket, melyekkel az Amatőrfilm Szövetség vezetősége, mint képviseleti
szerv önmagán belül is szembenéz. Hisz jól látható volt, hogy egzisztenciális és
hierarchikus gondokkal küzd, hogy bár érzi, lépni és megújulni kéne, de mégse
szívesen mellőzi a 20 év alatt szervezeti munkában együtt őszült vezetőségi ta-
gokat, akiket egymáshoz fűz sok-sok közös anyagi és szituációs gond, élmény.
Bár szinte napról-napra világosabbá válik az ő számukra is: a vezetőség a for-
malitás, a bizottságosdi és a gittegylet szintjére süllyed, ha nem változtat. De te-
hetetlen, ha nincs külső befolyás, ha úgy tetszik, segítő sebészkés. S itt a bibói
utalás értelme. A vezetőség tagjaiban felismerhető idegesség, bizonytalanság,
néhol féltő kétségbeesés a jövőért, ha néhol ez csak egzisztenciálisan jelentkezik
is, ezt jelzi. Tehát ha van megújulás, ha ez jól mérlegelt, komoly és erélyes, helye
van. S az hasznos a vezetőség, tagság, amatőr és non professional számára.
Legyen új generáció, új gondolat, új film, de ne csak ez. 
Ha ennek a huszonéves generációnak nem lesz képviselete, ha nem jelentkezik
súllyal, nyomatékkal minden lehetséges fórumon, ha nem talál célt, eltűnik, mint
a régebbi, ma oly aktuális „Nagy Generáció”, vagy kivárhatja, míg semmitmondó
múltja az idő takarásában kicsinosításra kerül. 
Legyen tehát és létezzen. De ne önmagában, s ne múltja és jelene nélkül szél-
sőségesen, nem tudomást véve korábbi nehézségek, korábbi sajátságok és más
vénájú szubjektumok figyelembevétele nélkül, mert egyedül lesz és értetlenül. 
Budapest, 1987. január 14. 
Ezek a sorok egyben aláírásomat is jelentik a „Nyílt levélhez „ amennyiben csa-
toljátok hozzá. 
üdvözlettel: Fuksz Lehel 

Felszabadulási pályázat '87 
Díjkiosztás, tárlatnyitás

(Kisalföld, 1987.04.04.)

ünnepélyes külsőségek között kiosztották az MSzMP Győr-Sopron Megyei Bi-
zottsága, a megyei tanács, a Győr Városi Tanács, a Hazafias Népfront megyei
bizottsága, a szakszervezetek megyei tanácsa, a KISz megyei bizottsága, a me-
gyei Lapkiadó Vállalat által meghirdetett 1987. évi Felszabadulási pályázat díjait,
amelyet idén az amatőrfilm és videó, valamint a fotó kategóriákban ítéltek oda. 
Tegnap Győrött a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központban rendezett díjki-
osztó ünnepségen jelen voltak a kiíró szervek, testületek képviselői, köztük dr.
Kreiter Mária, a megyei pártbizottság titkára. Dr. Kiss Imre, a megyei tanács mű-
velődési osztályának vezetője megnyitó szavakat mondott. Vadász Anna, a HNF
megyei titkára méltatta a felszabadulás óta eltelt időszak történelmi jelentőségét.
Beszélt arról, hogy a népi kultúra által táplált művészetekben együtt él a közös-
ség és az egyén alkotó szelleme. Értékelte az idei pályázatot, amelyre 16 alkotó
százharmincöt fotója, tizenkilenc alkotó 16 videófilmje érkezett; szinte valamennyi
formagazdagságról, magas fokú szakértelemről tanúskodott. 
Az ünnepi beszéd után Jankovits György, a megyei tanács általános elnökhe-
lyettese átadta a díjakat. 
Amatőrfilm-videó kategóriában hétezer forintos első díjat és Borsos-plakettet
nyert dr. Kárpáti György Alulnézet című filmjéért, a Győr-Sopron megyei ama-
tőrfilmesekre jellemző társadalmi érdeklődéséért. Öt-öt-ezer forintos második
díjat kapott Hartyándi Jenő Harmadik változat és Szünet című munkája videós
formanyelvi törekvéseiért és Nagy Péter Trallala című videófilmjéért. Három-há-
romezer forintos harmadik díjat vett át dr. Haffner Szabolcs és ifj. Szaló Lajos
Igen, uram! című videófilmjéért, Kárpáti Péter: Gondolj rám, című filmjéért, Ha-
darics Gábor és Obermayer József Lehetett volna című munkájáért. A zsűri két
első filmest két-kétezer forinttal jutalmazott sikeres bemutatkozásáért: Bieder
Géza Vízió című, Újvári Sándor Gyimesi ballada című munkájáért kapott díjat. 
A zsűri nyolcezer forintos klubdíjjal jutalmazta a Győri Amatőrfilm és Videostúdió
munkáját és a fiatalok támogatásáért, a győri amatőrfilmesekre jellemző társa-
dalmi problémák iránti érzékenységéért. 
Fotó kategóriában a zsűri három, egyenként hatezer forintos díjjal és Borsos-
plakettel jutalmazta magas színvonalú és sajátos fotós formanyelvi kollekciójáért
Bieder Géza, Hadarics Gábor és Szijártó Ernő teljesítményét. Öt-ötezer forintos
díjat kapott magas szintű, szakmai igényességről tanúskodó munkájáért Bodnár
István, Katona Miklós, Nagy Péter és Tihanyi László. A díjkiosztást követűen
rövid bemutató következett a díjazott munkákból. 

Ezután a Győri Műcsarnokban dr. Tóth László, a megyei pártbizottság osztály-
vezetője megnyitotta a Felszabadulási pályázat 16 alkotója, 62 művéből rende-
zett fotótárlatot. Hangsúlyozta: - Örömteli tény, hogy alkotóink művészi ábrázolás
gazdag eszköztárával rendelkeznek. Olyan képi grafikák, jelképrendszerek, mon-
danivalót dinamizáló színvilág birtokosai, amellyel, úgy hiszen, a hazai művészet
jeles demonstrációjává avatják a mai bemutatkozást. - Kitért egyes művek tar-
talmi és formai értékeire és elmondta: - Örülünk, hogy fotóművészeink mai ge-
nerációja méltó örököse, tehetséges követője a nagy fotós hagyományoknak, a
kiváló, a nagyszerű elődöknek, akik a győri és a soproni fotózást országos és
nemzetközi rangra emelték. Élményekben megcsonkítottnak érezzük magunkat
amiatt, hogy néhány országosan is ismert, beérett, tekintélyes művészünk tá-
volmaradt a pályázattól, a mai kiállítástól is. Befejezésül megtekintésre ajánlotta
a tárlatot. (V. L.)

Győr-Sopron Megyei Felszabadulási 
Pályázat 
Győr, 1987.04.04.

győri díjazottak: II. díj: Hartyándi Jenő (Győr): Harmadik változat; Szünet ▪
Nagy Péter (Győr): Trallala, III. díj: Dr. Haffner Szabolcs – Szaló Lajos (Győr):
Igen, uram ▪ Kárpáti Péter (Győr): Gondolj rám ▪ Hadarics Gábor – Obermayer
József (Győr): Lehetett volna - elsőfilmes díj: Bieder Géza: Vízió ▪ ujváry Sándor:
Gyimes, klubdíj: Győri Amatőrfilm Stúdió

Az 1987-es megyei felszabadulási pályázaton szerepelt és díjat
nyert filmekből
AMATŐRFILM ESTET
rendez a Petőfi Sándor Művelődési Központban (Győr, Árpád u. 44.)
1987. április 23-án, csütörtökön, 18 órakor
Műsor: Hartyándi Jenő: Szünet (videó) 3 perc (kísérleti film: új, érdekes eljárással
készített videó felvételi trükk) ▪ dr. Czigány Jenő: Vadvirágok (S8-as film) 12 perc
(dokumentatív jellegű, erdők, mezők jellegzetes virágait bemutató film) ▪ Nagy
Péter: Trallala (videó) 13 perc (kísérleti, játékfilm – Felszabadulás pályázat II.
díj) ▪ Bieder Géza: Vízió (S8-as film) 4,5 perc (játékfilm humorral, kedves ötle-
tekkel – Felszabadulás pályázat különdíj) ▪ Dr. Haffner Szabolcs & Szaló Lajos:
Igen uram (videó) 15 perc (dokumentatív film a fertődi új templom építéséről –
Felszabadulás pályázat III.díj) ▪ Hadarics Gábor: Fogyatkozás (S8-as film) 10
perc (kísérleti film – Felszabadulás pályázat III. díj) ▪ ujvári Sándor: Gyimesi bal-
lada (videó) 6 perc (filmvers Erdélyről – Felszabadulás pályázat különdíj) ▪ Kár-
páti Péter: Hogyha hittem volna (S8-as film) 5 perc ▪ Hartyándi Jenő:
Születésnapi hallucinációk (videó) 4 perc (dokumentáció – Felszabadulás pá-
lyázat II. díj)



Ujvári Sanyi filmes emlékei

Beszélgetőtárs: Hartyándi Jenő (2021.03.16.)

Hartyándi Jenő: Nagyon rég, még a 70-es évektől ismerjük egymást és vala-
hogy észrevétlenül keveredtél bele a győri filmes világba.
ujvári Sándor: Valójában sosem gondoltam magam filmesnek, de visszagon-
dolva, mégis többek filmkészítésében segédkeztem.
HJ: Lengyel Sanyival meg is állapítottuk, hogy egyfajta ötletemberként, kriti-
kusként már a 80-as évek közepétől ott sertepertéltél a győri amatőrfilm stúdió
körül. A magad látszólag semmit tevő, de szórakoztató, jó humorú társasági
stílusában. De azért már 86-ban készítettél egy nagy ritkaságnak számító fil-
met.
uS: Az is véletlen volt, jókor jó helyen voltam. Huszonegykét éves voltam, és
már nem tudni miért Boór zsuzsával, aki még a 10-es évei vége felé járt és ba-
rátjával, akinek nem emlékezem a nevére Erdélybe indultunk szilveszterezni.

zsuzsa később a Grencsó
Kollektíva fuvolistájaként
sokszor járt Győrben. A pa-
sija pedig valamilyen „népi
fej” volt a táncházmozga-
lomból, annak is a sűrűjéből,
akiről az maradt meg ben-
nem, hogy akkortájt valami-
ért pofán csapta a Csoóri
fiát. Nyilván az ő kapcsolat-
rendszerére alapulva halad-
tunk, mert én előtte még

nem jártam Erdélyben. Megjegyzem, akkortájt ez még nem volt szokás a fiata-
lok körében. Na, és végül azért lett meg ebből az első filmem, mert ugyan cél
nélkül, de elvittem magammal egy Super 8 mm-es filmfelvevőt és pár tekercs
filmet. 
Vonattal mentünk, akkor még senkinek nem volt kocsija. Meglátogattuk a Ká-
nyádit, a már akkor híres írót és Kallós zoltánnál is megálltunk. Ő kicsit dorgált

bennünket, hogy a magya-
rok se tartanak már össze:
lám ifj. Csoóri Sanyit is
pofán verték magyariban. És
később mondta a srác, aki-
vel mentünk, hogy bizony ő
volt az elkövető. Arra már
nem emlékszem, hogy miért
is csattant el a pofon...
Egyébként Kallós is nagyon
szerény körülmények között
élt akkor. 

De a végcél Gyimes volt, mint szilveszterező célpont, amiről addig még csak
nem is hallottam. Aztán ott körbejártuk a „lok”-kokat. Azt hiszem Tibor volt a
neve, ő ismerte a zenészeket. Ezért akit csak lehetett megnéztük. Nekem min-
denképpen emlékezetes, mert bölcsességfog-fájással indultam neki, amire
azért néha segítség volt a meleg pálinka, ártás meg az akkori vonatok, ame-
lyeken átfújta a szél a havat.
HJ: Én 88-ben jártam először forgatni Erdélyben, majd a 90-es évek elején,
közvetlenül a román forradalom után jutottam el Gyimesbe, onnan Moldvába.
Mindezt csak azért vetem közbe, mert szavaidból azt érzem, hogy 86-ban
mennyire akadály nélkül közlekedtetek, mind Erdélyben, mind Gyimesben. Va-
lószínű azért, mert akkor még nem volt nyilvánvaló a Ceausescu-éra háttérben
zajló, vagy talán még csak kezdődő magyarellenes gengszterizmusa. Vagy már

zajlott, csak a magyar média még nem vállalta fel a nyilvánosságra hozását.
88-ban mi azért indultunk filmezni, mert megtörtént a háború utáni első nagy
tüntetés, szimpátiatüntetés Erdély mellett Budapesten. Az erdélyi, romániai fa-
lurombolás elnevezéssel hírhedté vált központosító tevékenység ellen, amely
során falvak tömegét akarták eltüntetni és a lakosokat városszéli lakótelepekre,
ahogy ott mondták annak idején „blokkok”-ba kényszeríteni. Amely mögött
egyértelműen erőszakos románosítás zajlott. Akkortájt indult meg az első me-
nekülthullám Magyarországra, amelyet egy darabig elhallgattak a magyar szer-
vek, de végül is valamiért nyilvánosságra hozták. Ennek hatására lett a
Hősök-téri, százezres tüntetés, ami a magyar szocialista hatóságokat is meg-
döbbentette, és egyben felbőszítette a románokat. Ezért mondom el mindezt,
hogy lehessen érzékelni, hogy milyen értékes az általad készített gyimesi film,
mert az még egy utolsó szocialista békeállapotban készülhetett, amelyben aka-
dálytalanul mozoghattatok és forgathattatok a gyimesi „ősállapot”-ban, amely
nem véletlenül került a „népi fejek”, a magyar táncházmozgalom látókörébe.
Rá másfél-két évre oda már nem nagyon lehetett bejutni, mert az előző ese-
mények hatására a gyimesi hágót és az oda vivő vonatot, buszt állandó ellen-
őrzés alá vették. A határon pedig elkobozták a filmeket. Ennek én élő
szenvedője voltam.
uS: Akkor ilyen még nem volt. Meg a farzsebemben volt a kamera, szóval nem
úgy néztünk ki, mint egy
stáb. Szilveszterre mentünk
ki. Egy panelben szilveszte-
reztünk, nem tudom, hogy
keveredtünk oda, de végül
helyi fiatalokkal buliztunk és
nem tudom, hogy a parkettát
mire rakták, de a vad tánco-
lás hatására olyan por lett,
hogy el kellett menekülnünk
onnan. A karácsonyfán a ka-
zettás magnó kazettájából
kitekert magnószalag volt a
dísz. Volt egy másik lakás,
amit alvásra használtak, oda
felmentünk és ott hánytunk,
fostunk mindannyian, egész
éjszaka gyakorlatilag. Tudod
milyen világ volt ott akkor, és
egyszerűen nem lehetett
visszautasítani a szíves kí-
nálgatást. Voltunk egy kis
öregasszonynál, akinek valakije egy zenész volt, no nála valami „egérpörkölt”
volt, úgy három falatnyi, de addig erőszakoskodott, hogy nekünk kellett meg-
enni. Lehet az volt a ludas. Ja, meg a meleg pálinka, az is előjött sok helyen.
A kert végében volt egy kulipintyó, valószínű nyárikonyha, ott kaptunk szállást,
de volt benne kályha is. Reggelre körbejárta a medve. Érezte az idegen szagot.
Az istálló ajtó ki volt verve 100-as vagy tán 200-as szögekkel, mármint kifelé,
hogy ne tudja benyomni a medve, gondolom. Mondták, megeszik egy disznót
egy este – eszik és szarik (nevet). Mondták előre, hogy van arrafelé kószáló
medve, úgyhogy kitaláltuk, pontosabban felosztottuk egymás között, hogyha
belép a medve, akkor melyikünk térdel gyorsan mögéje, melyikünk löki hanyatt
és gázolajat melyikünk löttyint rá… de szerencsére a gyakorlatban nem kellett
az elméletünket kipróbálni.
HJ: Nagy hideg lehetett…
uS: Nagy hó volt, tudod ott ilyen kúpos hegyek vannak, fölmásztunk egyre, de
a mászás több órán át tartott. Lefele meg csúsztunk seggen, nekifutásból, sze-
rencsénk volt, hogy nem akadtunk fenn semmin, de így ellenben 10 perc alatt
leértünk.
De ott nagyon tiszta élet volt akkor, natúr falusi élet, a luxusnak semmi nyoma,
minimálban éltek, nyugodtak voltak az emberek, mindenki nagyon kedves.
Azóta bácsizok-nénizek mindenkit, mert ott a tisztelet jele, hogy lebácsiznak.
Aztán a Boór zsuzsa ott volt 17 évesen, én meg 24 voltam, de néniztek-bá-
csiztak bennünket.
HJ: Tehát néprajzi értelemben bátran kimondható, hogy ez egy véletlen szülte
kaland volt számodra. Egyáltalán tudtad mit művelsz?
uS: Hááát… nem igazán tudtam, csak lassan tudatosodott bennem. Tényleg
voltunk a zerkulánál, meg a feleségénél is, úgyhogy azért lassan kezdtem el-
igazodni a helyi „népi hősök” között. Az ő muzsikájuk adta aztán a film alapját,
ami nem, semmiképpen sem akart néprajzi film lenni. Én úgy csöppentem ebbe
bele, semmilyen népies előéletem nem volt. A film pedig csak egy egyszerű
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hangulat etűd. Rácsodálkozás az akkori Gyimesre.
HJ: Nem kell emiatt mentegetődznöd, mert 86-ban még csak a táncházmoz-
galom magja tudta, hol is van Gyimes és milyen népi értékek rejtekeznek ott.
Egy korai véletlen rátalálás volt részedről egy olyan témára, ami később nagyon
népszerűvé vált, de akkor is, tán te örökítetted meg filmre elsőként az ottani
hangulatokat. Ez vitathatatlan értéke a filmednek.
Aztán lépjük a következő történetre, aminek megértéséhez és felidézéséhez
szintén kicsit a korba kell helyeznem téged és a jövendő olvasót is. A mi filmes
tevékenységünk kezdetei, kibontakozása egybeesik a rendszerváltás már jól
érzékelhető előszelével és magával a rendszerváltással. Akkor olyannyira
együtt volt, együtt mozgott az új filmes generáció, hogy amikor közvetlenül a
rendszerváltás után rájöttünk, hogy innentől nemzetközi fesztiválokra is lehet
nevezni a filmjeinket, rögvest megtettük. És az első „kapás” az akkor még
Csehszlovákiában lévő Brnóból érkezett. A közben megalapított Győri Vizuális
Műhely több kisfilmjét is beválogatták a Brno 16 elnevezésű Filmfesztivál prog-
ramjába. Ma már tudjuk, hogy Brno az egykori Morvaország fővárosa volt, és
ez a Pozsony fölötti vidék a magyar királyság – ugyan sűrűn változó – határvi-
dékét jelentette. A mi akkori agyunkban mégis úgy élt, mint valami nagyon távoli
hely, mint pl. Párizs. Nagyjából ilyen felkészültséggel indultunk oda. Kicsit ne-
künk is meglepő volt, hogy talán, ha 150 kilométerre van Győrtől, azaz Pest tá-
volságra. Ezek is kisebb szembesülések voltak, és még sok minden más a
moharchiás hangulatot árasztó várossal kapcsolatban. És persze a sörözők és
sörök nagyon nagy választéka, ami meglepett bennünket az akkori szerény itt-
honi választékkal szemben. Rögvest rávetettük magunkat…
Szép számmal indultunk útnak, pontosan hatan, ahogy 30 év távlatából meg-
próbáljuk rekonstruálni az eseményeket: Lengyel Sanyi, Hadarics Gábor, Na-
szádos Lajcsi, Obermayer Józsi, Ujvári Sanyi és én. Mondhatni, az akkori győri
filmes krém. E csoportos „szakmai kirándulás” emlékei meglehetősen mélyek
lettek, mert minden túlélő (Józsi és Lajos sajnos már nincs köztünk) élénken
emlékezik rájuk. Persze a csoportmozgás teli volt egymás ugratásával, főleg a
„legelázottabbakat” sikerült megtréfálnunk. Miután a városban kószálva több-
ször is belefutottunk egy diplomáciai konvojba, kezdtem elhinteni, hogy az esti
fesztiválzárón ott lesz Vacláv Havel csehszlovák köztársasági elnök és kezet
kell majd vele fogni. A csapat első nemzetközi fesztiválján úgy látszik betalált
ez a kegyes blöff, mert gyanútlanul többen vették a lapot és nagyon igyekeztek,
hogy nehogy lekéssenek a kézfogásról.
uS: Valahogy délután különváltunk, miközben körbejártuk a sörözőket. Asszem
a Lajcsival, Józsival és a Gáborral voltam. És húzódtunk a várban lévő záró és
díjátadás helyszíne felé. Mint utólag kiderül, rossz házszámra mentünk. De a
ház előtt is volt egy kisebb csoportosulás, azt hittük jó helyen vagyunk. Mi nem
beszéltünk csehül, meg más nyelven se. Mondogattuk, hogy Hável, meg fesz-
tivál, de csak nem akartak beengedni bennünket. Ők is mondták, hogy Hával,
mi is, hogy azért jöttünk, ő fogja átadni a díjat, nekünk fogja a díjat átadni… A
Józsi mutogatta az újságíró igazolványát, rendesen hőzöngtünk… Olyan fura
hangulat volt és persze mi is már jól álltunk. Ott hepciáskodunk, mikor egyszer
csak tényleg kijön az épületből a Hável, körülötte hat darab háromméteres tes-
tőr futott, miközben ő beszállt az autóba. Halk taps kísérte a kint ácsorgók ré-
széről. És úgy ment el az autó, hogy mellette futottak ezek az emberek. És mi
nagyon mérgesek voltunk, hogy lemaradtunk a díjátadóról, mikor észrevettünk
téged száz méterre arrébb, integettél egy kapualjból, hogy ott van fesztivál. Jó
kis utazás volt, rendesen kiszabadultunk az addig élt világunkból a minden po-
zitívumával és negatívumával együtt.

HJ: Aztán 92-ben benne vol-
tál a Nagy Péter „Eset-t”
című filmjében…
uS: Arra emlékezem belőle,
hogy elmentünk a feLugosi
Lacához, meg a Péternek
volt az a fixa ideája, hogy bi-
zonyos pontos időpontban
leugrunk a villamosról, mert
akkor a nap odasüt és akkor
valami nagyon érdekes

képet lehet csinálni. Hiába fotós volt már akkor is. És végül össze is jött neki a
felvétel. De valójában az egész a Péter agymenése volt. De a forgatás és az
az időszak is nagyon jó hangulatban zajlott. 
Belegondolva, nem is tudom csináltam-e önálló dolgot? A gyimesi filmet leszá-
mítva nem is. Ahogy szoktam, inkább belebeszéltem a vágásokba.
Aztán volt egy filmje (Divertimento) a Szöcskének (Szelőczei József), ő találta
ki, abba is bedolgoztam. Volt neki egy lepukkant panellakása Tatabányán. Akkor
én az Andrea (két gyermekének anyja) miatt jártam oda, úgy ismertem meg ezt

a társaságot. Néha elmentünk oda bulizni, ez egy ilyen alkalom volt. Szerintem
egy éjszaka vettük fel az egészet. A Hadarics Gábor operatőrködött és vágta
is. Akkor már a filmművészetire járt. Ezzel a filmmel kapcsolatban mindig az
jut eszembe, hogy ment a film valamelyik filmfesztiválon, ahol a Buglya Sanyi
volt az elnök. A Szöcske nagyon negatív volt mindenféle hatósággal szemben,
így a zsűrivel is. Nem volt hajlandó bemenni az filmek értékelésére, ami akkor
szokás volt. És ha valaki nem jelent meg, arról a filmről nem beszéltek. Azért
sajnálom, hogy így történt, mert nem lett az egy rossz film, jó lett volna valamit
hallani róla. Egyébként semmi extra, ott a helyszínen találtuk ki, persze a Szöcs-
kének volt egy laza forgatókönyve, aztán menet közben alakítgattuk. Tudod én
sugdostam szokásom szerint. Mindenki játszotta magát, amit gondolt.
Aztán 80-81-ben az (Györe) Ella miatt ismertem meg a Szombathelyi Lacit, aki-
ről aztán halála után Nagy Péter próbált egy filmet összehozni, amiben próbál-
tam segíteni neki. Abban az
időben a Marika presszó volt
ennek a társaságnak a
törzshelye. Laci is oda járt,
amikor csak tehette, addig,
míg a „kmk” (közveszélyes
munkakerülés) miatt ki nem
tiltották onnan is.  Az már
neki a lejtmenet életszakasz
volt. Ördögi körbe került,
mert a kmk miatt mindig ka-
pott valamennyi pénzbüntetést, amit nem fizetett ki, amit emiatt le kellett ülnie.
Valószínű meg is szokta bent, mert ott kapott ellátást, de egy idő után kienged-
ték, mert valós bűntettei nem voltak. Amikor kijött, persze bejött a Marikába,
ahol a rendszeres rendőri ellenőrzés ott érte, mert kmk-sként nem jöhetett volna
be. Ezért megint kapott valamennyi büntetést, amit ismét nem fizetett be, amit
megint le kellett ülnie és ebben a körforgásban telt el a maradék élete. Miközben
korának egyik legtehetségesebb szobrásza volt, aki nem bírta a kötöttségeket,
amit a szocialista világ nem tolerált. A Marika egyrészt egy legendás progresszív
hely volt, szellemi műhelyféle. Másrészt tudott ott nagy állóvíz és mocsár is
lenni. Ott ültek és itták a sört és a cserkót - a Laci is. Végül is egy alkoholizáló
társaság volt, de néha kellemes szellemi pezsgés uralta. A pincérnők termé-
szetesen utáltak bennünket. Miközben olyan forgalmat csináltunk, hogy ihaj.
Száz forintból akkor még három sört meg tudtunk inni, ha jól emlékezem. Azért
volt más hely is, ahova jártunk, volt egy sorrend. Délután az ifiház és presszója,
este a Marika, majd a 10 órás zárás után a Magyaros, ami éjfélig nyitva volt.
Ez volt a végállomás.
A filmből sok mindenre nem emlékezem, ez is inkább Péter filmje volt. De arra
emlékeztem, hogy még életében csináltunk egy kocsmázós riportot vele Sziget
egyik kerthelyiségében. Leültünk egy bádogasztalhoz, aminek a közepén lyuk
van, ahová a napernyőt kellett bedugni. Igazi retro cucc és hely volt. És a riport
közben a törzsvendégek kaviccsal dobáltak bennünket.
Laci fantasztikus figura volt, nekem rengeteget adott. Hogy is próbáljam meg-
fogalmazni? Kicsit talán általa kezdtem el gondolkodni. A fiatal énemből így
kezdtem el felnőtté válni. Amikor én megismertem, ő már lejtmenetben volt.
Rengeteget volt nálunk. Tudod, ott éltünk akkor a Jókai utcasarkon, a Rába
parton. Szinte minden este megjelent. Akkor volt Ellával a Vanda kutyánk és
beszólt az ablakon, hogy dobjátok ki a kutyát, és elvitte sétálni. Volt, hogy télen
a jégtáblák között is megfürdette, de az a kutya erős volt, mindent kibírt. Sokáig
nálunk volt egy szobra, egy Csokonai-fej, talán az egyetlen megmaradt gipsz-
mintáig eljutott szobra. ugyan egyszer a Boór zsuzsa kutyája fellökte és az
orra letörött. Egyszer aztán a Laci elkérte, hogy valami pesti haverja bronzba
önti, na és akkor tűnt el a szobor. Lehet a vonaton két fröccsért odaajándékozta
valakinek. Egyébként ezt a szobrot nagy becsben tartotta ő is. Bár valahol, asz-
szem az Alföldön van egy
köztéri szobra.
HJ: Aztán meg volt az Ober-
mayer Józsival is egy filmed,
amiben már „rendesen” benne
voltál. Külvárosi erotika.
uS: Huú, azt már teljesen el
is felejtettem. Egy időben
Józsi sokat járt hozzám.
„Nagyon örültem neki”, mert
mindig reggel hatkor csön-
getett be. Ő már kocsmanyitásra résen volt. És korán elindult Gyárvárosból a
belváros felé. De bent még nem volt semmi nyitva, ezért becsöngetett hozzám,
Volt, hogy elüldöztem, de többnyire főztem egy kávét, miközben elmondta ret-
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tenetes panaszáradatát a világról. Aztán ment tovább, mert nyitott valami.
Mikor a (zsédely) Terivel megismerkedtem (a következő filmes és képzőművész
generáció tagja, ma is együtt élnek) a Mediawave-en, menőzni akartam előtte
és mondtam neki, hogy van egy híres fotós barátom, az Obermayer Józsi és
bemutatlak neki. Teri akkor még kisképzős volt csak. Aztán jött a Hadarics
Gábor és a Józsi, aki akkor már teljesen be volt bombázva. Kimentünk a La-
posra, az ártérbe. A Józsi teljesen kuka volt már akkor, és beszaladt a vízbe.
Ennek az lett a következménye, hogy elterült és ilyen halódó rángások futottak
rajta. Én szaladtam be és húztam ki a vízből. Gyömöszöltem, hogy életre keljen.
Máskor is óriási baromságokat tudott csinálni. Ez az időszak már nála is a lefele
menet volt. De a fotómontázsokat és a filmeket még ekkor is elég jól csinálta. 
Aztán a Terivel elköltöztünk Pestre, született két gyermekünk és győri filmes
pályafutásom megszakadt. Azóta főleg újságok szedéséből élek, de épp mos-
tanság kezd visszatérni a filmes múlt belém, ami esetleg segítheti megélheté-
semet.

XXIV. Országos Amatőrfilm- és 
Videófesztivál 
Pécs, 1987.04.09-12.

A Fesztiválra 147 produkciót neveztek be, az előzsűri elé 111 alkotás került,
ebből 46 videó, 65 pedig hagyományos mozifilm. A tájegységi szemlében 26 mű
vívta ki a jogot a versenyprogramban való részvételre. A zsűri a benevezett 111
produkció közül 14 mozifilmet, 14 videóprodukciót fogadott el a versenyprog-
ramba, 2 filmet pedig az információs mezőnybe.
zsűri: Simó Sándor, Bán András, Bükkösdi László, Szalai András, Kovács And-
rás Bálint, Kismányoky Károly, Varga Csaba
az előzsűrin kiesett győri filmek: dr. Haffner Szabolcs & Szaló Lajos: Igen
uram  ▪ Hadarics Gábor: Lehetett volna ▪ Hadarics Gábor: Impulzusok ▪ Hadarics
Gábor: Kell nekünk * Hartyándi Jenő & Hadarics Gábor: Miska, a fodrász ▪ ujvári
Sándor: Gyimesi Ballada ▪ Sörös Ferenc & Hartyándi Jenő: Escurial ▪ Hartyándi
Jenő & Grencsó István: Harmadik változat
a tájegységi szemlékről bejutott győri filmek: Hadarics Gábor: Fogyatkozás
13 perc játékfilm (S8-as film) ▪ Hartyándi Jenő: Születésnapi hallucinációk 3 perc
montázs (VHS)
az előzsűri által bejuttatott győri filmek: Nagy Péter: Trallala 13 perc játékfilm
▪ Hartyándi Jenő: Szünet 3 perc játék 
Nincs győri film a díjazottak között!

PÉCSETT ESETT AZ ESŐ  
34. Országos Amatőrfilm- és Videofesztivál 

(Forrás AmatőrFilm 87/4-5)

Kissé szomorúan, kissé bosszúsan jöttem el Pécsről. Harag és indulat nélkül.
unatkoztam. A 34. Országos Amatőrfilm- és Videofesztivál kínálata mit sem kü-
lönbözött az egyéb piacokétól. Rogyásig teli a pultok, ígéretesen vaskos a mű-
sorfüzet (csütörtök délutántól vasárnap délig 57 produkciót vetítettek, köztük 22
videót), ám hasztalan erőltettem szemem. Egyikük sem tekintett vissza rám,
egyikük sem állított meg. Más ízléséhez szabott holmik, nem nekem készültek. 
Holott akadt mindenféle köztük. Ódon és új avantgard módi, kettőpercestől 70
percesig, dokumentum és játék, paródia, tragédia, kísérlet és tucatdarab. De
egyik sem hitette el velem, hogy pártjára szeretne vonni, s azon mesterkedik:
meggyőzzön igazáról. 
Mellbe taszajtót, székhez kötözőt, lélegzetem ritmusát magához igazítót hiába
kerestem. Annál több volt a le-lecsukló fej álmos bólintásától kísért. Egyetlen ki-
vétel Hartyándi Jenő: Születésnapi hallucinációk című videómontázsa, mert szí-
vet szorító történelmi dokumentumokat idézett föl. Sokadszorra is döbbenetes
látvány a rommá lőtt fővárosunk utcáin végiggördülő tankok armadája… 
(Sneé Péter, Filmkultúra, 1987/június)

ORSZÁGOS AMATŐRFILM FESZTIVÁL - 
A KÍVÜLÁLLÁS DÜHE 

(Forrás AmatőrFilm 87/4-5, eredetileg Filmvilág, 1987/június)

A magyar filmnek nemcsak szakmai berkeiben érik az átalakulás, de szakmán
kívüli területei is forronganak. A válság, úgy látszik, totális. A változás tendenci-
ájában is egységesnek tűnik. A szakma egy kommerciálisabb, piacképesebb, és
ebben az értelemben „profibb” filmgyártást célzott meg belső reformjaival. Az
amatőrfilmesek között pedig egy olyan irányzat vált uralkodóvá az elmúlt egy-
két évben, mely elutasítja az amatőrködés körébe tartozó hagyományos tevé-
kenységet, amit ők „hobbifilmezésnek” hívnak. Nem úti, riport, természet és
néprajzi filmeket akarnak készíteni, hanem „non-professional” alkotásokat. Ez
az elnevezés azonban épp arra utal, hogy noha alkotói távol kívánják tartani ma-
guktól a kommersz profizmus közhelyes formáit, mégis ki akarnak törni a „hob-
bifilmezés” szűkkörűségéből, tágabb nyilvánosságot követelnek maguknak, és
általánosabb érvényű mondanivalójuknak. A non professional filmezés tehát mű-
vészeti ambíciókkal lép föl, és ennyiben szükségképpen a szakmai profizmus
felé halad. Mindenki lépni akar tehát egyet, a filmszakma a nyugati forgalmazókra
és Hollywoodra kacsintgat, az amatőrök non professional szárnya pedig a BBS-
re, illetve a Mafilmre. 
A két folyamat között azonban van egy óriási különbség. A non professional az
amatőr mozgalomban egy új generáció és egy új filmes szemlélet megjelenését
jelenti. Nem pusztán arról van szó, hogy több művészi szándékkal készült film
jön létre az amatőröknél, hanem arról, hogy ezek a filmek szemléletükben, stí-
lusukban sok közös jegyet mutatnak föl, újfajta gondolkodásmódot tükröznek. A
filmszakmában ilyet egyelőre hiába keresnénk. Ott nem egy friss művészi szem-
lélet akar utat törni magának, hanem éppen egyfajta konzervativizmus. Ebből a
szempontból viszont a kétfajta folyamat ellentétes tendenciákat tükröz. Az ama-
tőrök között épp egy olyan ízlés próbál magának helyet kicsikarni, amelyik a
szakmából egy idő óta kiszorulóban van. A rendetlenség, a fésületlenség, a mar-
ginális hevület a magyar filmből száműzetett azóta, amióta a formai nonkonfor-
mizmus utolsó képviselője, a dokumentarizmus mozgalma széthullott. Annak,
hogy az „új hullámos” borzasság mennyire nem tud a ma-
gyar filmben utat találni magának,
jellemző példája
Szomjas György
Falfúrója. Ez a film
tulajdonképpen profi
utánzata egy non pro-
fessional (amatőr)
filmnek. A kamerake-
zelésben, a dramatur-
giában megvannak
azok a kellékek, melyek
egy amatőrfilmre emlé-
keztetnek, csak az az
anarchikus felszabadult-
ságérzés hiányzik belőle,
amely annak idején a fran-
cia új hullámban, és most a
non professionalban mind-
ezeknek értelmet és funk-
ciót ad. (Szomjas György
egyébként a Kőbányai Non-
professional Filmklub Művé-
szeti tanácsadója.) 
Az amatőrök között tehát
szemmel láthatóan új filmes
szemlélet érlelődik és egyálta-
lán nem lenne meglepő, ha a közeljövőben épp ez, a szakmának még a perifé-
riáján is kívül támadt új hullám frissítené fel a magyar filmművészet
meglehetősen áporodott levegőjét, mint ahogy a huszonnyolc évvel ezelőtti fran-
cia új hullámot is szakmán kívüli „dilettánsok” csinálták. Az amatőrfilm szemle
általános képe mindenesetre alaposan átalakult pár év alatt. Három éve még a
riport, utazás, természet/ismeretterjesztő filmek aránya a fikciós műfajokhoz,
tehát játék, animációs, non figuratív filmekhez viszonyítva durván kettő az egyhez
volt. Tavaly az arány viszonylag kiegyenlítődött, noha a díjazott munkák között
a játékfilmek már túlsúlyban voltak. Idén a nem fikciós műfajok határozott ki-
sebbségbe kerültek - az arány éppen megfordult - sőt néhány közülük teljesen
el is tűnt a szemléről, egyetlen útifilmet és egyetlen természetfilmet sem láthatott
a közönség, és csupán egy néprajzi alkotás és néhány riportfilm szerepelt a mű-
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soron. Ez persze nem jelenti azt, hogy ilyen filmek már nem készülnek. Mind-
össze arról van szó, hogy alkotóik nem küldik el őket az országos szemlére,
mivel úgysem versenyezhetnének a túlsúlyba került játékfilmműfajjal. Az effajta
filmeknek idén már külön szemléje volt - az útifilmszemlére ötven alkotás neve-
zett - és ez már határozottan utal az amatőrfilmes mozgalom kettészakadására.
A játékfilmeket ugyanis nem ugyanazok készítik, akik korábban riportfilmeket
csináltak. Ezek a fiatalok már nemcsak helyet követelnek maguknak a mozga-
lomban, hanem saját igényeik szerint szeretnék azt átformálni, amint ezt tizen-
nyolcuk által aláírt nyílt levelük is tanúsítja (ld. Filmvilág 1987/4.). Mindenesetre
magán a szemlén, mely még mindig reprezentatív fóruma az amatőrfilmes moz-
galomnak, az új generáció már egyértelműen átvette a vezető szerepet. 
Azonban nemcsak ez volt az idei szemle újdonsága. Másfajta átalakulás is tör-
tént az amatőrfilmezésben: a videó látványos térnyerése. Míg egy-két évvel ez-
előtt csupán elenyésző számú videóalkotás szerepelt az országos szemléken,
addig idén a műsornak majdnem a felét videóra készült művek töltötték ki. Nem
véletlen, hogy föl is merült, hogy a videókat és a szupernyolcas filmeket külön
bírálja el a zsűri. Annak, hogy ez mégsem így történt, az volt az oka, hogy az al-
kotásokból nem tűnt ki az a műfaji vagy egyéb sajátosság, mely a videómunkákat
érdemben meg tudná különböztetni a filmektől. Más szóval az, amit ma videó-
artnak hívhatunk, a technikai különbségeken kívül még nem mutatta meg más
médiumokkal összehasonlíthatatlan természetét. ugyanakkor tanulságos volt
összevetni a szemlén látott szupernyolcas filmeket a videókkal technikai tökéle-
tességek szempontjából. Így nézve ugyanis a videók messze meghaladták a fil-
meket. Itt nem voltak élesség, expozíciós és hangszinkron problémák, és az a
néhány egyszerűbb képmanipulációs trükk, amelyre az egyszerűbb felvevőkön
is van lehetőség - sajnos nyakló nélkül éltek is velük az alkotók, és mindig ugyan-
azokkal - vizuálisan sokkal élvezhetőbbé tette ezeket a műveket, mint a szuper-
nyolcas filmek többségét, ahol a sok hibalehetőség miatt e technikai
hiányosságok szinte elkerülhetetlenek. Úgy tűnik, hogy amatőrök számára a
videó technikailag sokkal jobb színvonalú munkákat tesz lehetővé, mint a film,
míg a professzionális filmezés esetében ez épp fordítva igaz, hiszen a videó a
közelébe sem ér a harmincöt milliméteres technikának, adottnak tételezve fel
természetesen mindazt a szaktudást, amit ez utóbbi igényel. 
Ami már magát a videóra elkészült munkák esztétikai értékét illeti, nem tűnt úgy,
hogy inkább előnyükre vált volna a megvalósítás technikai minősége. Egyedül
a „videó-experimentumok”, vagy nonfiguratív alkotások mutattak valamiféle „me-
diális” sajátosságot, ám ez is kimerült az untig ismételt három-négyféle képma-
nipulációban, így rövid idő alatt elveszett az az illúzió is, hogy ezeknek valamiféle
sajátos jelentésük van az adott műben…
… hogy a non professional ne csak botránykő lehessen egy országos amatőrfilm
szemlén, hanem az egész magyar filmre átsugárzó lendület, alkotóinak a mar-
ginalitás pozícióiból is el kell érniük azt a kifejezőerőt és gondolati tisztaságot,
amellyel valóban át tudják törni az intézményes kereteket, hogy ne csupán a kí-
vülállás gőgjével és dühével kavarják fel a kedélyeket és gyomrokat, hanem
kényszerítő erővel tudják érvényesíteni azt, ami látásmódjukban valóban új. 
(Kovács András Bálint)

NONPROFESSIONAL FILMEK ÉS 
SZENVEDÉLYES VITÁK  

A Pécsett megrendezett 34. Országos Amatőr-film Fesztiválnak (1987. április 9-
12) két legjellemzőbb vonása a videó és a nonprofessional irányzat előretörése
volt. 
A videó frontáttörésére évek óta számítani lehetett, hiszen a különböző amatőr-
filmes rendezvényeken már az évtized eleje óta megjelentek - igaz, egyelőre
csak elszórtan - a videóra készült munkák. Ezért aztán a Magyar Amatőrfilm és
Videó Szövetség 1982-ben bevette nevébe a Videó szót is, hivatalosan is integ-
rálva a mágnesszalagos képrögzítőket a szövetségbe. 
1982-ben Miskolcon még úgy gondolták az amatőrfilmesek, hogy a kétévenként,
Nyíregyházán megrendezésre kerülő Országos Videó Szemle megfelelő (és ele-
gendő) fórum lesz a videósok munkáinak áttekintésére és összemérésére. Köz-
ben azonban a nyíregyházi Videó Szemle társrendezői más arculatot kívántak
adni a rendezvénynek, olyat, amelyen egyaránt megjelenhetnek a reklám-, re-
ferencia-, oktató-, szórakoztató-, közösségi-, dokumentum- és művészi video-
szalagok. A fő rendező elvvé - amely minden műnemi, technikai korlátot ledönt
- a mágneses kép, rögzítés vált. 
A Magyar Amatőrfilm és Videó Szövetség vezetése ezzel szemben úgy gondolta,
hogy a videó ugyanúgy nem homogén, mint ahogy a film (sőt az amatőrfilm)
sem az, a különböző fajtájú, szándékú anyagok készítőit kevesebb köti össze,
mint amennyi elválasztja. Ezért aztán úgy döntöttek, hogy az amatőr (nem-hi-
vatásos) videósok számára az Országos Amatőrfilm Fesztivállal együtt rendezik
meg a Videó Fesztivált. ugyanakkor kijelentették, hogy a nyíregyházi III. Orszá-

gos Videó Szemlén javasolják a külön amatőr kategória eltörlését, meghagyva
e lehetőséget arra, hogy az amatőr videósok műnemek szerint nevezhessék
munkáikat. Ezzel az is elkerülhetővé válik, hogy ne kerüljenek be egy, a szá-
mukra - nevében mindenképpen - hátrányos megkülönböztetést jelentő „kalit-
kába”. Ezt a lépést az is indokolja, hogy a két évvel korábbi szemlén a nem
amatőr kategóriában induló munkák e (nem technikai értelemben vett) megva-
lósítás tekintetében semmivel nem voltak profibbak az amatőröknél…
… A filmeknél fordított helyzetet figyelhettünk meg, a fikciós filmek nyújtották a
több emóciót és információt, míg a dokumentumfilmek ezúttal halványabbak vol-
tak. Érdekes összehasonlítást tett Simó Sándor a zsűri elnöke összefoglaló ér-
tékelése során. 
- Elég kemény időszakban élünk, kemény kérdéseket tesz fel minden filmkészí-
tőnek ez a kor. Mintha ezen a fesztiválon látott filmek őszintébben és bátrabban
közelednének napjaink gondjaihoz, mint amilyen válaszokat a Magyar Játékfilm
Szemle játékfilmjei adni tudtak. Itt pont fordítva alakult a helyzet: míg a hivatásos
filmgyártás valóságról szóló palackpostáját a dokumentumfilmen keresztül küldi
el a remélhetőleg általunk is megélt jövő felé, ennek a fesztiválnak az a tanul-
sága, hogy inkább a fikciós filmek vetették fel a megváltozott élet lehetőségei
között a jövő kérdését. 

Kiss Géza emléktöredékei  

Hartyándi Jenő: Kis előzetes megjegyzés, hogy a T. Olvasó egy konkrét példán
keresztül jobban megértse, hogyan is megy az emlékek gyűjtése, amely alap-
vetően úgy kezdődik mindenkinél, hogy ő már nem, vagy szinte nem emlékezik
semmire. Ezután számtalan meggyőzésre irányuló kör következik írásban, majd
a hatékonyság növelése érdekében telefonon, esetleg személyesen. Közben
múlik az idő és ha elég sikeres a 20-30-40 év élettörmelékével elfedett emlék
irányába kifejtett ásatási munka, akkor – ugyan többedszerre -, de elkezdenek
először csak törött cserepek, majd esetleg már kincsnek minősíthető emlékek
előbukkanni a mélyben/ből. Netán előkerülnek a csontváz darabjai is, ahogy
azok – más megközelítés szerint – ki szoktak esni a szekrényből.
Most ugyan Gézát használom fel a gyűjtőmunka nehézségeinek demonstrálá-
sára, de közel sem ő volt a legnehezebb eset. Géza esetében már az első le-
vélből kiérezhető a nehéz kezdés, hogy érdemes-e innen egyáltalán tovább
feszegetni a dolgot? Ezért is telt el talán 7-8 hónap az első és második emlék-
töredékes levél között. Valamikor egyszer csak felpattant az emlékezés burka
és egyre érdekesebb dolgok jöttek elő belőle. A harmadik levélben már a csont-
váz is megmutatja magát. Egy filmes kudarc emlékének megidézésével. Ami
minden alkotó ember, akár legszégyenletesebb takargatnivalójának számít.
Ezek nem szoktak szerepelni az életrajzokban. „Antiszociális Géza” nemcsak
megnyílt egy ponton és elkezdett emlékezni, hanem a kiadvány mellé is állt.
Önként, kérés nélkül elvállalta a gyűlő anyagok korrektúrázásnak nem kis fel-
adatát.

Levél 1. (Győr, 2020. április 18.)
Nagy Peti (nem a fotós, a Reflexes)
éppen leszúrt a múltkoriban, hogy
miért nem foglalkozom az öreg filmes
eseményekkel - mert talán Martinától
(felesége – A Szerk.) hallotta, hogy
most valami kiállításon, meg archívu-
mon dolgozol - de mondtam neki,
hogy még (annyira) nem is vagyok
öreg és filmes meg végképp nem...
legfeljebb úgy alakult annak idején...
egy kis ideig. Egyébként is én magam
vagyok az Örökkévalóság Gátja, hi-
szen egyáltalán nem izgatnak az ar-
chívumok... módszeresen eltűnni, az
igen... csak már nem igen megy egy
ideje...
De amit összegyűjtöttél rólam, az több, mint amit én nyilvántartanék. Legfeljebb
a Malasits zsoltival készített Amatőr című videómunkát lehetne még említeni
(egy szegény kisöregről, amatőr filmesről forgattuk Táplánypusztán), de jobb,
ha nem is, mert már akkor sem voltam rá büszke, hogy lefilmeztük és megvág-
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tuk és elvittük a szemlére... közröhejnek kitéve a szerencsétlen, elméjében
megrendült bácsit.
A Váltson színházbérletet pedig Hadarics - ugyancsak velünk készített, szá-
munkra teljesen érthetetlen - opuszára adott reakcióként készítettük. Paródia
volt, amin szegény Gábor meg is sértődött rendesen. Még a vállam sem csap-
kodta egy ideig. Egyébként már sosem, mert sosem látom.

Levél 2. (Győr, 2020. november 1.)
Győrbe 1985-ben költöztem, amikor felvettek a tanítóképző főiskolára. Ott is-
merkedtem meg Hadarics Gáborral, aki a csoporttársam lett, majd hamarosan
közös albérletbe költöztünk. Neki köszönhető, hogy kamerát vettem a kezembe,
hiszen ő lelkes amatőrfilmes volt – és szinte meg sem tehettem, hogy ne érde-
keljen a filmezés. Előbb fotózni kezdtem, majd készítettem néhány filmet is. 
A legsikeresebb az 1988-ban bemutatott usztka című lett, ami egy lengyelor-
szági utazás eredménye. 
Akkoriban egészen másképp készült egy film, mint most, a szinte korlátlan idő-
tartamot biztosító videózás korszakában. Én három tekercs (azaz összesen 9
percnyi nyersanyagot) kaptam a lengyel útra a stúdióban. Kezdetben azt gon-

doltam, hogy a for-
rongó, politikailag
nagyon zavaros ottani
köznapokról forgatok
majd, de rá kellett döb-
bennem, hogy 9 perc-
ben nem tudom
megfogni, érdemben
bemutatni, azt, amire
egyébként korrekt rá-
látásom sem volt. Vi-
szont megérkeztünk a
tengerpartra és egy

usztka nevű kisváros mellett töltöttünk pár napot. A hullámok által folytonosan
rombolt, le-leszakadó partvonal fenséges pusztulása egészen lenyűgözött. Az
összes nyersanyagot ott lőttem el, s végül készült belőle – Meridith Monk-ze-
nére – egy 5-6 perces kisfilm, ami 1988-ban bekerült a Szegeden megrendezett
országos amatőrfimes fesztivál versenyprogramjába. Ott ugyan nem kapott
díjat, ám beválasztották a Ki Mit Tud mezőnyébe, ami abban az évben – talán
az volt az utolsó e néven futó műsor? - tartalmazott egy filmes blokkot is. Össze-
sen hat alkotást mutattak be. A végeredményre már nem emlékszem, de nem
én lettem az első.
Viszont az akkori igyekvő antiszociális életem egyik legrémisztőbb jelenete,
hogy felvitették velem a filmtekercset a TV-hez, ám ott nem csupán átvették
tőlem azt, hanem betereltek egy sminkszobába, bepúderezték az arcom, s mire
feleszméltem, a Mami által kötött, kissé kinyúlt zöld pulóveremben ott ültem
Antal Imre színe előtt, aki elbeszélgetett velem. Már amennyiben én arra ott,
és akkoriban alkalmas voltam… 
A filmet aztán le is vetítették, amivel kapcsolatban a legnagyobb gondom az
volt, hogy szegény zérczi Imivel úgy vetessem fel – nekem akkor természete-
sen nem volt még videómagnóm –, hogy az Antal Imre semmiképpen ne lát-
szódjék az elején… Örömmel jelentem, hogy ez sikerült is – igaz, a címet
tartalmazó képkockák is csaknem teljes egészében áldozatul estek e purita-
nizmusnak. Sajnos azóta már a videókazettát is megette az idő vasfoga… mi-
ként a boldogult filmtekercs hogy- és hollétéről sincs tudomásom.
Ezen kívül még pár filmben volt részem, amiket Malasits zsolttal és Hartyándi
Jenővel jegyezhetnénk közösen. Néhány alkotásban pedig szereplőként is
megjelentem. Aztán pár év múltán kimaradtam a stúdió munkájából, s a
Mediawave kiteljesedésekor már nem is voltam aktív tagja a társaságnak. 

Levél 3. (Győr, 2020. november 22.)
Amatőr - Talán 1989-es a történet, mindenesetre az első vhs-videóra forgatott
film a részemről. 
A bácsi (Kovács Miklós) egy szociális otthonban lakott, Táplánypusztán. Ő ke-
reste meg a stúdiót, hogy segítséget kérjen, mert szerette volna elkészíteni a
Bambi rajzfilmváltozatát. Már a felkérés is elég vicces stílusú volt. Imre bácsiék
engem és Malasits zsoltit vettek rá, hogy utazzunk el hozzá. 
A helyszínen kiderült, hogy ő a maga olvasata szerint, mindent előkészített, s
ránk, mint fiatal(!) emberekre lett volna szüksége. Olyanokra, akik jól tudnak
mászni. Szekrényre. 
A bácsinak ugyanis egy nagyon egyszerű S8-as kamerája volt, aminek a látó-
szöge a számításai alapján a szekrény tetejéről tudta volna helyesen befogni
az előkészített rajzo-
kat. Oda pedig ő már
nem tudott felkapasz-
kodni.
Nagyon lelkes volt és
nagyon boldog, hogy
a fiatal „művészekkel”
minden menni fog. Na-
gyon nehezen tudtuk
megértetni – vagy leg-
alábbis elfogadtatni –
vele, hogy ez nem fog
menni. Nem lesz
olyan, mint amiről ál-
modik. A rajzok
ugyanis egy mese-
könyvből kikopírozott,
minden mozgásfázist
nélkülöző, kezdetlege-
sen színezett, fura
ábrák voltak. Amiket
az elképzelése szerint
egyszerűen kézzel át-
toltunk volna a „szí-
nen” - nem sokat
bajlódva azzal a körül-
ménnyel, hogy ettől
legfeljebb „légpárnás
Bambi” jelent volna
meg a filmen, s belát-
szott volna a mozgást
ösztönző végtag… Az
sem baj – állította – ha
kicsit „ott van” a nyers
padló… és a hangot
egyszerűen úgy rögzí-
tette volna, hogy köz-
ben olvassa valaki a
történetet, s az „behal-
latszik” a kamera mik-
rofonjába…
Az összkép alapján
nem csoda, hiszen a korábban forgatott filmjeit – többnyire a szociális otthon
kirándulásait, parkbeli életét rögzítette – előhívatta, majd vetítőgép hiányában
egyszerűen kézzel kihúzta a tekercsből, és a fény felé fordítva „ellenőrizte, hogy
minden látszik-e”… s ha igen, akkor úgy vélte, hogy sikerült. Jó a film. Simán
adta be a fesztiválokra, s hitt azok majdani sikerében…
Jelen is voltam egyszer, amikor egy előzsűrin a grémium képtelen volt végig
nézni a jó félórás tekercsét, s valahol félúton egyszerűen elvágták a filmszala-
got, hogy ki tudják venni a vetítőgépből.
zsoltival tehát bőszen forgattunk, beszéltettük a bácsit, majd a nyersanyagból,
rengeteget röhögve, elkészítettük az Amatőr című mozit, amit elvittünk a kö-
vetkező – talán szombathelyi – szemlére. Én akkor már nagyon bántam, és
őszintén örültem, hogy – bár bizonyos értékeket találtak benne – végül nem
lett sikeres. Már szégyenkeztem. 
Nem szégyen ugyanis nevetségessé tenni valamit, valakit – akár magamat is
-, ha megérdemli, megérdemlem. De szegény bácsinak egyszerűen baj volt a
buksijával… miközben óriási hittel, végtelen bájjal, szeretettel filmet csinálni,
értéket teremteni szeretett volna… Akkor már azt gondoltam, hogy hibáztunk,

Részlet Kovács Miklós vaskos, két kötetes játékfilm
forgatókönyvéből, amelyhez a Győri Amatőrfilm 

Stúdióban keresett támogatót. 
(Nagyon megnyerte tetszésünket a „könyv”, Szőke
Andrást és Eszenyi Enikőt gondoltuk főszereplőnek
és szívesen menedzseltük volna a film elkészültét.

Szőke Bandi részben el is olvasta, de végül Eszenyi
Enikőhöz nem jutottunk el, ő már akkor kezdett 

híressé válni. – A Szerk.)
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s csak akkor, és úgy lett volna jogunk bemutatni az anyagot, ha az együttérzés,
az alaposság, a figyelem sugárzik…  

A reinkarnáció - Az alkotás bizonyos értelemben közös Hartyándi Jenővel,
másrészt mégsem az. A létéről jelentős ideig tudomásom sem volt. 
Nagy Peti barátom mesélte egyszer fellelkesülten, hogy látta a filmemet, amit
a Jenővel csináltam, s mennyire tetszett… Én meg néztem bambán, hogy
nekem nincs ilyen filmem… Aztán én is megnéztem a Mediawave internetes
felületén, s beláttam, hogy van. A film alapját az én felvételeim szolgáltatták,
amiket zömében a televízió képernyőről felvett, politikai tartalmú dokumentum-
filmek, híradórészletek adták. Ikonikus képek ezek, hiszen a rendszerváltás
előtti forrongó időkben sorra játszotta le a televízió a korábban nem látott fel-
vételeket a gulágokról, 56-ról, de bekerültek az anyagba – bőszen keverve: Hit-
ler, Sztálin, Brezsnyev-Honecker csókos, Lenin mauzóleumos, stb. részletek,
akkori, napi eseményeket bemutató felvételekkel, és véletlenszerűen feltűnő,
groteszk jelenetekkel. Volt a nyolcvanas évek végén egy szovjet gyártmányú,
fekete-fehér Junoszt tévém, amin volt egy olyan szabályozógomb, amivel le-
hetett torzítani – nyújtani, vagy éppen zsugorítani – a képet. Kifejezetten ját-
szottam ezzel a lehetőséggel, s úgy vettem fel a snitteket. A szándékom az
volt, hogy a Super 8-ra rögzített, már eleve manipulált képeket a stúdió speciális
vetítőgépén – amivel lehetett lassítani, akár kockázni is – videóra játszom át,
tovább torzítva, a képeket egymásra montírozva, elcsúsztatva… 
De a felvételekből nem lett semmi, mert az ominózus vetítő időközben elromlott,
és senkit nem érdekelt akkoriban, hogy meg lehet-e javítani. Mindenki az első
Mediawave Fesztiválra készült, annak lázában égett. Hiába mondogattam, hogy
a gép rossz, meg kellene javítani, de nekem nincs rá pénzem… pedig ott van
a fejemben a film… kis zászlókat akart velem rajzoltatni boldog boldogtalan,
hogy így köszönthessük a fesztiválra érkező nemzetközi alkotósereget… 
Amit persze nem rajzoltam. Mert ahogy az én problémám nem érdekelt aktuá-
lisan senkit, úgy nem érdekelt engem sem a mindenki gondja. Nem éreztem
meg az idők szavát, s nem lettem elkötelezett fesztiválos. Sőt, azt hiszem az
volt a pont, amikor elment a kedvem a filmezéstől, és hagytam az egészet a
fenébe…
Aztán Jenő valamikor rábukkanhatott ezekre az otthagyott tekercsekre, s meg-
csinálta belőle – nagyjából – azt, amit én akartam. Jenősen, kicsit másképp,
persze… de végül is jól. Köszönet érte.

Hartyándi Jenő: Ez a szép az emlékezetben, hogy mindenki kicsit, vagy akár nagyon
másként emlékezik régvolt, közösen átélt, művelt dolgokra. Szerintem ez teljesen jó így.
Ha több visszaemlékező és tanú van, akkor az emlékek összességét elosztva az emlé-
kezők darabszámával, nagyjából – de csak nagyjából – ki fogja adni a megtörténtek
vázát. Már ez is nagy dolog. Jelen esetben mivel ketten voltunk a film elkövetői, ezért
kettőnk emlékeiből lehet átlagot vonni és azok részleteiben nagyon különbözők. Így nem
lesz egyszerű. Géza úgy emlékezik, hogy elromlott a speciális, képernyős vetítőgép és
ezért hagyta magára a már kigondolt, előforgatott filmtervet. Én meg eléggé tisztán arra,
hogy a lakásunk hátsó padlásszobájában, amelyben később a Mediawave irodája és
egyben videó vágószoba lett/volt, vetítettük egymásra, két Super 8-as vetítőgéppel a
„Reinkarnáció” alapjául szolgáló, Géza által hitelesen említett felvételi technikával rögzített
S8-as filmeket egy A3-as fehér papírra és azt rögzítettük az első hozzáférhető videóka-
merával. Eme bonyolult és több rétegű montázstechnikát egyedül igencsak nehezen, de
leginkább sehogy sem tudtam volna egyedül megcsinálni. Hiszen két vetítőt és egy vi-
deókamerát kellett különböző időben többször indítani és leállítani. Ehhez feltétlen több
kézre volt szükség. De ezzel még csak egy újabb montázs nyersanyag állt elő. Az dereng,
hogy ezt ellenben már tényleg én vittem el a végállapotig, ami leginkább csak annyi volt,
hogy eleje és vége felíratot raktam rá és aláraktam a korábban elkészített hangmontázst.
Így Géza önlekicsinylő szerepét a filmkészítésben némileg vissza kell „csinálnom”.

AZ AMATŐRFILM LEHETŐSÉGEl

(Forrás AmatőrFilm 87/1)

(szakdolgozat részlete) „… a nem hivatásos filmkészítők egyre tökéletesebb
technikája és igényessége, formai megoldásai, valamint a hivatásos filmgyártás
mind súlyosodó gazdasági gondjai egymáshoz közelítik a kétfajta filmcsinálást,
s bár az útvonalak metszéspontja időben nehezen meghatározható, azt hiszem,
kivédhetetlen.” 
Matkócsik András 
… Mit tehet a nem hivatásos filmkészítő, milyen lehetőségei maradtak a fejlődő
videókultúrában? 
Tartok tőle: nem sok. 
Számítani lehet az S8-as technika lassú elhalására - ennek több oka is van. A
gyártók, kik eddig ellátták S8-as kamerákkal a piacot, most fokozatosan leállnak
gyártásukkal, vagy kisebb választékot kínálnak, csak úgy, mint nyersanyagból. 
A nyersanyag-kérdés így is kiáltó ellentéteket mutat: 1, 2, 3 órás videókazettákat
lehet Magyarországon kapni; az egyórás ára körülbelül 550 forint, a háromórásé
600-790 (VHS rendszerűé). Az S8-as nyersanyag hárompercenként (1 kazetta
3 perc) 220 forint, a direkthangosból 260. Ehhez jön még a kazettánkénti 50 fo-
rintos előhívási díj. Tehát amíg három óra videónyersanyag 790 forint, addig S8-
ban ez 16 200 és 18 600 forint. 
A videónál kiküszöbölődik a nyersanyagszorítás hátránya; az tudniillik, hogy az
S8-cal dolgozó filmkészítő gyakorlatilag a minimális túlforgatást nem számítva,
egy az egyben a kész filmet kénytelen felvenni. (Magyarországon nincsenek
olyan jó helyzetben az amatőrfilmklubok, hogy értékes perceket pazaroljanak el
túlforgatásra, jelenet ismételgetésekre -, hiszen abból egy másik, rövidebb film
leforgatható - lévén az amatőrfilm jellegzetesen rövid műfaj amúgy is. Persze a
nyersanyaggal eddig szűken bánó filmkészítő, a bőség zavarával küszködve
könnyen áteshet a ló másik oldalára: terjengőssé nyúlt alkotásokra késztethet a
korlátlan idejű videókazetta.) 
Nem beszélve arról, hogy a videóval megvalósul a minőségi szinkron lehetősége
-; amatőr keretek között, játék- és dokumentumfilmek esetében a legnagyobb
gondot eddig az jelentette és jelenti is, hogy a felvett képet és hangot (a szereplő
által elmondott szöveget) csak a legnagyobb nehézségek árán lehet szinkronba
hozni. A magnószalagra felvett szöveg vagy zene az eredetileg pontos szink-
ronvágás ellenére egy idő után óhatatlanul elcsúszik - lévén szó a használat
során létrejövő szalagnyúlásról, és arról, hogy az egyes vetítők és magnetofonok
között mindig van egy hajszálnyi vagy annál több elcsúszás az azonos sebesség
mellett is. Ezt a gondot enyhíti ugyan a fény- és mágneshang felvezetése a film-
szalagra, de mert a felvétel a vetítőgéppel történik, a szöveg, a zene, a hang
mellé a vetítő belső alapzaja is felkerül - nem beszélve arról, hogy szinte csak
stúdiókörülmények között lehet finomvágásokat csinálni – a hangban; gyakorib-
bak a durvavágások, amikor két hangegység határát erős kattanás jelzi. S ugyan-
úgy, ahogy a magnószalagnál, a mágnes- és fényhangnál is előbb-utóbb
minőségi romlás következik be - torzulnak a hangok, sőt egyes, nem túl jó mi-
nőségű hangosvetítők a magas hangokat kezdettől fogva torzítják. 
A legjobb megoldás még mindig a direkthangos felvevő és kazetta használata;
ennek is csak egy hibája van, nevezetesen, hogy szintén automatikusan felveszi
a kamera belső zaját. A nyersanyag olcsósága és a szinkron mel-
lett nem elhanyagolható tényező a videó
javára az sem, hogy az 1-2-3 óra egy-
végtében fut, S8-nál csak háromperces
jelenetekben, szekvenciákban lehet
gondolkodni - ez, főleg dokumentumfil-
meknél nagy hátrányt jelent, de egyéb
műfajú filmeknél is időnként a legrosz-
szabbkor kényszervágásra kényszerít.
Sok minden van még, amit videóval igen,
filmmel nem lehet megcsinálni. Azonban a
film egynémely dologban még mindig
olyan előnyökkel bír, amit a videó sokáig
nem lesz képes behozni. 
Gondolok itt alapvetően a színmegjelenésre
(még akkor is, ha fekete-fehér moziról van
szó). A film színei sokkal közelebb állnak a
valósághoz és a képzőművészetben megszo-
kott színekhez, szemünkre nagyobb hatással van a film színkombináció-rend-
szere, bensőségesebb élményt képes nyújtani, mint a videóé, mely
manipulálhatósága ellenére is csak elektronikus szín marad, s mely tónusos-
ságban, pasztellességben nem éri utol a filmet… (Medgyesi Gabriella)
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(Kisalföld, 1987.06.06.)

A főiskola egyik szertára már ma is valóságos múzeum, ahol
palatáblától az első képmagnóig számos érdekes tárgy található. A gyűjtemény
őre, gondozója maga is néptanítóként kezdte négy évtizeddel ezelőtt, s az évek
során ahogy kiteljesedett, fejlődött a győri tanítóképző, Góczán tanár úr is egyre
gazdagabb tapasztalatokra tett szert az oktatástechnikai eszközökből. 
- Mint minden fiatal, bár tiszteltem elődeim munkásságát, a negyvenes-ötvenes
években még nem tudatosult bennem, hogy ilyen értékeket őrizhetünk meg az
utókornak az „idejét múlt", kiselejtezett segédeszközeink megőrzésével. Csak a
hatvanas évektől kezdve gondoltam, gondoltunk a szellemi örökség mellett a
tárgyi örökségünk megőrzésére. Így is visszanyúlhattunk a félmúltba az akkori
és előző hallgatóink, mai kollégáink segítségével. A műszaki fejlődéstörténet a
század második felétől már több korszakos változáson ment át, miként az ipar-
ban az élet más területein a segédeszközök úgynevezett erkölcsi avulása szinte
ötévenként megismétlődik. Így például a palatáblát, a golyós iskolai számológé-
pet nagyapa és unoka is használta mondjuk a század elejétől az ötvenes évekig,
most házi múzeumunkban képmagnó is található, s bizony egy évtized alatt re-
likvia lett, mert a világszabvány is megváltozott. 
- Ön az elmúlt évtizedekben elévülhetetlen érdemeket szerzett nemcsak a főis-
kolája, hanem a város művészeti kulturális életében is. Az amatőr művészeti
mozgalmak mellett spiritusz rektora lett a hivatásos művésztelepnek, miközben
tanítógenerációkat tanított meg az írásvetítők, magnók, filmvetítők használatára.
A több száz tárgy közül melyek a legkedvesebbek? 
- Talán a Vörös Szikrát, az első hazai gyártmányú magnetofont említeném első-
ként. Konstrukciója mai szemmel nézve meglepően modernnek hat, no csak így
kívülről, mert ugyanúgy álló helyzetűek az orsók, mint a japán hangrögzítő cso-
dáké. A fényképezés és a filmezés is kedves területem, a harmonikás camera
obscurákkal ma is kitűnő felvételek készíthetők. A magnók közül a zenekultúrá-
ban Beatles-korszaknak jelzett időből, tehát a hatvanas évek elejétől szép kol-
lekciónk van a Mambótól a Tertáig. A legértékesebbek mégis a századelő
készülékei. Akkor évtizedekig szolgáltak például a filmvetítők. Egy első világhá-
borús tábori masinából így lett vidéki iskolai oktatógép. Most sokkal rövidebb idő
alatt egy ma korszerű iskolai számítógép gyermekjátékká válik, ezért
némelyik kis komputerre, mint leendő múzeumi tárgyra figyelek. Remé-
lem, utódaim is ugyanolyan féltön őrzik majd, mint én az első győri nem
postai televíziós készüléket, melyet intézetünk kapott a minisztériumtól.
(H.S.)
Szerkesztői megjegyzés:
Kénytelen vagy tán örömmel vagyok folytatni Karcsi bácsi történetét, ami-
ben egyben benne van az utókor értékherdálása, de egy részleges mentési
kísérlet is. Mikor elkezdtem nyomozni a már 15 éve, örökre elment Karcsi
bácsi alapadatai, fotói, életrajza után, elég nehezen, de találtam „nyelveket”
egykori főiskolai munkatársai (Scharek Béláné és unti Mária) személyében,
akik több emlék (újságcikkek, filmek, életrajzi adatok) összegyűjtésével se-
gítették, hogy legalább töredékes életrajz összeálljon munkásságáról. A jár-
vány miatt ez egy kicsit lassan és nehézkesen ment, de egyszer csak hívott
Mária, hogy épp most szelektálják a győrszentiváni Kincsesház különböző ha-
gyatékait, és mivel nyugdíj utáni időszakának szabadidejét Karcsi bácsi ebbe
fektette be, gyűjtőként, rendszerezőként és kuratórium elnökként, találtak több

olyan kiadványt, újságcikket, ami esetleg érdekes lehet nekem. Gyanútlanul el-
mentem a kincsesházba, kezembe adtak pár dossziét, hogy nézzem át, hátha
találok benne hasznos anyagokat. Találtam is, de közben meséltek is Karcsi bá-
csiról, hogy nyugdíjba vonulása előtt fokozatosan „kimentette” technikai gyűjte-
ményét, mert nem bízott benne, hogy ott lesz tevékenységének folytatója.
Rákérdeztem, hogy megvannak még ezek a technikai kincsek? Nem nagyon,
mert halála óta volt egy selejtezés és túl sok helyet foglaltak, kidobták őket. Mikor
ezen sajnálkoztam, mondták, hogy a hátsó kis raktárszobában még marad-
tak dolgok, ha akarom nézzem meg őket, és vigyem,
mert most azt is kidobják. És meg-
néztem… mondanom sem kell,
ugyan nem tudom milyen dolgok
voltak ott összegyűjtve ereden-
dően, de a „maradékkal” zsúfolásig
megraktam a meglehetősen nagy
űrtartalmú autómat. Pillanataim vol-
tak, hogy eldöntsem, otthagyom
őket, vagy elhozom, mert ez egy
december eleji meglehetősen
hideg napon volt és a szelektálók-
nak már nagyon mehetnékjük volt

a fűtés nélküli parasztházból. Eszembe
villant, hogy a Mediawave 100 négyzet-
méternyi archívumában és két teli raktár-
garázsában mennyi különböző rendű és
rangú archív mozivetítő, kamera és egyéb
felszerelés várja a múzeumszerű elhelye-
zést, amelyeket a Rába és Hrabal moziból
mentettünk meg a MÉH telepre vitel elől,
valamint az öreg filmes kollégák is sorra
hagyják ránk gyűjteményüket, ezek is jól
jönnek azokhoz. Már csak a kiállítás megfe-
lelő helyét kell megoldani, de erre is formá-
lódnak a gondolataim…
De azért elgondolkodtam azon, hány hasonló,
nagy lelkesedéssel, gondoskodással össze-
szedett gyűjtemény került és kerül a mai napig
a szemétbe az örökösök hozzá nem értése
miatt, mert csak szemétként tudnak tekinteni
rájuk. Ilyenkor elkezdek izgulni az általunk ösz-
szegyűjtött rengeteg archív érték miatt. Nem
csak az előbb említett technikákról van szó,
hanem pl. a Mediawave 35 ezer filmből álló archí-
vumáról, amelyben meg van örökítve a rendszer-
váltás előtti és utáni 20-20 év rengeteg történése.
Még a Mediawave Fesztivál Győrből való önkéntes emigrálása előtt (2009) a
Széchenyi Egyetemmel és az akkor még önálló Tanítóképző Főiskolával is tár-
gyaltunk az archívum elhelyezéséről. Gondolván, hogy mégiscsak eme „tudás-
központokban” lehetne hozzáférhetően tárolni őket. Rektorokkal és
intézményvezetőkkel tárgyaltunk, de teljes érdektelenséggel találkoztunk. Most
már összeállt a kép és értem, hogy Karcsi bácsi belülről látva ezen intézmények
működését, miért „mentette ki” onnan gyűjteményét. 
(Hartyándi jenő)
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Kishír

(Kisalföld, 1987.10.26.)

Konini filmfesztivál - Negyedik alkalommal adott otthont Konin,
Győr lengyelországi testvérvárosa a mozgássérültek országos
fesztiváljának, amelyre külföldi amatőr filmeseket is meghívtak. A
norvég, a csehszlovák, a svéd vendégek mellett a győri amatőrfilm
stúdió két tagja Hadarics Gábor és Hartyándi Jenő kísérte figye-
lemmel a szocialista országok kezdeményezését. A bemutatott fil-
mek dokumentálták a mozgássérültek gondjait és nagyobb
társadalmi figyelmet követeltek e rétegnek. A vendégeket megismer-
tették a konini Mure filmklubbal. A klub munkatársai a díjnyertes ama-
tőrfilmek nemzetközi fesztiváljára készülnek Győrbe.

(Forrás AmatőrFilm88/1)

A köszöntőből:
„…A videó és videózás jelen-
tősége közismert. A Szemle
célja, hogy elősegítse a hazai
videózás fejlődését, hogy e
seregszemlén lehetőséget te-
remtsen egyéni alkotóknak és
alkotó műhelyeknek a bemu-
tatkozásra…”
A Szemlére az alkotók 280
programot neveztek be 63 óra
39 perc műsoridőben. Az elő-
zsűri versenyműsornak 94
anyagot fogadott el 18 óra 14
perc időben…
győri díjazott: privát videó-
programok kategóriában –
Hartyándi Jenő: Napjaink fris-
sessége 

győri filmek a versenyprogramban: Hartyándi Jenő
& Deák Tamás: Napjaink frissessége 5 perc VHS – Irónikus montázs egy ün-

nepi beszéd közhelyeire. ▪ Hartyándi Jenő & Grencsó István: Születésnapi hal-
lucinációk 11 perc VHS – A közelmúlt egyik televíziós, történelmi
dokumentumműsorának személyes újrafogalmazása. ▪ ujvári
Sándor: Gyimesi ballada 6 perc VHS – Erdélyi anzix dia és moz-
gófilm felhasználásával. ▪ Hartyándi Jenő: Harmadik változat 25
perc VHS VHS – Avantgard zenére képi improvizáció. ▪ Szakács
István & Száraz Lajos: Ballagás’87 2 perc umaticLB – Rendha-
gyó, maskarás vidám diákbúcsúztató.
győri kiesett filmek: „Glovita” 11 perc – Raaber-Press GM, Győr
▪ Mórról indul – Bogyai Katalin 17 perc – Városi Televízió, Győr ▪
„Hattyúdal” 3 perc – Városi Televízió, Győr ▪ Házmester-háború 4
perc – Városi Televízió, Győr ▪ Országgyűlés után 6 perc – Városi
Televízió, Győr ▪ Szondázás 6 perc – Városi Televízió, Győr ▪ Szünet
3 perc – Hartyándi Jenő, Győr

(Forrás AmatőrFilm 87/3)

(Forrás AmatőrFilm 87/3)



Küldöttgyűlés:

(Forrás AmatőrFilm 87/3)

A küldöttgyűlés az Alapszabály módosítást egyhangúlag megszavazta.
Dékány István a „tizennyolcak” levelével kapcsolatban elmondta, hogy bár az
elnökség furcsállotta, hogy a neki címzett levelet a Filmvilág szerkesztőségén
keresztül kapta meg, de ezt csak formai ügyetlenségnek tekinti. ugyancsak nem
kíván kérdést csinálni abból, hogy az aláíróknak alig fele MAFSz tag. Összes-
ségében jószándékú, a mozgalom érdekeit szem előtt tartó írásnak tekinti, amely
címzettjének azonban elsősorban nem az elnökséget, hanem az egész tagságot
tekintik….
Kovács Róbert és L. Nagy László is felajánlották lemondásukat, ne gondolhassa
senki azt, hogy az elnökségi tagság hatalmat jelent és ők ragaszkodnak ahhoz.
A feltételük csak az, hogy olyan fiatal foglalja el a helyüket, aki náluk többet tud
tenni nem saját magáért, hanem a közösségért.

(Egy egészen) nyílt levél (Balástyáról) 

(Forrás AmatőrFilm 87/3)

Nem veszem föl a kesztyűt. A 18-asok kiáltványa első olvasáskor ugyan kihozott
a sodromból, de azóta kiderült: alapjában véve fontos és hasznos lázadásról
van szó. Akárhogy is, nekem tetszik a többet, a jobbat, a szebbet-akarás, még
akkor is, ha szellemi, lelki, intellektuális és fizikai korlátaim miatt jómagam a fej-
lődés útjában állónak látszok. Én, mint élő kövület, mint húgyagyú, langyos-po-
csolyás, állóvizes hobby-s amatőr nem attól lettem ideges, hogy nálam okosabb,
szebb, tehetségesebb, bátrabb alkotók jelentkeztek a mozgalomban - hiszen
mindig is voltak avantgard törekvések, formai kísérletezések, kiemelkedő alko-
tások - hanem attól, hogy hamis ideológiák alapján ellenséges légkör alakulhatott
ki az ún. nemzedéki tartalmak mentén. A toleranciahiány, az informálatlanság,
az előítéletek vertek éket a fiatalok és az idősebbek közé. Teljesen értelmetlenül.
Fölöslegesen. Tudom én: a balhéhoz (lázadáshoz, forradalomhoz) csörömpölő
hangoskodás és elszánt indulatok is kellenek, de mai helyzetünkben (szellemi
kultúra devalválódásának idején) fontosabb lenne az egységes fellépés, a moz-
galmon belüli közmegegyezés, a szakmai esztétikai értékrendszer közös kiala-
kítása. 
- Nagyon sokat kell beszélgetnünk. Öreg öreggel, öreg fiatallal, fiatal fiatallal tisz-
tázza mielőbb, hogy milyen elvek, milyen szervezeti formák alakíthatók ki a moz-
galomban fellelhető valamennyi érték kiteljesítéséhez.
- Itt van mindjárt a „non professional" terminológiája. Nekem teljesen nyilvánvaló,
hogy a filmes szakma - ha tetszik, a filmművészet - használt és születő normáival
dolgozó amatőr alkotásról van szó, amely csak gyártási és forgalmazási körül-
ményeiben tér el a „hivatalos" filmművészettől. Azt gondolom: nem kell újrafo-
galmazni ezt a fogalmat, mert jól érthető minden vonatkozása. Talán fontosabb
lenne az „amatőrfilmes" fogalmát tisztázni, hiszen sok értelmetlen, vak indulat
irányult a „hobby-s amatőr" ellen. 
A non professional törekvéseknek nem kell feltétlenül sárba taposni a „csak ama-
tőrfilmes" alkotásokat, hiszen semmiféle olyan politikai, szakmai elvek nincsenek
forgalomban, amelyek e két alkotási szintet egymás elleni harcra buzdítanák.  
Mondom hát - mélységes hittel - hogy az amatőrfilmezés minden résztvevőjének
lehetőség: 
- az önmagára, a világára való ráismerésre, 
- a társadalom, a kultúra áramköreibe való bekapcsolódásra, 
- az el- vagy megspórolt szellemi, lelki, fizikai energiák aktivizálására, 
- a humanizálódásra, a civilizálódásra, 
- az élménygyűjtésre, 
- a sikerélményre, 
- új emberi kapcsolatok megépítésére, 
- a közösség(ek) szolgálatára, 
- az értékmentésre, az értékőrzésre, az értékcsinálásra, 
- a filmművészet alkotásainak befogadásához vezető gyorsabb út bejárására és
még sok másra is, ami készítőt és befogadót társadalmilag fontos, hasznos
ügyek felé mozdíthat el. 
- Ezért én őszintén fájlalom a fiatalok ellenséges indulatát, törekvését, amellyel
az amatőrfilmes alkotót (alkotást) igyekeznek leértékelni. Még az ún. „családi fil-
mes" is hozhat létre értéket, őket sem lenne tanácsos elnémítani egyfajta szak-
mai fölény birtokában. A családi- és útifilm szemlék éppen ezt az alkotási szintet
ismerik el. Ők a „hobby-s" amatőrök. Az országos fesztiválokon és a szemléken
nem ők jelentkeznek, hanem azok az amatőrök, akik szűkebb-tágabb környe-
zetükből hoznak információt, vagy önmagukból szakítanak gondolatokat, indu-
latokat. 
- Az sem bizonyítható, hogy a kiemelkedő - akár: „non professional" - alkotások
létrejöttének bárhol is útjában állnának a „csak amatőrfilmek". Éppen ellenkező-

leg. Mindig is az alkotói kvalitások kaptak a MA FSz-tól biztatást, támogatást. 
- Józanodjunk bele: a szövetség minden tagja készíthesse el szellemi, anyagi,
tehetségbeli adottságainak függésében újabb és újabb filmjeit, mert ez is alap-
vetően a demokrácia életre kelésének eszköze és lehetősége. 
- Bármennyire is tetszettek nekem a fiatalok alkotásai, azt mégsem hiszem, hogy
jó filmet csak a „lázadók", vagy a fiatalok készíthetnek. A „másság" nem esztétikai
kategória. Hogy ki hoz létre maradandóbb értéket, azt döntse el az idő, a társa-
dalom szellemi, kulturális érzékenysége. Ehhez minden műnek meg kell születni. 
- A „non professional" törekvések - hitem szerint - a mozgalom hatalmas értékét
jelentik. Igaz, az alkotásokra, s nem az alkotókra figyelve mondom ezt. Mindezért
a fiatalok által felvetett valamennyi problémára egyrészt VÁLASzT, másrészt KI-
uTAT kell keresnünk. 
- A legfontosabbnak én magam is a szervezeti élet, az irányítás korszerűsítését
tartom. Teljesen nyilvánvaló: ha ilyen súllyal vannak jelen a fiatalok alkotásaikkal
a mozgalomban, akkor az irányításban is nagyobb szerepet kell kapniuk. Ez a
mozgalom fejlődéséért felelősen gondolkodó „öregeknek" is alapvető érdeke.
De a demokrácia (értsd néha: áldemokrácia…) alapvető normáit nem rúghatjuk
fel. Azért nem, mert hitem szerint a demokrácia az a társadalmi nyilvánosság,
ahol nyílt és tiszta eszközökkel sor kerülhet az érdekek, az értékek ütköztetésére,
egyeztetésére. A népet (a MAFSz-tagságot) nem lehet „meg nem történtnek"
nyilvánítani. A mozgalom alapvető kérdéseinek tisztázásában minden szövetségi
tagnak azonos értékű beleszólási lehetősége van, szavazata sem lehet senkinek
több egy egésznél. 
- A mozgalom történetét ismerők, megélők jól tudják, hogy szakadatlan fejlődés
jegyében telt el az elmúlt húsz esztendő. Ez a fejlődés a tagok lelkes munkájával,
néhány kiemelkedő személyiség megszállottságával valósult meg. Talán az el-
nökségnek is volt ebben szerepe. Nem tisztességes dolog hisztériát kelteni, hogy
a MAFSz nem felel meg feladatainak, mert a MAFSz „feladataiba" ölt energiák
- akár életművek! - így sárba taposódnak, a munkát elvégzők joggal érezhetik
furcsán magukat, hiszen értékeik ellen történik a „lázadás" és nem hibáik, gyen-
geségeik ellen. Elvégzett munkájuk ugyanis tiszteletre, megbecsülésre méltó
érték! 
- A MAFSz egyébként is a tagdíjat fizetők összessége. Mindig is nyitva volt min-
denki számára a feladatvállalás lehetősége. A MAFSz soha nem lesz több annál,
mint amire tagjai, elnöksége, közgyűlése, alkalmazottai képesek lesznek. 
- Lehet - legyen is! - vita (akár harc) a mozgalomban, de csak fair play eszkö-
zökkel! 
- Az amatőrfilm társadalmi nyilvánossága összetett ügy. Érzékeny pontunk va-
lóban. De: aki az eddiginél több, jobb megoldást tud, az ne azt kiabálja (mondani
is elég), hogy ez így nem jó. . . (ezt mi is tudjuk), hanem azt mondja (ezt akár ki-
abálhatja is), hogy mit kell tenni! 
- A MAFSz elnöksége nem operatív testület. A keletkező és kitalálható feladatok
végrehajtásának mindig is az szabott határt, hogy akadt-e a feladatra alkalmas
vállalkozó, vagy elég pénz a külső erőkkel való megoldásra. Az évi 4-5 elnökségi
ülés, na meg a fizikai távolságokból adódó tehetetlenség (egye fene: a „begye-
pesedettségből" adódó tehetetlenség…) nem teszi többre képessé ma az elnök-
séget. Ezt fájlalhatjuk is akár, de, ha ez így nem jó, akkor találjunk ki ennél jobbat. 
- A mozgalmat nem sajátíthatja ki senki. (Fegyveres puccsal talán, de ez itt nem
oldana meg semmit.) Jól meg kell férni a palettán valamennyi alapszínnek és
kevert árnyalatainak. Ne hihesse senki, hogy a saját színe a legszebb, a legér-
tékesebb, mert szépsége, értéke a többi színnel való együttlétezésben kap iga-
zán értelmet. 
- Abban sem hiszek, hogy a „non professional" címke minden filmet automatiku-
san esztétikai, publicisztikai, erkölcsi magasságokba emel. A középszerűség, az
utánérzés, a modorosság, a blöff, az aránytévesztés nem csak a „sima" ama-
tőrfilmek sajátja lehet. 
- Végül, ne verjétek ki a kezünkből a stafétabotot, mert adjuk azt magunktól is,
szívesen. De nem ingyen, nem olcsón. Ahogy a csenevész szarvasbika nem űz-
heti el az öreg bikát, úgy mi is csak a nálunk erősebbnek, a nálunk jobbnak adjuk
át a helyünket, mert felelősek vagyunk a mozgalomért. Ha lelkes, felelősséggel
gondolkozó, felkészült fiatal jelentkezik: jó érzéssel megyünk el, de, ha cselszö-
vés, ármánykodás indul ellenünk, hát akkor „megvédjük" kiharcolt helyünket a
falkában. Lehet, hogy elvérzünk, elpusztulunk, de mindezt magunkkal békében
szenvedjük el. (Kiss István) 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

(Forrás AmatőrFilm 87/3)

... Az 1988-ban ismét megrendezésre kerülő győri Nemzetközi Amatőrfilm Fesz-
tivállal kapcsolatban az elnökség úgy határozott, hogy megszűnik a díjnyertesség
nehezen ellenőrizhető kritériuma, nem nemzeti kollekciókat kérnek, hanem
egyéni nevezés lesz és filmek mellett a fesztivál videókat is fogad. 
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Az első győri koncertvideó 
Szabados György Tanítóképző

Mint korábbiakban már kifejtettem az első videókamera, amihez mi, győri ama-
tőrfilmesek hozzáfértünk, 1986-ban jelent meg az ifiházban. Nyilván nem nekünk
szánták, az ifiházas eseményeket dokumentáló eszközt látták benne, de a hasz-
nálatára legfeljebb a kor ifiházban dolgozó győri technikus „királyának”, Berta La-
cinak volt fogékonysága és tehetsége. De ő hamar rájött, hogy azért ennyi plusz
melót nem akar magára vállalni, csak módjával. Persze gyorsan lettek fizetős
melók is a kamerára, Laci elsősorban az ETO meccseit rögzítette. De alapvetően
jóban volt az egész amatőrfilmes csapattal és bár pályafutása csúcsán állt, vala-
miért szívesen volt velünk. Így aztán ha nem ért rá néha rám bízta az ETO mecs-
csek rögzítését, valószínű másra is. Nagyon jó gyakorlási lehetőség volt
számomra az új eszközzel, mert az addig használt Super 8-as kamera egészen
más munkamódszert követelt a maga 3,2 perces kazettáival, mint a 90-120-180
perces kazettával feltöltött videókamera. És egy darab kamerával úgy felvenni
egy meccs 90 percét, hogy az nagyrészt élvezhető legyen, az az első felvételkor
kiderült, hogy nem is kis kaland. A túl totálos felvételnél hangyák szaladgálnak a
pályán, a túl szűknél pedig nem lehet átlátni az akciót, vagy túl gyorsan kikerül a
labda a képmezőből… Hasonló volt a helyet a koncertek felvételénél, úgyhogy
volt mit gyakorolni. Úgyhogy Szabados György 1987 őszi tanítóképzős koncert-
jének dokumentációja több szempontból is kuriózum az elsőségen túl is. Egyéb-
ként biztos nem ez volt az első koncertrögzítés, de míg más elő nem kerül, e
felvételt tudjuk annak tekinteni. Ha voltak is, valószínű elkallódtak, mert az ifiház
maradványainak nagy részét annakidején kukákba dobták, így az amatőrfilm stú-

dió maradék berendezéseit is. A jobbakat persze az ügyesebb klubtagok megvá-
sárolták. Várjuk az egykori tagok emlékeit is ez ügyben, ki mit tudott megmenteni
belőle. Lengyel Sanyi például Góczán Karcsi bácsi filmlistáit, amelyben szemé-
lyenként összeírta ki milyen filmet készített az addig eltelt időszakban. Ez nagyon
fontos alapja volt gyűjtőmunkámnak a korai időszak tekintetében.
Kuriózum volt/lett a felvétel amiatt is, mert az előadó, Szabados György már akkor
is a legnagyobb improvizatív zenész volt és hírneve később, haláláig csak foko-
zódott. Úgyhogy e koncertfilm becses része a német-magyar Szabados gyűjte-
ménynek, különösen azért, mert ebből az időszakból alig van róla felvétel (azt is
én készítettem Budapesten a Kassák Klubban). 
Harmadrészt ugyan még kevés gyakorlatom volt ily hosszú felvételek készítésé-
ben, amely rengeteg hibalehetőséget rejt magában, mert az nagyon unalmassá
teszi a képi világot, ha egy statikus kamera veszi végig a másfél órát. Jól látszik,
hogy igyekeztem minél többféle kompozíciót készíteni, hogy vizuálisan is érdekes
legyen a felvétel, ami egy kamera esetén magával hozza, hogy az átállások „za-
varosak” lesznek. Ez így is történt, ezt nem lehet kikerülni. De már akkor valamiért
ráéreztem, hogy nem elég a muzsikust venni, hanem a teljes hangulat és közeg
bemutatásáért meg kell mutatni a közönséget is. Ezt a mai napig is a legtöbb kon-
certfelvételből kifelejtik, még profi stábok is. Mivel én felvettem a közönséget is,
ezért van most lehetőség arra, hogy megmutassuk a 80-as évek végének jelleg-
zetes győri „arcait”. Mert fotó sem maradt fenn sem erről a koncertről, sem másról.
Akkor még nem nyüzsögtek a fotósok az ilyen eseményeken. A koncertet Fülöp
Péter szervezte, aki Kiss Gézával és Makk Tamással és másokkal újba beindította
a jazzklubot a TK-n.
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ÉRTED! ÉRTED? 
Nonprofesszional filmesek találkozója
Szeged, 1986.11.28-30.

(Forrás AmatőrFilm 87/4-5)

Tegyük föl végre a kérdést: mire való az amatőrfilm? Mire való itt és most, a
nyolcvanas évek vége felé, Magyarországon? Kinek van rá szüksége (már az
alkotókon kívül)? A kérdést föl kell tenni, és így kell föltenni, még akkor is, ha
sokaknak - néha éppen az amatőrfilmért felelős embereknek - tele van a „hóci-
pőjük" az amatőrfilmmel, pontosabban az amatőrfilmesekkel. Akik természetük-
nél fogva elégedetlen fiatalemberek, s olykor úgy tűnhet, megszokásból is inkább
csak a zárt ajtók döngetik. Ám az ügyben való cselekvés lehetőségeit vizsgálva,
a kulcsszót már ki is mondtam: „hócipő". Avagy ki ne érezné lerágott csontnak
a hazai amatőrfilm helyzetét, összes érvével és ellenérvével együtt? Választott
témámat én is lerágott csontnak érzem, de nem annak látom. S e plasztikus kis
fordulat után kezdetét veszi cikkem érdemi része, nehéz és siralmas helyben já-
rásom egy fuldoklóért. 
A Mozgó Világ 1979-ben körkérdést intézett tizenhárom filmrendezőnkhöz, kik-
nek kiválasztásakor egyetlen szempont volt, hogy legalább egy játékfilmet elké-
szítettek-e már. A folyóirat jól irányzott kérdései közül a második a magyar
filmgyártás, a magyar filmművészet legégetőbb gondjaira volt kíváncsi. S jel-
lemző módon csupán két rendező (Bódy Gábor és Lányi András) találta legége-
tőbb problémának a legégetőbb problémát, vagyis a pályára kerülés áldatlan és
ellenőrizhetetlen útvesztőjét. A többieknek ez nem jutott eszébe. Lehet, hogy
őket nem pörkölte a mechanizmus? Kötve hiszem. Talán valami rosszul értel-
mezett nagyvonalúság miatt nem tették szóvá. Nekem viszont tömörebben, szál-
kásabban kell fogalmaznom, hisz nincs szándékomban aggódni, ahogy a
zsurnaliszták teszik, s nem akarok sajnálkozni sem kultúránk fáradt struktúráját
illetően, mely sokszor alkalmatlan feladatának elvégzésére. A határozott, kris-
tálytiszta gondolatmenetek előfeltétele mindig egy állítás. Egy pontos-fontos ál-
lítás, mely a későbbiekben aztán igazolható, igazolandó. Ekképp hangzik
állításom röviden: 
A magyar filmművészet szervezése, és egyáltalán, a magyar filmművészet álla-
pota, alakulása nem nyilvános, egy (vagy több) szűkkörű és ebben érdekelt réteg
nagybirtokaként üzemel. Ezek után csöppet sem meglepő, ha az amatőrfilm nem
tudja, nem képes szerves és evidens részét alkotni az egésznek. Megtűrt és elv-
ben támogatott tartozékként kullog a professzionális munkák mögött. Nincs tisz-
tázva a szerepe az amatőrfilmnek, ennek következtében átgondolatlan
állásfoglalások érkeznek hivatalos szervektől, semmiféle tendenciát, irányultsá-
got nem lehet kimutatni vizuális művészetünk e zaklatott vidékén. Elhallott érte-
sülések, általános pénztelenség, érthetetlen és zártkörű előzsűri, korlátozott
forgalmazás. A tehetség, a fölmutatott eredmények - melyek végső minősítést
kell, hogy adjanak egy alkotó vagy alkotóközösség munkájáról megvannak. Biz-
ton mondom ezt, és azt is tudom, túlzás volna direkt összefüggést föltételezni
mostoha viszonyaink és az elkészült filmek értéke között. Viszont, ha időben
nem indul meg egy elhelyezési, újragondolási folyamat, ha időben nem kapja
vagy szerzi meg saját fórumait, rovatait a magyar amatőrfilm, ha előbb-utóbb
nem épül ki egy szigorú, de nem önkényes szelekció, melyben egyedüli érv és
szempont az a bizonyos celluloid szalag, s az erre rögzített világ - akkor a helyzet
elmérgesedik, teljes térfogatát kitölti majd személyiségünknek az indulat, mely
jogos lehet ugyan, de jogtalansághoz vezet. S ahelyett, hogy az amatőrfilmklubok
és műhelyek kiáltványba sűrítenék érzéseiket, esetleg passzív ellenállás tervét
szövögetnék keserűen, egyszerűen filmeket forgatnának, vágnának stb. Lehe-
tőleg olcsón, és lehetőleg sokat. Ez a dolguk voltaképp. S ne tartsa senki őket
szakbarbároknak, hobbystáknak ab ovo, s ne gondolja senki, hogy valakit azért
neveznek amatőrfilmesnek, mert filmjeinek színvonala nem üti meg a professzi-
onális filmek nívóját. Természetesen ez az eset a gyakoribb, de hány példáját
láttuk már annak, hogy hibátlanul átgondolt és kivitelezett filmek, melyek könnye-
dén fölveszik a versenyt professzionális rokonukkal, csak azért neveztettek ama-
tőrfilmnek, mert elkészítésük amatőr módon, vagyis iszonyú nehezen, rosszul
szervezett körülmények mellett, illetve azok ellenére valósult meg. 
Én azt szeretném, ha az igazságosság az elbírálásban nemcsak a szakma joga
és kötelessége lenne, hanem a nézők önkéntes táboráé is, akik érdeklődést mu-
tatnak. S így bekerülne egy új fogalom az amatőrfilm hazai történetébe, egy új
fogalom, melynek konkrét jelentése is van. Ez a fogalom a tetszés. 
Fenteikben a Szegeden tartott nonprofessional filmtalálkozó éjszakába nyúló
beszélgetéseinek kivonatát igyekeztem papírra vetni, abban a reményben, hogy
a Filmkultúra hasábjait olvasva sem a nagyközönség, sem az amatőrfilmmel fog-
lalkozó vezetők és beosztottak nem titulálják cikkemet kézlegyintve szélmalom-
harcnak, s ki-ki elidőz, vajon miért is ezt a címet adtam cikkemnek: Érted. Érted?
(Röhnig Géza, Filmkultúra, 87/6.)

Észak-Dunántúli Amatőrfilm és 
Video Szemle 
Győr, 1987. december 5-6.

győri díjazottak: III. díj: Hartyándi Jenő (Győri Afs): Kisörspuszta; Váltson szín-
házbérletet - különdíj: Kovács Róbert-Kovács R. Ákos (Tungsram AMS, Győr):
Kol Nidré ▪ Bieder Géza (Győri Afs): Vízió

Észak-Dunántúli Tájegységi 
Amatőrfilm Szemle
Vas, Veszprém, Komárom és Győr-Sopron megye

Győr, Városi Könyvtár aulája, 18 videó és 11 S8-as film szerepelt a programban.
A zsűri az első díjat nem adta ki. II. díj – Fux & Medgyesi: Kollekció, III. díj – Har-
tyándi Jenő: Kisörspuszta és Váltson színházbérletet.

A látványtól a kész produkcióig 
Kameravégen az amatőr filmesek 

(Kisalföld, 1987.12.10.)

A közelmúltban rendezték meg Győrött az amatőrfilmesek tájegységi szemléjét,
ahol Észak-Dunántúl megyéiből, Vasból, Veszprémből, Komáromból és Győr-
Sopronból érkezett amatőrfilmesek mutatták be hosszabb-rövidebb film- és vi-
deoanyagaikat. A városi könyvtár aulájában lezajlott versenyen szakemberekből
álló zsűri véleményezte az alkotásokat és döntött arról, melyik pályamunka jus-
son tovább az országos megmérettetésre, amelynek jövő tavasszal Szeged ad
majd otthont.
A 18 videó és a 11 super 8-as film megtekintése után a zsűri úgy döntött, hogy
a szemle első díját nem adja ki, tekintettel arra, hogy a összességében nem vol-
tak magas színvonalúak  a beküldött pályaművek. A második díjat a tatabányai
Fux-Medgyesi szerzőpáros: Kollekció című, négy filmje, a harmadik díjat pedig
Hartyándi Jenő: Kisörspuszta és Váltson színházbérletet című produkciója kapta.
A zsűri ezen kívül négy szakmai különdíjat is kiosztott a művészi megformálás-
ban és a vizuális láttatásban élenjáró produkciók elismeréseképp. 
Győrött nagy hagyományai vannak az amatőrfilmes mozgalomnak, melynek bá-
zisa a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központban működő stúdió. Tagjai között
számos nívódíjas alkotó is akad, olyan lelkes és a szó jó értelmében vett amatőr,
aki, illetve akik videós és filmes összeállításaikkal az országos és a nemzetközi
porodon egyaránt sikerrel szerepelnek. A hazai viszonylatban élenjáró Amatőr
Filmstúdió művészeti vezetőjét, Haffner Szabolcsot a minap a kis alkotóközösség
munkájáról és terveiről faggattuk. 
- Az utóbbi időben érezhetően előretört - ha úgy tetszik a film rovásárra - a vide-
ózás - kezdi a beszélgetést Haffner Szabolcs. - Lényegi különbség nincs a film
és a videó között, csak technikában térnek el egymástól. Kétségkívül a videó
előállítása olcsóbb a filmhez képest, a probléma csak ott van, hogy a már felvett
anyag vágásához szükséges berendezés drága és nehezen beszerezhető. Ezért
aztán ritkán lehet vágott videóanyaggal találkozni, ebből viszont az következik,
hogy az alkotások hosszabbak, bővebb lére eresztettek. A mi győri stúdiónkra
is ráférne a technikai újítás, videóval ugyanis nem rendelkezünk, így a művelő-
dési központtól kérjük kölcsön (ha a munka úgy kívánja) a szükséges felszere-
lést. 
- Manapság már közhelyszámba megy az a megállapítás, hogy az amatőr moz-
galom korának bealkonyult. Illik ez a megállapítás az Önök stúdiójára is? 
- A több mint húsz esztendő során voltak, vannak és lesznek is bizonyára lemenő
szakaszok, de én úgy gondolom, hogy a négy-öt évvel ezelőtti mélyponton már
túljutottunk. A filmezés a legcsodálatosabb intellektuális játékok egyike, amely
rendkívül összetett látásmódot követel. Aki műveli, annak értenie kell a drama-
turgiához, a zenéhez, forgatókönyvben kell gondolkodnia, s akkor még nem szól-
tunk a technikai hozzáértésről. Nálunk a stúdióban csapatmunka folyik: ki-ki a
maga területének ismereteit adja közre, s a kész film vagy videó a részismeretek
összességét jelenti. Heti rendszerességgel jövünk össze a művelődési központ-
ban, s a foglalkozásokon hol a még képlékeny, formálható alkotásokat beszéljük
meg, hol meghívott szakmabeliek előadásaira kerül sor, hol pedig nyilvános, a
szélesebb közönséget is érdeklő vetítéseket tartunk a stúdió anyagaiból. A tech-
nikai és művészeti fejlődéshez kiválóak ezek az alkalmak, a megmérettetéshez
pedig a rendszeres időközönként megtartott tematikus szakfesztiválok, regionális
szemlék és országos versenyek nyújtanak lehetőséget. A győri amatőrfilmes
mozgalom elismeréseként fogható fel az is, hogy a Díjnyertes Amatőrfilmek Nem-
zetközi Fesztiváljának Győr az állandó házigazdája. 
- Egy hónapja múlt, hogy a nyíregyházi videós szemlén szép eredményt értek
el a győriek, a mostani, 21. Tájegységi Antatőrfilmes és Videó Szemlén szintén.
Ott találjuk a díjazottak között a győri, illetve a megyei alkotókat. A sikeresnek
mondható idei év után milyen terveik vannak 1988-ra? 

170



- Készülünk az országos versenyre, tökéletesítjük a már meglévő pályamunká-
kat, s újabb műfaji megoldásokon törjük fejünket. Azt szeretnénk, ha a stúdió
köré olyan baráti kör verbuválódna - kezdeti jelei már vannak - amely az igényes
közösség szemével nézné és segítené a munkánkat. Hiszen a mi ösz-
szes fáradozásunk célja az, hogy a befogadóhoz, a közönséghez el-
jusson a film és a videó. Nyilván visszajelzést is várunk, építő szellemű
kritikát, amely további színvonalas alkotásra ösztönözné az amatőrfil-
mesek lelkes táborát. (CS. E.)

Kisörspuszta’87 film scripje, „kézi” 
szerkesztése és pályázatnyerése



1988
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Március 8-án nyílt meg a Kun Béla lakótelepen a Marcal étterem ▪ Borkai zsolt lólengésben
olimpia bajnok Szöulban

ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 
George Bush (az idősebb) magyarországi látogatása ▪ Gorbacsov a Szovjetunió új államfője ▪

Feláll a Németh-kormány
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén (r. Pedro Almodóvar) ▪ Az én XX. századom (r.
Enyedi Ildikó) ▪ Eldorádó (r. Bereményi Géza) ▪ Esőember (r. Berry Levinson) ▪ Krisztus utolsó
megkísértése (r. Martin Scorsese) ▪ A nagy kékség (r. Luc Besson) ▪ Olajfalók (r. Jan Sverák) ▪
Mielőtt befejezi röptét a denevér... (r. Tímár Péter) ▪ Rövidfilm a szerelemről (r. Krzysztof Kies-

lowski) ▪ Rock-térítő (r. Xantus János)



MÉLTATLANUL

(Forrás AmatőrFilm 88/1)

Méltatlan körülmények között rendezte meg a Győr-Sopron megyei Tanács Mű-
velődési Osztálya a XVII. Észak-Dunántúli Amatőr-film és Videó Szemlét. Már a
meghirdetéssel is baj volt, mert későn és rossz helyre (nem a klubokhoz, hanem
a társmegyék tanácsának művelődési osztályára) mentek ki a felhívások. Az
most már kideríthetetlen, hogy a késői kiküldés, vagy az adott megyei tanács
információ szegénysége miatt több klubhoz (Bányász AFK Veszprém, Tata, ANI-
AFK Szombathely, Tanárképző Főiskola Szombathely) el sem jutott a felhívás,
hogy most az egyéni alkotókról ne is beszéljünk. A szemlét - amelyre végül 18
db videó és 11 db S 8-as film érkezett be - egy lakótelepi klubkönyvtár előcsar-
nokában tartották meg. Lehet azt is mondani, hogy „családias" volt a szemle, de
elfödné az igazságot, ezért mondjuk ki, hogy érdektelenség kísérte. Nem csak
a szomszédos megyékből érkeztek kevesen (Vasból például hárman, de filmet
egyet sem hoztak!), hanem a győriek közül sem jöttek el azok, akiknek nem volt
versenyben munkájuk. A zsűri (Fábián László író, kritikus, Deák Péter amatőrfil-
mes, Dékány István a MAFSz főtitkára, B. Révész László az MTV rendezője,
Kissné Heller Ilona Győr-Sopron megyei tanács képviselője) véleménye meg-
egyezett abban, hogy a tájegységi szemle színvonala nem érte el azt, amit egy
ilyen szemlétől el lehet várni. Ez csak részben magyarázható a részvétlenséggel,
az egyes filmek színvonala is aggodalomra ad okot. A hiányérzetünket fokozta,
hogy a 29 alkotás közül alig foglalkozott valamelyik is konkrét társadalmi kérdé-
sekkel. Kifogásolható az alkotók problémaérzékenysége, valamiféle elzárkózás,
esetenként üres esztéticizmus jellemzi őket. Kiváltképp feltűnő ez egy olyan táj-
egységben, ahol az amatőrfilmes hagyomány éppen az ellenkező tendenciákat
indokolná. A fentiek alapján a zsűri I. díjat nem adott ki. II. díjban (4000 Ft) ré-
szesítette Fuksz Lehel és Medgyesi Gabriella kollekcióját (Vizuális módozat, Re-
inkarnáció PRB, Melegebbek a hajnalok), amely igényes művészi elképzelést
tükröz. IIII. díjban (3000 Ft) részesítette a zsűri Hartyándi Jenő Kisőrspuszta
című érzékeny dokumentumanyagát, valamint Váltson színházbérletet c. gro-
teszkjét. 
A zsűri 4 db 1000 Ft-os különdíjat adott ki: Kovács Róbert-Kovács R. Ákos: Kol
Nidré c. etűdjéért, Bieder Géza: Vízió c. első filmjéért, Németh György: Kosárfonó
c. néprajzi dokumentumfilmjéért, a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium klub-
jának friss videó kollekciójáért. Az Országos Amatőrfilm Fesztiválra előzsűri nél-
kül a Vizuális módozat és a Reinkarnáció PRB mehet.

Bős-Nagymaros

Ez is egy kis helyi tör-
ténelmi eseménynek
minősíthető ügy volt a
szerény meghívó elle-
nére. Ne feledjük, hogy
‘88 februárjában még
másfél évvel a hivata-
los rendszerváltás előtt
vagyunk. A meghívot-
tak listájából a kort is-
merőknek rögvest
látszik, hogy itt a „hiva-
talosok” és a „civilek”
fognak egymásnak
esni, ami addig elkép-
zelhetetlen lett volna.
És a reflexesek fel se
sorolták magukat.
Utóbbiak meghívtak
engem is kamerám-
mal, mint az ilyesmikre
érzékeny embert. A
helyi televízió messzi-
ről kerülte az ilyen té-
mákat. Mit is lehet
csinálni egy kezdetle-
ges VHS kamerával
egy ilyen helyzetben.
Nem lehet művész-
kedni, csak egysze-
rűen rögzíteni az elhangzottakat. Operatőri szemmel eléggé unalmas munka -
általában. De ez a forgatás nem volt az, elég gyorsan parázs lett a hangulat, és

Győri filmesek sikere

(Kisalföld, 1988.03.24.)

Áprilisban Szegeden rendezik meg az Országos Amatőr Film- és Videófesztivált,
amelynek előselejtezőjét ugyancsak az alföldi városban tartották. A zsűri 240
film közül 21-et javasolt vetítésre a fesztivál idején. Örömteli, hogy a 21 film
között négy olyan alkotás is található, amelyet a Győri Amatőrfilm Stúdió tagjai
készítettek. Így Hartyándi Jenő Kisörspuszta’87, Hadarics Gábor Falujárás, Kiss
Géza usztka és Kecskeméti Anikó „Vagy talán mégsem” című alkotása vehet
részt az országos versenyben.

XXXV. Országos Amatőrfilm- és 
Videó Fesztivál 
Szeged, 1988.04.07-10.

Az előzsűrizésre 60 VHS videóprogram, 9 u-matic videóprogram és 51 S8-as
film érkezett. A tájegységi szemlékről előzsűri nélkül 9 VHS videóprogram, 10
S8-as film és 1 db 16mm-es film jutott tovább.
Zsűri: Mész András, Kovács András
Bálint, Szoboszlai
Péter, Mártha István,
Ráday Mihály, Dr. Trá-
ser László
előzsűrin kiesett győ-
ri film: Hartyándi Jenő:
Váltson színházbérletet
(Győr, Amatőrfilm Stú-
dió) S8 film
A tájegységi szemléről
továbbjutott győri fil-
mek: Hartyándi Jenő: Kis-
örspuszta’87 35 perc,
dokumentumfilm (Győr,
Amatőrfilm Stúdió) VHS ▪
Kecskeméti Anikó: „vagy
talán mégsem?” – beszélge-
tés Bródy András közgaz-
dásszal 41 perc, dokumen-
táció (Győr, Amatőrfilm Stúdió)
VHS ▪ Kiss Géza: ustka 5 perc
természetfilm (Győr, Amatőrfilm
Stúdió) S8 film ▪ Hadarics
Gábor: Falujárás 19 perc nép-
rajzi dokumentumfilm (Győr,
Amatőrfilm Stúdió) S8 film
Győri nincs a díjazottak között. Vi-
szont Kiss Géza Usztka című film-
jét – 5 másik fiatalember által
készített film társaságában – beválasztották a Ki Mit Tud mezőnyébe, ami első
ízben tartalmazott amatőrfilmes blokkot.

Jakus György, a Vízügyi Igazgatóság 
igazgatóhelyettese

Dr. Timaffy László néprajzkutató, 56-os elítélt

hevesek a viták. Filmes szempontból érdektelen dokumentáció, de ha a tartalmát
nézzük, kis megörökített helyi történelem – „Körkép – Korkép – Kórkép” címmel
80 percben. Talán mégis jobb, hogy ott voltam…
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Nemzetközi filmfesztivál - 
Díjnyertes művek bemutatója 
Október 14-16. 

(Kisalföld, 1988.09.28.)

Ne legyünk ünneprontók, ne részletezzük, milyen nehézségek árán rendezik
meg Győrött október 14. és 16-a között a díjnyertes amatőr- és videófilmek 7.
nemzetközi fesztiválját. A lényeg az, hogy megrendezik, mégpedig a megyei mű-
velődési osztály, a városi művelődési osztály, a Magyar Amatőrfilm és Videó Szö-
vetség, a házigazda Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ és a Győri
Amatőrfilm Stúdió közösen. A tegnapi sajtótájékoztatón dr. Haffner Szabolcs
fesztiváltitkár a többek között arról szólt, hogy most első ízben az amatőrfilmek
mellett videóalkotásokat is várnak. A másik lényeges változás az, hogy az eddigi
kollektív nevezéssel szemben egyénileg is lehet indulni. Ez egyrészt hasznos,
mert több filmesre és filmre lehet számítani, másfelől egy kicsit megnehezíti a
szervezést, tekintettel az előzsűrizési szándékra, a beküldési határidőre. Ezek-
ben a napokban zágrábban zajlik az uNICA Nemzetközi Amatőrfilmes Szövetség
fesztiválja, amelyen valamennyi tagország indul. Győr arra számít, hogy zág-
rábból még az utolsó pillanatban is érkeznek jelentkezések. Eddig mintegy har-
minc művész nevezett Európa számos országából. Egyébként az eddigi győri
fesztiválokon már valamennyi földrész képviseltette magát. Olyan távoli orszá-
gokból is voltak vendégek, mint Japán és Ausztrália. 
A rendezők régi szándékukat a teltházas estéket szeretnék megvalósítani a ve-
títések nyilvánossá tételével. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem számítanak
a Magyar Televízió és a Győri Városi Televízió aktív közreműködésére. Ez utóbbi
rendkívüli adásnapon kívánja népszerűsíteni a benevezett filmeket, az amatőr-
filmezést szeptember 13-án. A héttagú nemzetközi zsűri két fő kategóriában, az
amatőrfilmek és a videóalkotások számára fog odaítélni díjakat, azaz tárgyjutal-
makat és plaketteket. A két fő kategórián belül is elkülönítve versenyeztetik a
dokumentumfilmeket és a funkcionális alkotásokat (játékfilmek, animációs pro-
dukciók). Az egy fődíj és más díjak mellett közönségdíjat is kiadnak. A megye-
székhely egyetlen nemzetközi rendezvényről lévén szó, a vállalatok ezúttal is
támogatást nyújtanak. A mezőnyben a Győri Amatőrfilm Stúdió alkotásaira is
lehet számítani. 
A fesztivállal párhuzamosan az Országos Közművelődési Központ szakmai ta-
nácskozást tart. ugyancsak a fesztivál alatt lesz a szocialista országok amatőr-
filmes tanácskozása. Befejezésül újólag az áldatlan körülményeket kell
hangsúlyozni, nehogy egy, a reményünk szerint sikeres fesztivál feledtesse a
szép sorozat jövőjének kilátástalanságát. (P. M.)

Díjnyertes Amatőrfilmek 
7. Nemzetközi Fesztiválja  
Győr, 1988.10.14-16. 

zsűri: dr. Buglya Sándor (elnök), Jurij Iljicsov (Szovjetunió), Emil Prazan
(Csehszlovákia), Przemislav Lipinsky (Lengyelország), Horst Orlich (NSzK)
díjat nyert győri filmes: Ámon András: ABC (Leghumorosabb film díja)
vetítve volt még: Hartyándi Jenő: Napjaink frissessége I-II. VHS, dokumentum, 5 perc

Megújulás jegyében 

(Forrás AmatőrFilm 88/5)

A győri fesztivál meg akar újulni. 
Mindig felmerül a kérdés azok részéről, akik nem voltak jelen valamely rendez-
vényen, hogy „Milyen volt a színvonal, milyenek voltak a filmek?" Erre a kérdésre
azért nehéz a válasz, mert természetesen mindenütt vannak jobb és kevésbé jó
teljesítmények (jelen esetben filmek), ugyanakkor a gyengébbek nem rontják le
a jobbak minőségét, és a jobbak sem javítják meg a gyengébbeket (sőt talán
még kiemelik az ellentétes tulajdonságokat). Így tehát nem értve egyet a zsűri
értékelésével, hogy „az átlagszínvonal jó volt", örömmel közölhetem, hogy még
sohasem fémjelezte öt uNICA aranyérmes film a győri fesztivál színvonalát,
ugyanakkor (az egyéni nevezés hatására) ennyi gyenge, nemzetközi mércét
meg nem ütő alkotást sem vetítettek Győrben. 
Felmerül a kérdés, hogy ha volt előzsűri miért kerülhettek be mégis gyengébb
munkák a programba. Ennek két oka is van. Egyrészt a filmeket a rendes neve-
zési határidőre vagy beküldték, vagy (a baráti országok delegátusai) közvetlenül
a vetítés megkezdése előtt (vagy valamivel azután) magukkal hozták. A magyar
nevezéseknél (ahol az előzsűri a legszigorúbb volt) a személyes részvétel vala-
melyest enyhítette ezt a szigort. Azoknál a szocialista országbeli delegációknál,
akik hosszabb programot hoztak magukkal, őket magukat kértük meg, hogy rö-
vidítsék meg programjukat. Így maradt ki három szovjet és egy bolgár film az
előzsűri által kihagyott 6 magyar, valamint egy-egy NSzK-beli, finn- és jugoszláv
film mellett. Érdekes, hogy a rendezőség főleg a videók nagy számától (és hosz-
szától) félve határozott az előzsűri bevezetése mellett, de a 72 benevezett munka
közül csak 10 készült videóra, a többi hagyományos film volt. A magyar nevezé-
sek az összes nevezés közel 1/3-át tették ki, míg a bemutatott programok között
már csak 25%-ot képviseltek, amely teljesen elfogadható arány. 
Ahogy két éve a japán filmek jelenléte volt a győri fesztivál csemegéje, ebben
az évben az argentin filmek jelentették a csúcsot. A három argentínai alkotás
gerincét képezte annak a programnak, amely a zágrábi uNICA '88 világfeszti-
válon elnyerte a Legjobb nemzeti válogatás díját és egyenként is díjat nyertek
(A szív tangója - arany, Madzag - ezüst, Mindennapi tevékenység - bronz). 
Az eddigi hat kiírás során változatlan feltételek mellett várták Győrbe a díjnyertes
amatőrfilmeket, amelyek (személyes ismeretségek, vagy a meghívott delegációk
jóvoltából) tisztes számban mindig is érkeztek. „Legkevesebb" 11 ország, legtöbb
18 volt a résztvevő államok, 39 ill. 73 a filmek száma. Bár nem szabad abszolu-
tizálni a számokat, mert az országok számát egy-egy „kóbor" film, egyéni neve-
zés is befolyásolta, ugyanakkor egy-egy országból maximum 60 perces kollekciót
fogadtak el a rendezők, amely viszont behatárolta a filmszámot. Az azonban,
hogy a vendégül látott szocialista országokon (és a magyarokon) kívül még 6-
12 országból küldtek filmet Győrbe mindenképpen eredménynek számít. 
A mennyiség mellett a minőség volt a másik (talán a nagyobb) probléma. Bár a
fesztivál eleve olyan filmeket várt, amelyek valahol már díjat nyertek, de ennek
a díjnak a nagysága (és a díjat adó fesztivál rangja) nem volt meghatározva.
Egyébként meggyőződésem, hogy ezt nem is lehet egy amatőrfilm fesztiválnál
megkötni, mert egyrészt a rendezőség nem rendelkezik elég információval a

világ többszáz amatőrfilmes rendezvényéről, másrészt a színvonal
meglehetősen illékony, megfoghatatlan kategória, harmadrészt a
fesztiválon bizonyos számú filmek kell lenni (akár a színvonal rová-
sára is!) 
A hetedik meghirdetés 1988. október 14-16-ra hívta Győrbe a mű-
veket és az alkotókat. Ez a kiírás két alapvető újdonságot tartalma-
zott. Egyrészt elfogadott videóműveket is, másrészt a nemzeti
kollekciók helyett egyéni nevezéssel lehetett indulni a versenyben,
ha a film túljutott az előzsűrin. Be kellett vezetni ugyanis az előzsűri
intézményét, mivel a vetítésre fordítható idő behatárolt volt. Talán
nem volt a legszerencsésebb egyszerre két, ellenkező hatást kiváltó
újítást bevezetni: (a költségek kímélése érdekében) négyről három
napra csökkenteni a fesztivál időtartamát, ill. a szabad nevezéssel
növelni a vetítési időt. Ráadásul tudjuk, hogy a 3 nap tulajdonképpen
csak másfél(!), mivel az első nap délelőttje az érkezéseké, az utolsó
nap délelőtt pedig már csak az ünnepélyes aktusra marad idő, hogy
a vendégek időben elutazhassanak. (Néhány vendég így is - repü-
lőjegyre, vagy más indokra hivatkozva - egy-két nappal tovább
marad.) Mindezek hatására rendívül zsúfolt és fárasztó volt a Hete-
dik Győri Nemzetközi Fesztivál, ugyanakkor maradandó élmények-
kel is megajándékozta a mintegy 60-80 résztvevőt… (Dékány István) 
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XVII. Országos Néprajzi 
Amatőrfilm Szemle  
Dombóvár, 1988.11.18-19.

(Forrás AmatőrFilm 88/5)

14 videót és 7 S8-as filmet neveztek.
zsűri: Keszi-Kovács László ▪ Dékány István ▪ dr. Haffner Szabolcs ▪ B. Révész
László ▪ Szabados Tamás
győri fődíj: I. díj – Csöndes Mátyás (Hartyándi Jenő álneve): Megkeseredetten
(kicsit lentebb leírom, miért is volt szükség álnévre abban az időszakban)

Két néprajzi szemle  

(Forrás AmatőrFilm 88/5)

… A korábbi évek merev, a néprajzot csak a paraszti kultúrára leszűkítő szem-
léletével szemben a zsűri néprajzi filmnek fogadott el minden olyan alkotást,
amely a magyarság létével, életével, szellemi és tárgyi kultúrájával kapcsolatos.
A zsűri elnöke értékelésében rámutatott arra az ellentmondásra, hogy miközben
a néprajz haldoklik, a néprajzi filmezés fejlődik. A néprajzi filmekkel gyarapodik
a nemzeti kincs, ezek a filmek (amatőrök és profik egyaránt) hozzájárulnak a
nemzeti tudat, identitás fokozásához. 

Az I. díjat nyert Megke-
seredetten című film
az erdélyi magyarság
problémájával foglal-
kozik. Bemutatja a
magyarországi tilta-
kozások mellett az
Erdélyben marad-
tak dilemmáját. A
magyar nyelv
használatának jó-
formán egyetlen
színtere a temp-
lom maradt, ahol
viszont a békes-
ségről és a
megbocsátás-
ról prédikál-
nak…

Hogyan lehetett 1988-ban Erdélyben forgatni és milyen keveset
tudott az átlag magyar Erdélyről, az erdélyi magyarokról, 
helyzetükről:

Megkeseredetten  

(Egy előkerült archív dokumentum, egy kézzel írt, agyon javítgatott film kísérő
szöveg tőlem, 1988-ból.)

„A film készítője, Csöndes Mátyás, 1956-os születésű magyar állampolgár, al-
ternatív filmes-videós. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a mai hivatalos állami
médiáktól független, szerény technikai lehetőségekkel küszködő alkotó. A for-
rongó Kelet-Európa és benne Magyarország ma tág teret, nagy lehetőségeket
ad a mozgékony, stáb nélküli filmeseknek, esetleg olyan helyekre is eljuthatnak,
ahova a hivatásos filmeseknek ez nem lehetséges (eredetileg ”tilos” volt, de át-
húzva).
Jelen film is olyan témát dolgoz fel, amelyről már rengeteg közvetett információ
juthatott a birtokunkba, de közvetlen nem nagyon. Románia totális diktátora Ce-
ausescu által a végletekig kisemmizett, szellemileg megnyomorított emberek be-
szélnek a filmben mindennapjaikról. A filmben több mint 2 milliós romániai
magyar nemzetiség képviselőit halljuk, de a szerző csak kommunikációs prob-
lémák miatt nem szólaltatta meg más nemzetiségek képviselőit, de tapasztalata
szerint a panaszok általánosíthatók. Romániába képrögzítő eszközt - S8-as film-
felvevőn kívül – bevinni nem lehet. Ezt a vámszervek, minden egyébbel együtt
gondosan ellenőrizik. Elforgatott filmet kihozni, különösen 1-2 tekercsen felül
csak komoly szerencsével lehetséges és nem veszély nélküli.
Amint a filmből is kiderül, nyíltan filmezni nem tanácsos. A rengeteg fizetett be-
súgó miatt az ember sosem érezheti magát biztonságban. Ezért sok a filmben
a ’csípőből tüzelés’, amire a feltűnés kerülése miatt feltétlen szükség volt.”
Eddig a nemrég megtalált, kézzel írt ismertető a filmezés körülményeiről. Már a
megfogalmazás finomkodása is tanulságos. Miként kellett/lehetett a rendszer-
váltás előtt a nemzeti dolgokról beszélni. Ráadásul álnévvel, dédapám nevén
tettem ezt, hogy a következő évben is kijuthassak Erdélybe, mert a szekú (román
titkosszolgálat) figyelte a Románia ellen munkálkodókat, és minimum nem en-
gedtek volna be az országba. A Csöndes Mátyás név biztos tiltólistán volt. Szóval
óvatossági lépés volt az álnév használata, amely be is vált. Még egy évig jártam
így sikeresen Erdélybe forgatni, míg 1989 karácsonya előtt két nappal kitört
román forradalom elsöpörte Ceausescu és felesége vezette kemény diktatúrát,
amely a kelet-európai forradalmak és rendszerváltások legvéresebbikje lett. Na-
gyon élénken él az emlékezetemben, hogy feszülten néztük a televízióban a tör-
ténéseket, mert a világtörténelemben először, élőben közvetítették a forradalom
bukaresti végjátékát. Mindez azért történhetett meg, mert a hadsereg az utolsó
pillanatban a forradalom mellé állt és a forradalmi aktivisták még működőképes
állapotban foglalták el a központi televíziót. Azt azért fontos megemlíteni, hogy
a forradalom maga december 15-én kezdődött

Temesváron, amihez a gyúj-
tószikrát az azóta nagyon
sokféle megítélés szerint
értékelhető Tőkés László
nyilvános ellenállása adta,
de az akkori egyértelműen
pozitív volt. Azt azonban
még nem közvetítette a
televízió, a hatalom pró-
bálta elhallgatni. A Cea-
usescu házaspárt még
aznap kivégezte a kato-
naság. Különös és ne-
hezen felejthető
karácsony volt! 
(Hartyándi Jenő)

176



Egy kis kiegészítés az 1988 körüli 
romániai kemény állapotokról, 
furcsa ausztráliai kiegészítéssel

Egyszer csak felhívott egy általam addig ismeretlen dr. Nagy László nevű
ügyvéd, kérdezte, hogy én vagyok-e a Hartyándi Jenő? Aztán még, hogy jár-
tam-e és filmeztem-e 1988-ban Erdélyben, a Ceausescu-érában? És még feltett
pár keresztkérdést. Úgy tűnik kielégítőek voltak a válaszaim, bár őszintén szólva
kevés részletére emlékeztem eme, az erdélyi falurombolás megörökítendő for-
gatásnak. Főleg az maradt meg, hogy milyen kalandos volt, mert akkor az éber
hatóságok és a nagy megfélemlítés miatt életveszélyes volt Erdélyben forgatni.
A határon 10-15 órákat kellett várni, az nagyon kemény és érthetetlen volt, ezt
egy mai korban élő meg sem értheti. A gyanús autók tartalmát teljesen kirakatták
és alaposan átvizslatták, valamint a kocsit is belülről. Ezt tudtuk, ezért nem is
mertem elvinni a videókamerát, ami az Ifiházé volt és az első közcélú videóka-
mera a városban. Ezért a korábban használt Super 8 mm-es keskenyfilmes film-
felvevőt vittem, hátha az kevésbé gyanús. Nem volt az, de az volt a szerencsém,
hogy két ausztrál állampolgárral mentem. Egyikük - Olivér - természetesen ma-
gyar disszidens volt és talán először mert hazajönni, másikuk a csaja, Janet
Selby. Emiatt óvatosabban bántak velünk, mert Ceausescu diktátor akkortájt épp
nagyon jóban volt az ausztrálokkal. Persze ezekre akkor kezdtem emlékezni,
amikor Nagy László, akik egyébként a Szent László lovagrend rendi kormány-
zója, elmesélte, hogy még a 80-as évek végén Ausztráliában járva adtak a ke-
zébe egy találkozón egy képregényt, amely a mi erdélyi utunk rajzolt krónikája.
Ő egyébként hosszú időn keresztül nagyon aktív és vezető egyénisége volt
annak a kampánynak, amely próbálta felhívni a nemzetközi sajtó és külföldi kor-
mányok figyelmét az akkori erdélyi helyzetre. Ő volt a főszervezője a híres Hősök
terei nagy erdélyi tüntetésnek és sok mindent tett még ez ügyben. 
Na, de a lényeg, hogy hívásából kiderült, hogy rakodás közben kezébe került e
24 oldalas kis képregény, amit kb. 1990-ben kapott, és bele lapozva észrevette
a hátsó borítóbelsőn, hogy ceruzával ki van írva az én nevem, aki egyébként a
képregény egyik főszereplője vagyok. Aztán elküldte nekem az eredeti kiadványt,
így most már pontosan vissza tudom idézni a 32 évvel ezelőtti izgalmas erdélyi
történéseket, mert Janet meglepően pontosan, a lényegi szövegeket is meg-
őrizve képezte le képregénybe a velünk történteket. Pl. az autó átkutatását és a
határőrök vallatásszerű keresztkérdéseit is. (Hartyándi Jenő)

Az amatőrmozi bemutatója 

(Kisalföld, 1988.11.23.)

Évente öt alkalommal jelentkezik Győrben az amatőrmozi a város amatőrfilm
stúdiójának szervezésében. A kéthavonta sorra kerülő előadásokon egyrészt az
ország különböző amatőrfilm stúdióját hívják meg és mutatják be azok alkotásait
a győri közönségnek, másrészt a stúdió tagjainak filmjeit vetítik le. Mint például
holnap este hat órától is a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központban, ahol a
győri amatőrfilmstúdió estjén, új film- és videó alkotásaikkal ismerkedhetnek meg
az érdeklődők. Többek között Csöndes Mátyás Megkeseredetten című művét
mutatják be, mely alkotás a Dombóváron megrendezett XVII. Országos Néprajzi
Amatörfilm Fesztiválon első díjat nyert.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Ebben az időszakban jelent meg köztünk is az a jelenség, hogy ugyan a Győri
Amatőrfilm Stúdiót fogadtuk el „mozgalmi” közösségünknek, de már független-
filmesnek kezdtük nevezni magunkat, alkalmazkodva az országos változások-
hoz. A megmaradt dossziékat lapozhatva megtaláltam a nyomát, hogy 1988-ban

mi is gondolkodtunk azon, hogy olyan „igazi” függetlenfilmes nevet adjunk ma-
gunknak. A nevet Esterházy Péter: A zacskóstej - egy háziasszony följegyzése-
iből ÉS (Élet és Irodalom) főoldali írása inspirálta. „A zacskóstej Kelet-Európa
szellemi terméke. Írásainkban többször is föltűnik, mert epigrammatikus tömör-
séggel foglalja össze e térség lényegét. Nevezetesen: a zacskóstej egy tejes-
zacskó, azaz egy műanyag zacskó, amelyben tej van. Tehát van tej. Ez bizony
nagyon is demokratikus dolog. Viszont a tejhez hozzáférni, pontosabban a tejet
onnét kiszabadítani, szabadsággal megajándékozni, mert mondjuk reggel van,
és szikkadt zsömlénket valamiben áztatni kéne, részint, akár mindenevő foga-
zatunkkal erőszakosan, akár késsel technokratán, tudjuk, nagyon bonyolult, ké-
nyes processus, ravaszság, erő és némi rezignáltságszükséges hozzá, részint
tökéletesen fölösleges, mert a zacskóból a tej folyton-folyvást: folyik…
Végül valamiért elmaradt e találó névválasztás, így a zacskóstej Produkció név
nem honosodott meg körünkben.

KITÜNTETÉS 

Augusztus 20-án Szocialista Kultúráért kitüntetésben részesült Kerekes László
a tatai Celluloid AFK vezetője, volt megyei filmes szakreferens, dr. Haffner Sza-
bolcs a Győri Amatőrfilm és Videó Stúdió vezetője. 

Észak-Dunántúl

(Forrás AmatőrFilm 88/2)

Bárdossy Pál a rendelkezésére álló összegből 8400 Ft támogatást hagyott jóvá
Hartyándi Jenő & Kiss Géza: Körkép-korkép-kórkép c. a Bős-Nagymaros víz-
lépcsővel kapcsolatos videódokumentum készítéséhez. ugyanakkor nem támo-
gatja Hartyándi Jenő: Közösségek c. tervezett videódokumentációját, amelyre
a szerző 22 000 Ft-ot kért.

Animációs szakkör

Ámon András és felesége vezetésével, a Győri Amatőrfilm Stúdió támogatásával,
15 általános iskolás gyerek részvételével animációs filmkészítő szakkör alakult.
(Az hogy a műhely hosszabb ideig működött a következő fotó bizonyítja, amelyet
Hadarics Gábor készített 1990 januárjában. A fotón a gyerekeken kívül (balról) dr.
Haffner Szabolcs, Lengyel Sándor, Obermayer József, Csenár Imre és Ámon And-
rás láthatóak, a Győri Amatőrfilm Stúdió vagy már a Győri Vizuális Műhely tagjai.

177



(Kisalföld, 1988.12.10.)

Ki ne látott volna már animációs filmet: rajzfilmet, homokfilmet. Animációs film a
gyerekek egyik kedvenc tévés esti meséje, a Sebaj Tóbiás is, és még sorolhat-
nám a különféle tárgyanimációkat. Akár bútorokkal vagy mosóporral is lehet ani-
mációs filmet készíteni. Igen ám, de hogyan is jön létre egy-egy ilyen film. Ebbe
kóstolhat bele az a néhány általános iskolás, aki részt vesz a győri PSVMK által
szervezett gyermek animációs stúdió munkájában.
Biztosan sokan rajzoltak gyerekkorukban a tankönyvlapok, füzetlapok sarkaira
különböző helyzetű figurákat - a gyors lapozásnál aztán úgy tűnt, mintha mo-
zogna az ábra. Hasonló a feladat az animációs stúdión is. Mindenkinek jut egy
plexilap (átlátszó műanyaglap), erre tűzik az egyszerű géppapírt. Ezután jöhet
a figura egyik állásának megrajzolása, amire ráerősítik a következő lapot, s az
átlátszó első ábrához képest megrajzolják a tervezett változást. És így tovább.
Egy másodperc filmért minimum 9 képet kell rajzolni. Megkönnyítené a munkát,
ha a papírlapok átvilágítására lámpákat is kapna a szakkör. 
A győri stúdió ötlete a korábban a mozinál dolgozó Kovácsné Koch Éva és a
PSVMK amatőrfilm stúdiójának közös elképzelése alapján született. A felnőtt
stúdiónak utánpótlást is jelenthet a gyermekszakkör, bár a fiatalok csak szűkebb
területtel, az animációval foglalkoznak, ám mellette a filmkészítési technikákat
is elsajátítják. 
- A Pannónia Filmstúdióval is fölvettük a kapcsolatot - mondja Kovácsné Koch
Éva, ígérték, támogatják animációs szakkörünket, sőt lehetőséget kaptunk arra
is, hogy a gyerekekkel ellátogassunk a filmstúdióba, ahol majd végignézhetik a
rajzfilmkészítés folyamatát. Egyelőre a kezdeteknél vagyunk, a gyerekek rajzol-
gatnak, próbálják összehangolni a mozgásfázisokat. A munkáról a stúdióvezető
tud bővebbet mondani. 
- Gyurmafilmmel, legofilmmel már próbálkoztunk - kezdi Ámon András stúdió-
vezető -, a résztvevők kaptak kamerát, és otthon mindenki elkészítette, itt pedig
közösen megnéztük. 
Ezt még egyébként nem lehet filmnek nevezni. Most próbálgatjuk az első rajz-
filmet. A témát maguk választják a gyerekek, azt akarom elérni, hogy valamilyen
mozgást le tudjanak rajzolni. Nyárra talán eljutunk oda, hogy igazi film is készül.
Mégpedig úgy, hogy mindenki csinál egy darabot, fölvesszük, majd közösen ki-
elemezzük. A rajzfilmkészítés csapatmunka, kitartás szükséges hozzá, mert unal-
mas is ráadásul: három hónapos munkával ugyanis mindössze egyperces filmet
lehet készíteni. A mozgástanulmányokhoz a számítógépet is fölhasználjuk, hi-
szen már a géppel is lehet mozgást létrehozni. A számítógép a jövője az animá-
ciós filmnek. 
A gyerekek kapnak házi feladatot is: például a kockázást. Na nem a szerencse-
játékról van szó. Ambrus Laci a Kodály iskola hetedikese magyarázza el, mit is
jelent ez a fogalom. Különböző fázisokban le kell kockázni, vagyis egyenként le
kell filmezni a közben folyton formált gyurmaalakot. Ha aztán lejátsszák a filmet,
úgy néz ki, mintha mozogna.  (S. Cs.)

Észak-Dunántúli Tájegységi 
Amatőrfilm Szemle
Szombathely, 1988.12.03-04.

(Forrás AmatőrFilm 89/1)

A szemlének nem volt győri díjazottja, ellenben a lenti kritika emlegeti/elemzi a
győri filmeket.
Bezárt hétköznapok
…Az emberi léthelyzetek végső határait kutatta Malasits zsolt is Én készítem
fel az asztalra című döbbenetes erejű alkotásában, amelyben egy fiatal bonc-
mester beszél az ő hétköznapjaiba zárt tragédiákról, s a tragédiák érzékelésének
elvesztéséről.
ugyanő készítette, Kiss Gézával, Az amatőr című alkotást, amely a maga esz-
köztelenségével, tudatos egyszerűségével katartikusan szól arról az öregem-
berről, akinek minden vágya, hogy megfilmesítse a Bambi és gyermekeit. Arról
az emberről, aki más, mert nem azokban a sémákban gondolkodik, mint mi mind-
annyian, s akinek – éppen ezért?! – az életben soha semmi nem sikerült még.
De valamire föl tudja tenni az életét – mégis.
Csöndes Mátyás (Hartyándi Jenő álneve) Megkeseredetten címmel szólt az er-
délyi helyzetről. 1988 nyarán minden bizonnyal bravúr már a film elkészítése is,
amely a közösségi tragédia filmje lett. A benne szereplő református lelkész,
mintha Illyés Kinga Szilágyi Domokos hangsúlyait mondta, énekelte volna to-
vább. Csöndes Mátyás szikár fegyelmezettséggel beszélt erről a huszadik szá-
zad végi iszonyatról.
… Érdekes kísérletet lett Hadarics Gábor, amikor az alkotói stilizáció legpará-
nyibb mozzanatát is elutasítva elkészítette Az amatőrfilm viszontagságai című
„musterfilmjét”. Így is lehet persze érvényes a munka, de ez most még nem si-
került igazán, kicsit rendezni kellett volna a mustereket.
Meg kell mondani, hogy nagyon hiányzott a humor erről a fesztiválról. Ezért külön
is üdítő volt látni… Hadarics Gábor Filmhíradóját – amely egyedi szellemiséggel
ábrázolta széltépázta napjainkat a húszas évek hangulatában… 
(Füzfa Balázs a Tájegységi szemléről)
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1989
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Nyugat-Németországban kiadják a győrszentiváni Auróra együttes első kislemezét. ugyaneb-
ben az évben itthon, a szovjet csapatok kivonulása „alkalmából”, remekül időzítve jelenik meg
első nagylemezük, Viszlát Iván! címmel, amely 20 000 feletti eladott lemezszámával korának

legkelendőbb közép-európai punk-rock albumának számít. ▪ elhunyt Galgóczi Erzsébet
(Ménfő,1930) író, dramaturg, kinek műveiből filmek is készültek, de hagyatékát 50 évre 
zárolják ▪ március 15-én Győrben, a Széchenyi téren elhangzik Pozsgai Imre legendás, 

rendszerváltást előkészítő beszéde
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Khomeini ajatollah fatvát hirdet Salman Rushdie, a Sátáni versek szerzője ellen ▪ Megalakul az
Ellenzéki Kerekasztal ▪ Legfelsőbb Bíróságon kihirdetik Nagy Imre és társai rehabilitációját.

Aznap meghal Kádár János ▪ Magyarország megnyitja nyugati határait az NDK állampolgárai
előtt ▪ Szilveszterkor megnyílik a Mikszáth téren a Tilos az Á ▪  Feloszlik a KISz ▪ A Németh-
kormány azonnali hatállyal leállíttatja a nagymarosi vízi erőmű építését. ▪ A kivégzett Nagy

Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós ünnepélyes újratemetése. ▪ Magyarország megnyitja nyu-
gati határait ▪ Megkezdik a berlini fal lebontását, az NDK megnyitja határait az NSzK irányá-
ban ▪ December 15-én Tőkés László temesvári tiltakozása nyomán forradalmi folyamat indul
be, amely december 22-én véglegesedik Bukarestben. A katonaság a forradalom mellé áll. 

Kivégzik Nicolae Ceausescu román kommunista elnököt és feleségét. ▪  A Magyar Cserkész-
szövetséget 1989. február 11-én mint a legelsőként megalakuló társadalmi szervezetet veszi

nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság ▪ Az év elejétől műsornap a hétfő is a Magyar Televízióban
▪ Berlinben megrendezik az első Love Parade-ot.

AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI
Leningrad Cowboys menni Amerika (r. Aki Kaurismaki) ▪ Az erőszakos zsaru (r. Takeshi Kitano)

▪ Batman (r. Tim Burton) ▪ Szex, hazugság, video (r. Steven Soderbergh) ▪ Meteo (r. Monory
Mész András) ▪ Recsk 1950-1953 (r. Böszörményi Géza, Gyarmathy Lívia) ▪ A szakács, a 

tolvaj, a feleség és a szeretője (r. Peter Greenaway) ▪ Cinema Paradiso (r. Giuseppe 
Tornatore) ▪ Bűnök és vétkek (r. Woody Allen) ▪ Az én XX. századom (r. Enyedi Ildikó)





(Kisalföld, 1989.04.02.)

A hagyományokhoz
híven az idén is kiosz-
tották, két művészeti
kategóriában a megyei

felszabadulási pályázat díjait. Tegnap délelőtt
Győrött a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központban dr. Kiss Imre

a megyei tanács osztályvezetője röviden méltatta az ünnep jelentőségét és ér-
tékelte a fotó-, valamint az amatőrfilm pályázatra benyújtott műveket. 
A valamennyi meghirdető szerv, testület képviselőinek jelenlétében a szónok
emlékeztetett arra, hogy e pályázati rendszerben 1983 óta a két művészeti ág
képviselői érdekes, rangos művekkel jelentkeztek. Így volt idén is. Tizenhat fotós
százhatvan művét értékelte a zsűri. Az amatőrfilmesek száma ugyancsak tizen-
hat volt. Egy szupernyolcas film kivételével valamennyi alkotás videófelvétel.
Többsége a társadalmi változásokra irányuló érzékenységgel jellemezhető. Dr.
Kiss Imre sajnálatosnak mondotta ellenben, hogy a pályázaton csak győriekkel
találkozhatott a bíráló bizottság. 
Az értékelést követően Jankovits György, a megyei tanács általános elnökhe-
lyettese nyújtotta át a díjakat. Fotó kategóriában 9 ezer forintos díjat és Borsos-
plakettot kapott Bodnár István, és Obermayer József. Hatezer forintos díjat
Burián György, Bieder Géza és Szíjártó Ernő vett át. Amatőrfilm kategóriában
Hartyándi Jenő szerzett 8 ezer forintos első díjat Kisörspuszta '87 című munká-
jáért. Ötezer forintos második díjas lett Hadarics Gábor Szubjektív tanulmányok,
és Malasits zsolt Egyedül című alkotása. Harmadik díjat kapott Csöndes Mátyás
Erdélyi emlék című filmje, amelyért háromezer forintot ítéltek oda. Tizenötezer
forintot adtak klubdíjként a Győri Amatőrfilm Stúdiónak eredményes műhelymun-
kájáért. Az ünnepi pillanatok befejezéseként bemutattak néhány díjnyertes
művet. A Győri Műcsarnokban megnyitották a legjobb pályázatokból rendezett
fotótárlatot. (V. L.)

Az előzsűrizésre 60 VHS vide-
óprogram, 9 u-matic videó-
program és 51 S8-as film
érkezett. A tájegységi szem-
lékről előzsűri nélkül 9 VHS
videóprogram, 10 S8-as film
és 1 db 16mm-es film jutott
tovább.
zsűri: zolnai Pál ▪ Fábián
László ▪ Dér András ▪ Mi-
hályfy László ▪ Lengyel
zsolt ▪ Tóth Csaba ▪ dr.
Hajba Ferenc
a tájegységi szemléről
továbbjutott győri film:
Malasits zsolt & Har-
tyándi Jenő: Én készí-
tem fel az asztalra
(dokumentumfilm) –
végleges címe a „Dol-
gok végén lett” – (A
szerk.) ▪ Malasits
zsolt: Egyedül (klipp)
▪ Csöndes Mátyás:
Erdélyi emlékek
(dokumentumfilm)
– Hartyándi Jenő

dédapjától kölcsönzött álneve
volt ez, mert még szeretett volna Erdélybe menni for-

gatni, ami akkor a tomboló Ceausescu éra falurombolása miatt nem volt egy-
szerű, nem engedték át a határon a Románia ellen tevő, az anomáliákat felfedő
személyeket.
A Fesztiválnak nem volt győri díjazottja.
az előzsűri megjegyzéseiből: „…A körülmények zaklatottsága miatt az előzsűri
jegyzőkönyvéből kimaradt néhány fontos (részben elvi jellegű) megállapítás,
amelyeket az előzsűri tagjai szükségesnek tartanak rögzíteni. Évek óta jelent-
keznek szerzők olyan alkotásokkal a fesztiválokon, amelyek mutatnak ugyan bi-
zonyos amatőr vonásokat (S8-as technika, a finanszírozás módja, a készítők
díjazásának hiánya), azonban vagy eleve munkaköri tevékenységként („meg-

(Forrás AmatőrFilm 89/2)

Ez a rovat az olvasók fóruma, az itt közölt írások tartalmával a szerkesz-
tőség nem feltétlenül ért egyet. Fenntartjuk a jogot, hogy az írásokat rövidítve
közöljük. 
Egzisztencia és filmkészítés – Fuksz Lehet írása 
Továbbra is azt szeretném bebizonyítani: van járható út a mások által mester-
ségesen teremtett és megmerevített amatőr és profi alkotó formák között, bár e
kategóriák megszüntetése többféle érdekkel is ütközik. 
Meglepő módon átmeneti, vagy a kategóriákat figyelmen kívül hagyó nagyvo-
nalúbb, kevésbé kicsinyes álláspont ritkán alakul ki, talán a fogalmak és struk-
túrák rossz rögzülése, illetve a dezinformáltság miatt. (A dezinformálás sok
esetben önvédelmi, státuszféltő spontán reakció, illetve pénzügyi manipuláció
eszköze.) 
Úgy vélem, a táborok nem erkölcsi kategóriák. E tekintetben nem létezik kívülálló
vagy köztes állapot. E formatartó, de divatjamúlt karakterek inkább gazdasági
elnevezések. 
Hiszem, hogy a pecsétes papírok kora halványul az értékek megítélése eseté-
ben. S az alkotást létrehozó körülmények nem minősíthetnek. Mert bár ennek
van filmes gyakorlata - de vajon egy festmény értékét befolyásolja-e, hogy fű-
tetlen és szűk szobában készítette a foltozott kabátba, korgó gyomorral kucorgó
festő, vagy méregdrága bérelt műteremben, a legdrágább festékekkel(?). 
S vajon a képzőművészet minősítette-e azt a teljesítményt, melyet a festő szén-
hordással produkált megszületett ötödik gyermeke kapcsán, s a festő vajon mit
döntött: festett egy kész, de rossz képet, vagy várt, míg képességei szerint be-
fejezheti? 
Úgy vélem, e kissé didaktikus kitérő mégis képes kicsit értelmetlenné tenni a ka-
tegóriákat. Melyek keserűn, de megmosolyogtatók. (Jobb szeretném a sikerült
és nem sikerült kísérletek polcát, ha mindenáron rakosgatni akarunk, de hát
akkor se az embereket zsúfoljuk polcokra - talán nem darwini tulajdonság pol-
cokon szorongani.) 
Funkciókra és kategóriákra azoknak van szükségük, akik önmagában, a pecsé-
telésből élnek, de kevéssé emelkednek ezek fölé, hogy megfigyelhessék: oly
hosszú, fárasztó és háládatlan munkájuk ellenére sem azonosulhat a polc a pol-
cokra préselt tárgyakkal - hacsak nem polcokat kezdenek polcokra rakni, de az
már olyan takarékos viszony, amellyel erkölcsi vonatkozásban nem kívánok fog-
lalkozni. 
Egy merev és diktatórikusan irányított rendszerben a kultúra s a film létrehozá-
sára is analóg helyzetek adódtak. Ha ez a nehéz kultúra vagy társadalom-elő-
állító tömb jól működik, akkor azok, akik a kultúra, illetve a film esetében jól és
hozzáértően működtek, feltétlenül a centralista struktúrába kerültek, és szük-
ségtelen volt a nem-hozzáértőknek egy külön centrális forma. Magától adódott,
hogy aki érti a dolgát, az bent van, aki nem érti, az kint van, így egyértelműen
műkedvelő, hobbi és dilettáns szintű, a maga örömére, nem másoknak filmet
készítő ember. 
De mivel az a centralista rendszer részben éppen diktatórikus volta miatt nem
működött jól, így fordulhatott elő, hogy minél inkább nem működött, annál többen
rekedtek kívül a hozzáértők közül is. Így kezdett minőségileg javulni a kintiek,
az ún. amatőrök mozgalma. 
Ma ebben a demokratizálódó politikai és eklektikusan túlvirágzó kulturális hely-
zetben a korábban szilárd, monolitikus tömb ingó és széthulló - néhol belülről
segített -, decentralizálódó kisebb egységekre bomló struktúrát mutat, ahol a
„kinti" spontán szerveződések formájukban is egyre több hasonlóságot mutatnak
a tendencionális állapotokkal. 
Az új decentralizált résekben felszívódva vagy önmaguk egységét megtartva in-
tegrálódhatnak egy értékorientáltabb kultúra létrehozó egységbe. Ezeknek a je-
lenségeknek a felszínén folyik tüneti módon a profi-amatőr minősítés, mely előbbi
gondolatokat tekintve a köré szerveződő szituációtól veszti el korábbi tartalmát.  

rendelésre”) készültek, vagy a távolabbi-közelebbi célok között egyértelműen
szerepel a forgalmazás. Ezek a filmek-videók nem felelnek meg az amatőrség
ma érvényes definíciójának „Amatőrfilm minden olyan film, amely keskeny mé-
retben (16 mm, N8, S8), nem anyagi haszonszerzés céljából és nem megren-
delésre készült”. Ezért vagy a definíciót kell megváltoztatni, vagy az ilyen
munkákat kell kirekeszteni a fesztiválokról….”
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Győri Amatőrfilm Stúdió „összetartás”-a
Bakonyszentlászló, 1989.06.04.

Időnként voltak ilyen a csapatot, mint közösséget megerősítő „kirándulás”-aink,
nemcsak fesztiválokra, mert oda egyébként rendszeresen jártunk. Ennek az a
különlegessége, hogy Hadarics Gábor meg is örökítette azt.

A fotókon látható résztvevők: dr. Haffner Szabolcs, Frey Ari (Hartyándi Jenő
párja), Malasits Zsolt, Popper Ági (Malasits Zsolt barátnője), Kis Iván, Ujvári

Sándor

Zolnay Pál az amatőrökről: 
„A PROFIK IS PÉLDÁT VEHETNÉNEK TŐLÜK!"

(Forrás AmatőrFilm 89/3)

Ez év tavaszán immáron harminchatodik alkalommal rendezték meg az Orszá-
gos Amatőrfilm- és Videó Fesztivált, ezúttal Szombathelyen. A versenyt követően
zolnay Pál filmrendezőt, a zsűri elnökét kérdeztük a szemle tapasztalatairól. 
- Az elmúlt időszak legnagyobb élménye volt számomra e negyvenöt alkotás
megtekintése. Újra bebizonyosodott előttem, hogy a szabad ember mennyivel
jobban tud dolgozni: az amatőröknek ugyanis nem diktál senki, maguk belátása
szerint alkotnak. A művek - melyek körülbelül felét videóval készítették - olyan
magas művészi színvonalúak voltak, hogy a negyvenötből huszonhárom munka
tárgyalási alap volt a díjak odaítélésekor! A filmekből felkészült, elhivatottságot
érző amatőr művészeket ismerhettünk meg. A legizgalmasabb műveket érettsé-
gükről tanúságot tevő fiatalok készítették, de az idősebbek munkája is fiatalos
szellemről tanúskodott…
- A nagydíjas alkotáson kívül a versenyfilmekben találkozott-e a zsűri újszerű té-
maválasztással, látásmóddal? 
- Nagy örömünkre igen, és ezért is fájlaljuk, hogy vagy tizenöt művet nem is tud-
tunk díjazni, mert túl hamar elfogytak a díjak. záróbeszédemben is elmondtam:
az amatőrfilmezés, -videózás olyan, mint egy kutatólaboratórium. Amire a pro-
fiknak nincs pénzük, idejük, energiájuk, azt az amatőrök meg tudják csinálni. Ők
a legjobb értelemben vett avantgard alkotók. Ebben a művészetben, különösen
a videózásban még kihasználatlan lehetőségek rejlenek, s az amatőröktől a profi
filmgyártás is példát vehetne. A filmes szakmában azt mondják, hogy a fikciós
film hatásában általában elmarad a dokumentumfilmtől. Márpedig az amatőrök
éppen a fikciós filmben törnek új utat…
- Ön miként látja: miért fordulnak az amatőrfilmesek mind jobban a videó esz-
közparkjához, technikájához, s a fesztiválon is látott művek ismeretében melyek
a videó előnyei, hátrányai? 
- Tény, hogy a Super 8-as filmezéshez az alapanyagárak a négyszeresére emel-
kedtek, s az is tény, más egy háromórás kazettára forgatni és a felvételekkel kí-
sérletezni, mint egy tizenkét perces filmmel. Ezzel az időbőséggel vissza is lehet
élni, de úgy látom, az amatőr videós tudja, hogy egy időegységen belül kell ki-

fejeznie magát és képes kiválasztani azt a pillanatot, ami megörökítésre való.
Úgy, hogy az a pillanat mégsem állókép, fénykép. Ha a videót nem mechaniku-
san és technokrata módon kezelik, nem úgy, ahogyan a klipkészítők többsége
teszi, akkor ki lehet használni e technika előnyeit. Annál is inkább, mert a vide-
óművészet ma még csecsemőműfaj. Vallom, hogy a videóval könnyen lehet
olyan képeket rögzíteni, alkotni, amelyeket az emberi agy teremt tevékenysége
során folyamatosan, éjjel-nappal. E látványnak aztán vannak akusztikai segítői,
s a végső videólátvány már az érzékszervek működéséhez kezd hasonlítani. A
felvett művel pedig adott esetben jobban lehet kommunikálni, mint szavakkal. A
videó így egyben terápia is lehet, pszichológus, szexológus is tudná hasznosí-
tani. 
- Mennyiben gátjai a kezdetleges videotechnikai lehetőségek az amatőröknél az
elképzelések megvalósításának, a művészi élmény befogadásának?
- Méghogy kezdetlegesek? Inkább katasztrofálisnak tartom a technikai lehető-
ségeket. Sajnos nagyon is befolyásolja ez a végeredményt. Pedig a hősies
munka gyakran sikerrel gyűri le a technikai fogyatékosságokat. Meggyőződésem,
az alkotások jó része a világon bárhol megállná a helyét, ha megfelelő technikai
minőségű lenne. Ha mi olyan kultúrállam lennénk, mint amilyen nem vagyunk,
akkor hatásához, eredményéhez képest viszonylag kis összeget kellene csak
beruházni, hogy ott legyen a videó - a magnó, a kamera - minden iskolában. Az
oktatásban a vizuális kultúrának ott kellene lennie az első helyen, különösen
napjainkban, amikor a kép szinte mindenütt kiszorítja a betűt. Tarthatatlan hely-
zet, hogy ma csak egy-kétszáz emberből áll az amatőrfilmes, -videós mozgalom,
pedig az őszinte látásmód, szemléletmód kialakításában nélkülözhetetlen lenne,
hogy a videó, eszköztárával, lehetőségeivel a fiatalok mindennapi életének része
lehessen. Sajnos, akiknek jelenleg a birtokában vannak ilyen eszközök, azok
irigységből, féltékenységből, vagy egész egyszerűen félelemből, féltésből, ráül-
nek a berendezésekre. A filmes, a tévés szakma, beleértve a helyi televíziós stú-
diókat is, vagy például a kamerák magánkézben nem azoknál vannak, akik
hasznosan tudnának bánni velük. El kellene érni, hogy a videó végre kikerüljön
a luxuskategóriából! (Falus Tamás)

Forrongó küldöttgyűlés…

(Forrás AmatőrFilm 89/3)

1989. április 8. (Szombathely) – Küldöttgyűlés, amelyet teljes terjedelmében
lehoz a kiadvány, amelyből egyértelműen leszűrhető, hogy forrong az amatőrfil-
mes közösség. Az újonnan bekerültek erősen feszegetik az eddigi működést, új
szeleket szeretnének.
A terjedelmes vitából a győriek hozzászólásait idézem, kivéve ahol nem érthető
az előtte/utána lévő hozzászóló nélkül:
Kovács Róbert: Sajnos a fiatalok zömét is megfertőzte, ami ebben a 42 évben
itt történt. Minden a bizalmatlanságra, a gyanakvásra épül. A MAFSz-on belül
aránylag demokratikusan történt az elnökség és a felügyelőbizottság megvá-
lasztása. Ha mindenről tételes kimutatást kérnek, ha az elnökségnek nincs annyi
hitele, hogy nem herdálta el a közösség pénzét, akkor fel kell oszlatni.
▪ ▪ ▪ 
Dr. Haffner Szabolcs: A felszólításnak eleget téve jelentkezem szólásra. Mi Ke-
rekes Lászlóval megtiszteltetésnek vettük, hogy a felügyelő bizottság tagjai le-
hettünk. Ahogy országszerte van, egy szakértő mellé odatesznek két másik
embert, akik jelenlétükkel hitelesítik azt, amit az elnök végez.  Így voltunk ezzel
mi is, amikor valahova hívtak bennünket, oda elmentünk.  A tulajdonképpeni fel-
ügyeleti munkát Káldy végezte. Éppen ezért, mivel sem közgazdász, sem köny-
velő nem vagyok és ez a terület teljesen idegen tőlem, balekként nem kívánok
ebben tovább részt venni, azt javaslom, hogy olyan embereket kell beválasztani,
akik tisztán látnak a bevételi és kiadási oldalak között. Más területen szívesen
állok a mozgalom rendelkezésére.
▪ ▪ ▪ 
Kovács Róbert: Úgy látszik, sokan azt gondolják, hogy van a MAFSz és van
ettől elkülönülve egy Horizont Stúdió. Ezzel szemben csak MAFSz van, és annak
bizonyos eszközei, amelyekkel Horizont Stúdió név alatt készülnek filmek. Ezt
a stúdiót évekig egyszerűen MAFSz Stúdiónak hívtuk, azért lett átkeresztelve,
hogy kikerüljön a nevéből az amatőr szó, ami miatt több megrendelést elvesz-
tettünk.
▪ ▪ ▪ 
Kovács R. Ákos: Egész délután a vita a hatalom körül folyt, holott egy amatőr
művészeti mozgalomban - amelyben vagyunk - a hatalom a klasszikus értelem-
ben fel sem merülhet. Másik észrevételem, hogy a Jelölő Bizottság hatáskörét
túllépve, egy kisebbségi csoport érdekeit visszatükrözve irányította a szervezeti
módosításokat és így egy olyan strukturálódást indított el, ami valamilyen vélt
hatalom megosztására irányul. Szeretném tudni, hogy hol ez a hatalom miből
áll?
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▪ ▪ ▪ 
Kovács Róbert: Szeretném megkönnyíteni a helyzetet, igen megtisztelőnek ve-
szem, hogy nevem elhangzott a jelöltek között, de én nem kívánom jelöltetni
magam az elnökség soraiba. Több évtizedes amatőrfilmes tevékenységem után
úgy gondolom, hogy a jelölésről való lemondás néhány szavas indoklást kíván.
Abból a listából, amit az elnök felolvasott, a jelöltek rövid életútját, tevékenységét,
részben pedig elképzelését a szövetség megújítására vonatkozóan fantáziát-
lannak látom, másrészt meg nem értést, és egy-két esetben sanda szándékokat
vélek felfedezni, amikkel nem értek egyet. 1966 óta, tehát második megalakulása
óta vagyok tagja a MAFSz-nak, öt-hat nemzetközi fesztivált szerveztem, alapí-
tottam Győrben, egy időben sok filmet csináltam, most pedig néhány társammal
együtt évente többszázezer forinttal gazdagítom a MAFSz-ot. Az itt kialakult vita
alapján úgy gondolom, hogy egy magát megújítani akaró szervezet kezd kiala-
kulni, amihez én úgy gondolom, hogy már nem tudnék aktívan hozzájárulni, ezért
még egyszer megköszönve a jelölést, én visszalépek.
Kövesdy Gábor: Itt nem hangzott el javaslat, hogy meg kell szüntetni a Horizont
Stúdiót, vagy a gazdasági tevékenységet.
Czabán György: Azt kellene tisztázni, hogy Kovács kolléga azzal, hogy lemondott
az elnökségi jelölésről, egyben abbahagyja-e a segítő tevékenységét?
Simó Sándor: Kérem szépen, ilyen kérdéseket nem lehet feltenni! Ezen kívül
még nem köteles nyilatkozni arról, hogy hova utazik, akar-e válni és még sok
egyébről.
Buglya Sándor: Ahhoz mindenkinek joga van, hogy saját jelöléséről lemondjon,
de nem tudom elképzelni, hogy Kovács Róbert sértődésből ne dolgozzon tovább
a Szövetségben. Nem csak ő, én is gondolkodtam, hogy nem vállalok tovább
feladatot. Jómagam is 1966 óta vagyok tagja a szövetségnek, 1967 óta elnökségi
tag, felmerült, hogy tudok-e újítani, minden konstruktív erőt integrálni. Ebbe az
is bele tartozik, hogy minden MAFSz-tag kutya kötelessége, hogy valamilyen
módon anyagi biztonságunkat erősítse.
▪ ▪ ▪ 
Kovács Róbert: Nem tudom magamba fojtani a szót, mert körvonalazódik a
dolog. Dékányra szükség van, mert több évtizedes szakmai gyakorlata van -
ebben mindenki egyetértett - dolgozik, leisztol, stb. Sok éve vagyok a mozga-
lomban, de ilyen bolondot - elnézést a jelzőért - még egyet nem talál a szövet-
ség… Meg Buglya a másik. Megítélésem szerint egy szűk csoportosulás, egy
frakció arra törekszik, hogy találjon egy bolondot, aki melózik, de semmibe sincs
beleszólása, hogy saját akaratát ez a frakció, a megválasztandó elnökség - ez
már látszik kialakulni - szabadabban érvényesíthesse. Erről van szó uram, semmi
másról!
▪ ▪ ▪ 
dr. Haffner Szabolcs:
Milyen arányban vannak a jelöltek között a pestiek és a nem pestiek? Felmerül,
hogy nem kellene-e – 13 főn belül – képviseletet biztosítani a tájegységeknek
is.

1989. május 12. – Az új elnökség első gyűlése, ahol tovább erősödik
a kritikai hangnem. A szövetség új, végleges neve:
MAGYAR FÜGGETLEN FILM ÉS VIDEÓ SZÖVETSÉG

(Forrás AmatőrFilm 89/3)

1989. június 30. – A támadások hatására lemond Dékány István, akik 1982 óta
tölti be az ügyvezető titkári posztot.

dr. Buglya Sándor elnök 
Magyar Független Film és Videó Szövetség Budapest 
Tisztelt Buglya Sándor!
Ezennel bejelentem, hogy a MAFSZ-nál 1982. szeptember 1.-től betöltött, hatá-
rozatlan időre szóló ügyvezető titkári munkaviszonyomat felmondom. 
Döntésem okai az 1989. április 9-i küldöttgyűlés után kialakult helyzetre vezet-
hetők vissza. Az azóta eltelt 3 hónap nyilvánvalóvá tette, hogy a „nagyobb de-
mokratizmus”, „dolgozó elnökség”, „hatalommegosztás”, és más divatos
jelszavak csak a lényeg elfedésére szolgáltak. 
Az elnökség 2/3-a megválasztása óta semmit nem tett, a telefont sem emelte
fel, hívásokra nem reagált. Ha mégis történt valami, döntés született, az a be-
vonásom nélkül, a hátam mögött történt. Azok, akik legjobban ágáltak a főtitkár
egyszemélyi döntései ellen, most, a saját ügyeikben ugyanezt óhajtják igénybe
venni. Ebben a helyzetben nem kívánok részese lenni és felelősséget vállalni
olyan döntésekért, amelyek meghozatalában nincs módom részt venni. 
Egyben természetesen elnökségi tagságomról is lemondok, mivel megszűnt az
az indok, ami alapján ezt a tisztséget betöltöttem. 
Kérem bejelentésem tudomásul vételét annak közlésével, hogy munkaviszo-
nyom megszüntetéséhez milyen időponttal járulnak hozzá, és hogy a folyó ügye-
ket kinek adhatom át. 
További, eredményes munkát kívánok. 
Budapest, 1989. június 30. 
Dékány István

Az „ÉV LEGJOBB KLUBJA” 
pályázat eredménye

(Forrás AmatőrFilm 89/3)

(a pontszámot a következők adták ki: Működés évei (1 p.), Tagok száma (2 p.),
MAFSz-tagok száma (3 p.), Készített filmek (2 p.), Szemléken szereplő filmek
(5-15 p.), Nemzetközi szereplés (2 p.), Díjak (10-70 p.), Rendezvények (5-15
p.), Elnökségi pontok (1-70 p.)
1. KÖzGÁz Vizuális Brigád 635 pont
2. Somogy AFVS 551 pont
3. Győri AFVS 458 pont
4. Móc-ART AFS 447 pont
5. Kőbányai Nonprofessional Filmstúdió 226 pont

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

?! RENDSZERVÁLTÁS – RENDSZERVÁLTOZÁS !?
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
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Győri Vizuális Műhely Egyesület
1990-1996

„A függetlenfilmezés kora”

elnök: 
Csenár Imre 

(szül.: 1930 – elhunyt: 2021)
villamosmérnök, sokszorosan díjazott amatőrfilmes

nevéhez fűződik az első győri civil filmes-fotós egyesület megalakítása, megerősödésének segítése, Tóth Tamással közösen
elnökségi tagok:

dr. Haffner Szabolcs, Tóth Tamás, Hartyándi Jenő

Szerkesztői megjegyzések:

Úgy gondolom e ponton érdemes és célszerű pár gondolatot megosztanom az érintett korról a T. olvasóval, hogy segítsem eligazodni a mára jelentősen halványuló
emlékek vagy akár nem tudott dolgok közt. 

Akkor az igen gyorsan változó világ időszakát éltük. Magyarország épp kezdte értelmezni és gyakorolni a demokráciát, a gyorsan kialakuló, vágyott (vad)kapitalizmust,
a „kárpótlás”-t és ügynökök leleplezését. De a dolog nem tisztult, hanem egyre zavarosabbá vált. Ráadásul bizonytalanabbá, hiszen az ismételt „felszabadulás”
vagy inkább a ránk kényszerített szocializmustól való megszabadulás, az egyre nyilvánvalóbb gazdasági csődhelyzettel együtt csak úgy volt viselhető, hogy akkor
még szinte mindenki hitt az eljött szabadság erejében és lubickolt a korlátlan vásárlás lehetőségében. A gondokkal terhelt eufóriában még kevesek látták, hogy a
leamortizált országra igen gyorsan rátelepedő, kezdetben jótevőnek hitt külföldi tulajdonú nagyáruházláncok szisztematikus, új típusú gyarmatosításba, a helyi ipar
és kereskedelem módszeres lerombolásába kezdtek, a piac mind teljesebb megnyerése érdekében. Mindezt az akkori jelenben a megjelenő árubőség persze
elfedte, kis bibi azért volt, mert pénz kellett mindehhez, és abból volt a legkevesebb akkortájt.

És ezeket - a kezdetben a többség által pozitívnak tartott belső folyamatokat - több közeli, külső hatás árnyalta. Hol borzolta, hol örömmel töltötte meg:

1989 végén (november 9.) „leomlott” a berlini fal, megkezdődött a két Németország egyesítése. 

Még ez év legvégén (december 15. Temesvár - december 22. Bukarest) kitört a román forradalom, amely vége az első televízió által közvetített „forradalom” lett,
odaszegezve bennünket karácsony előestéjén a televízió elé. 

1990-ben indult el az a folyamat, amely 1991-re a Szovjetunió megszűnéséhez vezetett, amely a II. Világháború utáni világrend egyik, megingathatatlannak tűnő
pólusa volt. 1991. június 19-én az utolsó megszálló szovjet katona is elhagyta Magyarországot. Valamiképpen ez tekinthető a magyar rendszerváltás/rendszervál-
toztatás tényleges befejezésnek, az ország teljes szuverenitásának elnyerésének.

1991. júniusában megkezdőtött Jugoszlávia szétesése, amely első szakaszában, a közelünkben - régen megélt és félelemmel eltöltő - öt éves háborús helyzetet
hozott, majd 1999-2006 között újabb szakasz következett.
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1993. január 1-től békésen szétvált Csehszlovákia Csehországra és Szlovákiára.

Fontos volt ezt itt összefoglalnom, mert ez a 25-30 éve lezajlott öt éves közép-kelet-európai forrongás, földindulásszerű történelmi átalakulássorozat erőteljesen
befolyásolta a győri filmes társadalom alakulását, átalakulását, alkotásaik témáját is. A következőkben erről fejtek ki pár gondolatot.

A korábbi fejezetekben már fejtegettem, hogy a 80-as évek közepétől hogyan kezdett országosan szétválni az amatőrfilmes és függetlenfilmes mozgalom és a profi
filmes világ is jelentős átalakuláson esett át.

Kezdjük onnan, hogy a mai agyak többségében az amatőr szó a műkedvelő, de még inkább a dilettáns érzettel rezonál. Nem teljesen alaptalanul, mert ez a
szegmens is bőven képviselte magát a hatvanas években újra erőre kapó magyar amatőrfilmes világban. Ahogy ez volt mindig is más amatőr mozgalmakban is.
De fontos, hogy nemcsak ez, hanem több, minőség és gondolat alapú irány is megjelent már a kezdetektől. Ahogy az amatőröknek sikerült szövetségbe tömörülniük,
a szövetség által szervezett filmfesztiválokon az utóbbi irány kezdett uralkodóvá válni a szakmai alapú zsűrizés és konzultációk következtében. 

A profi filmes világ ekkori magját – eltérőn a hőskorhoz képest - már a filmes iskolában végzett rendezők és operatőrök adták, de a 60-70-es évekről egyre több
amatőrfilmes „állt át” a profik közé és az induló televíziózásba, egyrészt a filmművészeti főiskola elvégzésével, másrészt, mert annyira tehetséges volt, hogy vala-
miképpen „bedolgozta” magát a filmes szakmába. Szakmai legenda, hogy szinte mindenki a kávéhordással kezdte, majd egyre közelebb került a híres rendezőhöz,
operatőrhöz. Fejér Tamás (A tenkes kapitánya), Gárdos Péter, Jeles András, Kardos Sándor, a Gulyás testvérek, Buglya Sándor, Varga Csaba, Tényi István, Tímár
Péter neve hallatán még a filmszakértők zöme sem tudja, hogy amatőrfilmesként kezdték. Sőt, és itt idéznék egy mondatot a Buglya Sándor készített riportomból:
„Jan Kádár, magyarul Kádár János, akinek csak névrokona volt a pártfőtitkár, ő felvidéki amatőrfilmesként volt tagja a háború előtti (budapesti) MAFSz-nak. Később
Elmar Klossal készítették el a szocialista tábor első (csehszlovák) Oscar-díjas alkotását „üzlet a korzón” címmel.”
A rendszerváltás előtt ez az egy átjáró út létezett az amatőr – profi filmezés között. De sok profi filmes nyilatkozatából (e kiadvány előző részeiben olvashatóan) is
lejön egyfajta irigység az amatőrök irányába, mert ugyan sokkal jobb pénzügyi és technikai körülmények közt dolgoztak, mint az amatőrök, ellenben a viszonylagos
alkotói szabadság az amatőrök oldalán volt. És aki elég tehetséges volt, az élt is ezzel. A szocialista rendszer valószínűleg azért volt elnézőbb az amatőrökkel
szemben, mert internet híján csak nagyon kevesekhez jutottak el a műveik. Elsősorban a fesztiválokon keresztül. A profiké ellenben a mozikon és a televíziókon
keresztül sokkal hatékonyabban, ezért komoly cenzúra és öncenzúra működött náluk. Stúdiórendszerben kellett dolgozniuk, kivárva, kilobbizva, kibrusztolva, hogy
pár évenként filmkészítéshez jussanak. De közben, az üresjáratokban is kaptak valamekkora megélhetést biztosító fizetést. Az amatőrök ellenben nem a filmezésből
éltek, ezért szabadabban alkothattak, bár itt is működött azért az öncenzúra rendszere.

A rendszerváltás közeledtével – és kötetünkből épp ennél a kornál tartunk – bejött egy harmadik alkotói szál, a magukat eleinte angol mintára independent filmesnek,
majd később függetlenfilmesnek nevező, rendszerkritikus körmeit egyre mélyebbre meresztgető filmes réteg, akik klasszikus profik sem akartak lenni, jól érzékelve
annak ideológiai kötöttségeit, de a klasszikus amatőr, műkedvelő filmesektől is el szerették volna magukat határolni. A szövetség is, mint a filmes progresszió
követője, nem kis viták és generációváltás következtében nevét amatőrről függetlenfilmes szövetségre változtatta. Ebből látható, hogy a függetlenek nem egymástól
elszigetelten alkottak, hanem érdekszövetségbe tömörülve erősítették kifelé egymást, amitől még irigyeltebbé váltak a magyar profi filmes világ irányából. És egyre
közelebb kerülve a rendszerváltáshoz a profik helyzete egyre bizonytalanabbá vált, mert kezdett eltűnni az állami pénz a filmgyártásból. Úgyhogy kis időre megfordult
a felfelé mozgás iránya és a profikból is álltak át a függetlenek közé, mert hajtotta őket a szabadabb alkotás vágya és lehetősége. Jól emlékezem, hogy akkortájt
profik közt járta adomaszerű mondásra, hogy „Ma mindenki függetlenfilmes Magyarországon! Leginkább a pénztől független!” 

Függetlenfilmesként 1986-tól erősen feszegettük az akkori filmkészítés határait (mert akkor már a győri függetlenek az országos mozgások élmezejében „harcoltak”),
amire nemcsak a ma már sajátmagam számára is értelmezhetetlen bátorságunk, vagy inkább vakmerőségünk (?) adott lehetőséget, hanem a videótechnika köz-
hasznú megjelenése, amely jelentősen leegyszerűsítette és olcsóvá tette az egyre izgalmasabbá váló társadalmi folyamatok ilyen-olyan rögzítését és feldolgozását.
Pár évvel korábban az ilyen filmes „tettekért”, még komoly bokamegütésre számíthattunk volna. De ekkorra annyira elerőtlenedett a szocialista rendszer, hogy már
nem volt ereje a retorziókra. Persze ezt akkor nem lehetett ilyen tisztán érezni/tudni, de képletesen igyekeztünk minden olyan ajtórésbe betenni a lábunkat, ahol
éreztük, hogy tovább lehet feszegetni azt. 

Végül a függetlenek igazi áttörése 1995-től következett be, benne a győrieké is, amikor az addig meglehetősen zárt, magát a profi filmesek fórumának tartó Magyar
Filmszemle programjában megjelenhettek filmjeikkel. Ennek több fejezete megtalálható eme fejezet médiahíreiben.

A szerkesztői megjegyzés elején felsorolt külső forrongások előtérbe helyezték az addig elfojtott magyar nemzeti problémákat, amelyeket addig mély hallgatás/el-
hallgatás övezett. Az erdélyi, vajdasági és a felvidéki magyarság helyzete a Trianon által létrehozott államalakulatok csendes, forradalmi vagy háborús szétesésével
rengeteg megörökítendő és feldolgozandó helyzetet kínált, és ráadásul erre jött rá a magyar rendszerváltás után kialakult „izgalmas” helyzetek tömege. Nem unat-
koztunk, csak kapkodtuk a fejünket, vagy mi függetlenfilmesek leginkább a kameránkat és próbáltuk minél jobban leképezni a kialakult ritka történelmi helyzetet.
Szerencsére eddigre már nem voltunk kevesen, sokan sokféleképpen fogtuk meg, a sok töredékből szerencsésen megmaradt egy mozaik. És ezek nagy többsége
a függetlenfilmesek miatt alakult így, mert a profik többsége a rendszerváltásig nem mert ilyesmivel foglalkozni, tisztelet a kevés kivételnek.

Még azt is érdemes megjegyezni, hogy kiadványunk a fennmaradt újságcikkekre építve próbálja bemutatni a győri filmes történéseket, a helyi társadalmi átalaku-
lásokat, de a rendszerváltás felé haladva egyre nehezebb volt az újságok híradásai alapján tájékozódni. Megdöbbentő volt így utólag, hogy pl. a Kisalföld híradásai
mennyire kevéssé adták vissza minden területen az egyre gyorsabb változásokat. Ha azok alapján akarnánk csak tájékozódni az akkor történtekről, az bizony azt
a képet mutatja, hogy valami van/történik a háttérben, de mindaz csak nagyon áttételesen, sok finomítással, elhallgatással jelenik meg a helyi médiában. Ezért ke-
restem elő a kor fontos szatirikus hetilapját, a Ludas Matyit, mert a karikatúrák sokkal pontosabban, humoros érzékletességgel és szabad szájjal mutatták be az
aktuális társadalmi gondokat.

E felvezetést szükségesnek éreztem a rendszerváltást közvetlen követő folyamatok, újságcikkel értelmezéséhez. Bár azt hozzá kell tennem, hogy a Kisalföld győri
filmesekről szóló írásai még a rendszerváltás után is meglehetősen problémakerülően, vagy inkább „puhán” tudósítottak azok eredményeiről. Maximum a készült
filmek címét és díjaikat közölve, kritikus hozzáállású témáikat inkább nem feszegetve. Szerencsére ezek a filmek mind megvannak és a kiadvány internetes verzi-
ójában megtekinthetők és pótolni fogják az előbb említett hiátust.

Érdekes azt is megfigyelni, hogy az első két Mediawave Fesztivál után hogyan terelődik az országos sajtó kitüntetett figyelme az eseményre, miközben a helyi ha-
dakozások (Győri Önkormányzat – Mediawave) miatt a helyi sajtó, hogyan kezdi „elveszteni” figyelmét, ami majd a következő szakaszban vezet kenyértörésre, de
azt majd inkább ott részletezem.

A korábbi fejezetek esetén kevés archív fotóval tudtunk szolgálni, elsősorban Nagy Péter és Hadarics Gábor egykori szorgalma és ráérzése okán. Akkor még nem
létezett a digitális technika, az analóg technikával dolgozók pedig nem kattogtattak „össze-vissza”, mint mostanság szokásos. Egyszóval kevés fotó készült az ese-
ményekről. E fejezetnél se bővelkednénk a fotódokumentációban, hacsak nem készült volna a szervező csapat filmes indíttatása végett viszonylag sok videó,
amiből kivagdaltam állóképeket, elsősorban olyanokat, amelyek jól mutatják a 90-es évek elejének győri és fesztivál közegét, személyiségeit, a jellegzetes győri
„arcokat”.

E fejezet újságcikkeinek olvasásánál érdemes megfigyelni, miként jelennek meg a szerkesztői megjegyzéseim elején felsorolt földrengésszerű geopolitikai változások
az 1991-ben induló Mediawave Fesztivál (az első évben Nemzetközi Film és Videó Fesztivál volt a neve) sorozatra érkező filmek témáiban és származási országai
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és azok darabszám arányai tekintetében. Pl. az első két évben a szétesés közben lévő Szovjetunióból talán egy film érkezett, majd 1993-ban megindult egy olyan
poszt-szovjet filmdömping, amely egyrészt kiválóan bemutatta az ez előbb említett társadalmi megrázkódtatásokat, a kialakuló, addig elfojtott etnikai problémákat,
sokszor borzalmakat. Hasonlóan a román forradalom utáni helyzethez, ahol szinte a semmiből, a teljes elfojtásból bukkantak elő az erdélyi magyar filmgyártás friss
figurái. Másrészt észrevettük a kisebbségi problémák bemutatásának fontosságát, ezért létrehoztuk a „kisebbségi filmek” nevezési kategóriát, amely olyannyira
bevált, hogy vagy tíz éven keresztül ez volt a Mediawave legerősebb filmes vonala. Benne komoly filmes erényeket felmutató erdélyi, orosz, ukrán, észt, örmény,
kazah, belorusz alkotásokkal, amelyekről mára, 30 év múltával is jól látható, hogy a korszak legfontosabb kelet-közép-európai filmalkotásai voltak. Többségük
érvényét máig sem vesztette el. Az akkori fiatal alkotók többsége ma országuk és az európai filmes szcéna tekintélyes filmes alkotói, akiknek akkor a Mediawave
volt az első nemzetközi (nyugati) fesztiválszereplése és nagyon szívesen emlékeznek vissza a kezdetekre. 

Egyszóval a történelem úgy hozta, hogy a győri szervező csapat (önhibáján kívül), jókor jó felé nyúlt és egy évtizedre egyfajta kelet-közép-európai filmes központtá
vált, kihasználva a város határhelyzetét, ahová már az első évektől a nyugati fesztiválszervezők keleti filmeket válogatni jártak. Hozzánk előbb eljutottak a zűrzavaros
helyzetben lévő kelet-európai filmek, a hasonló közállapotok és a történelmi hagyomány okán. Másrészt akkor még fokozott érdeklődés kísérte a keleten történteket
a nyugat irányából. A mai Európa egyik legjelentősebb filmfesztiváljának számító berlini szervezői rendszeresen itt voltak és a Mediawave által ajánlott/terjesztett
győri-magyar filmeket is vetítették. Épp Buglya Sándor filmrendező, a Mediawave többszöri zsűritagja a napokban említette, hogy a ma szintén híres filmfesztiválnak
számító cottbusi (Németország) szervezői neki akkor elmondták, hogy azért jöttek Győrbe, hogy ellessék egy új típusú fesztivál szervezésének rejtelmeit.

A nemrég 29. évfolyamát legyűrő marosvásárhelyi Alternative Nemzetközi Rövidfilmfesztivál ihletője is a Mediawave volt, mert első szervezői nálunk segédkeztek
erdélyi fiatal egyetemistaként, majd az első éveiket a Mediawave hathatós együttműködésével valósították meg. ugyan az elején még ők is más néven – „Sors és
képzelet”. A Ceausescu rémuralom után pár évvel nagyon nagy szükség volt egy erdélyi magyar kulturális öntudatot megerősítő magyar filmnapokra, ahol az anya-
országi és a kibontakozó helyi filmezés és televíziózás képviselői együtt mutatkozhatnak be. A kor neves magyar filmrendezőinek – Sára Sándor, Simó Sándor, a
Gulyás testvérek, Szomjas György, Buglya Sándor, Szőke András, stb. – határozott jelenléte és kiállása mellett, a filmek Romániába jutásának hatósági akadályoz-
tatása mellett. Hiába, akkor még más időket éltünk. Nem volt nagy barátság a román és magyar hivatalos szervek közt.

Még két adalék ezen korszak és fejezet Mediawave Fesztiváljainak távhatására, hatékonyságára, kicsit nagyképűen mondva szellemi kisugárzására. 2018-ban
Vajda Violetta jelenlegi Mediawave fesztiváligazgatóval a novoszibirszki „Meetings in Siberia” Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál vendégei voltunk, amely 20
éves évfordulóját ünnepelte. Nem véletlen, mert személyesen már vagy ötször jártam ott és nem mellékesen onnan ruccantuk ki a 800 kilométerre lévő Altájba,
amely a magyarság ősi eredetével kapcsolatos egyik helyként jegyeznek. A kapcsolat onnan adódik, hogy a fesztivál igazgatója, Ella Davletshina, neves orosz do-
kumentumfilmes több filmjével szerepelt a Mediawave-en, több díjat is nyert és többször járt is nálunk. Később, a 2000-es években zsűritagnak is meghívtuk. A
2006-ban beinduló „Passport Control” Ifjúsági Filmworkshop-sorozatunkba Novoszibirszkből is jött négy fiatal filmes a Transszibéria Expresszel. Rá a mieink is el-
vonatoztak Szibériába. Majd ezen összejárás sokáig folytatódott, tartós kapcsolattá vált. 

Azonban ez csak a tömör kapcsolati keret, de akkor, ott Novoszibirszkben két érdekes háttérre is fény derült, amit persze másnap filmesként le is rögzítettem,
úgyhogy részletezően is megtekinthető. Megérkezésünk után, közeledve az ebédidő, elvittek bennünket a fesztiválszervezők ebédelni, ahogy az szokás, legalábbis
a keleti fesztiválokon. Már a pilmenyinél (híres orosz húsos táskácskák) tartottunk, amikor jön be egy középkorú pár és nagyon mosolyognak ránk. Nagyon ismerősek
voltak, de aztán a kézfogásos bemutatkozásnál ugrott be, hogy Pavel Pechenkinről és feleségéről van szó (az előző találkozás óta eltelt húsz év), aki filmjével
elnyerte az 1995-ös Mediawave dokumentumfilmes fődíját, és akkor ők a távoli közép uralból, Perm nagyvárosából érkeztek Győrbe. Mert mint már említettem, a
Szovjetunió szétesése és a filmes alkotók ideológia alóli felszabadulása után, egyfajta filmes bumm alakult ki a posztszovjet területen. Jobbnál jobb filmek készültek,
és az alkotók is kezdték kihasználni, hogy szabadon utazhatnak, és bizony akkor számukra még Győr is nagyon távoli nyugat volt. Úgyhogy a korai Mediawave-ek
teli voltak kelet-európai és ázsiai vendégekkel. Visszakanyarodva Novoszibirszkhez, még ott az ebédlőasztalnál felelevenítettük az őket ért első (nyugati) élményeket
és sok új elemmel gazdagodott tudásunk, hogy mi is történt filmes vendégeinkkel az 1995-ös Mediawave-en. A fesztivál alattiakat most nem részletezem, legfeljebb
annyit, hogy olyasmi helyzetben voltak, mint amikor mi először Ausztriába utazhattunk. Hivatalosan pénzük alig volt és ez sok mindent meghatározott. De ő speciális
helyzetben került, mert a fődíj elég komoly összegnek tűnt és mint mi is annakidején, nem szerettünk volna Bécsből legalább egy Gorenje hűtő vagy egy videómagnó
nélkül hazatérni. Pável úgy döntött, hogy úgyis tervezte, mert a jogosítványát nemrég sikerült megszereznie, hogy vesz egy gépkocsit. A gondolatot tett követte, az
asszonynak is tetszett a dolog, megvettek így Győrben egy viszonylag jó állapotban lévő Lada Nivát. A hazai (orosz) iparban, annak javíthatóságában akkor még
jobban bíztak. Innen egy eléggé vaskos és hosszú történet indul, amit csak vázlatosan ismertetek, de nagyon jellemző a kelet-közép-európai emberek akkori lehe-
tőségeire, kényszerű leleményességére. 

Mint mondottam, Pável alig tudott vezetni, pontosabban nem volt kellő vezetési tapasztalata, feleségének se, ezért rábeszélt egy másik orosz filmest, hogy vele
menjenek haza. Nekiindultak a kb. 5-6 ezer (!!!) kilométeres távnak, ami már önmagában sem kis merészségnek számít, de ilyesmi természetes volt egy kelet-
európai ember számára. A tett nagyságának érzékeltetésére nem árt emlékeztetnem a kedves olvasót, hogy a kelet-európai rendszerváltások, birodalomszétesések
után még meglehetősen rendezetlenek voltak a határ- és vámállapotok a régióban. Pl. hogyan lehet egy vásárolt gépkocsit átvinni ukrajnán, egy köztes országon,
ami ráadásul már akkor sem volt túl jó viszonyban a célország Oroszországgal. De hőseink a kelet-európai emberek mindenre elszánt hősiességével ezt is leküz-
dötték, némi megvesztegetés árán. Hogy nem lehetett egyszerű az út, az is jelzi, hogy a feleség nem bírta és inkább felszállt egy vonatra. De a végeredmény a
lényeg, hazaértek és útközben Pávelnek eszébe jutott, ha egy ilyen kis városban, mint Győr lehet nemzetközi filmfesztivált „csinálni”, akkor ő is megteszi. A mai
napig prosperál Flaherty Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiváljuk. Mikor e számunkra meglepő történetet említettük Ellának, a novoszibirszki fesztiváligazgatónak,
mosolyra derült a szája és csak annyit mondott, mit gondoltok, miért hívtunk meg benneteket a 20 éves jubileumunkra? És nagyon hasonló történetet mesélt el
arról, miként motiválták őt is a győri élmények fesztiválja elindításához. Csak nekünk kellett húsz évet várnunk arra, hogy mindezeket megtudjuk.

Érdekes még, hogy a győri filmezés szempontjából ebben a szakaszban a Győri Vizuális Műhely volt a helyi filmek gyártója, abba tömörültek a győri független
filmesek és fotósok. A Mediawave Alapítvány neve pedig támogatóként bukkan fel a cikkekben, ami technikai (kamera, vágóberendezés, nyersanyag, terjesztés,
fesztiválnevezések) és néha kisebb pénzügyi támogatást jelentett. De már megjelenik a „kényszerű” filmes gyártócég alapításának igénye, mert a független film-
tervekkel már viszonylag sikerrel lehetett támogatásra pályázni, több szakmai alapítványnál is.
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1990
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Borsos Miklós (1906-1990) szobrász, akik 1916 és 1945 között haza-hazatért Győrbe ▪ a Győri
Vizuális Műhely tagjai egyre komolyabban készülnek a később Mediawave néven elhíresült, e
kiadvány szerkesztése közben már 30 éves fesztivál megrendezésére. De sok a vita, hogy az
újforma folytatása legyen-e a szocializmusban működő és 7 alkalommal megrendezett Nem-
zetközi Amatőrfilmek Nemzetközi Fesztiváljának, vagy teljesen új szellemiségű formát hozza-

nak létre, amelyre a tavaly megtörtént rendszerváltás jogalapot adhat. Sok a bizonytalanság is,
hiszen a rendszerváltás után létrejött önkormányzattal nem találják a kapcsolatot, egyelőre ott
is nagy a zűrzavar. Kisebb bajuk is nagyobb annál, mint egy induló filmfesztivállal foglalkozza-

nak. Egyedül a jövendő helyszínek kezdenek fixálódni – Ifjúsági Ház, Rába mozi. ▪ Kisal-
föld,11.29. - "Lehangoló hatások egész sora érte az érdeklődők ezreit, akik kedden ott

tolongtak a győri Vadász-laktanyában, hogy vásárlási szándékkal megtekintsék a volt tiszti la-
kásokat. A Vasvári Pál utcai bejárattól jobbra a Vörös Hadsereg útra néző ablakokkal egy 72
lakrészes, balra pedig a Bacsó Béla utca mentén egy 90 lakásos háztömb kínálta magát. De

milyen állapotban! Egyik helyen betört ajtó, másik lakásban ripityára vert ablakok, félig letépett
tapéták a szobákban, leszakított bojlerek a fürdőszobákban ... Az emberek szinte kóvályogtak

a lépcsőkön, volt, akit sokkolt a látvány. Hát még amikor meghallották, hogy mindezekért
mennyit kérnek! A jobb oldalt eső cserépkályhás, erősen komfortszegény lakások átlagára állí-

tólag 799 ezer, a bal oldali, központi fűtéses, kevésbé öreg lakásoké pedig 908 ezer forint."
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Nelson Mandela dél-afrikai fekete aktivista 27 évi fogság után kiszabadul ▪ Az első magyaror-
szági választásokat a Magyar Demokrata Fórum nyeri. ▪ Megalakul a Budapesti Értéktőzsde ▪
Megkoronázzák Akihitót, Japán 125. császárát ▪ Nicole Kidman és Tom Cruise házasságot köt
▪ Magyarországon eltörlik a halálbüntetést. ▪ 1990 novemberében Amerikában indult az első
web-szerver, ezen tárolják a világ első weboldalát is. ▪ Magyarországon ebben az évben még

több mint 3000 mozi működik ▪ Az első mobilszolgáltató megkezdi hazánkban az analóg mobil-
telefon szolgáltatást. ▪ Ettől az évtől hét éven keresztül vetíti a Dallas c. sorozatot pénteken-

ként, este 8 órai kezdéssel a Magyar Televízió.
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Bérgyilkost fogadtam (r. Aki Kaurismaki) ▪ Nikita (r. Luc Bresson) ▪ Veszett a világ (r. David
Lynch)

ÖRÖKRE ELTÁVOZOTT
február 8. — Karády Katalin színész, énekes (*1910) ▪ április 25. — Dexter Gordon amerikai

jazz-zenész (*1923) ▪ október 9. — Ottlik Géza író (*1912) 



Hétből négy díjat elhoztak
Filmesek sikere a tájegységi szemlén

(Kisalföld, 1990. január 9.) 

Fennállásának huszonöt éves jubileumát ünnepli az idén a győri rövidfilm- és vi-
deóstúdió, amely negyedszázada ifjúsági amatőrfilm stúdióként indult. A jeles
évfordulóról az októberben esedékes győri nemzetközi videó- és rövidfilm fesz-
tivál keretében emlékeznek majd meg a megyeszékhely és a megye alkotói kö-
zött azonban máris jubileumi lehet a hangulat. Az okról dr. Haffner Szabolcs, a
stúdió egyik vezetője tájékoztatta lapunkat: 
- A múlt hét végen rendeztük meg Tatán a minden évben esedékes észak-du-
nántúli tájegységi rövidfilm- és videószemlét. Győr-Sopron megye, azaz a győri
stúdió és a soproni videográf stúdió mellett Veszprém, Vas és Komárom megye
filmesei vettek részt alkotásaikkal. A hét díjból megyénk alkotói négyet hoztak
el. A zsűri első díjat nem adott ki. Második helyezést ért el Hartyándi Jenő és
Naszádos Lajos Gyermekdalok című munkája, harmadik helyezést Hadarics
Gábor Hamm című filmje. Különdíjat kapott a soproni dr. S. Kárpáti György két
portréfilmje és ugyancsak különdíjban részesült a győri stúdió szakmai felügye-
lete alatt működő animációs gyermekműhely első alkotása. 
A valóban jubileumi évkezdet eseményeinek ismertetése után érdemes arról is
szólni, kik és milyen feltételek között képviselik a megyében ezt a művészeti
ágat, amely öntudatosan törölte elnevezéséből a Magyarországon igencsak pe-
joratív tartalmú amatőr jelzőt. 
- A mecenatúrát a győri stúdió számára a városi tanács művelődési osztálya je-
lenti. A mi munkánk nagyon ki van szolgáltatva a technika fejlődésének, és min-
denki tudja, hogy a filmezés nem olcsó mulatság. Voltaképpen egyszeri nagyobb
beruházás szükséges, és ez kellő alap a későbbiekhez. Segítség számunkra,
hogy használhatjuk a győri városi televízió berendezéseit, ám mi más jellegű
együttműködést is gondolunk, hiszen ez adódik a televízió sajátosságaiból is. 
A győri alkotógárda ideális létszámmal, 12-13 taggal dolgozik kis teamekben.
Az utánpótlást a tavaly nyáron létrehozott animációs gyermekműhely jelenti. A
kreativitásra hajlamos 8-12 éves gyerekek Ámon András és felesége, valamint
Kovácsné Koch Éva irányításával a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ-
ban tanulják a kihalás veszélyétől fenyegetett animációs technikát. A kicsik tatai
sikere mindenképpen biztatás a jövőre nézve. P. M.

19. Észak-Dunántúli Független 
Film- és VideÓszemle 
Tata, 1990. január 5-7.

győri díjazottak:
II. díj: Hartyándi Jenő — Naszádos Lajos (Győr): Gyermekdalok 
Ill. díj: Hadarics Gábor (Győr): Hamm! 
Különdíj: Győri Animációs Műhely 

Hadarics Gábor fotója az aminációs műhely 1990. január 25-i foglalkozásáról

Kishír 

(Kisalföld, 1990.04.07.) 

Független filmesek és videósok tartják április 5-8. között 37. fesztiváljukat Szol-
nokon. A győri Vizuális Műhely alkotásai közül Hadarics Gábor, Hartyándi Jenő,
ujvári Sándor, Naszádos Lajos, Nesztor Iván műveit javasolta az előzsűri rész-
vételére.

Független filmesek és videósok 
fesztiválja 

(Kisalföld, 1990.04.10.)

Vasárnap díjkiosztóval véget ért a független filmesek és videósok 37. országos
fesztiválja Szolnokon. A négynapos rendezvényen több mint félszáz produkciót
mutattak be, s ezek többsége már videótechnikával készült. A zsűri döntése alap-
ján a Magyar Televízió vándor serlegét és a bizottság kiemelt díját Őszi zoltán
(Somogyi Amatőr Film- és Videóstúdió) kapta „A vá-ros" című rajzanimációs film-
jéért. ugyancsak kiemelt díjban részesült a „Közgáz Vizuális Brigád" elnevezésű
alkotóközösség két munkája révén. Emellett számos különdíj is gazdára talált,
így a Balázs Béla Stúdióét a Báthory András - Csermák Gábor alkotópáros, míg
a Főfotó Vállalatét Harangi Tamás egri filmes vehette át. A Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Tanács hasonló elismerését a Csete Miklós - Werowszky Sándor
szolnoki duó érdemelte ki. A különdíjak egy része pénzjutalom, másik hányada
a szerzők egy-egy újabb filmjének előállítási költségeit fedezi majd.

Hadarics Gábor fotói a Megyei Díjátadóról (1990.08.17.)
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LENGYEL SÁNDOR 

szül.: Győr, 1967 – él: Győr
televíziós operatőr, szerkesztő, függetlenfilmes
(amatőrfilmesként kezdte a 80-90-es évek fordulóján, a Győri Amatőrfilm Stúdió
utolsó, dr. Haffner Szabolcs vezette időszakában, majd függetlenfilmesként
folytatta a Győri Vizuális Műhely és a Zsebcselek Csoport tagjaként).
1990-től függelenfilmes
1990-1993 PSVMK filmklubvezető
1993-2001 Bábolnai Televízió főszerkesztő/stú-
dióvezető
2001-2003 Győri Városi Televízió főszerkesztő,
vágó/operatőr
2003-2007 Revita Televízió műsorigazgató,
vágó/operatőr
2007-2009 Hírcity internetes portál, tulajdonos-
társ, szerkesztő/operatőr
2009-2011 Revita Televízió szerkesztő/operatőr
2011-2015 Győr+ Televízió vágó/operatőr
2015-2017 Győr+Televízió gyártás-és szerkesz-
tőségvezető, vágó/operatőr
2017-2021 Győr+ Televízió vágó/operatőr

Filmográfia:
…és beszálltunk a hintába (1990, ff, S8+VHS, 9 perc – kísérleti etűd) ▪
XXII. 16mm filmfesztivál, Brno, 1991, fesztivál különdíj ▪ 20. Észak-Dunántúli
Független Film- és Videoszemle, Veszprém, 1991, III. díj ▪ Sors és Képzelet,
Marosvásárhelyi Filmfesztivál, 1993, bemutatóprogram
Gyimesi bál Győrben (1990, színes, Hi8, 91 perc - dokumentáció)
Viszlát Iván (1991, színes, Hi8, 36 perc – dokumentumfilm az Auróra együt-
tesről)
Iren, gyere! (1991, színes, Hi8, 14 perc – protest - operatőr Perger Gyula &
Pusztai zoltán és Hartyándi Jenő filmjében)
Ha akarsz, ha szeretsz (1992, színes, Hi8, 10 perc - kisjátékfilm)
Bilibáncs’93 (1993, színes, BatacamSP, 70 perc – operatőr Hartyándi Jenő
dokumentumfilmjében) ▪ A Duna Televízió műsorán, 1995, július 26.
Madarak (1993, színes, videó, 20 perc – kisjátékfilm – Szolnoki Józseffel kö-
zösen) ▪ Mediawave’93 Fesztivál, Győr, 1993, bemutató program ▪ Dunántúli
Független Filmes Szemle, Dombóvár, 1993, III. díj ▪ Országos Főiskolás és
Egyetemista Filmszemle, Kecskemét, I. díj ▪ Országos Független Film és Videó
Fesztivál, egy hajón Győr és Budapest között, 1993, különdíj
Férfitörténetek – Csángómagyar keservesek (1993, színes, Hi8, 35 perc -
dokumentumfilm– operatőr Nesztor Iván filmjében)
Zsebcselek (televízidós
magazin, 1993-1995, 42
rész, színes, Hi8, 41x30
perc – Buzás Mihállyal
és Szolnoki Józseffel
közösen) ▪ XXVI. Du-
nántúli Független Film-
és Videószemle, Győr,
1997, különdíj
Gyimesi Film-üzenet
(1996, színes, Hi8, 39
perc – dokumentumfilm
– operatőr Hartyándi
Jenő filmjében) ▪ 18. Országos Néprajzi Független Film- és Videoszemle, Dom-
bóvár, 1996, I. díj ▪ Országos Független Film- és Videó Fesztivál, 1966, 3. díj
Hazamegyek a falumba – Portréfilm Barsi Ernőről (1993, színes, Hi8, 44
perc – dokumentumfilm)
Hartyándi Jenő 40 éves (1996, színes, Hi8, 10 perc – dokumentumfilm –
Buzás Mihállyal közösen)
Leptinotarsa, avagy privát nyomozati anyag a krumplibogár titokzatos fel-
tűnéséről Magyarországon (1997, színes, videó, 47 perc – dokumentumfilm
– Buzás Mihállyal és Szolnoki Józseffel közösen) ▪ 44. Országos Független
Film- és Videó Fesztivál, Nagykanizsa, 1997, I. díj
Szabi, a kalózrádiós (1999, színes, videó, 13 perc – dokumentumfilm – Buzás
Mihállyal közösen) ▪ 46. Országos Független Film- és Videószemle, 1999, ver-
senyprogram ▪ A Magyar Televízió műsorán 1999.
Kis utazás (2000, színes, 35 mm, 100 perc –  Buzás Mihály, az első vidéki és
győri nagyjátékfilm rendező filmjében S8mm-es operatőrként) ▪ 2001-ben a
Magyar Filmszemle közönségdíjas filmalkotása

Magyar Vándor (1998, színes, video, 47 perc - Buzás Mihállyal és Miksi Atti-
lával közösen, operatőr-színész) ▪ 1999-ben a Vidéki Televíziók Országos
Egyesületének szemléjén a szemle közönségdíja

Helytörténeti, dokumentum és zenei televíziós szerkesztő-rendező-ope-
ratőr munkáiból:
A titokzatos rácson túl – Szemereki Teréz keramikus (portré, 2001, Bábolnai
Televízió)
Szász Endre – Az ipar és a művészet (Mónus Ágnessel közösen, HI 8, Bá-
bolnai Televízió)
Ifiháziak (2001, Beta SP, Győr TV)
Lakásmúzeumok – Csenár Imre gyűjtő (2003, Beta SP, Győr TV)
Menyhárt Jenő és az Európa Kiadó (Wurmbrandt Andrással közösen, 2004,
DV Cam, Revita TV)
Tankcsapda (Wurmbrandt Andrással közösen, 2004, DV Cam, Revita TV)
Charlie (Wurmbrandt Andrással közösen, 2004, DV Cam, Revita TV)
Malasits Zsolt – Gyermekeim a vásznon (portré, 2004, DV Cam, Revita TV)
Bana József – Egy elégedett ember (portré, Wurmbrandt Andrással közösen,
2005, Revita TV)
Sütő Csaba - A segítséget megajánló (portré, Wurmbrandt Andrással közö-
sen, 2005, DV Cam, Revita TV)
Szűk Norbert festőművész portré (2005, Beta SP, Revita TV)
Fehér Miklós emlékére (Nagy Rolanddal közösen, 2006, DV Cam, Revita TV)

„Találkozás” sorozat: A Zorán (1994, S-VHS, Bábolnai Televízió) ▪
Kovács Kati (1996, DV, Bábolnai Televízió) ▪ Galla Miklós (2003, Beta-SP,
Győr TV) ▪ Hartyándi Jenő – Sosem adom fel! (2003, Beta-SP, Győr TV) ▪
Földes László (2003, Beta-SP, Győr TV) ▪ Dés László (2004, Beta SP, Győr
TV) ▪ Bródy János – Hogy a véletlen csak muzsikáljon… (2005, Beta-SP,
Győr TV) ▪ Dr. Pintér Tamás – Harcolni a rák ellen (2018, Győr+ TV)

Epizódszereplőként láthatjuk A program (Buharov testvérek, 1998.), A másik
ember iránti féltés diadala (Buharov testvérek, 2000.), Sztornó (Közgáz Vizuális
Brigád, 2006.), Lassú tükör (Buharov testvérek, 2007) c. nagyjátékfilmekben.

▪ ▪ ▪ 

LENGYEL SÁNDOR emlékei a Győri Amatőrfilm Stúdióról és a
Győri Vizuális Műhely kialakulásáról
(Zoom beszélgetés, 2021.03.02.)

Hartyándi Jenő: Én úgy emlékezem az első találkozásra, hogy egyszer csak
becsöngettél hozzám, meglehetősen fiatalon, hogy filmezni akarsz…
Lengyel Sándor: Arra emlékezem, hogy a Csurák Erzsi adta meg a nevedet és
telefonszámodat, mert ő korábban filmklubot vezetett az ifjúsági házban. És
akkor lett anyuka, otthon maradt a gyerekekkel, így elkerült a házból. Egy ren-
dezvényen ismerkedtünk meg. Akkor én, mint filmezni vágyó fiatal, elsőként a
Városi Televíziót láttam lehetőségként. Gondoltam, ott kezdhetnék ismerkedni
a filmezéssel és lehetnének hozzá társaim. Arról az időről beszélünk, amikor
három videókamera volt még csak Győrben. Volt a Városi Televíziónak, volt
Rába Vagon Gyárnak és volt az Amatőrfilm Stúdiónak. 87-ről beszélünk.
HJ: Jól emlékezel, mert 1986-ban lett meg az első videókamerája az Ifjúsági
Háznak és azt használhatták egy idő után az amatőr filmstúdió tagjai. De te
akkor nem az ifiházban dolgoztál?
LS: Én a te személyedhez kötöm azt a kamerát. Érettségi után voltam két évvel
és egy rövid ideig képesítés nélküli pedagógus lettem Pázmándfalun, de az
nem az én világom volt. Nem a tanítás, hanem a rendszer, a kollégák, a tan-
testület hangulata miatt. De alapvetően elég szűkek voltak a pályakezdés le-
hetőségei a kádári világban. Az embernek 5 életútja volt, és lehetett ezek között
vergődni. Kényszerűen elmentem a Mezőgépbe dolgozni üzemszervezőnek.
Egyik műhelyből a másikba azt diszponáltam, hova vigyenek fogaskerekeket,
meg csavarokat. Szóval, logisztikus lettem. De szerettem volna innen minél
előbb továbblépni. A Városi Tévénél volt operatőr felvétel, de amikor ott meg-
jelentem, az akkori főnökök azt mondták, hogy ahhoz, hogy szóba tudjanak
velem állni, hozzak valami saját felvételt. Ehhez kamerát nem adtak, azt mond-
ták oldjam meg és ekkor érünk el oda, hogy egy rendezvényen találkoztam a
Csurák Erzsivel, aki hozzád irányított. Telefonon megbeszéltük, mikor menjek
hozzád. Te alföldi papucsban, farmernadrágban kicsoszogtál – azt hiszem egy
zenész barátod volt éppen nálad, mintha utaltál volna Grencsó Pistára -, gyor-
san odaadtad a kamerát és mondtad, hogy valamikor majd hozzam vissza.
(közben nevet). Azért érdekes ez a mondat, mert akkor a fentebb említett három
kamera volt Győrben és a kincs kategóriába tartozott. Visszakérdeztem, hogy
mégis mikor? Jól van, olyan egy hét múlva hozzad vissza! Mindezt azután,
hogy először láttuk egymást az életben. Megtisztelve éreztem magam, hogy
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ilyen mérhetetlen bizalommal van irányomban valaki és vannak ilyen normális
emberek. Persze aztán megismertük egymást és tudom, hogy utánam is sok
fiatallal megtettél hasonlókat. Szóval, akkor nyakamba vettem Győrt és úgy
rögzítettem képeket, mert vágásra akkor nem volt lehetőség, hogy un. „kama-
rában vágással” (tudjuk, hogy pontatlan kifejezés ez) próbáltam minél ütőké-
pesebb anyagot készíteni. De az is a történet része, hogy már előtte is többször
bejártam a TV-be, nézelődtem és figyeltem mit és hogy csinálnak. Egy dolgon
buktam el, a „Je t’aime” című népszerű slágerre zichy Mihály erotikus rajzaiból
egy kis klipet vágtak és több volt a felvett kép, mint a zene hossza, ezért kicsit
megtoldották a zenét. Akkor már zenéltem és tisztában voltam bizonyos zenei
alapdolgokkal, szerkesztési alaptörvényszerűségekkel, amit ők ott felrúgtak.
Nem vették figyelembe a zenei periódust, csak úgy hozzácsaptak egy kis részt.
Ez egy durva hangvágást okozott. Én mint kopasz, aki úgy ült ott, hogy sem-
mihez sem ért, tanulni jött, itt is azzal rontottam el, mint később is többször,
hogy akkor inkább csöndben kellett volna maradnom. Csak annyit mondtam,
hogy nem itt kellene vágni, toldani a zenét. És ezt, aki ott vágás címén fabrikált
vagy legózott, az ezt rossz néven vette. Amikor szavazni kellett, hogy menjek
vagy ne menjek, akkor előjött ez az egót sértő beszólás. Még egy emlékezetes
dolog, kaptam egy levelet az elutasításról, mérhetetlen helyesírási hibákkal.
Akkor elgondolkodtam rajta, milyen tévé is az ilyen. 

Egyedül a Szakit (Szakács István) tudnám csak kiemelni, a többiek már mind
messze járnak a televíziós szakmától. Valamilyen káderpolitika mentén kiala-
kított társaság volt egyébként. Az a szellemiség, amit mi később a filmstúdióban
simán összehoztunk, annak itt nyoma sem volt.
Visszaadtam neked a kamerát és elszakadt a kialakuló kapcsolat, mert engem
elvittek katonának. 89 februárban szereltem le és ugyan a Mezőgépbe mentem
vissza, de valami ismeretség révén értesültem, hogy közönségszervezőt keres
az akkori Városi Bábszínház, ahol Madarász zsuzsa volt az igazgató. Felvettek
és egy izgalmas, inspiráló közegbe kerültem. Nem részletezném, csak el kell
képzelni, hogy mobiltelefon nélkül, mert akkor még nem volt, hogyan lehetett
közönséget szervezni, nyilvános telefonokról és busszal, gyalog megközelítve
az óvodákat. De asszisztensként a darabokban is kaptam kisebb szerepeket,
egyszóval szerettem ott.
Közben bevittél a filmstúdióba és kommunikatív emberként elég gyorsan kezd-
tem beilleszkedni a társaságba.  Ebben az időben nagyon jó feelingje volt az
ifiháznak is, ahol a stúdió működött. Tóth Klári, zugmann zoli és Scherer József
igazgató új csapat építésébe kezdett. Tóth Klári tudta rólam, hogy filmrajongó
vagyok, rendszeresen látogattam a klub vetítéseit, így egyszer váratlanul meg-
kérdezte, hogy nem lenne-e kedvem filmenként felvezetni az épp induló Fellini
sorozat vetítéseit. Miért ne?! – a Fellini egy nagy mester, hálás feladat és meg-
tisztelő is volt egyben a felkérés. Azért dobogott a szívem, mert ilyet még nem
csináltam, teltház volt, még a lépcsőn is ültek, lehetett látni, hogy egy ilyen
munkás városban azért az értelmiség egy része összejár találkozni, van egy
közös pont. Egyébként az egész 80-as évekre jellemző volt a filmklub hálózat.
Véget ért a Fellini-sorozat és azt vettem észre, hogy a Klári nagyon sokat jön
a József Attila Művelődési Házba, később tudtam meg, hogy a háttérben egyez-
kedett a zsuzsával, inkább hagyjam abba a közönségszervezést és menjek be
a központba filmklubvezetőnek, legyek kvázi népművelő. Volt vagy 3 hónapnyi
huzavona, a zsuzsa nem nagyon akart elengedni, ráadásul nagyon szerettem
a bábműteremi hangulatot Farsang Sanyával, aki egy nehéz ember volt, de
engem valamiért bírt és én is kedveltem. Hihetetlenül kemény tudott lenni és
őszinte, szókimondó. Bábokat, díszleteket csináltunk és egyszer, mikor egy ko-
rábbi darab bábjait fotóztam, látva a kritikán aluli felszereltséget, amit használ-
nom kellett, ő volt az, aki szorgalmazta, hogy jelentkezzek a Filmművészeti
Főiskolára. 
Mint az életben mindig, ekkor is a film győzött, bekerültem az ifiházba és hoz-
zám került több klub is, mint „előadóhoz” a Győri Fotóklub, a Filmklub és persze
a Győri Amatőr Filmstúdió is Haffner Szabolcs és Csenár Imre vezetésével. Itt

meg kell jegyeznem, hogy édesanyám tudott a filmstúdió létezéséről, és 75-
ben vagy 76-ban elvitt a stúdióba. Arra emlékezem, hogy a Házban, a galérián
egy emberrel találkoztunk és anyám mesélt rólam, hogy mennyire érdekel a fil-
mezés. Azt a választ kapta, hogy a stúdióba nem járnak gyerekek, nem is tud-
nának mit kezdeni egy tíz évessel. Szóval, immár kilencvenegyben és mint
leendő tagként nyáron kezdtem ellátogatni a csütörtöki találkozókra. Kölcsö-
nösen udvarias és nagyon érdeklődő bemutatkozás következett, talán három
alkalommal is. Nekem már elsőre lejött, hogy inspiratív társaság a győri filme-
seké. A találkozók első napirendi pontjaként a filmstúdió dolgairól beszélgettünk
kötetlenül, de mégis rendezetten, az mindig egy „ünnepélyes” egy óra volt leg-
alább. Átvettük, hogy kivel mi történt, ki mit hallott, mit nézett, olvasott. Aztán
volt egy lazább kör a vége felé. Azt vettem észre a harmadik, negyedik alkalom
után, hogy elfogad a társaság. Szabolcs és Imre bácsi is azt sugározta, hogy
„köztünk a helyed”, ezek olyan baráti összenézések voltak.

▪ Obermayer Józsi
Az Obermayer Józsi neve sokszor előjött, bár akkor épp, azon a nyáron sosem
volt ott. Én őt nem ismertem, de a híre jó értelemben megelőzte, mert pl. utaltak
a filmjeire, fotóira, tehetségére. No, ősszel eljött az a pillanat is, hogy megjelent
a Józsi. Bennem volt egy érdekes előítélet, hogy ő egy erős természetű, öntör-
vényű ember. Nem tudnék válaszolni rá, hogy ez a kép miért alakult ki bennem
róla, de ezek a fenntartások már az első személyes találkozó alkalmával szer-
tefoszlottak, egy nagyon érzékeny, szeretetre vágyó embert ismertem meg a
személyében. Egy normális embert, aki gondolkodik és alkot és sokszor – és
ez is szimpatikus volt a mi dolgunkban - ő fogalmazta meg nekem azt, hogy
amikor alkot az ember, azt nem kell mindenáron megmagyarázni, megfogal-
mazni és leírni. Mert az egész egy állapot. Egy nagyon intim állapot, tele tit-
kokkal, és hagyni kell, hogy egyszerűen „jöjjenek azok a dolgok”. Nem kell
állandóan a kritikai szemlélet, ide-oda megfelelni, belső cenzúraként, hanem
ez az egész arról szól, hogy az embernek vannak gondolatai és azt az ember
valamilyen formában kiadja magából. Ezt pl. tőle hallottam először. Magát azt
is, hogy az életben nem kell mindent megmagyarázni.
Ha a Józsi montázsaira, kollázsaira gondolunk, akkor ez mérhetetlenül lekö-
szön. Nála nagyon sokszor megjelenik az a madármotívum, maga a lebegés
az éterben - egy időben Xeroxon nyomatta ezeket a dolgait -, hogy valami szár-
nyal, lebeg, nem kötődik sehova, imbolyog, mint jelkép, és ez az utalás a sza-
badságra, a vágyra piszkosul ott volt a helyén. Azt is szerettem a Józsiban -
mert aki ilyen montázsokat csinál, az a lusta fotós -, hogy állandóan újságokat
„tekert” és így nagyon sok képet raktározott az agyában, valójában az újságok-
ból vagdosta ki és komponálta össze a témáit. Tehát a Józsi nagy újságkötegek
köz élt, számára az volt az ajándék, ha adtunk neki magazinokat. 
Józsinak nagy lelke volt. A Győri Vizuális Műhely első filmfesztiválja után történt.
Akkor, amikor még nem Mediawave-ről beszélhetünk, hanem a Nemzetközi
Film- és Videó Művészeti Fesztiválról. Józsi ezen a fesztiválon kiállította fotóit,
a helyszín az Ifiház. Hónapokon át készült rá. A fesztivál végét követő csütör-
tökön szedte le a kiállítását, akkor, amikor a stúdió is tartotta heti találkozóját.
Józsi kihívott a megbeszélésről, odavezetett a paraván tövében felállított ké-
peihez, és az mondta, hogy válasszak egyet. Nem értettem, hogy miért sze-
retné. Azt mondta, hogy ajándéknak szánja. Még mindig nem értettem. Végül
a „Cím nélkül” címet viselő fotográfiáját választottam. Azt mondta, hogy ez a
kép a kedvenc képe. Felvette a képet és a hátoldalára a következőt írta: Po-
coknak (mindig a gimis becenevemen szólított) mert valami mozi világot láttam.
Szeretettel: Ober Józsi. Így kaptam tőle ajándékot a szemlén bemutatott első
filmem után, mely bizonyára elnyerte tetszését. 
Később, mikor a filmművészetire készültem, egy szombat délelőtti laborálás
végeztével váratlanul összefutottam Józsival. Elmeséltem neki, hogy negatív
és pozitív hívás után vagyok éppen, és hogy a pozitív hívással nem vagyok
elégedett, elkapkodtam. Megnézte a fotókat, nem mondott róluk semmit, csak
azt, hogy segít a papírképek hívásában, de ő, ha helyemben lenne, fényes pa-
pírt használna. Aznap tudtam meg, hogy a Józsi a Szárnyaskerék fotólaborjá-
ban szokott dolgozni. Csak ültem a sötétben, Józsi pedig nagyon felpörgött,
járt a keze, látszott a sok éves tapasztalat, és szenvedélyesen mesélt fotós
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helyzetekről, életéről, barátokról, fotós mesterfogásokról. Azt mondanom sem
kell, hogy csodaszépen lehívta a sorozatomat. Mondtam is neki, hogy ez most
meghálálhatatlan. Aztán pár évvel később, 95 körül egy videóinstallációt akart
készíteni régi S8-as felvételeiből. Az már évek óta nem jöhetett szóba, hogy
S8-as technikával dolgozzon. A kilencvenes évek elején bevett gyakorlat volt,
hogy celluloidra forgott a mű, ez a muszter került valamilyen videószabványra
átírásra, Győrben viszonylag sokáig egy umatic LB vágószettet használtunk
erre a célra. Ez azért érdekes a történet szempontjából, mert Józsi még a me-
chanika gyermeke volt. Neki kontrollhang volt mikor gépével exponált és az
kattant, mikor videószalagról-videószalagra vágott, közben kattogtak a magnók.
Szóval a számítástechnika akkor még nem jelent meg az életében, és így mint
filmkészítési lehetőségre ez miatt nem is gondolt. Ennek ellenére, talán a ba-
rátok győzködése miatt valahogy képbe kerültem nála, megkeresett ötletével,
kezében egy Hi8-as kazettával. Abban az időben nagyon beszívott a televízi-
ózás, alig volt szabad időm. Viszont még mindig bennem élt, hogy milyen ön-
zetlen módon segített nekem a felvételinél. Abban állapodtunk meg, hogy este
7-8 óra körül eljön a tévébe és éjfélig tudunk vágni. Szóval tudtam, hogy az
első alkalommal meg kell őt nyugtatni, lépésről-lépésre átvettük a technológiát,
megnéztük, hogy a jegyzeteit hogyan tudja összeolvasni a monitorokon látott
felületekkel. Láttam, hogy megnyugodott, hisz látta, hogy nem ördöngösség.
Nekem az nagyon jól esett, hisz később tudtam meg, hogy többeknek elújsá-
golta, hogyan ment velem a munka és hogy mennyire szereti az elkészült filmet.
Hisz a vágás alatt Józsi elkezdett szárnyalni, láttam, hogyan teljesedik ki, kö-
zösen értelmeztük, miből mit szeretne elérni. Így vágtunk szűk egy hétig. Józsi
jött lelkesen, mosolyogva, szeretetteljesen a megállapodott időre pontosan.
Nyolc és tizenegy óra magasságában megbontott egy-egy alkoholmentes sört,
és csak magyarázott, magyarázott. Jó volt így látni őt.
De a filmstúdióra visszatérve, nagyon sokat beszélgettünk arról, ki milyen filmet,
hogyan szeretne készíteni. Veled kapcsolatban meg úgy jött a dolog, hogy ko-
rábban mit csináltál, milyen filmjeid vannak. Tehát vetítettünk is. Arról is beszél-
tünk, hogy kinek milyen filmje lesz kész, és melyik fesztiválra nevezi. De a
legfontosabb az volt, hogy az ember hasonszőrűekkel találkozik, nincs egyedül.
Már ez egy jó dolog volt, és az is, hogy három generáció tudott a stúdióban
együttműködni. Az egészet én egy úriember társaságnak tartottam és tartom a
mai napig, ahol hangos szó és rosszízű vitatkozás nem volt. Mindenki elfogadta
a másikat minden bónájával együtt. Volt, aki csak szimpatizánsként járt be, pl.
az ujvári Sanyi nekem egy ilyen személyiség. Ő mindig mondta, csak mondta
az ötleteit, meglátásait egy-egy filmötletről, olyan esztétaként vagy ideológus-
ként. Ebben az időben jött vissza Tanai Csaba (Taca) Amszterdamból, akkor
rögvest 2-3 filmet csináltak is. Mert egy igazi szellemi műhely ilyen. Ha volt va-
lakinek egy ötlete, elmesélte, leírta és mindig volt két-három ember, aki azt
mondta, hogy nekem ez tetszik, segítek benne, vagy, hogy „én hogy csinálnám
meg”. Így alkotó társak, alkotó párosok és nagyobb forgató stábok is kialakultak
a beszélgetések hatására.
HJ: Érdekes, hogy nekem is hasonló hangulat maradt meg az Ujvári Sanyiról.
Dumál, ötletel, de nem csinál filmet. Közben, hogy e kiadvány miatt összegyűj-
tögettem a filmjeit, mert ő lusta volt rá, kiderült, hogy legalább 10 filmben benne
volt, persze kisebb-nagyobb szerepekkel.
LS: Nekem az is tetszett ebben a társaságban, hogy ez egy vígkedélyű közös-
ség. Mérhetetlenül szerettük a humort. A Sanyira visszatérve, vele hihetetlenül
lehetett nevetni. De a klubon kívül mi nagyon sokat sétáltunk is, közben meg-
megállva, megittunk néhány sört is, de a nagy alkoholizáció nem volt jellemző
ránk, aztán elváltunk és mindenki hazament. Ezek a séták nagy beszélgetések
voltak, amikor az emberek figyeltek egymásra. A Sanyi inkább egy ideológus
volt. Egy művelt, olvasott ember, jó humorral. Amit mondott a tervekkel kap-
csolatban, az úgy ült. Inspirált bennünket, mert általában egészséges vitát ger-
jesztett. És sokszor az álláspontodat feladtad, mert a másik jobbat mondott.
Ez a beismerés vagy egyfajta felismerés a többiek előtt nem volt szégyen, és
ezért ez a társaság nyíltan beszélt egymással. Közben a Sanyi az az ember is
volt, hogy a szocializmus által felkínált utakon nem tudott elindulni. Hozzátéve,
lehet nem is akart.
Én ebben a közegben éreztem meg, hogy szabadságnak ára van, de van más
út is. Másnak sem tetszik az, ami a nagyvilágban történik, vagy épp a Kisal-
földben olvasható. Éreztem a stúdióban egyfajta ellenzékiséget is, ami szim-
patikus volt.  Az akkori világban, a lehetséges kereteket feszegetve már el
mertük mondani, hogy bizonyos szempontból miért nem érezzük jól magunkat.
Ez a politizálás, talán mert még fiatal voltam, engem annyira nem érdekelt, de
kétség nélkül érdekes volt, talán ez a legudvariasabb kifejezés arra, ahogy hús-
vér emberek milyen egzisztenciális küzdelmet folytattak a pártom belül, magá-
val a néppel, a rendszerváltozás idején. Mert ha akartuk, ha nem, ezt végig
kellett néznünk, ránk is hatással voltak ezek a folyamatok és az akkori filmje-

inkre is. Amikor aktív tagja leszel egy gondolkodó, alkotó közösségnek, kiderül,
hogy a dolgoknak sok-sok olvasata van, és ha hiteles akarsz lenni, akkor más
szögből is meg kell nézni ezeket. Például az egyik „lázadó” filmedre máig em-
lékszem: Megyeháza mellett az egyik köztéri vitrinben egy leláncolt ember, mel-
lette a felirat, „Világ proletárjai egyesüljetek!” amellyel a rendszer még szeretett
volna rúgni egy nagyot, nem tudom, hogy mibe vagy kibe.

▪ Rendeszerváltás időszaka
HJ: Kerülgeted, mert lehet nem is tudatosodott, de most a közvetlenül rend-
szerváltás előtti és közbeni időszakról beszélünk. A film (Napjaink frissessége
II- - …és mi mégis itt vagyunk!), ami megmaradt benned, az 1987-ben készült,
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójára, egy olyan szobrot
csinált a kirakatba a Kelemen Benő, ami inkább lázító volt, mint ünnepi. Akkor
már olyan hibákat követett el a hatalom, mert addigra már egyre zavartabb ál-
lapotba került, amit csak észre kellett venni. Nem kellett azt megcsinálni, azt
megcsinálták maguktól, csak rögzíteni és értelmezni, de inkább félreértelmezni.
Éreztük, hogy szabadul fel körülöttünk a világ, de nem tudtuk, hogy mi lesz a
vége. De egyszer csak megtörtént.
LS: De én meg azt is láttam más mozikban, így ebben a video-dokumentáci-
ódban is, hogy tudni kell a sorok közt olvasni. Tehát, az akkor értelmiségnek
volt egy olyan kódolási és dekódolási módszere, amibe a hatalom nem tudott
belekötni. ugyanazok a szavak és mondatok kettős jelentéssel bírtak. Virág-
nyelv volt használatban. A magyar játékfilm ekkor már szelep, feszültségleve-
zető jelleggel is működött. Ha a szovjet jelenléttel és 56-tal nem foglalkoztál,
akkor már árnyaltan sok mindent el lehetett mondani. Nagyon jól tudták, hogy
a gőzt, azt időnként ki kell engedni. Csak ez Budapesten zajlott, nagyon ellen-
őrzött keretek között, mert azért ma már lehet tudni, hogy melyik filmrendezőt
hívták be a párthoz és beszélgettek el vele. Vagy elhívták őket Balatonra nya-
ralni és a kultuszminiszterrel, hogy úszkáltak. Bacsó Péterről van egy ilyen tör-
ténet, amikor bizonyos jeleneteket megbeszéltek barátságosan. És az rendező
máris tudta hol vannak a határai.

HJ: Az amatőröknél nem így volt, mert ugyan működött az önkontroll, de azért
én emlékezem rá, lásd az akkori filmjeimben, hogyan szemtelenedtünk el. És
ezért sikerült a rendszerváltás időszakából sok mindent hitelesen megőrizni.
LS: Igen, de persze sokáig sikeres kontroll alatt tartották az amatőröket, moz-
galomba terelve őket. És azt is észrevették, hogy a videóval kiszabadult a szel-
lem a palackból, és veszélyes lehet, ha civil emberek kezébe kerül, nem pedig
jól ellenőrzött profikéba, de akkor már nem volt elég erejük ennek a megféke-
zéshez. Meg aztán voltak besúgók és megfigyelő emberek, de erről sokat nem
tudtunk, legfeljebb érzékeltük. De azért egy történetet elmondok. Volt az ifiház-
nak egy un. „Irodalmi presszó”-ja, ami eléggé nehézkesen működött, mert
„távol” volt a sétálóutcától. Elsősorban mi hoztuk, a házban dolgozók hozták a
forgalmát. Ott volt egy felszolgáló, és az gyorsan feltűnővé vált, mert nagyon
sokat kérdezett... És ő ilyen volt. Mi meg olyanok, ha az ötödik kérdés olyan
jellegű volt, akkor kattant benned valami és kezdtél óvatosabban válaszolgatni.
Jött a taxis blokád (1990), amely egy komoly ellenállás volt, leállította az or-
szágot. Én akkor már az ifiházban dolgoztam és Berta Laci a város „technikus
királya” elkezdett oltogatni, hogy itt van egy videókamera, vedd fel mi történik.
Magamtól nem jutott volna eszembe, mert az előbb is említettem, hogy nem
voltam politikai érdeklődésű, de Laci unszolására elindultam és több helyszínen
forgattam az eseményeket. Arról a délutánról beszélek, amikor az egész kiala-
kult, a taxisok nagyon dühösek voltak és elszántak. Ahogy forgattam, egyszer
csak ott láttam az egyik taxinál a presszó előbb említett felszolgálóját. Odajött
hozzám és igazolnom kellett magamat. Nevetséges volt, ahogy a személyi iga-
zolványomat oda kellett adnom egy taxisnak, tehát egy civilnek.
A stúdióra visszatérve, egy elegáns, úri társaság volt. Például az ujvári Sanyi
mindig zakóban jelent meg. Hadarics Gabi meg állandóan, mint én is fiatalko-
romban, fotóstáskával mászkált. Látszott, hogy amit csinál, azt komolyan gon-
dolja.
HJ: Miatta maradt meg egy csomó filmes hangulat fotókon, mert talán észre
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se vettük akkor, hogy állandóan fotózott.
LS: Látva a mostani győri fotósokat, hogy milyen flancos gépek vannak, amiről
mi most beszélünk az általában Praktika gép volt. Ma már tudom, hogy nem
biztos, hogy a technika határozza meg, befolyásolja a tartalmat. Ezt mi egykori
amatőrök, azért nagyon megtanultuk. Ha az adott téma feldolgozása igaz, és
az érdekli az embereket, akkor egy bizonyos idő múlva nem a képfelbontás és
egyéb technikai körülmény lesz az érdekes, hanem maga a gondolat, a meg-
valósítás. Ma már más a helyzet. Eleve a digitális eszközöknek köszönhetően
csodálatosan megalkotott képeket láthatunk, végtelen sokszorosítási lehető-
séggel. 90-ben egy vidéki filmes ilyen lehetőségekről álmodni sem mert.   

▪ Az első film - …és beszálltunk a hintába!
Az első filmemnél elsőre inkább csak a hangulatát tudtam körbe írni a többiek
számára. A téma az volt, hogy ahol laktam, az akkori Kun Béla lakótelepen,
mindig megjelent egy vursli, olyan szocreál mutatványosok. Tudni kell, hogy a
lakótelep akkor készült el, és rendkívüli kopárság jellemezte. Ha szélvihar volt
szállt a por. Anakronisztikus hely volt, valahol a vadnyugat, és egy kietlen, ur-
bánus közeg volt ott összegyúrva. Semmilyen zöld, fű és fa, növényzet a gyo-
mon kívül nem volt még. Mintha Moszkva külvárosában lettél volna. Meg az
egész mutatványos kör misztikuma, meg hogy miként szórakoznak az emberek,
egyszerűen szürreálisan látvány volt az egész. A körhintát kb. 53-ban üzemelték
be először és még mindig ment, mennie kellett. Valahogy éreztem, hogy ez
előbb-utóbb el fog tűnni, mert kezdett bejönni a nyugat és már 16 féle joghurtot
lehetett kapni a korább 1-2 helyett, akkor eszméltem, hogy másban is lesz ha-
marosan változás. Másból is lesz 16 választási lehetőség, és fogyasztói társa-
dalom lesz itt a javából. Elmeséltem ezt a filmtervemet, Szabolcs és Imre bácsi
jó ötletnek tartotta az elképzelésemet. Imre bácsi előttem úgy jelenik meg, hogy
fehér ing, szürke vagy sötét pantalló és nyakkendő. Talán negyedszer beszéltük
át a lehetőségeket, amikor felállt, bement a raktárba, a hűtőszekrényből kivett
5-6 tekercs Super 8-as filmet és odaadta, azzal a mondattal, hogy „akkor Sa-
nyikám, forgasd le”.  Én akkor ezt az egészet olyan ünnepélyes eseményként
éltem meg a stúdióban. Hétvégén leforgattam, majd előhívás után átélhettem
a győri filmes tradíciót, a közös muszternézést. Mindenki elmondta a vágási,
szerkesztési ötleteit. Valaki azt tanácsolta, hogy vegyek egy hosszú fenyőlécet
és abba centinként verjek nagyon sok gombostűt, talán százat is és számozzam
meg. A vágáshoz a filmet szét kellett darabolni és erre felaggatni, hogy el le-
hessen igazodni benne és persze így le is kellett írni, hogy az egyes snitteken
mi látható. Kijegyzeteltem, összevágtam a filmet, de a hang problémás volt,
nekem már nem nagyon tetszett, hogy egy jelre kell egy külső magnót elindítani.
Így azon ötleteltünk, hogyan lehetne egy celluloid-videó vegyes technikát al-
kalmazni.  Mivel a filmstúdió nem rendelkezett videótechnikával te ajánlottad
fel, hogy valahogy megteremted ezt a technikai lehetőséget. A filmet kivetítve
átírtuk videószalagra, így magában a vágásban is nagyobb lehetőségek nyíltak
meg. Át is szerkesztettem a filmet, és a zenét is pontosan lehetett illeszteni a
képhez. Már ez is egy újdonság volt akkor a korábbiakhoz képest.
A filmet elküldtük vagy 5 fesztiválra, köztük Brnoba is,
ahol nyert egy különdíjat. ugyan nem szálltam el ma-
gamtól, de az akkor öröm volt, hogy van visszajelzés,
hogy vadidegen emberek mondták azt, hogy ez a film
díjra méltó. Nem tudom, hogy mit, de ez talán jelent va-
lamit.
HJ: Tudod-e, hogy ez a Brno-i fesztivál volt az első, ahol
mi nemzetközileg megjelentünk.
LS: Ezt nem tudtam.

▪ A brnoi fesztivállátogatás
LS: Amikor mi ott kirándultunk, úgy mentünk az utcákon,
mintha Párizsban lettünk volna. Mintha valami nagy tá-
volságra, egy másik világba mentünk volna el. Annyira
izoláltak bennünket a rendszerváltás előtt, hogy ez a
150 kilométerre lévő város is teljesen ismeretlen volt
számunkra. Meglepődtünk a gyönyörű, monarchia alatt
készült épületek láttán. A fél stúdió ott volt, nagy han-
gulatban barangoltunk a városban és nagyon sajnálom,
hogy eltűnt az a felvétel, amit ott vettem fel a csapat
mozgásáról. Közben ittuk a söröket és ettük a knédlit.
Még reggel elkezdtem egy ötletet forgatni, mert észre-
vettük, hogy mindegyik köztéri szobor hóna alatt van
egy leltári szám, ráadásul fehér festékkel és kézzel írva.
Valami vicces dologban gondolkodtunk.
Ez a kirándulás a Szabolcs érája kapcsán, nagyon-na-
gyon pozitív emlékként maradt meg. Szerintem mondjuk
ki bátran, hogy akartuk is egymás társaságát. Az Ober-

mayer Józsi képe annyira előttem van, amikor beültünk egy étterembe és ren-
delni szerettünk volna. Ez a rendszerváltás éveiben volt és a morvák sem voltak
felkészülve a külföldiekre, csak cseh nyelvű étlapjuk volt. A Józsi nagyon ala-
posan tanulmányozta és az ujvári Sanyi szokásos jó humorával megjegyezte:
- Mi van Józsi! Meg akarod tanulni? Kívülről nézve annyira elmélyedt benne,
mintha szöveget tanulna. Az első knédlirendelésünk az így indult, fogalmunk
sem volt mit rendelünk, csak rámutattunk az étlapra, utána meg cserélgettük a
kihozott ételeket. Nagy élmény volt, székről leboruló nevetések maradtak meg
az emlékezetemben. Picikét szalonspicces állapotba is kerültünk és a szálloda
előtt, ahol megpihentünk jön a képbe Naszádos Lajos, akiről mondjuk el, hogy
egy mackó alkatú, de hihetetlen gyermeki lélekkel megáldott ember volt a nai-
vitásával, a világra való rácsodálkozásával, sokszor az egyszerű kijelentéseivel.
Ezekre sokszor rájátszott, mert látta, hogy szórakoztat bennünket. És ott Brno-
ban, a szálloda előtt elindítottam a felvételt, mert Lajosunk elemében volt, a
korom sötétben a nap élményeivel, szóval magánszámba kezdett.
Mindehhez hozzá tartozik, ahogy aznap jártunk-keltünk a városban. Azt sem
tudtuk merre megyünk. A barangolásunk alatt vagy három-négyszer láttunk ál-
lami autókat, rendőri felvezetéssel és ti meg elkezdtétek Lajost etetni azzal,
hogy itt van a városban Hável, és a díjátadáson majd kezet kell vele fogni. De
ha ott nem is, az ünnepséget követő fogadáson biztosan, sőt, talán beszélgetni
is lehet majd vele. És később kiderült, hogy azon a napon tényleg Havel kocsi-
kázott a városban fel-alá, csak a filmfesztivál nem volt a programjában. A kissé
már spicces Lajos viszont annyira beleragadt ebbe az általunk kreált történetbe,
hogy fantáziálni kezdett az egészen, a másnapi díjátadásról. Visongtunk a ne-
vetéstől, mert direkt beszéltettük a Lajost, adtuk alá a lovat, aki nem tudta, hogy
felveszem a hangját. Élete első külföldi filmfesztiválján volt és tegyük hozzá,
hogy ő egyébként a városi televíziónál dolgozott, aminek nagyon más volt a
szemlélete, mint a mi, akkor már független filmesnek nevezett társaságunknak.
Reálisan nézve a Lajos abban az időszakban, korai haláláig sok mindenben
segített nekünk. Nagyon jó háttér és technikai ember volt, de a kamera mögött
is megállta a helyét. Ő volt az első városi televíziós, aki vette a fáradságot és
ismerkedett a győri független filmesekkel.

▪ Bábolnai tévé
Most hogy mondogatom, mennyire összetartók voltunk jut eszembe egy csomó
történet. Pl. a Lajosnak is tudtam néha munkát adni a Bábolnai TV-nél, aminek
közben vezetője lettem, és a többieknek is. Amikor pályáztam Bábolnára be
kellett adni egy filmet bemutatkozásként. Az első Terményáldás rendezvény a
Széchenyi téren volt és úgy emlékezem ketten forgattuk le, te és én, azt adtam
le referenciaként. A bábolnaiak lépést akartak váltani, városi tévében gondol-
kodtak. 
És itt Lajos megint belekeveredik a képbe, mert ő vette észre a hirdetést és
győzködött, hogy próbáljam meg. De nekem semmi tapasztalatom nem volt a
televíziós szakmában, voltam úgy 22 éves. „Csak próbáld meg” – mondogatta
Lajos a maga stílusában. Autóm nem volt, én azt se tudtam merre van Bábolna.

Akkor a Tóth Tamás segített és vitt el a Ladáján, hogy
be tudjam adni a pályázatot. Ez akkor teljesen termé-
szetes volt közöttünk, de bátran kimondhatjuk, hogy a
mai világra nem jellemző.
Bábolnán így megjelent a Mediawave-es vonal, az in-
duló fesztivál filmjei teljes természetességgel és közön-
ségsikerrel mentek le, és senkinek nem volt ellenére,
ezekben a filmekben azt érezték, hogy ablakot nyitottak
a világra.
Egy időben téged is úgy emlegettek, hogy a „postás”.
Ez ilyen megfejthetetlen kategória volt, hogy itt a Jenő,
aki nemzetközi jazzkoncerteket szervez, amivel beéget
civilként sok nagyképű népművelőt. Olyanokat, akiknek
erre állami fizetésük volt, hogy ilyesmin törjék a fejüket.
De nem jött nekik össze. Te meg jöttél egy ízléssel,
belső igénnyel és ez egyre jobban, magasabb szinten
kezdett működni. Mert van egy ember egy városban,
akinek olyan szűrője van, hogy tudja képviselni, megje-
leníteni mások igényét. Ebben van egyfajta érzékeny-
ség. Valamilyen szinten az antennáddal leveszed és
mozaikokból összeraksz korhangulatot. Jöttek a feszti-
válok és mondom, ez a mai napig bennem van, hogy itt
a „postás”, ezt mondogatják az emberek, a te műved az
egész. Volt idő, mikor ebben a hazában valaki, ha azt
mondta, hogy Győr, akkor rávágták rögvest, hogy Me-
diawave. És egyszer csak kiderült, hogy el lehet vinni
nemzetközi szintre ez a hangulatot, hozzáállást, szelle-
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miséget és ez megannyi közegben működik a világon.
▪ Amerikai Győrben

A kilencvenes évek elején Győrbe költözött egy amerikai
költő és itt ragadt, idehozta egy időre a családját is, akik
közben magyarul is megtanultak. A Tacáékkal volt jóban
és a Frigid Air együttes kísérte is egy blues-át hosszú-
hosszú szöveggel, amit meg is örökítettek. Egy alka-
lommal az ifiház előtt vagy hajnali négyig beszélgettünk.
És ő szintén kimondott egy alapigazságot, ami egyéb-
ként rád is jellemző. Akkor ott én elkezdtem nyáverogni,
hogy ezt így nem lehet, azt úgy nem lehet, és erre ez
az amerikai azt mondta, hogy nálunk volt egy rendszer-
változás. Lekerült a kezünkről a bilincs. De az agyunk-
ban még ott maradt. Vegyétek ki. Itt a régről belénk
nevelt gátakra célzott. Én ott azért észhez tértem, hogy
fáj ezzel így szembesülni, de igaza volt. Mert ha én tíz
ötletben ötször azt keresem, hogyan nem lehet azokat
megvalósítani, hogy az miért nem jöhet létre, az nem
munka… Nem. Neki kell állni és csinálni kell. Te is min-
dig ezt tetted, ezt láttam tőled, a kitartó, alázatos mun-
kát. 

▪ ▪ ▪ 
Lengyel Sándor:
Hang? Forog! Kamera? Forog! Csap! Tessék!

Fiatalként sokszor hallottam a tapasztaltabb győri filmké-
szítőktől, hogy a filmkészítés olyan, mint egy betegség.
Valójában egy vírus. Elkapja az ember, megbetegszik, ké-
sőbb sokszor belebetegszik, amúgy kikezelhetetlen. Mások a szerelem tüneteivel
írják le a jelenséget, enyhe láz, szívdobogás, föld felett járás úgy tíz centiméterrel,
nagyon sok esetben egyfajta vaksággal kísérve.      A dologban járatlan civilek rög-
tön rávágnák, hogy ez ellentmond a filmkészítés alapkövetelményeinek, miszerint
szemlesütve, hunyorogva, napszemüvegben, eleve látásában korlátozott ember
nem KÉPES filmet készíteni. Mi tudjuk, hogy lehet. Az utóbbi inkább a fikciós tí-
pusra jellemző, míg a többi talán a dokumentaristákra. Vagy fordítva? Ki tudja…
Valahol a kettő egyvelegét gondolom.
Hogy ki és mikor esik effajta betegségbe vagy szerelembe? Valahol előre megírt
az egész (hoppá, forgatókönyv!), olyan sorsszerűség, vagy csupán a véletlen? A
véletlenek sorozata? Környezeti HATÁS? 
A könyv, az olvasmány szeretetét, mások gondolatai iránt a kíváncsiságot édes-
anyámtól, Lengyel Albertné, született Varga Erzsébet Arankától LÁTTAM. Gyerek-
koromban a napot mindig esti mesével zártuk le, királyokkal, azok lányaival, az
őket elrabló sárkányokkal és fele királyságokkal. Hogy a sárkányok miért rabol-
gattak szőke hercegnőket és legfőképp mit akartak velük kezdeni? Nem mertem
firtatni, alig vártam a herceget, hogy lovával bevágtasson rendező jobbról, hogy
lendületből levágjon egy sárkányfejet, rossz esetben hármat, anyu, szomjas va-
gyok, egyben legrosszabb esetben hetet. Vártam, hogy megragadja a lány karját,
felültesse maga mellé a lovára, aztán csókkal vagy nélküle jobbra ki, tova el, ahon-
nét jött. Micsoda katarzis! Igaz, később Hollywood jóvoltából több King Kong is el-
rabolt lányokat, de most vegyük a legutolsót, ahogy tenyerében fogja a szintén
szőke topmodellt, annak haja lengedez a gorilla leheletében, majd szuper közeliben
Kong tragédiája, tekintetében a felismeréssel, hogy méretei miatt ez bizony nem
az ő napja.  Szóval, felesleges volt az egész…
A „Minden napra egy mese” korszak után áttértünk a hosszabb, részleteiben ár-
nyékoltabb történetekre. Ezek a mostani tv-sorozatokra hasonlítottak, melyeket jó
anyám huncutságból, vagy előre kitervelt, nem aljas szándékból elkövetett, avagy
dramaturgiailag kifinomult ízlésének köszönhetően epizódokra osztott, természe-
tesen a legizgalmasabb jelenet előtt megszakítva, holnap majd folytatjuk! Persze
én lázadtam, hogy még, hogy tovább, de nem. Aztán bosszúból tovább szőttem a
hallottakat, fantáziáltam keményen, míg álom jött a szememre. Másnap pedig a
meglepetés jött, mivel természetesen nem úgy folytatódott a történet, ahogy ki-
gondoltam.  De jó móka volt az egész, olyan szabad és határtalan, sziporkázó és
változatos. Szóval így kaptam az élettől Kököjszit és Bobojszát anyám tolmácso-
lásában, epizódonként, később, mint legelső „egész estét betöltő” moziélményt
Győrben a Rába Filmszínházban.
Családunkban a mozi összefonódott a hetvenes évek szombat délutánjainak han-
gulatával. Ötévesen éppen támasztom a mosdókagylót vagy könyökölök rajta, bá-
mulok felfelé, mint a família leendő arcszőrnövesztője, nézem amint Öcsi és Sanyi
nagybátyáim borotválkoznak, belövik a sérót, inget gombolnak, nyakkendőt kötnek,
öltönybe bújnak. A szombati rítusok rendszerint úgy fejeződtek be, hogy a nagyi
valami kecsegtető ajánlattal kicsalt a konyhába, hogy eközben nagybátyáim el-

szökhessenek előlem. Mert ugye mentem volna velük…
A moziba.
Aztán végre-valahára elérkezett a nagy nap. Hogy ne pö-
rögjek fel, hiszen tudták, mennyire szeretnék egyszer el-
jutni a moziba, aznap dél körül jelentették be, hogy akkor
meglepetés, két okból is, egy, mivel moziba megyünk dél-
után a fél négyesre, kettő, a „Hahó Öcsire”, azaz Kököj-
sziékre… Erre két okból is izgulni kezdtem, egyrészt azért,
mert végre az életben ELŐSzÖR mehettem moziba, más-
részt, hogy akkor az életben először meg is kell borotvál-
koznom, ahogy az illik ilyenkor.  Arra emlékszem, hogy
Sanyi nagybátyám pamacsával a borotválkozáshoz szük-
séges habmennyiséget jelentősen túlteljesítettem, az is
megvan, hogy az arcomon kívül a matériából máshova is
jutott bőven, az nincs meg, hogy arcszeszből mikor, hova
és mennyi került rám, az megvan, hogy nem mertem a
borotváért nyúlni mert féltem, hogy megvágom magam.
Aztán az is megvan, hogy félve a lebukástól, nem haboz-
tam, gyorsan törölgetni kezdtem magamról a habot, tehát
mégis haboztam, aztán olyan maszatolós játékba fordult
az egész, olyan időtlenbe, aztán kinyílt az ajtó, megjelent
Lengyel Albertné, született Varga Erzsébet Aranka rakott
szoknyában, tavaszias blúzban, nyakában Nofertiti meda-
lionnal, jött volna a fürdőbe megigazítani a világ legszebb
anyukájaként kontyát… De csak állt, álldogált, akkor láttam
őt ELŐSzÖR egyszerre sírni és kacagni.
A Rába Filmszínháznak jellegzetesen nyikorgó és erős ru-
gókkal ellátott lengőajtói voltak. Ha bementél általában né-

gyen-öten jöttek veled szembe, szóval ott átjutni olyan volt, mint a kalandfilmekben
átverekedni a dzsungelen. Így sokan már hős főszereplőként érkeztek az előtérbe,
ahol jobbra és balra a jegypénztárak javában működtek, előttük tömött sorokban
álltak az emberek, picit türelmetlenül, hogy jut-e még a legjobb helyekre jegy. Azt
meg kell jegyezni, hogy a moziban a két legfontosabb fogalom a jobb és bal oldal.
Ezeket összekeverni a helyükön ülő, rutinos mozilátógatók előtt, akik jellemző
módon a tizennegyedik széksor fölött váltottak jegyet jobbközépre nagy illetlen-
ségnek számított. Mert aki a bal oldali, tízedik sor ötös és hatos székhez szóló
jeggyel jobb oldalon kereste ülőhelyét, megszólítva, az ötös és hatos széken már
helyet foglalt látogatókat, az egy khmmm- khmmmös polgári torokköszörüléssel
még megúszta lámpafénynél, de aki, mint későn érkező, ilyen jelenetet indított a
sötétben, vetítés alatt kitakarva a vásznat, belekeverve az egészbe az ott elem-
lámpával szolgálatot teljesítő, nyugdíjas jegykezelő nénit is, nos, az bizony kapott
pár életvezetési tanácsot.  
Szóval, ott állunk ketten, anyu fogja a kezem, előttünk domború fal, rajta kitartó tü-
relemmel kirakott mozaikkép, rajta várfallal, körülötte katonákkal. Jobbra és balra
kanyarodó lépcsők, melyek titokzatos, ismeretlen helyekre vezetnek. Anyuval a
bejárat előtt még elolvastattam egy feliratot: „Sétabotot, esernyőt és táskarádiót a
nézőtérre bevinni tilos!”. A jegyszedő néni egy szempillantás alatt „lekezelte” a
jegyünket, elindultunk befelé, a sejtelmesen félhomályba, a varázslat helyszínére.
De a titkok titka még nem tárult elénk, azt hatalmas, bordó függöny takarta, hatal-
mas hullámzó ráncaival. Enyhe gyerekzsivaj, fel- és lecsapódó ülések, várakozás. 
A „maradj nyugton”, „legközelebb otthon maradsz” és ezek variánsai hallatszottak,
mi csak ültünk anyuval, rólam áradt a Barbon és a Pitralon illata, ráadásul diffun-
dálva, mások cukorkás zacskókkal zörögtek, s volt, aki perecet ropogtatott. Telt
házas gyerekelőadás a javából, egy hatalmas teremben a mennyezeten hosszan
húzódó faborítással, alatta rejtett világítással. Megérkeztem! Megcsípem magam,
és tényleg! Itt ülök a moziban! Váratlanul az előtérből rövid csengetés hangját hal-
lom, valakik határozott mozdulattal összehúznak függönyöket, ajtókat csuknak be
tompa kattanással, a fények lassan kialszanak, a nézőtéren itt-ott elfojtott sikítás,
az érkezéskor megcsodált hatalmas függöny ünnepélyesen szétnyílik, mögötte
lassan kibontakozik a varázslat egyik helyszíne, a fehér vetítővászon, felcsendül
a zene és szemet kápráztatóan megjelenik a kép. Páran izgatottan tapsikolnak,
már teljes a sötétség, egy picit el is veszek benne, forgolódok, megpillantok a
hátam mögött nagyon magasan egy aprócska ablakot, ahol bizonyára, hisz látom,
éppen mágikus dolog történik, ahonnét fénycsóvák indulnak, élesen világítva, ci-
kázva ide-oda, hogy a vetítővászonnal találkozva megszülethessen az illúzió, a
mozgókép. 
(Hahó, Öcsi! r.: Palásthy György, op.: Forgács Ottó, 1971)
Látom, ahogy Baloghék éppen reggelihez készülődnek, köztük vagyok én is és
még úgy nyolcszáz érdeklődő, egy győri filmszínház fél négyes előadásának ösz-
szes látogatója. Lassan már együtt lélegzünk, nevetünk vagy esünk nagy hallga-
tásba, figyelve, várva az eseményeket. Megjegyzem, hogy a film legfontosabb
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jelenetében sárkány, hét fejjel, szóval, gondolhatják…
A második alkalommal a „Ne hagyd magad, Pitkin!” című angol filmvígjátékot te-
kintettük meg anyuval (Ne hagyd magad, Pitkin! r.: Robert Asher, op.: Jack Asher,
1963).
Nagyon tetszett a film, sokat hahotáztunk a megannyi gegen, bohóckodáson, szó
szerint fogtuk a hasunkat a nevetéstől olyannyira, hogy gyomortájékon enyhe izom-
fájdalommal indultunk haza. Még az utcán is folytattuk a nevetést, hiszen alaposan
kitárgyaltuk a filmet, felidézve a legjobb jeleneteket. A Virágpiachoz érve arra lettünk
figyelmesek, hogy tucatnyi férfi és nő XIX. századi ruhákban, a hölgyek hatalmas
szoknyában és kalapban, kesztyűs kezükben napernyőt tartva, míg az urak ke-
ménygalléros ingben, frakkban, fejükön cilinderrel, sétapálcát kopogtatva sétálgat-
nak a kellemes májusi délutánban. Járókelőket korábban ilyen ruházatban sosem
láttam, szokatlan volt a látvány, közben meg nagyon érdekes, titokzatos, avagy mi
is történik itt? A Bécsi kapu tér tele emberekkel, autókkal, az egész egy nagy hang-
zavarban és a Rába kettős híd lábánál, ahonnét lépcső visz a rakpartra egy hatal-
mas tábla, rajta a felirattal: A dunai hajós produkció. A hídon bámészkodó emberek,
megálltunk anyuval a korlátnál, s ekkor pillantottam meg, hogy a győri vár alatt egy
kikötött csónak áll, ismerős arcok jelmezben (Koncz Gábor, Agárdi Gábor). Anyu
mi ez, mi történik itt? És akkor Lengyel Albertné, született Varga Erzsébet Aranka
halkan, úgy, hogy csak én halljam a fülembe súgta: Ez egy filmforgatás. Így készítik
a filmeket, amit aztán a moziban megnézünk! De ez az egész olyan hirtelen történt,
hiszen negyedórája még a moziban ültünk, aztán séta a friss élményekkel, közben
jelmezeket öltött emberek jöttek szembe, sétáltam körülöttük, most pedig kapasz-
kodva a hídkorlátba szemlélődök. És akkor megpillantok egy érdekes szerkezetet,
egy masinát, ami minden bizonnyal szoros barátságban van a mozis kisablak mö-
götti történésekkel. Ott volt a gép, a képrögzítő, a filmkamera, mely mögött egy
ember állt, ki olykor-olykor hosszasan belenézett a szerkezetbe és magyarázott
valamit a körülötte lévőknek. Valami láthatatlan erőt éreztem, olyat, ami a filmekben
kitekeri a csavart, meglebbenti a függönyt, megcsörrenti a teáscsészét és ez az
érzés átalakult egy felismerésbe, hiszen ott állt velem szemben az, ami kézzel fog-
hatóan és szemmel láthatóan materiális bizonyíték arra a varázslatra, ami a mo-
ziban történik. Talán fél órát szemlélődtünk, látszott, hogy nagy előkészítő munka
kell egy-egy beállításhoz, majd a felvételhez. Közben anyu elmesélte, hogy Győr-
ben forgatták az Aranyfej című amerikai-magyar koprodukcióban készült filmet,
mely forgatását többször megtekintette (Az aranyfej, r.: Richard Thorpe, op.: Hil-
debrand István, 1964). Azt is elárulta, hogy a film nagy csalódás volt, jobbra szá-
mított. Hetek, hónapok teltek el úgy, hogy aprólékosan böngésztem a tv-műsorokat,
a Rába mozi műsorát, hogy mikor készül el a film, melynek forgatását láthattam.
Emlékeim szerint a televízióban láttam először, minden tekintetben felülmúlta a
várakozásaimat, amikor feltűntek a győri felvételek, még a szívem is hevesebben
vert (A dunai hajós, r.: Markos Miklós, op.: Lakatos Iván, 1974). Akkor értettem
meg, hogy a kameraállást miért tették a folyó másik oldalára, hát persze, mert én
azt láthattam, ahogyan felveszik a győri várat nagytotálban, rakparttal, kikötött csó-
nakkal, jelmezes statisztákkal.
Talán érdemes megjegyezni, hogy a városban az első játékfilmet 1943-ban for-
gatták (Kettesben, r.: Cserépy László, op.: Hegyi Barnabás), és a magyar filmgyár-
tásban ez a film volt az első, melyet teljes egészében külső helyszíneken
rögzítettek.
A dunai hajós élményeim után nagy kameraépítési lázban égtem. Az első valójá-
ban egy tv-kamera, azaz egy videókamera volt kartonpapírból, Thomson márkájú,
három, cserélhető optikával (toilet papír belső hengere), amilyet az akkori MTV
híradója előtt lehetett látni. Persze ragasztottam kisebb testű kamerát is, vékonyat,
immár varió-objektívvel, a tetején két darab, kerek formájú, Mackó sajtdobozzal,
filmtekercsek gyanánt. Matcbox méretű kameráim is voltak.
Az egész film iránti rajongásom oda vezetett, hogy a családom 78-ban névnapo-
mon meglepett egy orosz vetítőgéppel és 4-5 tekerccsel a Gusztáv sorozatból,
majd születésnapomra kaptam egy Chinon filmkamerát kettő darab, Kodak már-
kájú, 15 méter hosszú, színes filmnyersanyaggal. Természetesen az első filmkoc-
káimon a családomat örökítetten meg, nagymamával, nagybátyókkal és anyuval,
Lengyel Albertné, született Varga Erzsébet Arankával, akinek az egészet köszön-
hettem.  Az büszkeséggel töltött el, hogy nem mondták ki, mert tudták, nem kell
kimondaniuk, hogy a kamera a vetítővel nem játék, nem játékszer… Évek óta tud-
ták, hogy részemről ez valami más… Aztán azt is meg kellett szokni, ahogyan a
moziban a film a végére ér, úgy történik ez a kamerában is.  A film drága, a zseb-
pénz kevés. Bár a Kodak volt annyira gáláns, hogy a film árába belekalkulálta a
laborálás költségeit, így nem kellett külön fizetni érte. ünnepélyes pillanat volt visz-
szatérni az OFOTÉRT győri szaküzletébe, ahonnét a többi filmes szerkezet is szár-
mazott, hogy leadjam első tekercsemet előhívatni, majd várni három-négy hetet,
hogy elkészüljön és átvehessem. 
Az első családi filmvetítés emléke… Ahogy felállítom a vetítőgépet és befűzöm a
tekercset… Ahogy anyu behoz három konyhaszéket a szobába és elrendezi úgy,

mintha moziban lennénk… Ahogy a nagymama leül a középső székre… Ahogy
nagybátyám leengedi a redőnyöket… Ahogy anyu áll a csillárkapcsoló mellett és
rám néz… Ahogy jelzem, hogy lekapcsolhatja… Ahogy elindítom a gépet… Ahogy
ráadom a fényt… És akkor A dunai hajós című magyar kalandfilm forgatási hely-
színétől úgy háromszáz méterre, a Híd utca 10. szám első emeletén a nappaliban,
a Varga család először látja viszont magát a falon elhelyezett vásznon, mozgóké-
pen, illúzióként. A kompozíciók filmszerűek, az expozíciók helyesek, szóval, elé-
gedetten állok tizenkét évesen a gép mellett és vetítem a tekercset másodszor,
harmadszor, negyedszer…
Később azt vettem a fejembe, hogy bizony nem árt, ha a kamera mindig velem
lesz, hiszen találkozhatok olyan szituációval vagy bármivel, amit érdemesnek ta-
lálhatok megörökíteni. A koncepció nem bizonyult rossznak, mert még abban az
évben szokásos barangolásom során forgatáson találtam magam a Dunakapu tér
sarkánál. (zokogó majom, r.: Várkonyi Gábor, op.: Czabarka György, tévéfilmso-
rozat, 1978). Egy rövid tömegjelenetet állítottak be éppen, gyermekek csoportja
átfutott a zebrán, egy autó rendező balról bekanyarodott, felhajtott a hídra, majd
kiment a képből. A beállítást többször is elpróbálták, és így, mint szemlélődő vi-
szonylag elfogadható pozícióra törekedtem, de érezni lehetett, hogy ez nem fog
összejönni. Picit zavarban is voltam, mert nem tudtam, hogy tizenévesként milyen
látvány lehetek egy keskenyfilmes kamerával, mindenesetre a szemem sarkából
láttam, hogy a stáb nagyon szemmel tart, és a felhőket is közben, hogy felbuk-
kanjon a nap. Felvétel lesz! –ordította a felvételvezető. Hang? Forog! Kamera?
Forog! Csap! Tessék! Indítottam én is, de tudtam, hogy nem lesz tökéletes a ka-
meramozgásom, mitől is lett volna jobb, hiszen a kompozíció más szögre lett be-
állítva. Elszomorodtam, picit talán a kedvem is elment az egésztől, úgy éreztem,
hogy kudarcot vallottam. Persze, ez így több, mint negyven év elteltével megmo-
solyogtató. De azért felvettem Czabarka György kameraállását és Madaras József
színművészt, a film főszereplőjét, ahogyan ül a hídkorláton a forgatás szünetében
és beszélget az emberekkel.
Aztán egy ideig semmi. Míg 80-ban kamaszos félálomban elindulok az iskolába,
a Híd utca 10. szám alól sikerül átvergődnöm a páratlan oldalra és ekkor véletlenül
nekimegyek egy embernek, egy náci fekete ruhás SS-tisztnek, karján horogkereszt,
mellette egy férfi, kabátján Dávid-csillag, szemmel láthatóan barátok és cigaret-
táznak éppen. Pillanatnyi szünet, kattan az agyam, ismerve a történelmet rögtön
felébredek. Második szemlélődés után veszem észre, hogy a náci fegyvere nem
igazi, olyan műanyagból öntött realisztikus valami, a náci tiszt és a zsidó férfi sem
igazi, statiszták ezek. Elindulok arra, amerről jöttek, majd azt látom, hogy a zsina-
góga utcáját lezárták, a korlátnál belefutok Antal Imrébe, az ismert tv-műsorveze-
tőbe, kérek tőle autogrammot a számtanfüzetem egyik üres oldalára. Tőle tudom
meg, hogy Radványi Géza forgat éppen. (Circus Maximus, r.: Radványi Géza, op.:
Sára Sándor, 1980). Kora este visszamentem a helyszínre, a zsinagóga udvarán
régi, vándorcirkuszos kocsik álltak, az udvar sarkában Major Tamás színművészt
véltem felismerni.
Három év elteltével szintén a zsinagógánál ismét egy forgatás (Wagner, r.: Tony
Palmer, op.: Vittorio Storaro, 1983). A mostani Dr. Róth Emil utcában megannyi fil-
mes kocsik, köztük lakóautók is álltak. Az egyik ajtaját tárva hagyták és ahogy el-
mentem mellette, láttam, ahogy bent Richard Burtont éppen sminkelték. Nos igen,
Richard Burton, magyar hangja Szabó Gyula járt Győrben. Wagner szerepében a
belépője a film tizenkettedik percében történik, amikor Storaro kamerája a zsina-
góga kupolájáról leigazít az egykori oltár helyére. Ott áll Richard Burton és éppen
beszédet mond sok-sok helybéliekből verbuvált statisztának.
Azt is meg kell említeni, hogy 88-ban egy meleg nyári estén a győri Frigyláda és
környéke behavazódott (Az én XX. századom, r.: Enyedi Ildikó, op.: Máthé Tibor,
1989). A szobor tövében megható jelenet, lány ikerpár, Lili és Dóra gyufát árulnak,
majd egy gyufa lángjánál melegedve álomba szenderülnek…
Aztán 1990-ben a magányos, romantikával teleszőtt álomból felébredve Hartyándi
Jenő győri filmes jóvoltából a helyi amatőr filmstúdióban, majd később a Győri Vi-
zuális Műhelyben immár társakkal, saját filmeket forgattunk. Később úgy adódott,
hogy a televíziózást is kipróbálhattam, megtetszett, benne ragadtam. Egyszóval
nincs okom panaszra, úgy hozta a sors, hogy egy gyermekkori álmom vált valóra.
Azt már nem is merem elmesélni, hogy életem szerelmét egy tv-monitoron pillan-
tottam meg, majd kisebb nyomozás után kezdtem udvarolni neki. Majd tizenhat
évvel később azon kaptam magam, hogy Sára lányom etűdöt forgat Balatonfüre-
den, ő a főnök, én csak rendületlenül vittem utána a statívot. Az sem lehet véletlen,
hogy rátalált Hartyándi Jenő filmtáborára, ahol eldőlt, ő bizony filmkészítéssel sze-
retne foglalkozni a jövőben. Most egyetemre jár, tanulja a szakmát és ha útját úgy
vezeti, filmrendező is lehet belőle.
Szóval, minden ember életében vannak sorsot meghatározó pillanatok. Ez közhely,
de így van. Nekem ez ott azon a hídon, egy mozielőadás után adatott meg. De
akárhányszor arra járok, lehet tavasz, nyár, ősz vagy tél, onnét lepillantva ugyanazt
látom. És kezdődik minden elölről…  
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A Győri Vizuális Műhely 
egyik fennmaradt logóterve 

A Győri Vizuális Műhely nemcsak nemzetközi fesztivál szervezésben volt sikeres, hanem közösségük rendszerváltás
időszakában készített filmjeit is sikerrel kezdte terjeszteni külföldön. Amit majd a késóbbi években láthatóan nem-
zetközi fesztiválszereplések, díjak mutatnak. Korábban ez reménytelen lett volna, mert csak az uNICA vonalon, Szö-
vetségi válogatás után lehetett a filmeknek nemzetközi terepre kerülni. Innentől szabadon tudtuk terjeszteni filmjeinket
és hamar, pár év alatt rájöttünk, hogy ahány fesztivál, annyi koncepció és szellemiség, azaz amelyik film az egyik
fesztiválon szóba sem jöhet, az a másikon akár díjat nyerhet. Úgyhogy bátran kezdtünk kísérletezni a számunkra
egyre szélesebbre nyíló fesztiválpalettával. Kevesen voltak így a magyar függetlenfilmesek közül, a legtöbbjük egyál-
talán nem, vagy sok év késéssel mert nemzetközi terepre merészkedni. Amelynek nyilván voltak egyéni okai is, de so-
kakban munkált még a múlt és túlmisztifikálták a nemzetköziséget. E lista valószínű az első ilyen, amit nemzetközi
fesztivál kiajánlóként állítottunk össze 1991-ben.

Persze hamarosan ezek látványosabbak, fotóval ellátottak lettek. Az új, artisztikusabb logót, levélpapírt Barcsik Géza, Győrből elszármazott grafikus ké-
szítette, akivel annak idején szorosan együttműködtünk. Erre pár példa:
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És már ebben az évben megérkeztek az első nemzetközi fesztiválmeghívások, elsőként Brnoba, jobban ismert nevén Brünnbe, amit egyébként magyarul Berén,
Börön és Börénvásár néven neveztek korábban, mert mi is akkor szembesültünk a szocializmus utazási zártságából felszabadulva, hogy Morvaország eme fővárosa
nagyjából olyan messze van Győrtől, mint Budapest. A középkorban a Magyar Királyság határvidéke közelébe esett. Miközben a mi akkori agyunkban nagy messze-
ségnek tűnt. A 31. Brno 16-os fesztiválon annyira megörülhettek nevezésünknek, hogy több filmünk bekerült a versenyprogramba. Valójában ez volt számunkra az
első nemzetközi fesztiválnyitány. Ennek megfelelően a „fél” Vizuális Műhely ellátogatott a fesztiválra. Sok részletre nem emlékezem tisztán, egyrészt az időbeli tá-
voltág, másrészt aktív társasági életünk következményeként elfogyasztott minőségi cseh sörök okán. Sőt biztosan október elején volt a fesztivál, mert mint megta-
pasztaltuk, a belváros tele volt „Burcsák” bódékkal, ahol az épp erjedni kezdő mustot árulták és gyorsan megfigyeltük, hogy a helyiek nagy mennyiségben és
csoportosan fogyasztják ezt a nedűt. Mi is úgy éreztük, hogy át kell vennünk ezt a nemes hagyományt. Nem is értem nálunk miért nincs ilyen? Azt is ezután tudtuk
meg, hogy a Brno feletti terület komoly bortermő vidék. Erről felénk még csak nem is hallottak az emberek. A borvidék központja uherské Hradisté, amely hevenyészett
fordítása Magyar végvár. És több uherské előtagú falunév is van a környéken, ami a középkori magyar határvidék maradványa. Persze ezt később tudtuk meg,
amikor meghívtak bennünket az uherské Hradisté-i Nyári Filmtáborba, amiről azt gondoltuk, hogy olyasmi, mint ami filmtáboraink, amelyek 20-30 fős alkotótáborok.
No nem, ott 2-3 ezer ember, főleg fiatal tolongott a kisvárost teljesen ellepve, sátrakkal teli parkok, egész nap filmvetítések, beszélgetések, szeminárumok. Minden
a film körül forgott. Meglepő volt számunkra mindez, főleg azért, hogy egy tőlünk 150 kilométerre lévő eseményről az egész magyar filmes közeg nem tud semmit.
Persze tudom, hogy az elsősorban nyugat felé tekintgető magyar filmes szem valamiért átugorja Cseh- és Morvaországot, pedig az is nyugatra van tőlünk. Esetleg
még Prágán akad meg a szeme.
Kicsit elkanyarodtam, de még egy brnoi történet bentragadt bennem. Szóval már elég jó állapotban közelítettünk a fesztivál záróünnepsége felé, ami a brnoi várban
volt. Persze azért különböző állapotban voltunk és vicces kedvünkben, ahogy ilyenkor lenni szokott, ezért elkezdtük „etetni” a legjobban elázott Obermayer Józsit
és Naszádos Lajost, hogy aztán lassan szedjék össze magukat, mert a zárón ott lesz a „Hável”, és kezet kell vele fogni. Nem hozhatunk szégyent a magyar
nemzetre. A 30 éve távlata miatt el kell mondanom, hogy ki is az a „Hável”, mert a fiatalabbja bizton nem tudja.
Václav Havel (1936-2011) híres cseh író és politikus volt. Olyannyira híres és bizonyos mértékben rokonítható életpályával bírt, mint a rendszerváltás utáni első
magyar köztársasági elnök, Göncz Árpád. Most már jól látszik, hogy csak forradalmak, vértelen rendszerváltások után képzelhető el, hogy hiteles életpályával bíró
értelmiségiek kerüljenek a legmagasabb állami méltóságba. A hitelesség miatt idézek a Wikipédiáról: „Az 1968-as csehszlovákiai invázió után eltiltották a színháztól,
ezután fizikai munkás lett. Mivel részt vett a Charta ’77 mozgalomban (mint szóvivő), öt és fél évre bebörtönözték. 1989-re ő lett az emberi jogok és a politikai libe-
ralizáció fő szószólója. A csehszlovákiai „bársonyos forradalomban” vezető szerepet töltött be, 1989. december 29-én a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság el-
nökévé választotta meg a parlament Husák lemondása után. Ő lett az 1990-es első szabad választások után Csehszlovákia első köztársasági elnöke is. Kiállt a
csehek és szlovákok egy államban való maradása mellett. Kormányzása alatt saját minisztereivel került ellentétbe, mert a társadalmi igazságosság nevében nem
értett egyet a gazdasági váltás ütemével, a kapitalizmus bevezetésének módjával. Amikor a szlovákok deklarálták függetlenségüket, lemondott. 1993-ban, az első
csehországi elnökválasztáson ismét megválasztották, majd 1998-ban is. Továbbra is mint az ország erkölcsi és szociális lelkiismerete működött…”
Mi akkor persze teljesen tisztában voltunk Havel szerepével, hiszen 1990-ben épp a folyamatok sűrűjében voltunk. És persze csak vicceltünk vele, hogy Havel ott
lesz a záróünnepségen, de hát élveztük, hogy különösen Naszádos Lajos kissé kapatosan ezt el is hiszi és már készült a kézfogásra. Ja, még annyi a történet
része, hogy útközben fel a várba vezető szerpentinen elment mellettünk egy diplomácia autókonvoj, ebből jött a háveles blöff.
Aztán nagy nehezen odaértünk a záróra, és nagy meglepetésünkre tényleg ott volt Václav Hável, Csehszlovák köztársasági elnök és a kézfogás ugyan elmaradt,
de alapvetően meg voltunk szeppenve, amire aztán ismét inni kellett. Így zajlott le, talán ez az igaz története a Győri Vizuális Műhely és Václav Havel találkozásának.
Ha valaki máshogy emlékezik, annak is biztos igaza lesz.

196



1991
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Győri Balett változás: „…amikor 1991-ben az együttes mélypontra került. Markó Iván váratlan
távozása után a város vezetése is kitartott mellettük. Újjáépítették repertoárjukat, s az egyik

alapító tag Kiss János Liszt Ferenc-díjas igazgató vezetésével (1991-2020) újabb megmérette-
tésre készültek és készülnek.” 

ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 
Elhagyja az utolsó szovjet katona Magyarországot Silov altábornagy személyében ▪ Hivatalo-
san is megszűnik a Varsói Szerződés ▪ Magyarország első független, non-profit rádiója a Tilos
Rádió elkezd sugározni. ▪ Magic Johnson bejelenti, hogy pozitív HIV-tesztje miatt visszavonul
a kosárlabdázástól. ▪ Megszűnik a Szovjetunió. ▪ Áprilisban leáll a zwickaui szalag, megszűnik
a Trabant gyártása. ▪ Megjelenik az első jungle lemez, a stílus gyökerei a reggae-hez, hip-hop-

hoz és a technóhoz nyúlnak vissza.
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

David Cronenberg: Meztelen ebéd ▪ Joel Coen: Barton Fink ▪ Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet:
Delicatessen ▪ Terry Gilliam: A halászkirály legendája

ÖRÖKRE ELTÁVOZOTT
szeptember 28. — Miles Davis jazz-zenész (1926) ▪ november 3. — Csákányi László színész

(1921) ▪ november 14. — Tony Richardson Oscar-díjas angol film-rendező, író (1928) 



20. Észak-Dunántúli Független 
Film- és VideÓszemle  
Veszprém, 1991. február 1-3.

győri díjazottak:
II. díj: Hartyándi Jenő: Egykor a Gyimesben jártam 
III. díj: Győri Vizuális Műhely: Divertimentó ▪ Lengyel Sándor: És beszálltunk a
hintába ▪ Hartyándi Ádám: Lábbeli 

Nemzetközi filmfesztivál Győrött 
Szellem és technika  

(Kisalföld, 1991. 02.14.)

Az amatőrfilmes fesztiválok sora után professzionális jellegű, jelentős rendez-
vény színhelye lehet a megyeszékhely. Az előzetes tervek szerint május 2. és
5. között bonyolítják le a „Kelet-Nyugat Konfrontáció, VIII. Nemzetközi Rövidfilm
és Videó Művészeti Fesztivál” eseményeit, párhuzamosan több helyszínen. A
szervezésben részt vesz a Győri Vizuális Műhely, a Megyei Önkormányzati Hi-
vatal, a Moziüzemi Vállalat, a Győri Ifjúsági Ház és a városi Amatőrfilm Stúdió.
A vizuális műhely ügyvezető titkára, Hartyándi Jenő a jelenlegi helyzetről adott
áttekintést lapunknak. 
- Két nyugat-európai szakmai lap már hírt adott az eseményről a svájci Info-Ser-
vice tavaly októberben, a Genlock nem sokkal utána. Ennek eredményeként
idáig 32 film érkezett, Ausztráliától egész Európán keresztül Argentínáig. Még
legalább ennyi alkotást várunk a március 20-i nevezési határidőig, ami után meg-
kezdjük az előzsűrizést, ismert győri művészek közreműködésével. Magyar lap-
ban most először jelenik meg hír a fesztiválról, ezúton hívnám fel a magyar
filmesek figyelmét is, mivel a műveikre természetesen számítunk. A határidőre
egyébként elegendő a videókópiát beküldeni, filmet később, a döntőbe jutott al-
kotóktól kérünk - hacsak nem eleve a másik technikát választották. 
- Milyen művészi célokra irányul a fesztivál? 
- A korszak, amelyben élünk, izgalmas kérdéseket vet föl. A film esetében sem
mellékes, hogy fontosak-e a nemzeti sajátosságok, vagy kialakulhat-e egyfajta
európai művészet. Érdemes megvizsgálni azt is, milyen szerepet játszik a szel-
lem és technika a mai vizuális kísérletekben, vagy éppen a nyugati jólét és a ke-
leti csőd miképpen befolyásolja az alkotókat. Hogyan védekezhetünk a mindent
elborító amerikai „hamburger" látványkultúra ellen, Keleten és Nyugaton. Érde-
kes, megválaszolásra késztető problémák. 
- Amennyiben európai jelentőségű rendezvényt sikerül teremteni - és az előjelek
erre utalnak - hogyan tehetők hasonló színvonalúvá a körülmények? 
- Ez egyértelműen pénzkérdés. A Művelődési Minisztériumtól és a megyei ön-
kormányzattól anyagi támogatást kaptunk, az ifjúsági ház hellyel. szakemberek-
kel és technikával segít, a Moziüzemi Vállalat a propagandát és reklámot intézi,
valamint szintén helyszínt biztosít. De a mai költségek mellett mindez együttvéve
is kevés. Számítunk a városi önkormányzat és a régió vállalatainak  támogatá-
sára is, az utóbbiaknak körlevelet küldtünk, melyben részleteztük a kulturális
adományokkal járó előnyeket, a reklámért cserébe nyújtható szolgáltatásainkat.
Kaptunk pozitív válaszokat, de mindenképpen további szponzorokra lesz szük-
ségünk. Szeretnénk elnyerni néhány videotechnikai vállalat segítségét.
- A versenyprogramon kívül mi egyéb várható?
- Szeretnénk bekapcsolni a társművészeteket. Esténként információs vetítéseket,
zenés programokat tervezünk, amelyek lebonyolításába bekapcsolódhat a Vas-
utas Művelődési Ház is. Lezárásként egy fórumot tartanánk, egyfajta szakmai
konferenciát, magyar filmes intézetek vezetőinek közreműködésével. Egészében
pedig egy olyan színvonalas fesztivált szeretnénk, amely nagymértékben nö-
velné városunk kulturális rangját. B. z.

38. Országos Független 
Film-és VideÓ Fesztivál   
Tata, 1991. április 4-7.

Nem volt győri díjazott!

(Kisalföld, 1991. 04.12.)

Helyesebb volna talán vizuális gondolkodást írni. A május elején Győrött esedé-
kes VIII. Nemzetközi Film és Videó Művészeti Fesztiválra érkezett filmanyag a
technikák gazdagságán túl és innen elsősorban arról árulkodik, hogyan hasz-
nálják a filmesek a fejüket, a szemüket, a kezüket, hogyan értelmezik és értik a
világot, na meg a rendelkezésükre álló technikát. Tehát az embert magasztalja,
anélkül, hogy átkot szórna az ugyancsak az ember által kitalált és tökéletesített
ördögi gépekre. Az előzsűri tagjai meggyőződhettek a hit állapotáról is. A hívők
közül kiemelkedett egy jugoszláv alkotó, aki aláfestő balladák, zenék, kamera-
rázás nélkül szinte mozdulatlan állóképekkel igyekszik megfogni a nézőt. Hihe-
tetlen bátorság. Lengyel filmesek olaszországi körmenetet kisértek végig.
Németek és magyarok esti nagyvárosi fényekből fogalmaztak filmet. A németek
számára elkerülhetetlen volt a lelkiismeret-vizsgálat, ezúttal a falleomlás után.
ugyanezt elvégezték a magyarok is egy festőművész közreműködésével. A po-
litikum ennél direktebb módon is megjelent. Arab filmesek a libanoni kérdést és
a palesztin problémát vitték vászonra forradalmi dalok kíséretében. Menetrend-
szerűen érkezett meg Erdély és az erdélyi magyarok gondja-búja. A helyzet
azonban nyugaton sem rózsás, legalábbis a filmek szerint. Egyes angolok torkig
vannak a hamburger-kapitalizmussal, mások magával az élettel. A norvégok el-
menekülnek a természet lágy ölére, olykor egészen ruhátlanul. A magyarok
szembesítenek a kábítószer-problémával. Új-zéland punk-horror-porno képeket
röpített át az óceánon. A kínálat szerint mintha hiányoznék a világból az irónia,
a humor. A mi térségünk viszont nem marad adós a lelkével. Időnként felvonul
a hegyre és részleteket ad elő egzotikus mitológiákból. Igaz a mosógépdobból
tákolt zenegépet, hegesztőpisztolyból kreált skót dudát, írógépből eszkábált bil-
lentyűs hangszert is a magyarok sorakoztattak fel, hirdetvén az emberi elme di-
cséretét. 
A fesztiválszervezők már az előzsűrizés folyamán talpig elpirultak. Na nem bi-
zonyos filmek tagadhatatlan pikantériájától, hanem a filmes szakemberek őszinte
elismerésétől: hogy sikerült Győrbe csalogatni a világot Norvégiától Új-zélandig,
Japántól az uSÁ-ig. A válogatás szerint nemzetközi viszonylatban is egyedülálló
a színvonal. Kelet-Európa persze még nem ébredt fel az álmából. Romániából
nehéz volt kijuttatni filmeket, a nagy Szovjetunióból nem érkezett anyag. Bulgária
neve el sem hangozhatott. A térség, úgy látszik, még az álmát alussza. Pedig itt
az ideje az ébredésnek. Győr az egész világot várja. Most, jövőre és mindenkor.
A fesztivál szervezése, megrendezésének körülményei arra utalnak, hogy nálunk
a magasabb a sebességi fokozat. A berlini folyamatot másképpen látták a kül-
földiek, mint a helyi filmesek, és egészen másként a zDF támogatását maga
mögött tudó hivatásos német rendező. A hazai negyven év hagyatékát több ani-
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mációs film dolgozta fel: a személyiség, kultúra és élettapasztalat szűrőjén át
eltérő módon, más közelítésben jelent meg Budapest az itthoni és az itt élő kül-
földi rendezők műveiben. A mezőny érdekes színfoltját nyújtotta az ausztrál rajz-
film: egy olyan országbéli alkotó nyúlt a Lenin-Sztálin-Gulag-Hitler témához,
akinek történelmi tapasztalata sem a fasizmusról, sem a (poszt)sztálinizmusról
nem lehetett - mégis megkísérelte átgondolni az egyetemes történelmi perspek-
tívákat. 
A tematikai besorolás okozta a legtöbb nehézséget az előzsűri számára. Vége-
zetül egységes versenyprogram jött létre, ugyanis a műfajok egyre inkább ta-
pasztalható felbomlása és keveredése eleve áthúzta a témacsoportok
kialakítására irányuló terveket. A kiválasztás szempontjai: a szakmai tudás, az
igényes gondolatiság, a szabad kísérletező szellem és a vizuális megkompo-
náltság szerint került versenybe a majdnem hatvan film. Tekintélytisztelet szóba
sem jöhetett: ha egy gyenge alkotás végén jelezték a külföldi díjat, akkor sem
változott a többnyire egységes vélemény. Tanulságosan mutatkozott meg viszont
az általunk csak névről ismert nyugati fesztiválok arculata: sajnálatos, de a csúcs-
technológia bravúrjai előtt gyakran meghajolnak. A győri rendezvény bizonyosan
nem esik a technokrácia hibájába - a szuperszámítógépek jogosultságát csak a
tartalom függvényében ismerte el az előzsűri. A fő programban szerephez nem
jutott, de valamilyen megoldásuknál fogva érdekes művek az információs vetí-
téseken kaptak helyet. 
A fesztivál Kelet-Nyugat konfrontáció alcíme néhány alkotót arra ösztönzött, hogy
markáns politikai állásfoglalást nevezzen be. Furcsa módon a közismerten
magas életszínvonalú államokból érkeztek egészen megdöbbentő képek. Heves
támadások a pénzre épülő állam és jogrend ellen. (Nálunk a kapitalizmusra vá-
gyakozó közegben paradox módon hatnak ezek a nézetek. Szeretnénk már a
magyar nagytőkét látni...) 
Szerencsére a művészi, humán beállítottságú kísérletek szerepeltek túlsúlyban.
A témák számát még csak közelítőleg sem lehetne megbecsülni: minden olyan
emberi megnyilvánulás kiütközött, amely manapság a gondolkodókat világszerte
foglalkoztatja. Enciklopédikus burjánzásban láthattuk az emlékképeket, múltké-
peket, jövőképeket, fantáziákat, fél- és áldokumentumokat, filmkölteményeket,
a vizualitás ezernyi válfaját. A menetrendszerűen érkező postacsomagok (a
késve feladott, de a minősítés alatt befutott kazetták és tekercsek) tovább szí-
nesítették a palettát. A minőségi válogatás után bizonyosra vehető, hogy az ér-
deklődő közönség és a meghívott alkotók az ország legszínvonalasabb
filmművészeti fesztiválján vehetnek részt május elején. 
P. M. -B. Z.

Filmek a nagyvilágból   

(Kisalföld, 1991. 04.26.)

Tegnap délelőtt tartották Budapesten a Mokép Videotékában a VIII. Nemzetközi
Film és Videó Művészeti Fesztivál második sajtótájékoztatóját. A fővárosi újság-
írók közül néhány szakmai orgánum és központi lap munkatársai jelentek meg,

Világtalálkozó a kultúrák határán    

(Kisalföld, 1991. 05.02.)

Egyéves kemény, fáradságos előkészítő munka után jeles napra ébredtek a film-
művészet kedvelői és művelői. Ma délután két órakor kerül sor a VIII. Nemzetközi
Film és Videó Művészeti Fesztivál megnyitójára a Győri Ifjúsági Házban. Az ün-
nepi beszéd után azonnal indul a versenyfilmek vetítése, és ezzel kezdetét veszi
a négynapos, gazdag program. Az idei esemény valóban egy év alatt szervező-
dött nemzetközi jelentőségűvé. De ne feledjük: Győr városa 1972 óta adott ott-
hont a díjnyertes amatőr filmek fesztiváljának és ezt a csaknem húsz esztendős
hagyományt megújítva őrzi az idei, a maga kategóriájában úttörő vállalkozás. A
nagyvilág számtalan film- és videóművésze találta érdemesnek műveit nevezni
egy olyan város felhívására, melynek nevével ez idáig aligha találkozott. A be-
érkezett alkotások száma és minősége egyben csattanós választ adott mind-

és jóvoltukból valószínűleg széles nyilvánosságot kaphat a Győrött sorra kerülő
jelentős filmművészeti esemény. 
A fesztivál szervezője, Tóth Erzsébet először a beérkezett és versenybe jutott
művek számát ismertette. A 25 országot képviselő mintegy 250 alkotó, illetve
közösség 432 filmet nevezett, számtalan műfajban és időtartamban, a legkülön-
félébb technikákkal. Az előzsűri 58 alkotást juttatott versenybe, az információs
vetítéseken körülbelül 40 mű szerepel: ezt a számot módosíthatja, hogy a Kelet-
Európából várhatóan érkező filmek száma pontosan nem ismeretes. Az előzsűri
elnöke, Horváth György, a Magyar Filmintézet vezető munkatársa kiemelte a
független kezdeményezés, a szerencsés pillanat megválasztásának előnyeit. A
Győri Vizuális Műhely, a Győr-Moson-Sopron Megyei Moziüzemi Vállalat és a
Győri Ifjúsági Ház által rendezett programra a filmvilág szellemi műhelyei küldték
el műveiket, kisebb csoportok és hivatásos gyártók egyaránt. A feltételek közötti
különbségek dacára a független alkotók ugyancsak kemény vetélytársnak tűn-
nek. 
A zsűri elnöki tisztét Buglya Sándor filmrendező, a Független Filmesek és Vide-
ósok Szövetségének elnöke vállalta. A minősítésben társak lesznek: Heiko Daxl,
az osnabrücki European Media Art fesztivál szervezője, Erkki Huhtamo filmkriti-
kus, Evelyn Itkin, az osztrák televízió művészeti szerkesztője, Kiss Béla erdélyi
képzőművész, Sólyom András, a Videovilág rendező-operatőre, Surányi András
rendező, a Hunnia Filmstúdióból, Alexander Trosin moszkvai filmesztéta. 
A fesztivál ünnepélyes megnyitóját május 2-án 14 órakor tartják a Győri Ifjúsági
Házban, majd röviddel utána ugyanott kezdődik a versenyprogram vetítése. A
ház aulájában kortárs magyar fotó- és képzőművészeti kiállítás nyílik 17 órakor,
valamint klubmozi keretében tematikus műhelybemutatók várják az érdeklődőket.
A versenyfilmek és a bemutató vetítések fő helyszíne május 5-ig az ifiház lesz.
A fesztivál ideje alatt a többi információs vetítést Győrött a Csillag NO-CO mo-
ziban és a Rába Kamarában, továbbá Csornán, Mosonmagyaróvárott és Sop-
ronban tartják. A győri Vasutas Művelődési Ház hasonló vetítéseknek, emellett
különleges programoknak és dzsessz-koncertnek ad otthont B. Z.
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VIII. Nemzetközi Film és Videó Művészeti Fesztivál Győr, 1991. május 2-5.

(Utólagosan ez lett az első Mediawave Fesztiválnak nevezve, mert a szervezésre az első fesztivál után hoztuk létre a Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti
Alapítványt és a Mediawave elnevezés is csak akkor lett kitalálva.)

Díjkiosztóval zárult a győri filmfesztivál

(Kisalföld, 1991. 05.06.)

Vasárnap délelőtt, a meghirdetett Időponthoz képest három órával később tartották
meg a győri film- és videófesztivál díjátadó ünnepségét a Győri Ifjúsági Házban. A
késés oka érthető: a vártnál is nehezebb helyzetbe került zsűri hajnalig vitázott a
minősített művek értékein, tehát a testületben is, miként a rendezvényen általában,
megvalósult a Kelet-Nyugat párbeszéd, a nézetek és vélemények ütköztetése. A
meglepő sokszínűség szintén súlyos dilemma elé állította a nemzetközi filmvilág
szakembereit, hiszen a ceruzától a kamerán át a ma létező legkorszerűbb számí-
tógépig minden technikát és alkotói módszert felvonultatott a mezőny. 
A hosszas tanácskozás végül a hazai filmesek számára kedvező eredményt ho-
zott. A Saturnus Filmforgalmazó Vállalat által felajánlott fődíjat a budapesti Orosz
István nyerte, Vigyázat lépcső című animációs művével. A megyei moziüzemi
vállalat díját Egon Benne (Németország) vehette át. Filmnovella megvalósítására
kapott lehetőséget, egyben a megyei önkormányzat díját kapta a taskenti Alek-
szej Trofin. A nyertesek között szerepel még három magyar rendező: Báthory
András, Homolya Gábor és Kósa László, valamint a budapesti Közgáz Vizuális
Brigád, melynek képviselői két díjjal térhettek haza. Hartyándi Jenő, a fesztivál
igazgatója a következő hét alkotónak adott át plakettet: Gregor Droste, Claus
Blume (Németország), Peter Callas (Ausztrália); Yvonne Oerlemans, Sluik Kur-
dershoek (Hollandia), Lene Teigen (Norvégia). 
A nemzetközi zsűri elnöke, Buglya Sándor filmrendező köszönetet mondott az
alkotóknak, mert filmjeikkel az eseményt lehetővé tették, a filmbarátoknak, akik
három napig részt vettek a programokon, és külön a szervezésért Tóth Erzsébet
fesztiválmenedzsernek, valamint a rendezvény igazgatójának. A fesztivál záró-
programjaként a díjnyertes alkotásokat láthattuk az intézmény színháztermében.
Remélhetőleg jövőre, ugyanitt ismét találkozhatunk a világ független filmeseivel.
A párbeszéd folytatásra vár. B. Z.

azoknak, akik a legfiatalabb művészeti ágat nem tekintik a régiekkel egyenértékűnek, merthogy a kilenc múzsa közül egyik sem pártfogolja... 
Mégis létrejött az a rendezvény, melynek jelentőségét ma még talán fel sem mérhetjük. Győr városa bekerült a nemzetközi filmvilág köztudatába. Mindez a támo-
gatóknak és a megszállott lelkesültséggel dolgozó szervezőknek köszönhető, akik a filmen kívül számos társművészet képviselőit invitálták meg a fesztiválra.
Kortárs magyar fotó- és képzőművészek tárlata, látványelemekkel tarkított kísérleti dzsessz-koncert, a modern művészetben közismert alkotók különleges előadásai,
performance-ai színesítik a több mint száz filmből álló programot. A négy nap alatt vendégeink lesznek a versenybe jutott művek rendezői, több mint hatvan külföldi
filmművész, akik találkozása révén valóban mód nyílik a fesztivál alcímében jelzett Kelet-Nyugat konfrontációra, az eltérő vélemények, technikák és gondolkodás-
módok megismerésére, alkalmasint ütköztetésére. A város elhelyezkedése, a két volt világrendszer és a máig élő gazdasági struktúrák határán ideális helyszínt
kínál a művészi, gondolkodói összegzéshez. A vasárnap délelőtti konzultáció “Szellem és technika a mai vizuális kísérletekben” címmel érdekes betekintést nyújthat
négy világrész különböző filmkultúráiba. Egyesek bizakodva, mások viszont kételyekkel néznek az esemény elébe. A filmesek várhatóan bizonyítanak, és akkor
talán többen elhiszik: érdemes támogatni a tervek szerint évente megrendezendő világfesztivált. A létrehozott rendezvény - önmagában nagy siker - vélhetőleg a
városi önkormányzatot is meggyőzi. (A mai programot a 9. oldalon ismertetjük.) Burkus Zoltán
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IGÉNYES RÖVIDFILM FESZTIVÁL A FESZTIVÁL
SZELLEMI ATYJÁVAL HARTYÁNDI JENŐVEL, A
RENDEZVÉNYRŐL, A RÖVIDFILMRÓL ÉS ALKO-
TÁSAIRÓL BESZÉLGETTÜNK      

(Új Symposion, 1991. szeptemberi szám)
(Jugoszlávia ezekben a hónapokban esik szét – több részletben - és indulnak a
háborúk)

K. T.: Immár nyolcadszor rendeztek Győrben filmfesztivált. Ez a nyolcadik azon-
ban csak nevében volt azonos az előzőekkel. Miben tér el a teljes nevén Nyol-
cadik Nemzetközi Film- és Videó Művészeti Fesztivál a hét előbbitől? 
H. J.: Sok mindenben. Ezek nemzetközi amatőrfilm-fesztiválok voltak, amelyek
hagyományos értelemben vett szocialista keretek között zajlottak. Delegációk
érkeztek, melyekben mindig ott volt egy KGB ügynök is. Azokat a filmeket hozták,
amelyeket lehetett, vagy amelyeket kivágatott valaki. Nem mintha akkor nem let-
tek volna szabad filmek, de azokat itt nem vetítették. Ezzel a gyakorlattal az idén
gyökeresen szakítottunk. Európa-szerte meghirdettük a rendezvényt. Az osna-
brücki és a berlini fesztiválra is elküldtük munkatársainkat, hogy felhívják a fi-
gyelmet fesztiválunkra. A toborozómunka olyan jól sikerült, hogy ezen jómagam
is meglepődtem. Száz, százötven filmre számítottam, ám ennek a három-négy-
szerese érkezett. Ami pedig még jobban meglepett, hogy Európán és Amerikán
kívül Ausztráliából, Japánból, de még Új-Zélandból is érkeztek alkotások. Szá-
momra ismeretlen csatornákon ide is eljutott a fesztivál híre. 
K. T.: A fesztivált számos kísérő rendezvény gazdagítja: kortárs zenészek kon-
certjei, fotó- és képzőművészeti kiállítások; ez is az új hozzáállás eredménye?
H. J.: Természetesen ez is újdonság. Az én koncepcióm az, hogy nem szabad
különválasztani a művészeteket. Mi most filmfesztivált csináltunk, de engem más
is érdekel. Keresem a kapcsolatot a művészetek között. A mesterségesen kiala-
kított akadémiai határokat el kell tüntetni, törekedni kell a nyíltságra, a művészi
élmény teljessége érdekében. 
K. T.: Mennyire eredményes egy ilyen fesztivál Győr egészséges szellemi lég-
körének? 
H. J.: Az egészséges szellemi légkört én nem érzem. Nem történik itt olyan sok
minden. Ez egy ipari város, a maga összes nyűgével, bajával, de végső soron
minden az embertől függ. És vannak itt tettre kész emberek. A fesztivált tulaj-
donképpen a Győri Vizuális Műhely köré csoportosuló emberek hozták létre.
Most fut be egy sikeres nemzedék, generációnk most jutott el oda, hogy nem
tudnak bennünket úgy akadályozni, mint öt-tíz évvel ezelőtt. Akkor dzsesszfesz-
tiválokat szerveztünk, de megfojtottak bennünket. Most az új társadalmi rend-
szerben szabadabbak vagyunk. Egyszóval a dolog rajtunk áll. 
K. T.: A fesztivál szervezésekor volt-e előttetek példaként, mintaként valamelyik
fesztivál? 
H. J.: Tudod, mi ezt úgy csináltuk, hogy volt egy elképzelésünk, amelyet szeret-
tünk volna megvalósítani. Nincsenek előttünk minták. A nyugat-európai rövid-

film-szemléket nem tekintjük igazán mintáknak. 
K. T.: Ez mind szép és jó, az ötlet a lelke a dolognak, de hogy az testet öltsön,
anyagiakra is szükség van. Honnan szereztetek pénzt? 
H. J.: Hogy rövid legyek, a fesztivál összes költsége úgy egymillió forint lesz,
ebből háromszázezret a megyei önkormányzat és ugyanennyit a Művelődési
tárca biztosított. A fennmaradó részt úgy tarháltuk össze. Reklámszerződések,
védnökök, a velük járó összes megaláztatással együtt. Győr város egy fillérrel
sem támogatott, sőt... 
K. T:: A győri fesztivál elsősorban a rövidfilmnek, tehát a kísérleti és animá-
ciós filmnek volt szentelve. A műfaj nem új, de
majdnem teljesen ismeret-
len. Miben is külön-
böznek ezek az
alkotások a mozikban
pergetett játékfilmek-
től? 
H. J.: Hangsúlyozni sze-
retném, hogy nem va-
gyok filmesztéta, csak
saját elképzeléseim van-
nak. Az nyilvánvaló, hogy
a mozikban futó filmek ab-
szolút behatároltak. Ha mo-
ziba megyünk, tudjuk, hogy
másfél órán át (plusz-mí-
nusz 20 perc) filmet nézünk.
A játékfilmnél sémák alakul-
tak ki, épp úgy, mint a
dzsesszben. Ez pedig egy
nagy tévedés. A rövidfilmek tel-
jesen szabadok, nincs kötött-
ség. Itt mindenféle stílusú film
előfordul, mi több, a műfaji ha-
tárok sokszor teljesen elmosód-
nak. Ezek a filmek nem
készülnek üzleti célból, szabadon
készíthetők, még ha öt-tíz, fesztiválonként pedig száz néző látja is őket. A játék-
film üzlet. Ha nem tudod eladni a filmed, nem kapsz több alkalmat filmkészítésre. 
K. T.: Az új hit, a videó elősegíti-e az új technika, a rövidfilmek expanzióját? 
H. J.: Ma már akárki a kezébe foghat egy videókamerát, és dolgozhat vele. Az
más kérdés, hogy a kész filmeknek csak kis százaléka lesz elviselhető. Minden-
esetre sok ember jut így alkotási lehetőséghez, mert a hagyományos filmkészí-
tési technika megfizethetlenül drága. 
K. T.: Ezt a műfajt sokan az igazi értékek hordozójának tekintik. Van-e esély a
népszerűsítésére? 
H. J.: Azt nem hiszem, hogy a mozikba valaha is visszatér e műfaj, hisz az érté-
kes játékfilmeket is üres nézőtér előtt pergetik. Ellenben a tévén valószínűleg
van némi jövője. Ha ugyanis feloldják az állami frekvencia monopóliumát, sok új
tévéadás fog beindulni. Remélhetőleg ezek majd felszippantják az itt szereplő
produkciókat is. Európában már van egy jó példa. Ausztriában az egyik állami
csatorna egy egész éjjelt betöltő adását a rövidfilmeknek szenteli. 
K. T.: Végezetül halljunk valamit Hartyándi Jenőről, a filmesről.
H. J.: Nem tartom magam komoly filmesnek, én amatőr vagyok, és nem is sze-
retnék profi lenni. Akkor csinálok filmet, ha bosszant valami, vagy ha nagyon
szeretek valamit. Célzatosan nem szoktam filmet csinálni. Az utóbbi időben főleg
dokumentumfilmeket készítettem, ezen belül pedig a magyarság kérdésével fog-
lalkoztam. Forgattam filmet Erdélyről, de a jugoszláviai magyarságról is. Ezt a
filmet azonban még nem mutattuk be. Lassan dolgozom fel az anyagokat, sok-
szor egy éven át is. 
Korhecz Tamás
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1992
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

elhunyt Tűz Tamás (Makkó Lajos) /Győr, 1916/ költő, rk. tábori lelkész, 1956-tól Kanadában élt
- Elhunyt Z. Szabó László (Győr, 1927) író, a győri Kazinczy Gimnázium tanára, 

a szép magyar beszéd versenyek kezdeményezője

ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 
Végrehatják az első magyarországi szívátültetést. ▪ Elindul a Magyar Televízió 2 csatornáján a
Knight Rider. ▪ A Maastrichti szerződés aláírásával megalakul az Európai Unió. ▪ Jugoszlávia

tagállamai - Szerbia kivételével - megszavazzák függetlenségüket, ezzel megkezdődik a
délszláv háború. ▪ Megszűnik Csehszlovákia, két új állam születik: Csehország és Szlovákia ▪

Az egyidőben ülésező FKGP Torgyán-párti és Torgyán-ellenes szárnya kölcsönösen kizárja
egymást a pártból ▪ Neil Papworth brit informatikus elküldi az első sms-t. ▪ II. János Pál pápa

bocsánatot kér Galilei meghurcolásáért, és posztumusz mentesíti a tudóst a vádak alól. ▪
1992-ben a minimálbér nyolcezer forint. 
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Robert Altman: A játékos ▪ Quentin Tarantino: Kutyaszorítóban ▪ Clint Eastwood: Nincs bocsá-
nat ▪ Aki Kaurismaki: Bohémélet 
ÖRÖKRE ELTÁVOZOTT

április 6. — Isaac Asimov amerikai író (1920) ▪ május 6. — Marlene Dietrich színész, énekes
(1901) ▪ augusztus 12. —John Cage amerikai komponista (1912) 



Kapcsolódnak a szigetközi 
falvak majálisához 
Filmesek Perutól Ausztráliáig 

(Kisalföld, 1992.04.23.)

Tegnap a fővárosi Örökmozgó moziban sajtótájékoztatót
tartottak a Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesz-
tivál szervezői: Hartyándi Jenő, Tóth Erzsébet, Tóth Tamás.
Az április 29-tól május 3-ig tartó esemény, amelynek tavaly
csak Győr volt az otthona, idén egy napra „kiköltözik" Novák-
pusztára - tudtuk meg Tóth Erzsébettől. A kihelyezett napon

(Kisalföld, 1992.03.11.)

Bár hazánkban 1991-ben a filmszínházak száma 
a korábbi évhez képest ötszázzal csökkent, s egyre kevesebb a mozilátogató is,
a vizuális kultúra fontossága mégis nő. Naponta szembesül a tévében, a villogó
neonhirdetésekben testet öltő látványvilággal mindenki, aki nem fordítja el a fejét.
Talán ezért is szükségesek olyan fesztiválok, ahol a kísérletező kedvű, vagy az
éppen már „megkomolyodott" filmesek, látványtervezők, vizuális művészek bemu-
tatkozhatnak. Az, amit ma még a képernyőn, vagy egy performance keretében lá-
tunk, könnyen lehet, hogy holnap már mindennapjaink részévé válik. 
Magyarország nyugati részén, a négy folyó városában idén rendeznek második
alkalommal nagyobb nemzetközi vizuális művészeti fesztivált. A kilenc éve elindított
amatőrfilm-seregszemle táptalaján kifejlődött, immár világhírű találkozó lényegében
megkezdődött, mert a beérkezett közel ötszáz alkotást az előzsűri megtekintette,
megvitatta, és a jónak vélteket továbbjuttatta. A rosszabbul sikerült filmek, videók
közül akadt, amelyet információs vetítésre, s volt, amelyiket azonnali visszapostá-
zásra ajánlott fel. 
A fesztivál általános kategóriájában szinte minden téma képviseltette magát. A sze-
relemtől, a finom és vad szexualitáson keresztül a tánc-, a dokumentarista hűséggel
feldolgozott játékfilmekig. Egyéni alkotók, s kisebb közösségek is elküldték mun-
kájukat, sőt, nem egy tévéadó is pályázott filmjeivel. A fesztivál irodájába Ausztrá-
liától kezdve Kanadáig szinte a világ minden tájáról, még Japánból is hozott filmeket
tartalmazó kazettákat a posta. A hagyományos utakon járó alkotók munkáiban is
érezni lehetett a képi újítások iránti fogékonyság, a saját forma-nyelv megtalálá-
sának Igényét, s a videótrükkök adta lehetőségek kihasználására való törekvést.
Azok az filmesek pedig, akik elejétől végig újat akartak mondani „dolgozataikkal
sokszor már nem is filmet, hanem vizuális effektusok sorát vitték fel a különböző
hordozókra. Az előzsűri a kifejezetten lírai, szép művektől kezdve az egészen

durva, trágárságával, monotonitásával megdöbbentő és sokkoló fil-
mekkel is találkozott. 
Akár a másik bírálóbizottság, amelyik az úgyne-
vezett kisebbségi kategóriában próbálta megtalálni
az „igaziakat". Nem volt könnyű dolga, hiszen a
nemzetiségi etnikumok helyzetéről szóló filmekkel
kerültek egy kalapba az elnyomott nők (főleg az isz-
lám országokban), az elnyomott transzvesztita fér-
fiak, a homoszexuálisok és a vallási kisebbségek
problémáját taglaló alkotások is. 
A bírálók tartalmas, s a legtöbbször komoly mondani-
valóval rendelkező filmeket néztek végig, mire problé-
macsoportonként megszavazták a versenyprogramban
szereplő műveket, amelyekkel a közönség a fesztivál
ideje alatt, április 29-től a győri ifjúsági házban, s a ki-
helyezett napon Novákpusztán találkozhat. (fgy) 

Kameraman az Országházban 
Hollywood álom marad? 

(Kisalföld, 1992.02.08.)

A parlament ülésszakán ismerős arcot pillantottunk meg a televízió egyik kamerája
mögött. Aztán a szünetben a kölcsönös üdvözlések után beszédbe elegyedtünk. 
- Elégedett embernek kell lennem, hiszen gyerekkori álmom valósult meg azzal,
hogy harmadik próbálkozásra felvettek a Színművészeti Főiskola operatőr szakára
- mondja Hadarics Gábor. - Az utolsó évet végzem, a szabadidőt kihasználva kül-
sősként dolgozom a Magyar Televíziónál. Többen talán azt gondolják, az Ország-
gyűlésen operatőr vagyok, pedig dehogy. Az operatőr irányít bennünket,
kameramanokat, közli mit akar látni.
- A parlamenti közvetítés különleges feladatot jelent?
- Az élő adásra mindig különleges izgalommal készülnek még a rutinos kollégák
is. Sajátos varázsa van, itt nem lehet hibázni. Különleges a miliő, előírás szerint
zakóban, olykor nyakkendőben dolgozunk. Egészen más, mint egy stúdiófelvétel.
A munka állandó feszültséggel jár, ezért a „patkóban” például óránként váltjuk egy-
mást. 
A harmincegy éves fiatalember pályája a Győri Fotóklubból indult, aztán az ugyan-
csak győri Amatőrfilm stúdió közössége jelentette a következő iskolát. A Híradó
észak-dunántúli szerkesztőségében külsős világosítóként dolgozott. Ahogy mondja
életútja a tévé felé vezetett. Különböző műsorokban (Telesport, Kalendárium, Pénz-
világ, Prizma, Panoráma, Napraforgó) vett részt kameramanként. Büszkének vi-
szont csak a Napzártának forgatott három dokumentumfilmre büszke. 
- Szerencsétlen periódusban végzünk a főiskolán,
mert nincs hova mennünk - mondja rezignáltan –
Lehet, hogy a fővárosban maradok, de nem zár-
tam ki a lehetőségét a győri visszatérésnek sem.
Szeretnék filmet csinálni, még a jövő titka a vá-
gyam mennyiben találkozik a valósággal. Annak
idején Hollywoodba indultam, most le kell száll-
nom a földre...  (Papp – fotó: Betleff)

A berlini filmfesztivál idén ötödik alkalommal
egészül ki nemzetközi videó és kísérleti filmek
vetítésével. A február 13-24-ig tartó szemlén
19-én, szerdánkét és fél órás magyar blokk
szerepel. Mickey Kwella, a fesztivál szerve-
zője a győri Mediawave Nemzetközi Vizu-
ális Művészeti Fesztivál anyagából és más
magyar műhelyek munkájából válogatta
össze a magyar est filmjeit. A Győri Vizu-
ális Műhely több filmmel is képviselteti
magát a „nagy” berlini fesztiválon. Tanai
Csaba: Lassulás, Hadarics Gábor:
Hamm, Hartyándi Jenő: Egykor a Gyi-
mesben jártam, Vidám-park című alko-
tások mellett Magyarországról Lux
Antal, Hanczik János és Misch Ádám-
filmjei is helyet kaptak a válogatásban.
(Kisalföld)

21. Észak-Dunántúli 
Független Film- és VideÓszemle 
Győr, 1992. február 26-28.

győri díjazottak:
II. díj: Nagy Péter — Pusztai Zoltán — Hartyándi Jenő (Győr): Óriáskerék 
III. díj: Obermayer József — Ujvári Sándor (Győr): Külvárosi erotika
Különdíj: Villányi László: Cziráki Lajos szótára ▪ Dr. Soós Katalin: Honvágy ▪ Har-
tyándi Ádám 
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hogy melyik létesítményről van szó, ott a fő helyszín, az
ifjúsági ház termeinek megnevezése szerepel.) 
Az előzetes események jegyzékét nézve egész biztos nem fog csalódni vagy unat-
kozni, aki „belekóstol" a nemzetköziségtől „átitatott" programokba. Most kicsit ránk
néz a világ, s a különböző országokból, kontinensekről származó filmeken keresztül

egy kicsit mi is visszanézhetünk.  f.gy.

nemcsak a kisebbségek problémáival foglalkozó alkotásokat, valamint különleges
csemegét ígérő zenei koncerteket nézhetnek és hallgathatnak az érdeklődők,
hanem a szigetközi falvak majálisához kapcsolódva játékos versenyeken, színes
programokon is részt vehetnek. A falu kastélyának szinte minden zugában zajlanak
majd az események. A nyári előadóban filmvetítés, az ebédlőben beszélgetés, az
egykori lőtéren pedig a British Council segítségével hazánkba látogató londoni im-
provizatív jazz-zenét játszó együttes lép fel május elsején.
Az eseményre 31 országból 473 film és videó érkezett Perutól, Kanadán keresztül
egészen Ausztráliáig. A rendezők két kategóriában hirdetnek majd eredményt. Az
általános fődíjat a Magyar Mozgókép Alapítvány ajánlotta föl, míg a kisebbségi té-
mákkal foglalkozó alkotások legjobbjának a Magyar UNESCO Bizottság kitüntetése
jut. Természetesen számos kisebb-nagyobb díj odaítéléséről is dönt majd a zsűri,
amelynek tagjai: Sára Sándor filmrendező, Ladik Katalin költő, színész, Peternák
Miklós, a Képzőművészeti Főiskola intermédia szakának tanszékvezetője, Micky
Kwella, a berlini Videofest igazgatója, Duncan Macleod kelta filmes, dr. Buglya
Sándor filmpedagógus, Victor Coucke belga fényképész, dr. Haffner Szabolcs, a
Győri Vizuális Műhely elnöke és Havadi Nagy István, a kolozsvári egyetem eszté-
tikatanára. 
A fesztivál programja elevennek, lüktetőnek ígérkezik. Többek között olyan érde-
kességekkel is találkozhatnak a nézők, mint az újvidéki tévé bemutatkozása, vagy
iráni, török filmek vetítése, Ladik Katalin műsora. S természetesen a kísérletező
kedvű magyar filmesek is jelen lesznek munkáikkal az ötnapos rendezvényen,
amelyet kiállítások, performancok színesítenek. F. Gy.

Egymásra nézhetünk a világgal 
MEDIAWAVE 
Hamarosan kezdődik az ezerarcú fesztivál 

(Kisalföld, 1992.04.25.)

Mint arról lapunkban már korábban beszámoltunk, április 29-től május 3-ig a világ
sok-sok országából hazánkba érkező filmes alkotókat lát vendégül Győr, s az idén
először Novákpuszta is, a második alkalommal megrendezésre kerülő Nemzetközi
Vizuális Művészeti Fesztivál, a Mediawave keretein belül. A szervezők a hagyo-
mányoknak megfelelően színvona-
las, elsősorban a filmre és a
videóra építkező programot kínál-
nak az érdeklődőknek, kiegészítve
azt a kortárs zenét bemutató
koncertekkel, képzőművészeti ki-
állításokkal, performancokkal. A
fesztivál programja olyan sok-
rétű, hogy az eseményre igazán
illik az ezerarcú megjelölés. A
szervezők két kategóriában
hirdettek versenyt. A kisebbsé-
giben az etnikai, vagy életfor-
májuk miatt kisebbségbe
szorult emberek sorsát be-
mutató alkotások, míg az ál-
talánosba az egyéb filmek
kerültek. A bemutatók több-
ségére a győri ifjúsági ház-
ban, annak mozi-, illetve
videótermében, vagy au-
lájában kerül sor. Ám a ki-
helyezett fesztiválnapon
Novákpusztán, a falu
kastélyában, annak kör-
nyékén is érdekesebb-
nél érdekesebb látni-
és hallanivalókkal ta-
lálkozhatnak a kisebb-
ségek, az átlagostól
eltérő emberek érzé-
seire, problémáira
kíváncsiak. (A fesz-
tivál rövidített prog-
ramját a napok és
a helyszínek meg-
jelölésével közöl-
jük. Ahol nincs
külön kiemelve,

Győrkös László: 
KÖTÉSEK ÉS ÖLELÉSEK  

(az írás a Mediawave’92 katalógusában
jelent meg és a 1991-ben induló Media-
wave Fesztivál elődjének tekinthető
1982-83-as Győri Nemzetközi Jazzkon-
cert-sorozat 10 éves évfordulójára szüle-
tett az egyik fő szervező, Győrkös László
tollából, aki akkor már elismert író volt, ké-
sőbb kötete jelent meg a Magvető országos
kiadónál (Vallomások Martinovics abbé em-
lékezetéből, 1984). A koncertek idején az ifi-
ház igazgatóhelyettese volt és nem kis
részben ezek miatt távolították el onnan Har-
tyándi Jenővel és Lázár Károllyal együtt.)
(AZ TERMÉSZETES, HOGY AZ IDŐ, A TÁ-
VOLSÁG MINDENT MEGSZÉPÍT, DE AZ IS
TERMÉSZETES, HOGY A LEGENDÁK MEG-
TÖRTÉNTEK, BÁRMILYEN HIHETETLENNEK
LÁTSZIK) 

A JAZZ
Igen, hányszor feltettem magamnak a kérdést,
hogy mi a köt hozzá. 
Valahogy úgy van ez, mint mikor kicsordul a pohár
valakiben és hirtelen beszélni, valamit mondani
kezd, ha érzékeny alkatú, és mondjuk kitűnő hangú,
akkor énekelni kezd. Egyszer csak talál, a körülötte
lévő hangokból/dallamokból/hangzatokból és hangjá-
ból/tudásából/szívéből létrejön
a DAL. 
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Talán az a titkos kapcsolat a belső hangokkal, hangérzetekkel, talán a
hangok/hangszerek tökéletes birtokbavétele, kígyóbűvölése
a JAZZ. 
Annyi biztosnak tűnik számomra, hogy a jazz a kor legszubjektívebb művészete.
A huszadik század commedia dell’artéja. Talán a kihangsúlyozott személyessége
miatt volt mindig a hivatalos közízlés ellentéte, hisz ez a művészet csak a szemé-
lyiség-egyediség imádatában létezik. Így furcsamód, az önpusztító, cinikus poszt-
modernekkel szemben a konzervatív alkotásesztétikát képviseli. Mondanom sem
kell, hogy sohasem volt a hatalom, a lemezpiac által népszerűsített/támogatott,
közönsége is mindig a fiatalok (főiskolások/egyetemisták) ultraérzékeny, progresz-
szív csoportjaiból verbuválódott.
Mivel jómagam csak egy egyszerű zeneszerető/hallgató voltam, aki megenged-
hette magának, hogy egyformán szeresse a klasszikusokat (B+B+B pl. azaz Bach,
Beethoven, Bartók) mint a jazz legnagyobbjai, emlékezetes maradt számomra
BRAXTONÉKKAL találkozni Győrben, az ifiház beton-márványtermében, amely
nem kedvezett túlzottan a fúvósoknak, és a kor sem kedvezett igazán a tehetsé-
geknek, szóval a jazzben a koncert az más, minden zavaró körülmény ellenére
mindenki beléphet abba a terembe, ahol a hangok öleléssel fogadták Chicagótól
- Budapestig. 
VOLTAK, AKIK NEKILÁTTAK,
először is az a fickó, azzal a nagy/bodros barna szakállal, aki mindent tudott erről
a zenéről, a Hartyándi Jenő. 
Jenő a szakállal. 
Biztos, hogy ők találták ki egymást: Jenő a szakállt, majd a szakáll a Jenőt. Fan-
tasztikusak tudtak mindig lenni! Először is fenemód  feltűnően konokok, valahogy
úgy, ahogy ők akarták, másodszor meg el tudtak bújni/húzódni, s nagyokat kun-
cogni, úgy befelé a fonákká váló dolgokon, mert a dolgok a nyilvánosság szintjén
mindig fonákká váltak, mindig fonákká válnak. 
Így látom őket együtt lobogni, mióta Jenőt ismerem, ami pedig már nem tegnap
volt. 
Aztán beszélnem kell a másik fiúról. Lázár Karcsiról. Őt is sűrű barna szőrzet jel-
lemezte, de mindig csak a fejebúbján rakoncátlankodott az ezerfelé álló lombozat.
Óriási volt benne a kommunikációs mánia/szándék/lendület, mint valami állandóan
érdekességekre áhítozó kamaszban, aki aztán mindig hoppon marad, aki várva-
várja, hogy megláthassa, rni van a leplek/burkolatok mögött, aki kibontogatva a
dobozokat, a csomagolást, szomorúan látta, hogy nincs mögöttük semmi. Először
azt hiszi, hogy eldugták előle, aztán azt hiszi, hogy átverték.
TERMÉSZTES, HOGY A 80-AS ÉVEK ELEJE VOLT. 
Jenő és Karcsi a műszaki főiskolán verődtek össze, aztán a jazz-zel is. Jól illett
hozzájuk, nem az az ütemesen nyöggetős, szórakoztató fajta, hanem a nehéz,
a fekete, 
a free. 
Kicsit előbbre kell kanyarodni, hisz a jazzt Győrött az ifiház Scharek-féle csapata
alakította ki. Nótáskedvű társaság volt, egyikük-másikuk játszott valamilyen tingli-
tangli együttesben. Kiváltképp Scharek Béla kedvelte a dixit, a ragtime-ot, ilyesmi-
ket. Hamar megalakult a győri Benkó-kIub. Ez még nem a Hartyándijenő-korszak,
ő még a műszaki főiskolán lézengett, vizsgázgatott, meg a jazztörténettel foglal-
kozott, ez a nagy tömegeket vonzó szórakoztató muzsika ideje volt.
Ettől fogva természetessé vált az ifiházban a jazzklub jelenléte. Jómagam az ösz-
szevonások után, 1980-tól 1983-ig dolgoztam a házban, támogatván/segítvén, már
ahogy tudtam, Jenőék törekvéseit, amely ízlésében a jazz legelvontabb, legavant-
garde-abb vonalához közelített. Így az első pillanattól fennállt a korabeli művelő-
déspolitika extenzív, azaz létszámszemlélete (ha sokan voltak, jó műsor volt) és
egy szűk, elsősorban baráti társaságra korlátozódó klub között a feszültség. (Rá-
adásul a klub legmarkánsabb támogató tagjai az ország különböző egyetemeire
jártak.) 
Úgy emlékszem, próbáltunk mindenféle ügyes/ötletes dolgokkal előrukkolni. Talán
a koncertsorozat volt a legvonzóbb. Hartyándi Jenő kezdte meghívni a hazai vize-
ken úszkáló tehetséges zenészeket, majd a jazztanszékre járó fiatal zenészek is
kezdtek játszani az ifjúsági presszó péntek esti jazzestjén, s Jenő belekezdett egy
jazz-újság szerkesztésébe Jazz Studium címmel (amelynek még 1984-es száma
is volt a kezemben, summásan elmondhatom, hogy a kiadvány egyre igényeseb-
ben igyekezett az olvasókat megismertetni a modern jazz értékeivel). 
Bizton állíthatom, hogy ugyancsak megmozdult a levegő, de az igazán átütő, nagy
közönséget, nagyívű mozgást biztosító program hiányzott. Talán egy sziporkázó
koncert, amelyen találkozhatnak a műfaj legjobb külföldi és hazai képviselői? Talán
nagy hatással lehetnek a világ legjobbjai a magyar jazzéletre? Tatán itt találkoz-
hatnának és felléphetnének az új együttesek, a tehetséges fiatalok? Talán össze-
találkozhatnak és együtt játszhatnának olyan nagy egyéniségek, mint Braxton és
Szabados?! 
Ugyan, ez képtelenség. Ki ad rá engedélyt? Ki vállalja? Hogy tudjuk kifizetni? Há-

Mediawave '92 
Néhány szó a filmesek győri találkozójáról  

(Kisalföld, 1992.05.05.)

Egy csipet nagyvilág. Ez volt az elmúlt napokban a győri Petőfi Ifjúsági ház. Az
aula, a színházterem, a videóvetítő zsongott az idegen ajkak beszédétől. Spanyol,
kanadai, ausztrál filmesek keresték egymás műveiben az érdemest, a jutalmazni
valót, s közben nagyon jól érezték magukat. S ez az utóbbi talán minden elnyert
fesztiváldíjnál is többet ért. Tóth Erzsébet, akinek oroszlánrésze volt az első, és
idén a második Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztivál megrendezésében, az
ötödik nap vége felé, az éjszakába nyúló filmvetítésektől, az ezernyi program ösz-
szehangolásától már kicsit fáradtan, de a sikeresen rendezett eseménytől boldogan
válaszolt kérdésünkre, milyennek látta ő a nemzetközi szinten is jelentős találkozót? 
A szervező elmondta, úgy érzi, mivel hazánknak, sőt, a környező országoknak
sincs nemzetközi filmes fesztiváljuk, ezért erre az eseményre már nagyon nagy
szükség volt, s talán lesz is. Nemcsak a versengés miatt, hanem azért is, mert Ma-
gyarország, Győr, találkozópontja lehet a nyugati és a keleti alkotóknak. Erre mind-
két fél részéről meg van az igény. A tavalyihoz képest több vendég látogatott el a
vizek városába, s nagyon jól érezték magukat. A szervezőknek inkább a háttér
megteremtésére, a kisebb-nagyobb hibák gyors orvoslására kellett figyelniük, de
remélhetően a közönség ezekből nem sokat vett észre. Alig értek véget a vetítések,
de máris a következő év témáján kell gondolkodni, hiszen augusztusban ki kell írni
a Mediawave '93-at.
Elutaztak hát a vizuális művészetek új útjainak keresői, s otthonukban emlékeznek
az eseményre. A fergeteges jazzkoncertekre, a különleges performance-okra, a
különböző kiállításokra, a szocialista jelmezbálra, s természetesen a filmekre.
Csendesebb lesz az ifjúsági ház, amelynek tetejéről leveszik az ég felé törő lég-
gömböket, s belső falait sem borítják majd egy évig fehér és fekete leplek. Véget
ért egy fesztivál, de jövőre újra indul a vetítőgép. Fábián Gy.

nyan lesznek rá kíváncsiak? Végül is természetes, hogy összejött, mert mindenki
akarta és kívánta, és igazán senki sem gáncsoskodott, valahogy nem is lehetett,
annyira képtelenség volt az egész.
HISZEN SESSION EZ MÁR A JAVÁBÓL 
Népszerűvé vált számomra a jelenet az első esten, amikor Braxton és Szabados
mellé fellép Dresch Misi és Baló Pista, két szaxofon, zongora, dob. Először néznek
egymásra. Egyetlen villanás az egész, és ahogy a hangszerek megszólalnak, az
már együttes lendület, szín, erő... A zene a lényeges, mindegyikük tudta, mit kell
tennie, és ezt instrukciók, biztatások, datálások jelentik. 
Az a kis csapat, amelyik akkor együtt dolgozott, Hartyándi, Lázár s jómagam, hitte,
hogy van értelme, nem vágyott más elismerésre, mint arra, hogy 
sikerüljön. 
És a többek is, Szigeti, Váczi és a zenészek, és a többiek, a jazz szerelmesei,
vagy csupán kalandból Győrbe zarándokló sok százak... Két éven keresztül: Ant-
hony Braxton, Szabados György, Dresch Misi, Masina Trió, Binder Quintet, Roscoe
Mitchell, Csepregi Quintet, Nyitott Csoport, Bacilus Combo, Tani Tabbal, Burton
Greene, ROVA Saxophone Qvartet, East—West Trio, Gonda János, George Lewis,
Keshavan Maslak, Horváth Péter Free Pop Trio, Zbigniew Namyslowski Quartet,
Lőrinszky Attila, stb, stb, némelyikük többször is fellépett a nemzetközi koncertso-
rozaton, amelyik hitem szerint beváltotta célját, s közelebb vitt mindannyiunkat,
akik részesei voltunk a zenéhez, A JAZZ MUZSIKÁHOZ, ami nagy hatással volt a
magyar zenei életre. 
MÁS-MÁS hangulatú volt mindegyik koncert, egyik meghittebb, a másik harsá-
nyabb, a harmadik szenvedélyes stb., a közönségünk, mondhatjuk, hogy az egész
országból és a környező országokból verbuválódott, s a koncert bizony belenyúlt
az éjszakába. Vonatinduláskor ébresztettem őket. Valaki felállt, álmosan pislogva,
aztán végigment a termen. Tudta, hogy ki utazik azzal a vonattal. Az volt, s az az
érzésem, hogy a jazzhoz kötődők, a művészethez kötődők, ugyanazon a vonaton
utaznak. Összetartja őket valami titkos kapocs, mert mikor körülfon a zene, a dal
és átölel. 
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MEDIAWAVE 1991-1999 „Csak a szépre emlékezem” - kiadványból
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MEDIAWAVE 1991-1999 „Csak a szépre emlékezem” - kiadványból
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MEDIAWAVE 1991-1999 „Csak a szépre emlékezem” - kiadványból
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Talán csak az időpontján változtatnak, s inkább a nyárra teszik, amikor a Rába hul-
lámait nemcsak nézni lehet, de aki akar, meg is mártózhat bennük. Egyébként nem
szeretnének egy hagyományos folklórfesztivált a szervezők, sokkal inkább előny-
ben részesítik a környék hagyományait felkutató, inkább a belső tartalomra, mint-
sem a külcsínre adó esemény gazdái maradni. (A Bilibáncsról készült összefoglalót
a TV-2 hamarosan műsorára tűzi.)  F. Gy.

Színkép moz(a)ik – A lábbelikről forgatta
első filmjét

(Kisalföld, 07.21.)

Alig 15 éves és a posta már hatalmas csomagot kézbesít címére, amely az íror-
szági nemzetközi ifjúsági filmfesztivál animációs fődíját tartalmazta. Alig tartja ke-
zében 2 éve a kamerát, és máris számos filmes díj tulajdonosa. S mindezek
ellenére a mozgóképpel csak hobbiból kíván foglalkozni. 
Hartyándi Ádám a győri Mayer Iskolában tanul. Szabadidejében pedig - kicsit talán
édesapjának, Hartyándi Jenőnek köszönhetően - filmes körökben mozog. A fiatal-
ember nemrégiben megkapta az írországi filmfesztiválon az animációs fődíjat Co-
lors című rövidfilmjére. Erről beszélgettünk, de óhatatlanul is visszakanyarodtunk
a kezdetekhez, melyek nem is voltak olyan régen. Ádám elmesélte, hogy édesapja
nem segít neki, mert az az igazi tanulás, ha valaki maga jön rá a szakma fortéIyaira.
Természetesen az alapfogásokra megtanította: hogyan kell kezelni egy szuper 8-
as videókamerát, az editáló berendezést, de ettől kezdve magára hagyta a fiát. Az
első film, amit Ádám készített lábbelikről szólt. Győr belvárosában, a sétálóutcán
különböző cipőket, papucsokat, csizmákat filmezett le az emberek lábával együtt,
s ebből a képhalmazból komponált megfelelő zenére filmet. Művét a veszprémi
területi seregszemlén rögtön különdíjjal jutalmazták. Később a zánkai országos
fesztiválon pedig elnyerte vele a legjobb képanyagnak járó kitűntetést. Ádám ez-
után kísérletezni kezdett a kamerával, amit egyre jobban megismert, s így születtek
meg azok a sajátos hangulatot árasztó színkép-mozaikok, amelyek közül a Colour
cíművel a messzi idegenben is sikert aratott. 
A kétségkívül jószemű, a világ dolgaira fogékony fiatalember gyors sikerei ellenére
sem kívánja a filmezést, mint főhivatást gyakorolni. Hobbiként csinálja majd a jö-
vőben is. de mint mondja, szigorúan profi szinten. F. Gy. Fotó: Sz. Ő.

Volt is, lesz is Bilibáncs  
Hagyományőrzők, hagyományteremtők 

(Kisalföld, 1992.10.13.)

Rábapatona apraja és nagyja még soha nem vehetett részt olyan nagyszabású
hagyományőrző fesztiválon, mint amilyen a közelmúltban megrendezett Bilibáncs
volt. Ám az esemény szervezői azt szeretnék, ha ezután minden évben benépe-
sülne a Rába-parti Diófa szín a népi hagyományok, zenék, táncok után érdeklő-
dőkkel. 
A fesztivál egyik szervezőjével, Hartyándi Jenővel arról beszélgettünk, milyennek
látta belülről az eseményt. A népi értékek felkutatása, dokumentálása iránt elköte-
lezett filmes elmondta, remek hangulat volt mindvégig. Kicsit ugyan az őszies idő-
járás megriasztotta a résztvevőket, de a táncházak, a koncertek, az érdekes
vetítések mindig közönségre találtak. Hol innen, hol onnan jöttek nézők, a faluból,
vagy éppen az ország másik feléből. Kellemes meglepetés volt, hogy a meghívott
együttesek, látva a színes programot, barátaikkal, művész társaikkal együtt érkez-
tek az eseményre. 
Hartyándi Jenőtől megtudtuk azt is, az Illyés Alapítvány, a Budapest Bank és a
Mediawave Alapítvány segítségével létrejött hagyományőrző fesztivál „megállt a
saját lábán", tehát nem volt ráfizetéses. Így a folytatásnak nincs semmi akadálya.

Meglepetés — Variációkra 

(Kisalföld, 1992.11.02.)

A győri amatőr filmesek egyik legfiatalabbja, aki máris szép sikereket tudhat maga
mögött, a napokban ugyancsak meglepődött. Hartyándi Ádámnak ugyanis okle-
velet hozott a posta. A fiatalember számára azért volt meglepő az elismerés, s a
vele járó hatalmas bronzplakett, mert olyan városból adták fel, ahova nem is küldött
filmet: a csehországi Kromerízből. Hogyan került a Variációk című animációs
munka a messzi városkába, sokáig nagyon rejtélyesnek tűnt. Aztán az egyik győri
filmes, aki nemrég tért vissza a brnói nemzetközi filmfesztiválról, végre magyará-
zatot adott a különleges esetre. Hartyándi Ádám filmjét ugyanis nevezték a Brnóban
megrendezett fesztiválra, ám annak szervezői, mivel úgy vélték, nem illik a prog-
ramjukba, tovább küldték azt. Így jutott a Variációk Kromerízbe, s érdemelte ki a
harmadik helyet, egy szintén nemzetközi seregszemlén. (fgy)

Díj nélküli fesztivál  
Randevú Kasselban  

(Kisalföld, 1992.12.28.)

Az év szinte minden hetére jut egy-egy amatőrfilmes-seregszemle. Hol itt, hol ott
tűnnek fel a kisebb-nagyobb vetítőtermek vásznain, vagy videófilmek esetében a
képernyőkön, az öt kontinens mozgókép-művészeinek alkotásai. Nemrégen a né-
metországi Kasselban adott randevút egymásnak az amatőrök élcsapata. A fesz-
tiválra, ahogyan az már szokás, nevezni lehetett, s a szigorú zsűri csak a
legjobbakat engedte közönség elé. A Győri Vizuális Műhely két munkáját is elfo-
gadták, s alkotóikat meghívták a nemzetközi seregszemlére, amelynek nem voltak
díjai. Az elismerést az jelentette, ha valakinek a filmjét bemutatták. Soós Katalint
és Tanai Csabát, a két fiatal győri alkotót a bemutatandók közé rangsorolták. 
- A fesztivál dokumentumfilmeket fogadott öt évig, s csak három éve vezették be
a videószekciót - mondja hazaérkezésük után Soós Katalin - Amerikából is érkeztek
filmek, de be kell vallanom, alkotók már kevesebben voltak, talán ezért rajongtak
bennünket úgy körül. 

39. Országos Független 
Film- és VideÓ Fesztivál  
Békéscsaba, 1992. május 28-31.

Nem volt győri díjazott!
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- Melyik filmük kerül bemutatásra? 
- Katinak a Honvágy, nekem pedig a Lassulás 1987 című videómat fogadták el -
veszi át a szót Csaba - Külön öröm volt, hogy a vetítés után kihívtak bennünket a
nézőtérről, és hosszan beszélgettek velünk.
- Mi a szerepe egy ilyen fesztiválnak, hiszen nem csinálnak rangsort, nem osztottak
díjakat, csak vetítették a kiválogatott filmeket. 
- Talán a kapcsolatteremtésben van óriási szerepe a Kasselhez hasonló találko-
zóknak - folytatja Soós Katalin - A győri nemzetközi fesztiválról is hírt vittünk, és
érdeklődtek a Mediawave iránt. Találkoztunk kint élő magyarokkal, meghívtak va-
csorázni. Szóval más emberek is megismertek bennünket, az alkotásainkat. Ahhoz,
hogy megértsük, elfogadjuk egymást, nagyon sok ilyen találkozóra lenne szükség.
F. Gy. Fotó: Sz. Ö.

Eredeti győri filmes dokumentumok: Mediawave’92 költségvetése
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1993
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

Cziráki Lajos festőművész, Tóvári Tóth István festőművész és Z. Szabó László tanár, irodalom-
történész a város diszpolgára lesz

ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 
Bejelentik, hogy a Világháló mindenki számára szabad és ingyenes ▪ A Kínai Kommunista Párt
Központi Bizottsága elfogadja a gazdaság gyorsított ütemű piacosításának programját, mely-

nek következtében az országba megkezdődik a külföldi tőke beáramlása. ▪ Elfogadják Dél-Afri-
kában az új alkotmányt, így több mint 300 évnyi fehér uralom után a feketék is megkapják az
alapvető emberi jogokat. ▪ Megrendezik az első sziget fesztivált Diáksziget néven. Csak ma-

gyar fellépők vannak, háromszáz forintba kerül a napijegy. ▪ Létrejön a Nemzeti Kulturális Alap.
▪ Hazánkban az év elején már 645 számítógép kapcsolódik az Internetre. ▪ Ebben az évben

megkezdődik az önkormányzati bérlakás állomány értékesítése.
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Robert Altman: Rövidre vágva ▪ Takeshi Kitano: Sonatina ▪ Joel Schumacher: Összeomlás *
Emir Kusturica: Arizónai álmodozók  
ÖRÖKRE ELTÁVOZOTT

október 31. — Federico Fellini filmrendező (1920) ▪ december 4. — Frank  Zappa amerikai ze-
neszerző, gitáros (1940) 



(Kisalföld, 1993.02.20.)

A győri Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztiválra beérkezett filmek elő-
zsűrije nem egyszer került nehéz helyzetbe munkája során. (Csütörtöktől kezdte
meg Győrött az Aranypart Hotelban a bizottság munkáját, hogy előkészítse a „nagy
zsűri” ténykedését április végén, május elején a Mediawave-n.) Három kategóriá-
ban nézték végig a műveket: játékfilm, animáció és dokumentum. Természetesen
jó pár olyan alkotás akadt, amelyik szorosan egyikbe sem volt illeszthető, főhetett
hát az ítészek feje, mi legyen vele? Javasolják-e a versenyprogramba, vagy egy-
szerűen az információs vetítőkbe küldjék, esetleg vissza a feladónak? 
Ám ennél is nagyobb gondot jelentett, hogy a legtöbb alkotó még mindig csak kí-
sérletezik, vagy másoktól ellesett panelekkel építi fel saját művét. Így születhetnek
például a magyar nagybetűs valóságról profi módon elkészített, ám vissza-vissza-
köszönő jelenetekkel és képsorokkal tarkított mozik. Hazánk ifjú tehetségeire na-
gyon jellemző a lepusztult bérház, a hámló vakolat, és az amerikai filmekben már
megszokott káromkodások használata. Üdítő színfolt volt, amikor az egyik győri
alkotó, Szolnoki József videója került a vetítőbe. A Répamese nem akart világot
megváltani, nem akart valóságot feltárni, egyszerű, tiszta filmes módszerekkel me-
sélt el egy poénos történetet. Az előzsűri talán ezért is válogatta be a versenyfilmek
közé. (Más kérdés, hogy az erősen szövegközpontú alkotást hogyan értik majd
meg a nemzetközi fesztivál idegen nyelvű látogatói?) 
Az (elő)kritika természetesen nem csak a hazai alkotókat illeti. Mintha külföldön is
hasonlóan gondolkodnának a filmesek. Sokan minden elgondolás nélkül állnak a
kamera mögé, és egyszerűen csak blöffölnek a modern technika segítségével. A
fesztiválra beérkezett majdnem félezer film között azonban ennek ellenére nagyon
sok érdekes, figyelemre méltó található, amely gondolatiságával, precizitásával
akár a legnagyobb filmszínház termeit is kiérdemelhetné. Minden esély megvan
tehát arra, hogy a már hagyományokkal rendelkező nemzetközi seregszemlén
ismét egy színvonalas műsorral találkozhassanak az érdeklődők. Fábián György

22. Dunántúli 
Független Film-és 
VideÓszemle  
Dombóvár, 1993. február 26-
28.

győri díjazottak: II.díj: Hartyándi Jenő:
Valahol Közép-Európában 
III. díj: Hartyándi Jenő: Madarak 
Különdíj: Nagy Péter: Házak 

17. Országos Néprajzi
Amatőrfilm Fesztivál  
Dombóvár, 1993. február 26-28.

győri díjazottak: I. díj: Hartyándi Jenő: Egy-
kor a Gyimesiben jártam 

Egykor a Gyimesben jártam
Díjak győri filmeseknek  

(Kisalföld, 1993.0324.)

Az Országos Független Filmes Néprajzi Szemlén első díjat kapott Hartyándi Jenő
Egykor a Gyimesben jártam című alkotása. A dombóvári Dunántúli Független Fil-
mes Szemlén Nagy Péter Házak című filmje kapott különdíjat. Harmadik díjjal mél-
tatta a zsűri Szolnoki József-Lengyel Sándor-Hartyándi Jenő Madarak, második
díjjal pedig Hartyándi Jenő-Grencsó István Valahol Közép-Európában című filmjeit.
A két utóbbi alkotás a Mediawave Alapítvány és a Történelmi Dokumentumfilm Ku-
ratórium támogatásával készült. A Győri Vizuális Műhely filmesei támogatást kaptak
még egy mozgókép elkészítéséhez, amely Barsi Ernő munkásságáról szól. A győri
alkotók Kecskeméten is sikerrel szerepeltek. A Madarakkal az Országos Főiskolás
és Egyetemista Filmszemle első díját érdemelték ki.

Országos Egyetemi és Főiskolai Független
Film- és VideÓszemle
Kecskemét, 1993. március 5-7.

A zsűri díja: Szolnoki József: Madarak; Répamese 

Jó étvágyat!   

(Kisalföld, 1993.04.23.)

Manapság, ha betér valaki egy vizuális csemegékkel szolgáló „étterembe", amit a
köznapi nyelven szokás mozinak, filmszínháznak is nevezni, könnyen elcsaphatja
a gyomrát. Vagy túl nehéz az „étek", amit felkínálnak, vagy éppenséggel túl könnyű.
Ráadásul válogatni sem nagyon lehet. Amit a világ tömegétkeztető cégei kifőznek,
az kerül minden országban terítékre. Schwarzenegger-leves. Gibson-sült és Bruce
Willis-desszert. S bár bőven akadnak, akiknek elég - sőt, kifejezetten a kedvükre
van - az egyenkoszt nyújtotta élvezet, számos filmrajongó vágyik arra, egyszer
végre egészségesen, ne csak püffedésig „táplálkozzon”. A rövidesen kezdődő Me-
diawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztivál nekik nyújt fantasztikusan érde-
kes és változatos étlapot. Akik veszik a fáradságot, no meg a belépőt, és a Győri
Ifjúsági Ház termeit járják április 27-tói május 2-ig, garantáltan olyan csemegékkel
tömhetik meg bendőjüket, melyek hatása, jótékony hatása kitart a következő győri
filmes seregszemléig. A Mozi-mix extra oldala egyfajta étlap, melynek segítségével
könnyebben választhatnak majd a látvány, a film, a videó hívei. „Asztal-hoz" hát! 

Győri filmek a fesztiválon 

Versenyprogramban Szolnoki József: Répamese, Villányi László: A liliom hangja.
Az információs programban válogatás látható a Győri Vizuális Műhely filmjeiből -
Soós Katalin: N. Y. (New York), Nagy Péter: Házak, Hadarics Gábor: Ózonlyuk
Abádszalók felett. Bemutatóprogramban a Mediawave Alapítvány két filmje - Har-
tyándi Jenő: Madarak, Hartyándi Jenő-Grencsó István: Valahol Közép-Európában,
Bárány Boglárka: Utcán.
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Vizuális művészeti fesztivál Győrben 
Az élet a legmegrázóbb dráma 

(Magyar Hírlap, 1993.05.18.)

„Miért ilyen kevés a filmekben a szerelem” — kérdezték sokan. Mert ez még nem
a szerelmes filmek ideje — válaszoltam nekik.” Ezt egy orosz filmrendező, Viktor
Beljakov mesélte a Győrben rendezett Mediawave '93 nemzetközi vizuális művé-
szeti fesztiválon.
Míg a győri ifjúsági ház aulájában kis csoportokban beszélgettek, a földre dobált
kitömött zsákokon sörrel a kezükben, kialvatlanul ültek-feküdtek a magyar és kül-
földi filmesek — főként fiatalok -, az épület három termében, három csoportban
folytak a vetítések. 
A versenyprogramban szereplő rövid- és dokumentumfilmek közül válogatott szom-
baton a zsűri: Ilija Soksic Montenegróból, az orosz Mikhail Litviakov, a román Zorin
Diaconcscu, Buglya Sándor, a Magyar Független Film- és Videószövetség elnöke
és Tolnai Ottó. Információs program címen azok a filmek futottak, amelyeket az
előzsűri nem engedett versenyre, de bemutatásra érdemesnek talált. A bemutató
programban pedig egy-egy műhely vagy ország válogatott rövid- és dokumentum-
filmjeivel ismerkedhetett meg, aki a zsúfolt programból ezt választotta. Az utóbbi
két csoportban kelet- és nyugat-európai filmek szerepeltek, valamint magyar mű-
helyek, amelyek közül csak néhányat említek meg: Pesty Fekete Doboz, Közgáz
Vizuális Brigád, Kecskeméti Animációs Film Vállalat, Balázs Béla Stúdió, Fríz Pro-
duceri Iroda, Fiatal Művészek Stúdiója, Színház- és Filmművészeti Főiskola, Ipar-
művészeti Főiskola, Szentesi Alkotótábor, Győri Vizuális Műhely, Mediawave
Alapítvány. Szóval jó néhány műhely, stúdió, alkotóközösség küldött a fesztiválra
filmeket, bolondozásokat, rövid, tömör remekeket, kísérleti- és dokumentumfilme-
ket. A fesztivál célja nem csupán az volt, hogy fórumot teremtsen és díjat adjon
Magyarországon azoknak a filmes műfajoknak, amelyekkel a televízióban ritkán,
moziban pedig szinte egyáltalán nem találkozhatunk, hanem az is, hogy bemutassa
a mai közép- és kelet-európai filmművészet különböző áramlatait. A régiót orosz,
román, ukrán, cseh, kazah, litván, üzbég, örmény, szlovák, bolgár és jugoszláv fil-
mek képviselték. A filmjeikből úgy tűnik, ez a nehezen magára találó térség doku-
mentumfilmes eszközökkel tudja legjobban kifejezni mondanivalóját. Egy résztvevő
tömören úgy fogalmazott, hogy a műsoron szereplő nyugat-európai filmek öncélúan
kísérleteznek, a kelet-európaiak pedig panaszkodnak, vagy tényeket tárnak fel.
Bár a megfogalmazás igen sarkított, de ismerősömnek alapjában véve igaza volt.
A nyugatiak bolondoztak egy izgalmas és bonyolult játékszerrel, a videóval vagy
a filmmel, a keletiek pedig a sok lehetőséget kínáló eszközt arra használták, hogy
segítségével mondják el, ami a szívüket nyomja. Ezek a filmek többnyire nem bo-
hóckodnak, még az ironikus alkotások is komolyak voltak. 
Kérésemre a cikk elején idézett orosz dokumentumfilm-rendező, Viktor Beljakov
mesélt arról, mi nyomja a kelet-európai filmesek szívét. A régi hivatalos, propagan-
dafilmek helyét átvették a dokumentumfilmek, amelyek feladata egyszerűen a prob-
lémák kimondása, a krónikaírás. S a mai társadalmi problémák elsődlegesek: az
emberek éheznek, rongyokban járnak, nincs biztonságérzetük, nincs múltjuk, félnek
a jövőjüktől, a jelent mégis mihamarabb a hátuk mögött szeretnék tudni. Ilyen hely-
zetben a filmesek nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy ne a gondokat
mutassák meg, a hazugságok után ne a történelmet próbálják tisztázni, a propa-

gandafilmek rózsaszínűn lelkesedő élettörténetei után ne igaz életeket állítsanak
elénk. Mintha most tartanának ott ezek a dokumentumfilmek, ahol a mieink voltak
sok-sok évvel ezelőtt: megrészegednek a kimondás, a puszta megmutatás lehe-
tőségétől. Beljakov a Romanovokról készített filmet, a cárról, az orosz kapitaliz-
musról, egy sokáig elfelejteni akart régi életstílusról.
Az ukrán Szergej Bukovszki a huszadik századról készített filmet (Kötőjel), ahogyan
a volt Szovjetunióban élik meg. Odesszában egy régi halottra emlékeznek, filmet
készítenek, Izraelbe utaznak, Karabahban túlélnek vagy temetnek. Bukovszki hu-
szadik százada megaláz, sírva emlékezik egy idegenül vonzó óvilágra, temet és
búcsúztat. A filmkritikusok díját és a zsűri negyedik díját Viktor Kosszakovszki filmje
kapta. (A Belov család) A rendező, a kamera mást nem csinál, csak jelen van. Be-
pillant egy orosz család életébe. Anna Fjodorovna bátyjával él egy kis faluban. Egy
napon meglátogatja őket két fivérük. Beszélgetnek, berúgnak, káromkodnak, ösz-
szevesznek a politikán, szidják vagy védik Jelcint, tántorognak, esznek, kiszólnak
az operatőrhöz, gőzfürdőbe mennek, fenyőággal csapkodják magukat és fújtatnak
az élvezettől. Élnek, a szemünk előtt. Életük düh, nyomor, bizonytalanság és néha
ritkás, magányos félig síró öröm. Nem tudják, mi történik velük. A leselkedő mindig
többet tud. 
Hasonló módszerrel készült az örmény Harutiun Khachatrian különdíjas filmje, a
Visszatérés az ígéret földjére. Azerbajdzsánból menekült család örményországi
letelepedését kísérhetjük szemmel. A család emigrált azerbajdzsánok házába köl-
tözik be, egy kihalt, havas, hegyi faluba lehel lassan újra életet. Ezek az új telepesek
egyszerű, szótlan emberek, a civilizációtól távol azért küzdenek, hogy legyen mit
enniük, hogy ne fagyjanak meg. A filmben nem hangzik el egyetlen szó sem, a
család nem beszél. Ha szomorúak, sírnak vagy isznak, ha jó kedvük van, énekel-
nek, fütyülnek. A beszéd felesleges, és talán nem is lenne miről társalogniuk. Kha-
chatrian téltől őszig kísérte a család életét, hónapokat töltött velük, és nem tett
mást, mint filmezte azt, ami történt. Nem adott instrukciókat, próbált kamerájával
észrevétlen maradni — amennyire ez egyáltalán lehetséges. „Ez a házaspár az új
örmény Ádám és Éva”— mondta Khachatrian. „Elölről kezdik az életet egy kietlen,
ismeretlen vidéken, hazájukban. A film mégsem optimista. Hogyan is lehetne op-
timista egy olyan nép fia, amely ellen új és új genocídiumokat indítanak az új és új
hódítók, amelyet elmúlt tíz éve alatt három életveszélyes seb ért. Az új lakók az
utolsó képsorokban csak a tarlót égetik, de ez utal az újabb országégés lehetősé-
gére is, amely eltörölhet mindent, azt is, amit ezek az emberek hatalmas munkával
elértek." Az élet dramaturgiája ezekben az országokban sokszor megrázóbb és
katartikusabb, mint a legfurfangosabban kitalált fikció. Talán ezért hozott szinte
mindegyik átalakuló ország filmese dokumentumfilmeket.
A fesztivál hangulatát ezek a súlyos témájú alkotások uralták, ez a zsűri döntésein
is érezhető volt. A fődíjat az ukrán Szergej Bukovszkinak ítélték, díjat kapott Grün-
walsky Ferenc Napról napra című filmjéért, Andrius Stonis, litván rendező Vakok
földje című dokumentumfilmjéért, a romániai Xantus Gábor két filmjéért és Viktor
Koszakovszki a Belovokért. A közönség Szőke András Citromdisznóját szerette a
legjobban, ez a közönségdíj átadásakor derült ki. 
A zsűri ötszáznegyvennégy nevezett film közül választotta ki a díjnyerteseket. De
feltehetően még ezt a néhány alkotást sem láthatja a széles közönség. 
Vitézy Zsófia
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Indul a mozgó-képhajó 
Független filmesek országos fesztiválja

(Kisalföld, 1993.05.27.)

Ma délután fél hatkor veszi kezdetét a Magyar Független Filmesek Országos Fesz-
tiválja. A rangos esemény megnyitóját Győrött, a Vasutas Művelődési Házban tart-
ják, majd az intézményben megkezdődnek a vetítések is. Ám a független, azaz
egyetlen céghez vagy gyártóhoz sem kötődő rendezők, operatőrök nem töltik az
egész fesztivált a vizek városában, hanem hajóra szállnak a filmjeikkel együtt, s
egészen a fővárosig csorognak a Duna hullámain. Közben vetítések és szakmai
viták követik majd egymást a folyamjáró fedélzetén. Ha a szervezők szándékai
szerint alakul minden, akkor holnap Győrböl indul a hajó, de ha a víz túl alacsony
lesz a Mosoni-Duna-medrében, akkor Gönyűig autóbuszokkal kell utazniuk a fesz-
tivál résztvevőinek. A minden szempontból különleges esemény nyitónapján még
a szárazföldön vetítik - kb. este 9 órától - a Vasutas Művelődési Házban a Győri
Vizuális Műhely és a Mediawave Alapítvány támogatásával forgatott filmeket. Vil-
lányi László, Szolnoki József, Hartyándi Jenő munkáival ismerkedhetnek meg azok,
akik még nem látták a mondanivalójukban és kivitelükben is korunkat idéző, do-
kumentáló alkotásokat. (fgy)

40. Országos Független Film- és VideÓ 
Fesztivál 
Győr-Esztergom-Budapest (Sződliget hajó), 1993. május 27-30.

győri díjazottak:
Különdíj: Hadarics Gábor: Ózonlyuk Abádszalók felett ▪ Hartyándi Jenő — Gren-
csó István: Valahol Közép-Európában 
Tárgyjutalom és oklevél: Villányi László: A liliom hangja 
Alkotói díj: Hartyándi Jenő 
A legerotikusabb szerelmesfilm: Villányi László: A liliom hangja 

Ózonlyuktól liliomig... - Győri filmes-sikerek

(Kisalföld, 1993.06.04.)

Befejeződött az Országos Független Film és Videó Fesztivál, melyre az idén már
nevezhettek a határokon túl élő magyar alkotók is. A különleges eseményt külön-
leges helyszínen, egy folyamjáró hajó fedélzetén tartották. A vetítésekre Győr és
Budapest közötti úton került sor. A fesztivál létrehozásában nagy szerepet vállalt
a győri Mediawave Alapítvány is. 
A nevezett filmekből az előzsűri 45 alkotást javasolt a versenyprogramban való
vetítésre. A négynapos rendezvény zárásaként a zsűri (Báron György filmkritikus,
Horváth György filmesztéta, Fazekas Bence rendező, B. Révész László rendező,
dr. Baán László filozófus, a budapesti önkormányzat kulturális bizottságának ve-
zetője, Várady Gábor független filmes) a különféle szervezetek által felajánlott díjak
közül a fődíjat Domonkos János-Dömötör Péter Útiképek: Erdély I. című filmjének
(amely a Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztiválon is a díjazottak
között volt), valamint Szőke András-Czabán György-Pálos György-Ganczer Sándor
KVB TV című filmjének ítélte oda. 
A fesztiválon több győri film is sikerrel szerepelt. A zsűri a Független Film- és Vi-
deoszövetség díját Hadarics Gábor Ózonlyuk Abádszalók felett című filmjének, a
Magyar Művelődési Intézet díját Grencsó István-Hartyándi Jenő Valahol Közép-
Európában című filmjének és a zsűri oklevelét Villányi László A liliom hangja című
filmjének ítélte oda. A zsűritől független szervezetek is adtak ki díjakat, így kapott
különdíjat Lengyel-Szolnoki-Hartyándi Madarak című és Villányi László A liliom
hangja című filmje, az utóbbi, mint a „legszerelmesebb szerelmesfilm”. A Media-
wave Alapítvány által felajánlott fiatal filmkészítők filmkészítését támogató díját
Komár István, a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendezőhallgatója nyerte.

(Kisalföld, 1993.06.05.)

Néha panaszkodunk, néha elégedetlenkedünk, hogy a világ legújabb filmjei még
mindig túl későn jutnak el hozzánk. Tesszük ezt vérmérséklet és hangulat szerint.
Egy azonban biztos, két héttel ezelőtt karnyújtásnyira volt tőlünk a világ legfrissebb
termésének színe-java. Csak el kellett utazni Cannes-be, megvárni a pár órát, míg
jegyet kap az ember a bemutatókra, és máris kezdődhetett az ámulat. Természe-

(Kisalföld, 1993.06.18.)

Szolnoki József, a Mediawave Alapítvány filmese a duisburgi (Németország) vi-
zuális fesztiválon bronzmedált nyert Prága szerintem című alkotásával. A fiatal, te-
hetséges alkotó jelenleg Szőke András A kisvakond nadrágja című filmjének
forgatásában segédkezik.

Nemzetközi diáktalálkozó Erdélyben 
Homoród volt a világ közepe 

(Kisalföld, 1993.08.31.)

A Mediawave ’93 Nemzetközi Filmfesztivál sok-sok vendége közül a szervezők
külön figyelmet fordítottak az Erdélyből, Székelyföldről érkezett fiatalokra. És nem-
csak azért, mert szülőföldjüknek akár az említése is mély élményeket kavar minden
magyarban, hanem azért is, mert a Romániában készült magyar filmek egyre szín-
vonalasabbak lesznek. A filmes kapcsolatok mára beértek, sőt, tovább fejlődtek,
hiszen az erdélyiek meghívására kisebb győri „delegáció” utazhatott el a Homo-
ródfürdőn megrendezett negyedik Erdélyi Diáktalálkozóra. 
A különleges eseményre, melyre minden diákot elvártak Romániából és a környező
országokból, érdekes módon szinte csak a magyar anyanyelvű tanulók jelezték
részvételüket. Az esemény programjainak látogatottságára, a diáktábor létszámára
így sem lehetett panasz, majd' nyolcezren gyűltek össze egymás gondjait, örömeit
meghallgatni, szórakozni, tanulni a lenyűgözően szép hegyek közelében. És akik
két mondatnál többet váltottak egymással, már úgy érezték, Homoród a világ kö-
zepe!
A találkozó filmes programjait erősítették a Mediawave-re beérkezett legjobb al-
kotások, melyeket Hartyándi Jenő fesztiváligazgató vitt el barátai, segítői kísére-
tében Erdélybe. Különösen nagy figyelem övezte a Győrött már bemutatott,
filmrészletekkel, színpadi élőképekkel illusztrált Sztriptíz című előadást, melyet
Szőke András filmrendező „követett el”' a diáktalálkozó résztvevőinek legnagyobb
örömére. F. Gy.

tesen ez még kevés magyar filmrajongónak tartozott az előnyári víkendjéhez, sze-
rencsére azonban akadtak olyanok is, akik részesei lehettek a fesztiválnak. Tóth
Erzsébet, aki kicsit a győri Merdiawave-t is képviselte Franciaországban, azon sze-
rencsések közé tartozott, akik közelről nézhették meg a világhírű sztárokat és film-
jeiket. Írásai és a mozikról hozott képek egy pillanatra felvillantják a világtalálkozó
legérdekesebb mozzanatait. Helyezkedjenek el kényelmesen a „nézőtéren”, és
merüljenek el a sztárok a csillogás világában! 
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Termékeny alkotók a vizuális művészeti 
táborban 
Novákpusztai filmélmények 

(Kisalföld, 1993.09.06.)

Tavaly Szentesen rendezték meg az ország minden részéről sereglő filmesek vi-
zuális művészeti táborát. Akkor hét film született, az alkotók ügyességét, elgon-
dolásait dicsérendő. Idén Novákpusztán, ahol a Mediawave Alapítvány
támogatásával ismét sor került az eseményre, már tizenhét kópiát kellett dobozolni
a tábor végén. 
Pár éve, amikor a videókamerák csak egy szűk réteg előjogának számítottak, még
elkülöníthető volt az amatőr és a profi filmezés. Ma már a neves szakemberek is
csak óvatosan mernek nyilatkozni e kérdésben, hiszen nem csak a filmgyárak „te-
remnek" jó, színvonalas alkotásokat. A populáris technikának köszönhetően már
egészen apró műhelyek, stúdiók is képesek arra a minősége, melyről korábban
csak álmodni mertek. S ha a minőség garantált, akkor csak az ötleteken múlik,
hogy ki milyen filmet készít. Novákpusztán pedig nem volt hiány ötletekből.
A tábor tanárainak segítségével (Pálos György, Szőke András) szinte minden tervet
megvalósíthattak a hallgatók. Ezek közül talán az egyik legérdekesebb mozi egy
improvizációs játék vágott változata. A videókamerát felállították a kastély parkjá-
ban, és egy széket tettek elé. Aki arra járt, s volt kedve a lencsébe beszélni, el-
mondhatta, miért nem tud jó filmet csinálni. Az ötlet jópofaságán túlmutató
eredmény született. Olyan film, amely szól a fiatalokról, az elhivatottságukról és a
világról, amelyben élniük kell. (Ezt a filmet egyébként a Magyar Televízió is meg-
vásárolta.) 
Ám a tábor szervezői nem elégedtek meg azzal, hogy pusztán a filmezéssel fog-
lalkozzanak. A programok között helyet kapott a vizualitás többi ágazata is. Rosta
József fotóművész kiállítása és a Xantus János Múzeum Kőtárában bemutatott
Danilo Kis színmű egyaránt sikert aratott, és nemcsak a táborlakók, de a „külsős"
látogatók között is. F. Gy.

Független filmesek jövője 
Új helyszínen rendezik a 
Mediawave-fesztivált?  

(Kisalföld, 1993.10.15.)

A közelmúltban tartotta háromnapos elnökségi ülését dr. Buglya Sándor elnökle-
tével a Magyar Független Film- és Videó Szövetség Novákpusztán. A filmes moz-

galom aktuális problémáinak
megvitatása mellett szóba ke-
rült a hazai és külföldi bemutat-
kozások számos lehetősége,
hol, hogyan legyen tájegységi
szemle, az országos fesztivál, a
győri Mediawave Nemzetközi
Vizuális Művészeti Fesztivál, és
az 1996-os UNICA világfeszti-
vál. 
E találkozó alkalmával tartotta a
Mediawave Alapítvány kibőví-
tett kuratóriumi ülését is, ame-
lyen jelen voltak a fesztivál
segítői és munkatársai. Első-
ként a kuratórium átalakulásáról
döntöttek. Dr. Haffner Szabolcs,
a kuratórium elnöke egészség-
ügyi állapotára hivatkozva kérte
tagsága és tisztsége megszün-
tetését. A kuratórium kérését el-
fogadta, és a győri független
filmesmozgalomban kifejtett
meghatározó alkotói és szerve-

zői tevékenysége elismeréseként megválasztotta a kuratórium örökös tiszteletbeli
elnökévé. Megüresedett helyére Perger Gyulát delegálták, a kuratórium elnökének
pedig Czabán Györgyöt választották. 
A tanácskozás második felében az 1994-es Mediawave-fesztivál megrendezésé-
nek lehetőségei kerültek szóba. Bár az előző évi fesztivál élénk nemzetközi és
hazai visszhangot keltett, érdeklődő közönség előtt zajlott, százötvennél több kül-
földi filmest, kritikust, fesztiválszervezőt vonzott Győrbe, mégis változtatásra kény-
szerül. Győri megrendezése elé ugyanis egyre több akadály gördül. 
A fesztivál központi helyszínének otthont adó ifjúsági ház eddig térítésmentesen
állt a rendezvény szolgálatára, a ’94-es helyiségbérleti árajánlat összege azonban

Az a másik…
Szakáll, copf és fényírás

(Kisalföld, 1993.11.26.)

Bokáig érő száraz levél az utcán, ami elvezet a házig, későn gyúlt esti lámpák
fénye üt át az ágak között, ahogy a sűrűn ültetett fák koronái zörögve egymásba
kapaszkodnak. 
Egy félemelet. Aztán a szoba, a számítógéppel, filmkazettákkal, elektromos huza-
lokkal, magnókkal és színes plakátokkal. A falhoz támasztott gitár mellett van egy
fotel birkabőrrel. 
- Mikor játszik a gitáron? 
- Most, ha kérik. Az időből van a legkevesebb. 
HARTYÁNDI JENŐ, a győri távközlési üzem tervezője ötvenhat március 13-án
született. Édesapja, aki vízügyi mérnök volt, szerette volna, ha a fia hasonló cipő-
ben jár, mert az apák már csak ilyenek, de mivel Hartyándi Jenőt mégiscsak az
elektromosság érdekelte jobban, a fővárosban elvégezte a műszaki főiskolát. Eny-
nyit az előéletről. A többi a filmé!
- Mikor kezdődött? 
- Úgy a hetvenes évek közepén. Megpróbáltuk, és csináltunk egy csomó rossz fil-
met. 
- Ne szerénykedjen. 
- Vannak őstehetségek, szobafestőből lett filmrendező, ilyenre is akad példa. Én
nem vagyok az. 
- Pedig művészként emlegetik. 
-Tudom, hogy bizonyos dolgokat jól csinálok, de nem ezen a szinten kezdődik a
művész. Viszont szervezőkészséggel megáldott az Isten. 
- Ezért is vállalja föl a filmfesztiválokat? 
- A többi között... Ebben segít a számítógép, már három éve itt hozom össze a
fesztiválokat. 
- A legfrissebb? 
- A Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztivál, harmincnégy országból 544 nevezés
érkezett rá. 
- S a főszervező a Valahol Közép-Európában című filmmel szerepelt, Grencsó Ist-
ván operatőr közreműködésével. Miről? 
- A vajdasági magyar művészeti élet változását próbáltam feldolgozni kilenc év tük-
rében. Mikor először odautaztunk, nem is tudtam igazán, mit fogunk csinálni. Szó-
val egyáltalán nem volt tudatos, tulajdonképpen az események hozták a filmet. 
- Hogyan születik egy filmtéma? 
- Mindenki másképp közelít, bennem megérnek a dolgok. A hét vagy a kilenc év
nem jellemző. Van egy filmem, ami tizenöt évig készült. A Kisörspuszta. Ez egy ki-
halt település lett, tíz-tizenöt házzal, amit megvásárolt egy közösség, festők, írók...
Rosszul mondom, először Somogyi Győző grafikus, aki Ottlik könyvéhez (Iskola a
határon) dolgozott, ő volt az első háztulajdonos. Aztán később egyre többen lettek.
Van, aki csak nyaral ott, a Somogyi például állandóan ott él a pusztán, én barátok
révén lekeveredtem, visszajártam, s közben készült a film az új telepesekről. Sok
lett az anyag, a vágás volt a legnehezebb, abból élvezhető hatvan percet össze-
hozni. Nyolcvanhétben készültem el. 
- Milyen témákat szeret? 
- Az áll közel hozzám, ahol nem csak külső szemlélő vagyok. Ahol bele tudok il-
leszkedni a környezetbe. Ehhez sok barát kell. 
- Szófukar, amit mond, azt a keveset és halkan. Hogyan teremt kapcsolatokat, ami
szerintem a filmezéshez, riportkészítéshez fontos? 
- Mindig vannak olyan emberek, akik ebben segítenek. 
- Mióta szakállas? 
- Katonaság óta. 
- Tudja, a szakáll hagyján, de hogy a végét copfba fonja? Esetleg irritáló is lehet.
Ennek is van története? 

meghaladja a városi művelődési pályázat és a megyei önkormányzat által együtt
felkínált összeget. Egyes hírek szerint beköltözik a gyermekkönyvtár az épületbe,
megváltoznak a megrendezés lehetőségének technikai feltételei is. A városban
kevés olyan épület van, amely megfelelne a fesztivál igényeinek. A kuratóriumban
felvetődött az új helyre költöztetés gondolata. 
1992-ben a fesztivál egy napja a novákpusztai kastélyban zajlott. Jó kapcsolat ala-
kult ki a szervezők és a kimlei önkormányzat között, aminek eredményeként ajánlat
érkezett a kővetkező Mediawave novákpusztai megrendezésére. A helyi Önkor-
mányzat vállalta a szükséges helyiségek kialakítását. 
A kuratórium még nem döntött, hogy több helyszínen, nagyobb létszámú közönség
előtt, a jobb infrastruktúrával rendelkező Győrben, vagy bensőségesebb légkörben,
a jó vendéglátónak bizonyuló kistelepülésen rendezi-e meg a következő fesztivált.
A döntés sürgős, hiszen már megkezdődött a fesztivál szervezése, előkészítése.
B. CSERPES LÁSZLÓ Fotó: SZÜK ÖDÖN
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- Talán igen. Azért vonzódom az etnikai témákhoz is, mert korábban voltak etnikai
problémáim, zsidónak néztek. 
- És nem az? 
- Nem, de elhatároztam, erősítem ezt a hitet, s vállalom. Pajesz, szakáll, copf. Küz-
delem naponta önmagammal és a környezetemmel, fogalmazhatok úgy is, hogy
ez olyan lelkigyakorlatféle. 
- Nemrég érkezett haza a Kárpátokon túlról. Csángókról forgat? 
- Nem először jártunk náluk, egyetlen hely, ahol megőrizték a népzenét és gyako-
rolják is. A Duna TV-nek készítünk műsort. 
- Soha nem gondolt arra, hogy otthagyja a távközlést és csak a filmnek él? 
- Nem szeretném, ha ebből kellene megélnem, nem is akarom erre felépíteni az
életemet. Persze az nem baj, ha kapok érte pénzt, mert a filmkészítés nagyon
sokba kerül... 
- Mégis mennyibe? Mondjuk az a videótechnika, amit itt látok... 
- Könnyebbet. Csak az az egy magnó ott a fehér lepedő alatt kétmillió forint körül
van. Idő kellett ahhoz is, hogy meg tudjam teremteni magam körül a szükséges
technikát, hogy ne kelljen például stúdióban vágni, ami óránként négyezer forint.
Mert ilyen is van. S egy hatvanperces film vágása több hétig tart. 
- Ha megkérdezem, melyik volt a legtermékenyebb időszaka? 
- A nyolcvanhat-nyolcvanhetes évek. Akkor még erősen politizáltam. Mikor Berecz
János a tévében ötvenhatról beszélt, ennek megcsináltuk a paródiáját, aztán a
KISZ-ről hasonló stílusban, hogy a „Jövőnk a tét”, volt ilyen mozgalmuk. Ez egy jól
sikerült sorozat.
- Mióta nem politizál? Fogadalom volt, vagy véletlenül leszokott róla? 
- Meghívtak a győri első MDF-gyűlésre. Azóta nem politizálok. 

- Tavaszra szervezi a Fényírók Fesztiválját Győrben. Miért Közép- és Kelet-Eu-
rópa? 
- Mert kelet-európai embernek érzem magam. Kijevben az ukrán fesztiválon sok
filmet megnéztünk, ez a szellemiség áll közel hozzám. Kijevben találkoztunk az
iráni kulturális attaséval, meghívott bennünket Iránba. Láttam iráni filmeket is, eze-
ket nagyon nem ismerik, pedig érdekesek, olyanok, mint mi voltunk a hetvenes
években. Fojtott a légkör, de a föld alatt, képletesen, finoman készülnek a filmek,
keresik az eszközöket, hogy elmondhassanak dolgokat... 
- Miért nincsenek ma igazi jó filmek? 
- A film az idő fényírása, ez a mottója is a tavaszi fesztiválnak. Egyszerűsítve: talán
mert nem jól éljük az időt, vagyis mert rosszul élünk az időben. 
- A számítógépen Marosvásárhelyt látom, meg dátumot. Ez is egy találkozó? 
- Sors és Képzelet címmel Magyar Filmnapok lesznek a Kultúrpalotában, december
elején. 
- Most már megkérdezem, mikor forgat? 
- Szabadságom alatt, hétvégeken. 
- S mikor dolgozik a filmen? 
- Éjjel. 
- Három gyereke van, hallottam, hogy egyszer elindult velük a Balatonra, le is értek,
aztán szépen otthagyta a családot, mert jött a téma... Mit mond a felesége? Inkább
forgasson, mint kocsmázzon? 
- Mondott már hasonlót. Ilyen eset van, sok is. 
- Mint a sapkák. Miért van itt ennyi sapka? 
- Gyűjtöm őket, de feladom, mert a gyerekek a jobb darabokat széthordják. 
- Igaz, hogy valamikor zenésznek indult? Miért éppen a gitár? 
- Bőgőztem, egyszer kölcsönkérték, s nem adták vissza. 
- Körülbelül így képzelte el az életét? 
- Pontosan nem tudom, hogyan, mit képzeltem, de azt csinálom, amit szeretek és
ettől alapvetően jól érzem magam. 
- Hogy hány filmje van, körülbelülre tudja. Hogy hány díja, azt igen? 
- Azt se pontosan. 
- Azért, mert olyan sok, vagy azért, mert nem érdekli a díj? 
- Olyan nagyon nem érdekel. 
- Olyan öntörvényű  úton jár, ha jót érzem. A Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesz-
tivál meghívóján valami ilyesmit fogalmazott, hogy új keletű közép-és kelet-európai
kulturális párbeszéd. Ezzel valamiféle egységesítésre utal? 
- Én az egyéni és nemzeti sajátosságok legteljesebb tiszteletét vallom. Arról van
szó, hogy csupán egy sokszínű világban hiszek. 
G. Szabó Mária Fotó: Szűk Ödön

Kínai filmesek Győrben

(Kisalföld, 1993. november ?)

Kína a filmes nagyhatalmak közé tartozik. Státuszát nem az Oscarok alapján kapta,
az éves „filmtermésének" köszönheti e rangot. Évente százötven film hagyja el a
kontinensnyi ország filmgyárait. Bár az utóbbi időben Kína művészei kiléptek a
nemzetközi porondra (ezt a közelmúltban kapott díjak is jelzik), de még mindig a
Nagy Fal mögött érzik igazán jól magukat. Ezért is tulajdonítanak nagy jelentőséget
a magyarok annak a filmes delegációnak, amely ezekben a napokban hazánkban
járt. A Magyar Mozgókép Alapítvány meghívására érkezett Budapestre a Kínai Film
és Tv Szövetség elnöke, a kantoni filmfesztivál igazgatója és a filmfőigazgató.
A „filmdiplomaták” programjában egyetlen vidéki látogatás szerepel. Az elmúlt héten
érkeztek Győrbe, s a Mediawave nemzetközi filmfesztivál szervezőinek, Tóth Er-
zsébetnek és Hartyándi Jenőnek a vendégszeretetét élvezték. A kínaiak a KisalföId
fővárosában is kifejtették, hogy a novemberi Aranykakas és Ezervirág filmfeszti-
válokra várnak egy magyar versenyfilmet és egy 20 fős magyar delegáció is részt
vehet a kantoni szemlén. Tizenöt magyar filmet néznek meg, ebből választják ki
azt, amelyik Kínában képviseli a magyar filmgyártást. Természetesen a Mediawave
szervezői is kihasználták a különleges alkalmat. Annak érdekében tárgyalak,
egyezkedtek a kínaiakkal, hogy tovább emeljék a Mediawave nemzetközi filmfesz-
tivál rangját. Ennek köszönhetően az ázsiai országból filmeket küldenek a jövő évi
fesztiválra, valamint egy olyan válogatással is meglepik a „stábot", amelyet a kínai
filmfőiskola anyagából állítanak össze. Sőt egy kínai zsűritagot is várhatnak a győ-
riek a fesztiválra.

23. Dunántúli Független Film-és Videoszemle 
Kaposvár, 1993. november 26-28.

győri díjazottak:
II. díj: Hartyándi Jenő — Szolnoki József (Győr): Madarak 
III. díj: Hadarics Gábor — Nagy Péter — Tanai Csaba (Győr): In memoriam Kaposi
Tamás 
Különdíj: Hartyándi Jenő (Győr): Kisörspuszta
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ába. Nyilván változtat ezen a Duna Televízió megjelenése, de igazán remélhetően
a változást az fogja hozni, ha az itteni helyi televíziók adásában is megjelennek.
Nem tartanám kizártnak azt sem, hogy itt, Romániában is terjesszünk magyar fil-
met. Hiszen itt több esélye van a magyar alkotásnak arra, hogy eljusson az em-
berekhez. 
Némethi Zsolt, marosvásárhelyi főszervező: 
- Azt hiszem, a filmnapok egyik érdekessége az, hogy a magyar nyelvterület két
„ellentétes végén" működő szervezet hozta létre. Köszönet minden támogatónak.
A győri Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány jelentős szervezési
és anyagi segítsége nélkül nem tudtuk volna létrehozni a szemlét. 
FÁBIÁN GYÖRGY

Győri filmesek sikerei 

(Kisalföld, 1993.12.08.)

November végén rendezték meg Kaposváron a XXIII. Dunántúli Független Film-
és Videószemlét. A különleges esemény célja az elmúlt év filmtermésének bemu-
tatása, zsűrizése. A szemle első három helyezettje automatikusan bejutott az or-
szágos megmérettetésre, míg a többi alkotásnak újabb előzsűrizésen kell részt
vennie ehhez. A kaposvári találkozót idén különlegesen nagy érdeklődés kísérte.
Köszönhető ez annak, hogy rengeteg film érkezett a nevezési határidő előtt alig
egy-két nappal. Így a rendezőknek az utolsó pillanatban kellett kibővíteni a játékidőt,
hogy mind a 44 filmet le tudják vetíteni. A szokásokhoz híven a zsűri nehéz hely-
zetben volt. Lukáts Andor színművész, Halmos B. Ágnes, a Magyar Televízió szer-
kesztője és Ganczer Sándor, a Magyar Független Film és Videó Szövetség titkára
azonban - a jelenlevők véleménye szerint - jó döntéseket hozott. A szemle díja-
zottjai között természetesen ott voltak a győri filmesek is. Szolnoki József-Hartyándi
Jenő Madarak 2. című 42 perces kisjátékfilmje, mely a Mediawave Alapítvány tá-
mogatásával jött létre, második díjat kapott. Míg Tanai Csaba-Hadarics Gábor-
Nagy Péter: In memorian Kaposi Tamás című 43 perces dokumentumfilmje, melyet
az esztergomi önkormányzat támogatásával sikerült leforgatni, a harmadik helyet
érdemelte ki. Veszprém megye különdíját Hartyándi Jenő vehette át Kisörspuszta
című dokumentumfilmjéért, melyet a Magyar Történelmi Dokumentumfilm Alapít-
vány és a Mediawave Alapítvány támogatásával készített el. F. GY.

Magyar filmnapok Marosvásárhelyen 

(Magyar Hírlap, 1993.12.08.)

MTI – Magyar filmnapok lesznek december 9 és 12. között Marosvásárhelyen. A
négynapos programot a Maros megyei MADISZ és a győri Mediawave Nemzetközi
Vizuális Művészeti Alapítvány szervezi. A marosvásárhelyi kulturális esemény ke-
resztmetszetet ad a magyar filmművészetről. A szemlén félszáznál több játék-, do-
kumentum- és rövidfilmet mutatnak be. Levetítik többek között a Vasvirágot, a
Szerelmet, a Szegénylegényeket és a Szindbádot.
A dokumentumfilmek zöme a ’80-as évek második feléből, illetve a ’90-es évek
elejéből való. A szemle lehetőséget teremt a határokon túl élő magyar alkotóknak
is a bemutatkozásra. A vetítéseken kívül sor kerül neves rendezők részvételével
filmes találkozókra, közönségtalálkozókra is.

SORS ÉS KÉPZELET 
Az alkotások Romániában könnyebben 
eljuthatnak az emberekhez 

(Kisalföld, 1993.12.29.)

A szervezők, a győri Mediawave Alapítvány szakemberei és a Maros megyei MA-
DISZ képviselői talán álmukban sem gondolták volna, hogy az eddig még példa
nélkül álló filmfesztivál „címét" milyen jól választották meg. Hiszen a magyar film-
művészet reprezentatív alkotásait bemutató filmnapokra induló filmeket a sors sze-
szélye folytán, minden képzeletet felülmúló módon a román-magyar határon
csaknem egy egész napon át várakoztatták déli szomszédaink határőrizeti szervei.
Így vált valósággá a Sors és képzelet fesztivál, mely évszázadnyi játék-, dokumen-
tum- és rövidfilmet mutatott be a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Érdemes meg-
jegyezni, hogy a magyar filmesek is csak úgy juthattak át a „túlsó oldalra", hogy
letagadták kilétüket. Hiszen a román szervek csökönyösségét, hogy filmeket, fil-
meseket nem engednek csak úgy be országukba, még a hivatalos külügyminisz-
tériumi felhívás sem lágyította meg. De minden baljós előjel ellenére december 9.
és 12. között nagy sikerrel rendezték meg a Magyar Filmnapokat Maros megye
fővárosában. 
A különleges kulturális csemege tömegeket mozgatott meg. Szinte minden vetítés
telt ház előtt zajlott. A közönség, románok és magyarok vegyesen, örömmel üdvö-
zölték a filmjeik után személyesen is bemutatkozó rendezőket. Simó Sándor.
Szomjas György, Sára Sándor, Gulyás János és Gulyás Gyula, Szőke András,
Buglya Sándor is természetesnek vette, hogy filmjeik bemutatását követően szót
váltson a közönséggel. A késő éjszakába nyúló beszélgetések nem a mozgókép
világáról, hanem a film, a médiák által tükrözött valódi világról szóltak leginkább.
De ezt senki sem bánta, hiszen egy ilyen nagy jelentőségű esemény már jóval túl-
mutat önmagán. 
Részletek az elhangzott beszélgetésekből 
Sára Sándor, a Duna TV vezetője:
- Mi a Duna TV-ben jó néhányszor felhívást tettünk közzé, hogy várjuk az itteni fil-
meket. De ha jól tudom, eddig egyetlenegy jött. Tehát kellenek az ehhez hasonló
összejövetelek, hogy beszélni tudjunk a problémákról. 
Simó Sándor, a Hunnia Film-stúdió vezetője: 
- Mondjuk ki amint van, az eddigi filmjeink igen szórványosan jutottak el Románi-

Eredeti dokumentumtöredékek 
a győri filmkészítés történetéből:
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1994
GYŐRBEN TÖRTÉNT  

A rendszerváltozást követően 1993-ban Győr Város Önkormányzatának Közgyűlése egyhan-
gúlag megszavazta a városi levéltár szervezeti önállóságának helyreállítását és a régi város-

házát jelölte meg az új intézmény székhelyéül. Győr Város Levéltára 1994. március 1-től
tevékenykedik az épületben.

ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 
Anglia és Franciaország között megnyílik a Channel Tunnel. A két ország közötti út így 35 per-
cet vesz igénybe. ▪ Norvégia lakossága népszavazás keretében nemet mond az európai uniós
tagságra. Ebben az évben érkezik ösztöndíjjal Magyarországra Fekete Pákó, aki mielőtt mula-
tós zenei sztár lesz, az ELTE jogi karán nemzetközi jogot hallgat. ▪ Zapatista felkelés Mexikó
Chiapas államában. Hatására a neoliberális globalizációt ellenző csoportok világszerte erő-

södni kezdenek. ▪ A ruandai népirtásban egymillió ember veszti életét. 
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Oliver Stone: SzüIetett gyilkosok ▪ Quentin Tarantino: Ponyvaregény ▪ Wong Karwai: Chunking
Express ▪ Lars von Trier: Birodalom
ÖRÖKRE ELTÁVOZOTT

február 19. — Derek Jarman filmrendező, képzőművész és író (1942) ▪ április 5. — Kurt Co-
bain, a Nirvana frontembere (1967) ▪ május 1. — Ayrton Senna brazil autóversenyző (1960) ▪

augusztus 23. — Fábri Zoltán Kossuth-díjas színház- és filmrendező (1917) 



Médiahullámokon  

(Magyar Hírlap, 1994.01.20.)

A marosvásárhelyi kultúrpalotában győri fiatalok, a Mediawave Alapítvány képvi-
selői magyar film- és videófesztivált hoztak tető alá. A program nem kis feltűnést
keltett.
— Az RMOSZ ifjúsági szervezete keresett meg bennünket egy nemzetközi fesztivál
ötletével, miután a mi győri fesztiválunkon marosvásárhelyi filmesek is részt vettek
— mondja Hartyándi Jenő — Igyekeztünk a teljes magyar filmtermést bemutatni,
beleértve a határon túli alkotók produkcióit is. Bár a hangsúly nem csupán a be-
mutatókon volt, hanem a filmesek közötti kapcsolatteremtésen is, a közönséget
elsősorban a filmek érdekelték.
— Miért éppen a Mediawave Alapítvány kapta a felkérést e fesztivál megrendezé-
sére, amikor a filmszakmának megvannak erre a „hivatalos" szervei is? 
— Talán mert jó személyes kapcsolataink vannak az erdélyi és a vajdasági magyar
filmesekkel. Mindenesetre még nem volt arra példa, hogy ennyi magyar filmes és
videós jöjjön össze a különböző országokból. Már csak ezért is érdemes volt meg-
rendezni a fesztivált. 
— Terveznek hasonló eseményt a közeljövőben? 
— Mi csupán segítői és nem házigazdái voltunk e fesztiválnak. Segítettünk pénzt
szerezni különböző pályázatokon, összeszedtük a filmeket, megszerveztük a ta-
lálkozókat. Ha kapunk felkéréseket máshonnan is, szívesen segítünk. Egyébként
az alapítványunk által szervezett fesztiválon létezik egy kisebbségi kategória is.
Az itt szereplő alkotók pedig elviszik a kezdeményezés hírét. Mindezt az állami
szervektől függetlenül csináljuk. Nem várunk külön felkérésre, s főleg nem veszünk
részt politikai kezdeményezésekben. Emiatt néhányan meg is sértődtek. 
— Elképzelhető-e hasonló fesztivál szervezése Magyarországon az erdélyi alkotók
filmjeiből?
— Ezzel az a gond, hogy Erdélyben és általában a határokon kívül nagyon kevés
magyar film készül. Játékfilm pedig egyáltalán nem. Önálló fesztiválra pedig do-
kumentumfilmek sem készülnek elegendő számban. Azt hiszem, a Magyar játék-
filmszemlén kellene retrospektív vetítést rendezni, melyen bemutatkozhatnának
többek között az erdélyi filmesek és videósok is.

Győri filmek Spanyolországban  

(Kisalföld, 1994.02.02.)

A spanyol-portugál határon fekvő kis városka, Vigo már hosszú évek óta a filmesek
téli randevúhelye. A független alkotók a Cidade de Vigo fesztiválon mérkőznek
meg egymással. Idén a győri Mediawave Alapítvány által gyártott vagy forgalmazott
alkotások is részt vesznek a nemzetközi megmérettetésen. Az előzsűri Szolnoki
József Hollandulat, Szolnoki József és Hartyándi Jenő Madarak II, valamint Har-
tyándi Jenő Az angyalok az égbe mentek című munkáját, és az alapítvány forgal-
mazására bízott két filmet (Közgáz Vizuális Brigád: Hrabal mondja, és Szőke
András: Vöcsök-csónakházi mesék) válogatta be a versenybe.

(Kisalföld, Kisalföld, 1994.04.05.)

A Mediawave 1994 előzetes programfüzete igazán megható és kedves
sorokkal köszönt arra, aki fellapozza a sárga lapfüzért. A prológ elmeséli annak,
aki még nem tudja, hogy Győr az egyetlen olyan városa hazánknak, ahol a Föld
46 országából neveztek 700 vizuális alkotást a fényírók fesztiváljára. Továbbá az
is kiderül, hogy Kimle-Novákpuszta, ahol a különleges rendezvények jó része ott-
honra talált, az egyetlen filmpuszta a világon. Mindezekből, no meg abból a tényből.
hogy a Mediawave az egyetlen olyan fesztivál, ahol a kelet- és közép-európai filmek
sajátos válogatása adja a rendezvény gerincét, következik, hogy egyetlen dolgot
tehet mindenki: elmegy a filmes seregszemlére. 
A Mediawave eddigi hagyományaihoz híven nemcsak sűrített filmes programmal
szolgál az érdeklődőknek. A vizualitás, sőt az audiovizualitás számos jeles képvi-
selője fellép a különböző előadásokon, koncerteken. Többek között a francia Jel
Színház, a Vajdasági est és Eperjes Károly, valamint Gáspár Sándor produkciói is
szerepelnek az „étlapon". De azok, akik kifejezetten zenei csemegére vágynak, a
filmfesztivál holdudvarában olyan előadókkal találkozhatnak, mint a Mezei Szilárd
Ensemble, Lajkó Félix és együttese, Dresch Mihály, Grencsó István és „bandáik".
A népzenei vonulatot, a csángó archaikus zenét, a zsidó muzsikál is hallhatják,

akiknek erre van „kihegyezve” a fülük. A megye, pontosabban Győr zenészei közül
bemutatkozik majd a Győri Ütőegyüttes, Bak Zoltán gitáros, az Art Swing és a Fri-
gid-Air.
Es természetesen a filmek! A filmek, melyekért öt kontinens rendezői, operatőrei
jönnek el Győr-Moson-Sopron megyébe. Általános és kisebbségi kategóriában ve-
títik a versenyfilmeket. Az információs programban kerülnek vászonra vagy kivetítő
képernyőjére a különböző filmstúdiók, nemzetiségek munkái. A fesztivál kisérő-
programjaként a győri Európa-teremben válogatást tekinthetnek meg a XXV. Ma-
gyar Filmszemle alkotásaiból. 
A fesztivált rendező Mediawave Alapítvány háza tájáról származik az az örvendetes
hír is, hogy a kaposvári Független Magyar Filmszemlére összesen hat, az alapít-
vány által támogatott mű jutott be. Három már korábban, és most az előzsűrizés
után ismét három: Szolnoki József: Hollandulat és Találkozás az élettel, valamint
Hartyándi Jenő Az angyalok az égbe mentek. FÁBIÁN GYÖRGY
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(Kisalföld, 1994.04.20.)

A kaposvári 41. Nemzeti Független Film- és Videófesztiválon 83 film és
videó versenyzett egymással a különböző kategóriákban. A vetítések alatt mind-
végig tapasztalhattuk, hogy bekövetkezett, amiről már elég régen beszélnek a füg-
getlenek körében, előretört az új nemzedék. A „rendszerváltásnak” köszönhetően
tényleg nehéz helyzetben voltak a döntnökök, amikor ki kellett választaniuk azokat
az alkotókat, akiket jutalomra méltattak. De minden fesztivál véget ér egyszer. És
az ünnepélyes díjkiosztón - megyénk filmbarátainak nem kis örömére - jó pár díjat
a Győr-Moson-Sopronból érkező munkák alkotói kaptak. A legjobb dokumentum-
filmért Hartyándi Jenőt jutalmazták. Ugyancsak a győri fiatalember vehette át a
legjobb operatőrnek (video kategória) járó elismerést. Mindkét esetben a Media-
wave támogatásával készítette el munkáit a győri filmes. Akárcsak Szolnoki József,
akinek Találkozás az élettel című munkáját beválogatta az előzsűri, a Glasgowban
megrendezésre kerülő 1994-es film- és videófesztivál anyagai közé. F. GY.

Országos Független Film-és VideÓ Fesztivál   
Kaposvár, 1994. április 7-10.

győri díjazottak:
Legjobb dokumentumfilm: Hartyándi Jenő: Kisörspuszta 
Legjobb operatőr — videó kategória: Hartyándi Jenő: Az angyalok az égbe mennek 
A legjobb etűd: Hadarics Gábor: Macskafű 

A Mediawave keddi programja 
Holnap megnyitó 

(Kisalföld, 1994.04.25.)

Holnap egy órakor a Győri Ifjúsági Házban elkezdődik a filmesek világfesztiválja.
A megnyitó után az orosz Ivan Maximov Take Five (öt negyed) című filmjét mutatják
be. Ezt követi az ausztrál Monica Pellizzari Sivatag, majd Barry Purves Színpadi
játék című produkciója. A híres Alexander Sotlyaniv remekműve: Az egylábúak
egyesülete zárja az első főprogram műsorát. Fél háromkor a kettes főprogramban
bemutatják a román Cristian Glodeala rendezésében készült Kapcsolatok, az ar-
gentin Juan Scoufalos Születésnap című filmjét. Miről is álmodna egy orosz, ha
nem Amerikáról, gondolta Zhleznyakov, mikor megalkotta a Babai utca vagy Álmok
Amerikárólt. A kettes főprogramot a Piemule 43 perces film zárja, amit a cseh Jana
Sevcikova rendezett. 
A kisebbségi kategóriában, délután négy órakor egy filmet mutatnak be: Xantus
Gábor Emelt fővel című 58 percesét. 

A harmadik főprogram öt órakor kezdődik az orosz Dimitny Trofimov A test élvezet
című filmmel, majd az amerikai Janis Mattox alkotása, Az árnyékok könyve követi.
Még két film fér bele a hármas főprogramba. Az egyik az ukrán Mylenko Egy szo-
morú reggel, a másik pedig a belga Lutz Gregor produkciója: az Oltárkép. 
A fél 7-kor kezdődő négyes főprogramban két filmet nézhetnek meg a belga Car-
piaux A motoros lány és az orosz Yufit Apa, meghalt a télapó! című alkotását. 8
órakor az általános kategóriában kazah filmeket mutatnak be: Abdrakhmanov Zha-
nah-Arka. Zsanebajev „Bajan a hös”. A fél tízkor kezdődő információs egyes prog-
ramban rövid francia táncfilmeket mutatnak be: A mennyegző, A szoba, Az ölelés.
A programot A lámpa című alkotás zárja. 10 órakor az általános kategória kettes
programjában egy 89 perces orosz filmet mutatnak be Chiomykh rendezésében:
Osztrák föld. 
A fél tizenkettőkor kezdődő általános kategória hármas programjában egy 84 per-
ces holland filmet nézhet a publikum: Kerhov Kyodai megcsinálja. A videómoziban
egy órától német filmeket vetítenek, fél háromtól az általános kategória ötös prog-
ramjában bemutatják a román Pastina Temesvár 1989 című, 81 perces filmjét.
Ugyancsak az általános kategóriában négy órakor dán filmeket vetítenek: Kristen-
sen Valami új, amiért meghalni, Harpenlude „Om Gud Vil". 
Öt órakor az általános kategória hetes programjában kilenc angol, fél héttől ugyan-
ebben a kategóriában a nyolcas programban hét orosz kisfilmet mutatnak be. 
Az egy órakor kezdődő kettes információs programban jugoszláv produkciókat
nézhet a közönség. Negyed négytől öt óráig a szabad periódusban a nézők sza-
badon választhatnak a fesztiválra beküldött anyagokból. 
Öt órakor az információs hármas programban elefántfilmeket mutatnak be. 
Fél hétkor a Novákpuszta 1993 anyagaiból válogatnak a rendezők. 
Kilenc órakor a kisebbségi kategória kettes programjában Doszpod Béla három
filmjét vetítik: Zötyögők. Egy nap a(porszívó)ügynök életéből, illetve Egy nap a
Krisna-hívők életéből. 
Negyed tízkor, a kilences programban levetítik Leslie Woodhead Utolsó szovjet ál-
lampolgár című alkotását (75 perc). Fél tizenkettőkor az információs programban
90 perces azerbajdzsáni filmet nézhetnek Mourad rendezésében Ifjoncok arany
bálja címmel. 
9 órától hangversenyt ad a Győri Ütőegyüttes. Tíz órától ugyancsak koncert kö-
vetkezik, a győri Bak Zoltán Trió előadásában.
11 órakor a Lopótök Színtársulat bemutatja a Don Quijote című vásárt komédiát.

FÉNYÍRÓK FESZTIVÁLJA 

(Kisalföld, 1994.04.30.)

Utolsó napjához érkezett a hét eleje óta tartó Mediawave Nemzetközi Vizuális Mű-
vészeti Fesztivál. Záróprogramként Novákpusztán délelőtt 10 órakor rendezik meg
a kelet-európai filmesek találkozóját. A beszélgetésen részt vesznek az alkotók, a
zsűri és az előzsűri tagjai, továbbá a kritikusok és az érdeklődők. A fesztivál 13
órakor ér véget.
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Véget ért a Fényírók Fesztiválja 

(Kisalföld, 1994.05.02.)

A vetítővásznakról eltűntek a képek, a videók képernyői elsötétültek. Tegnap délben
véget ért a hat napja tartó Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztivál. A
világ különböző tájairól érkezett alkotók egy utolsó szakmai értékelést követően
hazaindultak. A közel egy hét alatt több mint kétszáz filmet vetítettek le és szám-
talan különleges színházi és zenei produkció, kiállítás tette teljessé a vizuális fesz-
tivált.
A fesztivál díjait a zsűri szombaton este adta át a legjobb alkotások készítőinek. A
játékfilmek közül a fődíjat Sergei Lysenko kijevi rendező a Lezárt határ (The border
under lock) című filmje nyerte el. A fiatal ukrán rendező filmjének hőse nemcsak
az országa határát akarja átlépni, hanem mindazokat a belső határokat, korlátokat
is, amik behatárolják tudatát és cselekvőképességét. A dokumentumfilmek fődíját
és egyben a Magyar Mozgókép Alapítvány díját JoIanta Dyslewska vehette át a
Varsói felkelés krónikája című alkotásáért. 
A kisebbségi kategória díját, egy 55 perces film elkészítésének lehetőségét Jana
Sevcikova a Piemule és Jakub című alkotásának elkészítéséért kapta meg. A téma
komplett megközelítéséért és szociális érzékenységéért az általános kategória
díját Eldora Traynova bolgár rendezőnek ítélte oda a zsűri. A „Minden nap történe-
lem” Alapítvány nagy értékű támogatást ajánlott fel egy határon túli magyar kisebb-
séget vagy Magyarország mai napjait dokumentáló film elkészítéséhez. Ezt a
lehetőséget Bicskei Zoltán, a Szikfilm és a Dobó Tihamér vonásai című filmek al-
kotója kapta meg. 
A fesztiválon különdíjakat is kiadtak. A legjobb szociografikus jellegű dokumentum-
filmeknek felajánlott díjat, egy 30-50 perces magyarországi helyszínen forgatott
dokumentumfilm elkészítésének lehetőségét Hajdú István és egy győri alkotó, Har-
tyándi Jenő kapta. A fesztiválon részt vevő kritikusok az elmúlt évben is díjat nyert
rendező, Sergei Bukovsky: Táj portré, csendélet című filmjét találták a legjobbnak.
A közönségdíjat ebben az évben Jevgenyij Ivanovnak ítélték oda. Nikotin című 67
perces játékfilmjéért. CSERPES LÁSZLÓ

Mediawave – Fényírók
Báron György

(Filmvilág, 1994. július)

A szélesre nyitott kapukon dokumentum, animáció, kísérleti film és játékfilm egya-
ránt bezúdult, talán csak Spielberg maradt otthon az Oscarjaival. 
A Győri Ifjúsági Ház szürke betontömbje olyan unalmasan ronda, mint a neve,
melyre boldogtalanabb időkben elkeresztelték. Remekül illik egy posztmodern ká-
európai filmünnephez, melynek egyik elsődleges tárgya épp e csúfság tereit betöltő
művészet. Jeles álmodik ilyen kőtömböket magának, Grunwalsky, Tarr vagy Szőke;
mindazok, akik a reálisan létezőben — és itt ne csak az úgynevezett szocializmusra
gondoljunk — próbálják a dermesztő abszurditást föllelni. Installációkkal, textilekkel
takarják a csúfságot, s a kettő együttese — talán az erőlködéstől, talán a két szán-
dék és kultúra egymásnak feszülésétől — szívszorítóan széppé válik. Bent, a le-
vegős átriumban durva vásznú szalmazsákok hevernek szanaszét, rajtuk a
fesztiválközönség —mint négy éve minden májusban. Az az érzésünk támad, min-
den úgy maradt, mozdítatlanul, csak a szalma töppedt meg kissé a vastag szövésű
zsákokban. 
Hartyándi Jenő, a sejtelmesen mosolygó fesztiváldirektor is ugyanabban a gyűrt
fekete trikóban áll itt már négy éve; gondolhatnánk, el sem mozdult innen, ha nem
olvasnánk azokat a senki által meg nem cáfolt nyilatkozatokat, melyek szerint Ma-
gyarország legeredetibb fesztiváljának megálmodója postahivatali alkalmazott, aki
szabadságot vesz ki fesztiválja idejére. Pedig valaki alighanem szervezi is ezt a
szemlét: egy héten át négy teremben pereg a program, kiállítások nyílnak, magyar
és külföldi zenészek, táncosok, színjátszók produkálják magukat, van halászlé és
gulyás bográcsban a novákpusztai szép kastélyparkban — egyszóval tíz budapesti
Filmszemlén nincs ennyi szívderítő program, pedig ez, a győri, nem is kerül negy-
venmillióba, rebesgetik, maga Hartyándi is belead valamicskét a postási fizetésé-
ből. 
Mint a lentiekből talán kitetszik, ez egy tökéletes profizmussal létrehozott világfesz-
tivál, mely meg tudta őrizni az amatörizmus diszkrét báját. Egyedülálló tehát, amed-
dig a szem ellát, az ünnepélyesség alatt rogyadozó egyenfesztiválok évadján. 
Csoda-e, hogy mindenki, akinek még van füle a hallásra és szeme a látásra, ide
igyekszik, oly elánnal, hogy félő, a tülekedésben már-már elsodorják magát a célt.
Magyarán e családias szemle egyre gigantikusabbá válik, s összeroppan saját
vonzásának súlya alatt. Áradnak Győrbe a mozgóképek, az idén 46 országból
748-an neveztek, ebből válogatott ki az előzsűri 72 művet a versenymezőnybe, s
még vagy jó kétszer ennyit az egyéb programokba; alig egyharmadát tehát a be-
küldött munkáknak, de ez még így is beláthatatlanul tömény öt napot eredménye-
zett. 

Tünékennyé váltak a fesztivál határai, a szélesre nyitott kapukon dokumentum,
animáció, kísérleti film és játékfilm egyaránt bezúdult, talán csak Spielberg maradt
otthon az Oscarjaival, meg a többi nagy költségvetésű mozifilm, ezenkívül minden
megjelent itt a filmkultúrának abból a széles, de kevésbé látványos mezőnyéből,
amit — jobb híján — független vagy low budget filmnek nevezünk. 
Négy év elteltével két jellegzetessége látszik kirajzolódni a győri filmmustrának.
Az egyik a közép- és kelet-európai művek hangsúlyos jelenléte. Hogy ezt a hely
szelleme hívta elő, vagy arról van inkább szó, hogy e független filmezés mostaná-
ban főleg e tájakon erős — nem tudni. A másik jellegzetesség — a versenykiírásnak
megfelelően — a kisebbségi, s ezen belül a folklorisztikus, néprajzi tárgyú munkák
markáns vonulata, szintén aligha függetlenül a hely szellemétől. S tán van még
egy harmadik is, bár ez vélhetően nem győri specifikum: dokumentum és fikció
lüktető keveredése, épp a legeredetibb filmekben. 
Az ausztrál Lynn-Marie Milburn Álmok és emlékek című alkotásában egy Prágából
Ausztráliába emigrált idős hölgy idézi fel gyerekkori emlékeit: a régi varrodát, ahol
anyja dolgozott, a lebegő, száradó lepedőket a padláson, a finoman megrebbenő
tüllkendőt, a ház korlátját, mely mögül leselkedett, az ősz aranysárga leveleit —
olyan szépen és érzékenyen, akárha a Krúdyt fotografáló Tóth János
állna a kamera mögött. „Privát Oroszország"
— parafrazeálhatnánk
Forgács Péter ki-
tűnő dokumen-
tumsorozatának
címét Oleg Koval-
jov Halottak szi-
gete című filmje
láttán. A rendező
régi híradófilmekből,
animációs szkecs-
csekből és magánfil-
mekből idézi meg
hazája privát történel-
mét — a letűnt orosz
polgárság édes életét
— Mozart, Beethoven,
Szkrjabin muzsikájára,
filmje középpontjába a
korabeli mitikus filmsztár,
Vera Kolodnaja életét ál-
lítva. Dokumentumfelvéte-
leket helyez górcső alá
—immár nem először —
Domokos János is Várjáték
című alkotásában. Egy ősi
várrom bűzös kocsmájának
teraszán helyi falubikája kia-

bál, fenyegetőzik részegen. Domokos előre-
hátra pergeti, lelassítja és kinagyítja a hetyke gesztusokat, a fenyegetés és az
erőszak jeleit keresve —a robbanás előtti pillanatban. Új megvilágításba helyez
dokumentumokat Jolanta Dylewska A varsói felkelés krónikája című film alkotója
is. Miközben Edelmann professzor napról napra elbeszéli a felkelés történetét, a
gettó sokat idézett dokumentum képeit látjuk, ismételve, vissza-visszapörgetve,
kinagyítva. Előbb csak az öregasszony arcát, amint tiszti korbács nyúl az álla alá,
majd a német tiszt kezét, arcát, külön-külön és egyben az egész dermesztő jele-
netet, úgy, ahogyan e jól ismert felvételt soha nem nézhettük — van időnk tűnődni
és megdöbbenni. Lidércnyomásos vízióvá fordulnak át az utcai nyomor képei a
bolgár Ejdora Trajnova Neonfényes mesék című művében. Pályaudvarokon éj-
szakázó szófiai otthontalanok, csövesek életét mutatja a kamera — vélhetnénk,
erről már nem lehet újat mondani —, de a torzból és a rútból költészet születik,
amint a hideg neonfényben, fájdalmas repetitív zenére előtűnnek az alvilági akvá-
rium bentlakói. E film tárgya nem az embertelen nyomor, hanem az emberektől el-
vehetetlen büszkeség, tartás és méltóság. Hosszú időre belénk ég a kép, amint
az egyik hajléktalan kisgyerek a pályaudvari nyilvános telefonon felhívja a mese-
mondó-szolgálatot és csillogó szemekkel hallgatja az esti mesét... 
Csüggesztő sötétség ül ezeken a Kelet-Európából érkezett mozgóképeken, melyek
a külső és belső nyomorúság rondabugyrából tudósítanak. Nem vidámabbak —
miért is lennének azok —a java játékfilmek sem. A román Titus Muntean munkája,
a kesernyés című Pin l'amia négy, a haza szolgálatára kötelezett kiskatonát mutat
be, akik összevesznek egy talált húskonzerven, az erősebbek embertelenül meg-
alázzák, majd megölik a leggyengébbet. Sikertelen öngyilkossági kísérlettel kez-
dődik az ukrán Sergei Lysenko Lezárt határ című filmje. A főhős disszidálni készül,
a képsorokon összekeveredik az idő, flashbackek váltogatják egymást „mai" ké-
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pekkel, időnként egy vicsorgó fekete kutya fut át a képmezőn — az, amelyik majd
a határon megtalálja hősünket, kit a katonák a film végén oly egykedvűen lőnek
le, akár egy kutyát. A szabadság fojtogató hiányáról szól az idei zsűriben részt
vevő ukrán filmművész, Jurij Iljenko műve, a Hattyúk tava — a Zóna is, melyet va-
lamikori alkotótársa, a nemrég meghalt Szergej Paradzsanov írásaiból forgatott.
Börtönből szökött férfi rejtőzik valami sötét lyukban, melyről kiderül, hogy az or-
szágút szélén álló monumentális sarló-kalapács-emlékmű egyik zuga. Aztán az
emlékművet lebontják, hősünket fölfedezik. elfogják és visszaviszik a börtönbe... 
Némi derűt az e térségből érkezett filmek közül legföljebb az orosz Jevgenyij Ivanov
bravúros Godard-paródiája, a Nikotin, és a Leningrádban játszódó Kifulladásig-át-
dolgozás hozott a borongós vetítőtermekbe, továbbá egy orosz rajzfilmes, Ivan
Maximov néhány munkája. Maximov alighanem a legnagyobb animációs tehetség,
aki Jurij Nurstein óta a színre lépett: különös, távoli rokona lényekkel népesíti be
filmjeit. Talán a három szentendrei, feLugossy, efZámbó és Wahorn szintén meg-
elevenedtek egy kitűnő rajzfilmbeli, Varga Csaba és Igor Lazin Bestiákjában, Frank
Zappa zaklatott zenéjére. 
A programban immár három éve külön kategóriát alkotnak az úgynevezett kisebb-
ségi filmek, s ezen belül is sok a folklór-tárgyú munka. Ez első hallásra riasztónak
tűnhet, hiszen az utóbbi években igencsak megtanulhattuk, hová vezet, ha a ki-
sebbségi problémát nosztalgikus-folklorisztikus nézőpontból szemlélik. A nép ősi,
romlatlan művészete e felfogásban a romlott modernitás ellentéteként jelenik meg,
s válik atavisztikus politikai törekvések ideológiai talapzatává. Hogy ez — végső
esetben —hová vezethet, arra figyelmeztet Pawel Pawlikowskinak, a BBC-számára
készített — s a budapesti Szarajevó-filmhéten már bemutatott -- Szerb eposz című
portré filmje Karadzsicsról, a boszniai mészárosról. A képek nem a harcoló szerb
vezért mutatják, hanem az érzelmes népfit, aki néptársai körében harcias népda-
lokat énekel, iszik. mulat, népe dicső történelmét idézi, kocsmai falvédő bölcses-
ségekkel kábítja a nézőt, majd hasonszőrű néptársaival egyetemben nekivág, hogy
e bölcsességek szellemében igazítson kicsit népe és más népek sorsán. A vég-
eredményt, a harcot, a földijeit keblére ölelő vezért, miközben militáns szerb dalok
zengenek, hogy megacélozzák az akaratot és megkeményítsék a lelket. E tanul-
ságos film nem kevesebbet mutat be, mint azt, hogy adott esetben miként lesz a
harcias múltat bearanyozó folklórból tömeggyilkosság, majd a vérengzés miként
szelídül ismét hősi énekekké. 
A Mediawave e tárgyú filmjei határozottan perelnek a folklór e nosztalgikus-veretes
fölfogásával. Nem azt keresik, ami a népművészetet a modernitástól elválasztja,
hanem — Bartók szellemében — azt, ami összeköti. Domokos János—Dömötör
Péter Függöny, fel! című munkája, mely a Lopótök színtársulat erdélyi körútját kö-
veti végig, akár experimentális munkának is felfogható. Az egyik jelenetben farme-
ros-trikós magyar fiatalok arról beszélnek, mennyire örülnek, hogy
Székelyudvarhelyről Temesvárra kerültek, mert szülőhelyükön elviselhetetlen volt
az erős nacionalizmus. „Miféle nacionalizmus?" — kérdezi a riporter. „Hát a magyar
nacionalizmus" — vágják rá szép, ízes magyarsággal. 
Távol áll az idealizáló szándék Hajdú István Lászlótól is, aki Katica elment című
filmjében egy öreg cigányasszony temetését örökítette meg, valamint az Egykor
Gyimesben jártam című filmnapló készítőitől, Nesztor Ivántól és Hartyándi Jenőtől.
Hartyándi egy másik, Szolnoki Józseffel készített kisjatékfilmjében, a Madarak 2-
ben azt mutatja be a legcsekélyebb parodisztikus szándék nélkül, hogy egy sző-
lősgazda és fia bogrács melletti szűkszavú párbeszéde miként válik becketti
abszurd dialógussá. 
A Mediawave programjában egyre természetesebben fonódik egybe népművészet
és experimentális művészet. Miközben a politika a folklórt saját céljai szolgálatába
fogja és gyanúba keveri, az alternatív kultúra nagy kedvvel és erudícióval fedezi
fel valódi értékeit. A győri filmmustra, csöppet sem mellékesen, e rokonszenves
filmes, zenei és képzőművészeti törekvések találkahelye. Az Ifjúsági Ház minden
második vendége kamerával a kezében bóklászik és állhatatosan filmez, majd a
produkciók egy része feltűnik a következő év programjában: a fesztivál is a folk-
lórkincs részévé válik. A szervezők fényírók találkozójának nevezték el az ese-
ményt, de talán nem járunk messze eredeti elképzeléseiktől, ha azt állítjuk, hogy
e független filmszernle — a szó eredeti értelmében — képírás.

Hartyándi Jenő - A fesztivál főszervezője  

(Magyar Narancs, 1994.05.?)

Magyar Narancs: Mérnök vagy, postásként dolgozol, nemzetközi fesztivált szer-
vezel: meddig lehet ezt így csinálni?
Hartyándi Jenő: A fizetésemből élek. Négy éve, mióta a Mediawave megy, én egy
fillér javadalmat ezért nem kaptam. De nem akarnám örökké így csinálni. 
MN: A fesztivál idején is dolgozol a munkahelyeden? 
HJ: Nem, ilyenkor szabadságra megyek. A szabadnapok száma azonban sajnos
véges, külföldi fesztiválokra is kell utaznom, hogy személyesen tudjak meghívni
filmeket és alkotókat, és filmkészítésre is kell, hogy jusson. 

MN: Meg a család... hogyhogy a lakásod a fesztiváliroda? 
HJ: Eddig még nem sikerült egy rendes irodát szerezni. Tavaly járt nálunk egy kínai
küldöttség, az ottani Kőhalmi és kísérete, két fontos elvtárs és két érdeklődő szak-
ember. Kicsit nehezen értették meg, miközben a gyerekek körülöttünk szaladgáltak,
hogy mi ugyan nem állami Fesztivál vagyunk, de attól ez még egy létező dolog. 
MN: Mekkora a Mediawave intézményesülésének esélye? 
HJ: Nem nagyon látok esélyt. Ha rajtunk múlna, tudnánk előre lépni, de hacsak a
Magyar Mozgókép Alapítvány — amely így is a legnagyobb támogatónk — nem
fektet be még többet, nemigen lesz előrelépés, mástól pedig aligha remélhető,
hogy fenntartja a Mediawave-et. A város sem túl barátságos az irányunkban. Eddig
minden évben veszteséggel zártunk, tavaly 400 ezer forinttal, amit aztán mindig a
következő évi támogatásokból pótlunk ki. Sajnos a Mozgókép Alapítványon kívüli
szponzorok körül nagyon sok a bizonytalanság. Az ezektől érkező, pár százezres
nagyságrendű összegekre ugyan nagy szükség van, de azért ezekre építeni nem
lehet. A mostani katalógusban szereplő szponzorok egy részétől még csak ígére-
tünk van. 
MN: A nevük kinyomtatása, mint erkölcsi kényszer? 
HJ: Nehezen értik meg, hogy egy ilyen fesztivál szervezése egész éves munka,
rengeteg előzetes kiadással jár, postázás, telefon, nyomda. Fel kell tüntetni a ne-
vüket, még ha bizonytalanság is van, mert akkor legközelebb még százezret sem
adnak. Örök káosz. Kétlem, hogy valaha is tudni fogjuk, mire kezdjük el szervezni
a következőt. 
MN: Jövőre pedig még a helyszín is bizonytalan. 
HJ: Igen, a Petőfi Sándor Ifjúsági Házban most lehetünk utoljára. 
MN: Az egykori szovjet laktanyába költöztök? 
HJ: Hát az nem igazán alkalmas olyasmire, amit mi szeretnénk. Kedvezőtlen a
környezet, egy lakótelep van ott meg egy kórház, és maga az épület is olyan, ahogy
az oroszok egy kultúrközpontot elképzeltek: egy több mint ezerfős nagyterem meg
egy kicsi, nagyjából ennyi. A fesztivál második-harmadik színhelyének megfelel,
de központi helynek nemigen. Más meg egyelőre nincs. 
MN: Mindezek ellenére mégiscsak működik a Mediawave. Nem fenyeget az, hogy
túl nagyra nő? 
HJ: De, ez létező veszély. Főleg azért, mert kevesen csináljuk. Az apparátus hiánya
hátráltatja a fejlődést. Annak azonban nagyon örülök, hogy az elsőhöz képest, ahol
nagyon sok nyugati videó szerepelt, egyre inkább a film irányába tolódott el, az
idei főprogramnak már több mint a fele 35 milliméteres film. Rá kellett jönnünk,
hogy a sokkal jobb technikai lehetőségekkel rendelkező, nyugati videókísérleteknél
többnyire értékesebb művek jönnek Keletről. Talán épp ez lehet a Mediawave jel-
legzetessége — anélkül, hogy játékfilmszemlés irányba tolódna el. 
MN: Próbálkoztok filmek forgalmazásával is. 
HJ: Igen, némi bevételt is hozhat ez, de főleg a tőlünk keletebbről érkezett filme-
seknek lenne szükségük erre a segítségre. Hihetetlenül jó filmeket csinálnak, vi-
szont fogalmuk sincs, hogyan lehetne ezeket eljuttatni a nézőkhöz. Általában is
nehéz ezeknek a határesetfilmeknek a forgalmazása, hát még ha a készítőjük
mondjuk Üzbegisztánban él. Persze nekünk is évekbe telik majd, amíg igazán be-
letanulunk a forgalmazás rejtelmeibe, de megpróbáljuk. Biztató, hogy a tavalyi
fesztivál anyagából a Duna Tv többet is átvett. Sz. T.

Hartyándi Szalonnás Fluxus Jenő
Minden a föld közepe felé törekszik — gondoltam magamban, mikor megláttam
csecsen maffiózóktól ár alatt beszerzett, ékekben végződő, fonott szakállát. E szőr-
zet azonnal színvallásra készteti az embert. Ha mosolyogsz gyapjának ezen kőszáli
költészetén, elvesztél. Ha nem, van esélyed az ő bukópatak mosolyára, mely go-
noszul kezdődik, s angyalszárnysuhogásban végződik. Vagyis a Mediawave fő
szervezője kalandos tekintetű fanatikus (nem ideológiai fanatizmusról van szó,
hanem a „fesztiválcsinálás" évről évre történő szélmalomharcáról). 
Valószínűen pokoli nehéz feladat összegründolni egy ilyen jamboree-t. De, hogy
őszinte legyek, mindenki saját elháríthatatlan mániájának áldozata. Ettől még ha-

242



MEDIAWAVE 1991-1999 „Csak a szépre emlékezem” - kiadványból

243



sonlíthatna is Kézdi Kovács Zsoltra. De Szalonnás Fluxus Jenő, távközlési mérnök,
szaxofonista, s függetlenfilmes nem hasonlít. (Legyen elég most ennyi.) 
A fesztiválon két filmje is szerepel. Az egyik épp most kapta meg a 41. Nemzeti
Független Film- és Videószemlén a legjobb dokumentumfilm díját. KISÖRS-
PUSZTA címmel egy, a hetvenes évek elejétől szerveződő civil kezdeményezés
történetét dolgozta fel. Egy elhagyott faluba lecsámborgó művészek úgy döntenek,
házat építenek maguknak vályogból, téglából, sövényből. Huncut kedvükből fakad,
hogy esténként szól a zene, míg nappal inkább birkóznak, ugranak távolba nagyot,
futnak mezítláb a porban. 
Természetesen a mi népi rendőrségünk sem alszik, föltűnő a sok szakállas s osz-
tályától elidegenedett alkoholista, így presszionál. Ha utánanéznek a lakóknak,
döbbenettel látják, hogy nem éppen a lélek mérnökei közül kerültek ki. Erdély Mik-
lós, Szabados György, Dresch Mihály, Baló István s így tovább... A boldog illegalitás
és szamizdatolás aranykora. Eddig a legenda. S ha itt megállt volna az emlékezet,
ez a film sem lenne több, mint amit a Nagy Magyar Televízió távoktatási program-
jában általában pofánkba okád. De Hartyándi Fluxus kamerája rögzíti a legalizáció
és a rothadás kevésbé nosztalgikus perceit, éveit is. A 80-as éveket, amikor a ra-
vasz kádári konszolidáció ebből turisztikai látványosságot próbál csikarni. A 89-
90-es éveket, mikor az aluljáróból vidékre unatkozott maradék-ifjúság agresszív
alkoholmámorával erőszakolta meg az egykor idilli hangulatot. Nota bene: nem
illik legendaképződés esetén utánanézni a hősöknek. Szalonnás Jenő nem kíván
hazudni, s ettől műve paradigma értékű. Gondoljuk csak meg, mi mindent tört itt
darabokra, pusztán azáltal, hogy emberi hibáinknak s gyengeségeinknek kiszol-
gáltatottjai voltunk. (A film az információs programban tekinthető meg.) Másik mun-
kája Madarak 2 címmel versenyben izgatja a kedélyeket. A cselekmény méltó
folytatása Hitchcock alapfilmjének (megfőznek egy kondér paprikáskrumplit), de
némiképp el is tér tőle. A párbeszédek sebessége szinte követhetetlen. Az idősebb
vidéki lakos fölszólítja a fiatalabbat (Szolnoki József), hogy hozzon vizet a kútról.
Megteszi. Majd krumplit hámoznak. Majd esznek. Majd néznek. Majd esznek és
isznak. Így hömpölyög lávaszerűen a cselekmény közel negyven percig, mikor hir-
telen vége. Műfaja az a basztatós népszínmű, amiből mostanában egyre többet
láttunk az MTV-n. Ad abszurditása jót tesz neki, kissé olyan, mintha Samuel Beckett
Vas Gereben szellemi irányvonalát szem előtt tartva, toborzó dalt írt volna. Nohát,
Jenő ott lesz mind a vásznon, mind a széksorok között. Csak rajtunk múlik, hogy
belebonyolódunk-e fertelmes szakállába. B. T. S.

Szergej Liszenko: Határok nélkül 
Csak ülök a sötétben s nem értem. Mitől van ez? Minden kockája a filmnek hiteles.
A tekintet, a mozdulat, a táj, a fákon feketén folydogáló szomorúság, s még az ál-
latok is. Liszenko filmjében, például ez a farkaskutya egyszerre az üldözött és az
üldöző. Rémült magány mindenütt. Nem értem, mitől oly gazdag a szláv lélek, ha
kamerát tart a kezében. Hát nem tud a tömegfilm mindent maga alá söprő erejéről?
Hogy illenék már kicsit könnyebb lélekkel szórakoztatni is az új barbarizmus pénz-
fasisztáit. Mitől ez a lét alapjaira rákérdező bátorság. 
Végignézve a Mediawave keletről érkezett anyagát, elképeszt ez az egyöntetűen
magas szakmai tudás. S nemcsak a szemben, nemcsak a kézben, hanem egész
szellemi valójában teljes birtoklása a titoknak. Mikor írom e cikket, még fogalmam
sincs, hogy melyik lesz a fődíjas film. De nem kell sámánnak lennem ahhoz, hogy
megjósoljam, Liszenko esélyes. Történetében egy fiatalember próbál szabadulni.
Mindegy mitől, saját földi létezésétől vagy e kegyetlen földtől. Mert nem érdemes
élni ekkora sorvadásban. Hát fölvágja ereit. Nem sikerül. A bolondokházában pszi-
chológus próbálja visszavezetni az értelmesek szürke világába. Hát akkor nem
marad más (ha fizikai valónktól való megszabadulás is az állam jótékonyságának

ajándéka), mint a szökés. A cseh határ felé a vonaton. Majd a zsombékosban.
Stalker ihlette alvilági táj. Már csak pár lépés a szögesdrót, mikor a Kalacsnyikovból
megszólal a halál. Sem életed, sem halálod nem a tiéd. Itt nincs szabadság, sem
döntés. 
A film fekete-fehér. Mint az igazság általában. Majdnem némafilm. Minek itt be-
szélni, mikor a hallgatás is gyanús. Tehát mozi. Már kezdtem elfelejteni, milyen
érzés is egy olyan filmet látni, mely belém mar. B. T. S.
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(Népszabadság, 1994.09.17.)

A győri Mediawave fesztivál, a független filmesek, videósok immár jó hírű nem-
zetközi találkozója éjszakába nyúló, élő pódiumprodukciókkal - jelenetekkel, kon-
certekkel - is alkalmat adott a tehetségek megnyilatkozására. Eredetileg erre az
alkalomra született meg a Barkaszolók című színi játék, amely az Egyetemi Szín-
pad udvarán bővített, új kiadásban látható - ha eső nem zavarja - nyolc estén,
szeptember 18-tól október 1-jéig. Négyen játsszák (s találták ki, eredetileg a no-
vákpusztai kastélyudvaron rozsdálló, lerobbant Barkas kisteherautóra): Fülöpp
Zsolt, Hudi László, Szőke András, Tolnai Lea. A Balázs Béla-díjas filmrendező-szí-
nészről, Szőke Andrásról az már-már köztudomású, hogy amatőrként festészettel,
színjátszással, filmezéssel foglalkozott évekig, de meglepő adat múltjából, hogy
még pantomimcsoportban is dolgozott Kecskés András irányítása alatt. Ott talál-
kozott össze évekkel ezelőtt e mostani előadás másik két férfiszereplőjével. Fülöpp
Zsolt a pantomim után a modern tánc felé orientálódott, Hudi László pedig - aki
rendezőként is jegyzi az Egyetemi Színpad és a Szkéné Színház támogatásával
létrejött produkciót - a Jel Szinház társulatával csaknem nyolc éve Franciaországba
távozott. Tolnai Lea művészi pályája a jugoszláviai Vajdaságból indult, eredetileg
balerina, a zágrábi, ljubljanai, belgrádi operaházakban dolgozott, majd a szabadkai
színház tagja lett, utoljára két esztendőt a Jel Színháznál töltött Orléans-ban. (Nem
szereti, ha közlik róla, hogy a neves költő, Tolnai Ottó lánya - de hát az olvasó sze-
retni szokta, ha ilyesmiről is tájékoztatják.) A Barkaszoló tartogat néhány megle-
petést a színházhoz szokottaknak: minden bombasztikus bejelentés és az
avantgárd jelző követelése nélkül olyasfajta komplex, akrobatikus, zenés, mon-
tázselven működő „attrakció-színházat" valósít meg, amivel a húszas évek elején
egyebek közt az orosz avantgárd kísérletezett. A fiatal Eizenstein örülne, ha látná.
Cs. K.

(Kisalföld, 1994.10.12.)

A Mediawave Alapítvány ismét filmes sikert könyvelhet el. Hartyándi Jenő alkotása,
„Az angyalok az égbe mentek” című film a nemzetközi előzsűri véleménye alapján
bejutott a rangos Brno 16 elnevezésű fesztivál programjába. A két hét múlva sorra
kerülő eseményen nemcsak európai, hanem tengerentúli alkotások is szerepeI-
nek.

(Magyar Nemzet, 1994.10.27.)

A győri Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány a marosvásárhelyi
Madisszal nemzetközi filmfesztivált szervezett a marosvásárhelyi kultúrpalotában.
A ma kezdődő, vasárnapig tartó Más-virág című rendezvényen egyrészt magyar
filmbemutatók szerepelnek, másrészt azok az alkotások, melyekre a szervezők
„másság” tematikával pályázatot írtak ki.
A versenyprogramban 13 ország ötven filmje szerepel. A zsűri elnöke Simó Sándor,
tagjai: Sergej Bukovski ukrán rendező, Constantin Pizmiceru, a bukaresti filmmű-
vészeti akadémia tanára, Heltai Péter stúdióvezető, és Mráz Ferenc bukaresti do-
kumentumfilmes. A fesztiválon hét díjat osztanak ki.
A marosvásárhelyi kultúrpalota kistermében a fesztivál idején információs vetíté-
seket tartanak a győri Mediawave és az I. magyar diákfilmszemle kitüntetett mun-
káiból, vajdasági videókból és a hetvenes évek magyar függetlenfilmjeiből.

Brüsszeli kapcsolat  

(Kisalföld, 1994.11.19.)

Kellemes és egyben megtisztelő meghívásnak tettek eleget a Mediawave Alapít-
vány alkotói, amikor dobozba zárták filmjeiket és feladták őket a postán. A címzés-
ben egy belga város neve szerepelt: Brüsszel. 
Az Európában megrendezésre kerülő videófesztiválok egyik legnevesebb esemé-
nye a brüsszeli seregszemle, ahova a szervezők csak olyan filmeket hívnak meg,
melyek egyéb versenyeken már bizonyítottak. Így kerülhetett a programba Szolnoki
József „Találkozás az élettel" és Bajna Erzsébet-Hartyándi Jenő „Az angyalok az
égbe mentek" című alkotása. 
Bár a rendezők nem tudtak részt venni a filmes eseményen, maguk helyett követ-
nek küldött filmjeik mégis összekötő kapocsként „működtek”. Könnyen lehet. hogy
ezen videóknak a hatására a következő Mediawave programja még színesebb,
még érdekesebb lehet, s a brüsszeli fesztivál programjából is szerepelni fog néhány
alkotás Győrött. F. GY.

Három nővér a múzeum padlásán
A film bemutatója talán tavaszra várható 

(Kisalföld, 1994.11.26.)

A győri Xantus János Múzeum padlása még soha nem látott ilyen furcsa csapatot.
A poron kívül világosítók, hangosítók lepték el a jókora teret, hogy leforgassák az
egyelőre „A három nővér" munkacímet viselő filmet. A nagy hideg azonban közbe-
szólt, és a forgatást le kellett állítani, pedig a tervezett felvételek közel kétharma-
dával elkészült a stáb. Amint kicsit jobbra fordul az idő, azonnal folytatják a
különleges, formai újításokkal megtűzdelt Csehov-érzés munkálatait. 
A film története tulajdonképpen Novákpusztán kezdődött. Oda hívták össze nyáron
a Mediawave Alapitvány nevében az országból azokat a fiatalokat, akik érdeklőd-
nek a mozgásszínházak iránt. A csoportnak két olyan szakavatott vezetője volt,
mint Tolnai Lea (Tolnai Ottó vajdasági költő lánya) és Hudi László. Mindketten a
nemzetközi hírnévnek örvendő párizsi Jel Színház társulatában játszottak, mind-
addig, míg úgy nem döntöttek, hazatérnek és itthon folytatják, amit ott elkezdtek.
A novákpusztai táborban olyan zseniálisan ötvöződött az ő tapasztalatuk és a fia-
talok ötletei, hogy „A három nővér” témaköréből összeállított előadások szinte azon-
nal vászonra kívánkoztak. A forgatást azonban sokáig nem tudták megkezdeni,
mert az előbb említett két művésszel a hazai mozi egyik fenegyereke, Szőke And-
rás élő előadást tartott Barkaszolók címmel az Egyetemi Színpadon. 
De elérkezett az idő és a fájdalmasan gyönyörű téma, a sok-sok egyéni ötletből
összeállt forgatókönyv alapján, végre a múzeum és a városi televízió segítségével
videókamera elé kerülhetett. A film bemutatója talán tavaszra várható, könnyen
lehet, hogy egyik szenzációja lesz - akár műsoron kívül is - a
Mediawave Fesztiválnak. FÁBIÁN GY.
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MEDIAWAVE 1991-1999 „Csak a szépre emlékezem” - kiadványból
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1995
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Ausztria, Finnország és Svédország belép az Európai Unióba ▪ Meghirdetik a Bokros-csomag-
nak elnevezett stabilizációs programot ▪ Népszavazást tartanak a katolikus Írországban arról,
hogy Európában utolsóként töröljék az alkotmányból a válás tilalmát. ▪ Hat év alatt 3,7 milliárd

kilométert utazva a Galileo űrszonda megérkezik a Jupiterhez. ▪ Elkezdődnek az észak-ír 
béketárgyalások. ▪ II János Pál bocsánatot kér a nőkkel szemben elkövetett 

igazságtalanságokért. ▪ Kiszel Tünde 1995 nyarától a Budapest Televízióban szerkesztő-
műsorvezető. 

AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI
David Fincher: Hetedik ▪ Jim Jarmusch: Halott ember ▪ Joel Coen: Fargo ▪ Wayne Wang: Füst 

ÖRÖKRE ELTÁVOZOTT
január 1. — Wigner Jenő magyar fizikus (1902) ▪ október 6. — Mándy Iván író (1918) ▪ 

november 23. — Louis Malle filmrendező (1932) 



(Kisalföld, 1995.01.21.)

A hazánkban készült filmalkotások máig legnagyobb és legjelentősebb találkozója
a Magvar Filmszemle. A budapesti megmérettetésre egyszerű jelentkezéssel nem
lehet bejutni. A nagyon szigorú szakmai előzsűri csak azokat a filmeket vette fel a
programba, melyek megütötték az eddig elég magasra állított mércét. Így sokak
szerint a filmszemle, főleg a dokumentarista alkotások terén, komolyabb próbaté-
telnek bizonyul számos külföldi fesztiválnál.
Ezért is érdemel kitüntető figyelmet, hogy a győri Mediawave Alapítvány támoga-
tásával készült filmek közül négyet Is felvettek a programba. Február 6-án 19 órakor
a Chaplin moziban vetítik a KVB Ilyen az élet című filmjét, a Czabán-Szőke-Pálos
trió munkáját. Ugyanezen a napon 18 órakor a Bunuel teremben Hartyándi-Gren-
csó: Valahol Közép- Európában című moziját pergetik le a nézők előtt. Február 7-
én 18 órakor a Chaplinben a Madarak 2. kerül bemutatásra (Csöndes-Uborka).
Ugyanezen a nap a Fészek Klubban mutatják be Hartyándi Jenő Kisörspuszta
című munkáját. 
A versenyprogramban szereplő alkotásokon kívül február negyedike és nyolcadika
között a Hunnia moziban 20 órás kezdési időponttal válogatást tárnak az érdeklő-
dők elé a  Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztivál anyagaiból. Február
4-én animációs filmek, 5-én játékfilmek, 6-án dokumentumfilmek, 7-én ukrán al-
kotások. 8-án az idei fesztiválra érkezett művek szerepeinek a programon. F. GY.

(Kisalföld, 1995.02.08.)

Vidéki alkotóközösségek, filmes „munkatáborok” munkáit eddig még nem igazán
csodálhatta meg a filmszemle közönsége. Nagyon egyszerű okai voltak ennek. A
fővárosi filmgyártás uralja teljesen a hazai mozizást. Az 1995-ös esztendő azonban
kivétel, hiszen  a győri Mediawave Alapítvány négy nevezett munkája közül az elő-
zsűri hármat felvett a programba, az információs vetítéseken pedig két film szere-
pel. Czabán György-Szőke András-Pálos György Ilyen az élet és Csöndes
Mátyás-Uborka Ferenc: Madarak  című munkái a játékfilmek, míg Hartyándi Jenő-
Grencsó István: Valahol Közép-Európában című vizuális dolgozata a dokumen-
tumfilmek versenyében vesz részt. Információs vetítésre a Hartyándi Jenő által
készített Kisörspuszta című filmet, valamint az alapítvány által támogatásával lét-
rejött Ha nem az című mozit választották ki. Az utóbbi munka  különlegessége,
hogy az Bicskei Zoltán Vajdasági filmes „gyermeke”.

▪ ▪ ▪ 
Érdekesség még a Mediawave háza tájáról, hogy Szolnoki József Hollandulat és-
Találkozás az élettel című filmjeit beválogatták az I. Alpok-Adria Filmfesztiválra. A
glasgow-i Nemzetközi Fringe Film- és Videófesztiválra pedig a Találkozás az élettel
című filmen kívül meghívást kapott Hartyándi Jenő-Bajna Zsóka: Az angyalok az
égbe mentek című produkciója is. 

Beszélgetés Hartyándi Jenővel 

(Filmszemle katalógus, 1995.02.05.)

- Nektek nem kell reklám, mondtad egyszer, mert a Mediawave-t mindenki ismeri.
De az is elhangzott, hogy állandóan küszködtök a médiába való bekerüléssel. Nos,
ez itt egy lehetőség, tessék. 
- Persze, mert abszolút nem vagyunk biztosak benne, hogy milyen szinten tudunk
bekerülni a médiába. Nyilván vannak bizonyos helyek, ahol szeretnek bennünket,
bizonyos helyeken viszont nem. Ez nem egy tipikus filmfesztivál és nem is szeret-
nénk, hogyha az lenne; a filmek mellett mindig van rengeteg más program, amiket
ugyanolyan rangon próbálunk megszervezni: koncertek, színházi bemutatók, ki-
állítások, amik sokszor keverednek is egymással. Tulajdonképpen ez egy konzer-
vatív fesztivál, olyanok vagyunk, mint akik visszamaradtak a 60-as évekből. 
- Akik benne maradtak? 
- Igen, és szeretnénk is benne maradni és nem szeretnénk a ma uralkodó művé-
szeti szemléletet követni. Szeretnénk felébreszteni vagy ébren tartani a saját stí-
lusunkat, vagy azokat a töltéseket, amiket akkor kaptunk különböző helyekről. 
- Az jobb, mint ami most van? 
- Mi úgy gondoljuk, hogy jobb. Mi lázadó nemzedék voltunk, küzdöttünk, minden
ellen tiltakoztunk, mindenféle szart csináltunk, de úgy gondoljuk, hogy ez valahogy
itt maradt bennünk, és nem akarjuk ezt a mai ritmust felvenni. Mi egyre csende-
sedni szeretnénk, egyre finomodni, egyre kevésbé felszínes dolgokat csinálni. Nem
zavarna az minket, ha kevesebben jönnének, nem kell sok ember ehhez. 
- Szeretnétek magatoknak egy fesztivált, ahol jól érezhetitek magatokat, otthono-
san? 
- Igen, mi mindig ilyen fesztiválokra szerettünk volna járni, de nem voltak soha. De
közöttünk sok emberben él ez az igény. Vannak még régivágású gyerekek. 
- Ez az amikor apuka játszik
a gyerek karácsonyra vett vil-
lanyvasútjával? 
- A lényeg az, hogy ahhoz a
közösséghez, ahhoz a réteg-
hez jussunk el, amelyiket ez
a fesztivál érdekel.  
- Érted ezen a nézőközönsé-
get, meg a filmeseket, de hát
a dolog - legalábbis külső
szemlélőnek úgy tűnik - igen-
csak működik. Gondolod,
hogy sokkal több ember ke-
ring széles e világban, akinek
ott lenne a helye? 
- Nem, azt nem akarjuk, hogy
többen legyenek, nincsenek
gigantomán elképzeléseink. A
fesztivál egy kicsit már tavaly
is túllépett azon a határon,
ami kezelhető, legalábbis ál-
talunk kezelhető. Inkább a minőségi nézőközönségre törekszünk, arra, hogy azok
jöjjenek el, akiknek ez tényleg adhat valamit. Igaz, a körülményeink olyanok, hogy
nem valószínű, hogy egyhamar intézményesülni fogunk, mert nincsenek meg a
városban az ehhez megfelelő adottságok. Mi például úgy szervezzük ezt a feszti-
vált, hogy igazából nem vagyunk jóban a várossal. 
- Győr nem szereti ezt a fesztivált? 
- A benne lévő emberek szeretik, azt tapasztaljuk, mert jönnek, támogatnak, de
maga az apparátus... Mi a mai napig sem szereplünk a város költségvetésében.
Százalékokban ki sem fejezhető támogatást kaptunk a várostól az utóbbi évben.
Ezért az idén mi tettünk egy felajánlást, pont most a kultúra napja alkalmából fel-
ajánlottuk a városnak, a város kultúraszerető polgárainak és önkormányzatának
azt az összeget, amit például az előző évben otthagytunk Győrben. És azt az
image-t amit a városnak nyújtunk azzal, hogy hetvenhét cikk jelent meg rólunk, tv-
műsor, stb. Mi mindezt szeretnénk felajánlani támogatásként és azt szeretnénk,
ha legalábbis ennek az adóvonzataiból olyan győri kulturális termékeket támagat-
nának, amelyeknek országos rangjuk van. Furcsa egy helyzet állt elő, mert így mi
támogatottból átlépünk a támogató kategóriába. Mi megértjük azt, hogy a város
szegény, kevés pénz van kultúrára, ezért úgy gondoltuk, hogy mi segítünk néhány
millió forinttal.
- Nagyon gáláns. És hogyan reagált a város erre a felajánlásra? 
- Ezt a napokban várjuk. 
- Hogyan kerültek a Mediawave-es filmek a Filmszemle alatt a Hunnia moziba? 
- Az a furcsa helyzet állt elő, hogy sosem mi erőltettük a saját fesztiválanyagaink
bemutatását, hanem nagyon sok helyről keresnek bennünket, hogy bemutatókat
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szeretnének tartani. Tulajdonképpen azért választottuk a Hunniát, mert viszonylag
közel van a Szemle helyszíneihez és ha valaki át akar menni akkor megteheti. Ezt
azért szeretnénk, mert egy kicsit úgy érezzük, hogy különös helyzetben vagyunk
mi Magyarországon. Azt elértük négy év alatt, hogy külföldről, főleg Kelet-Európából
nagyon könnyen szerzünk jó filmeket, mert mostanra már kifejezetten komoly nem-
zetközi hírünk van. Ugyanakkor itthon a közönség körében, vagy egy bizonyos ré-
tegben van olyan jó hírünk, hogy egy külföldinek, főleg egy kelet-európainak rangot
jelent az, hogy a filmjét itt nálunk mutatja be, de a szakmán belül alig ismernek
bennünket, vagyis valószínűleg rosszul ismernek. Pedig egyre több hosszúfilm
jön, játékfilm meg hosszú dokumentumfilm és a négy év alatt a videóról átterelődött
a filmre a hangsúly. Nem zárjuk ki a videókat, de inkább filmeket szeretnénk és
egy bizonyos gondolkozást, amit ezek közvetítenek, tehát nem a nyersanyag ér-
dekel bennünket igaziból. A videók közül is inkább a filmes gondolkodású alkotá-
sokat szeretjük, nem a kísérleti videókat. Jön úgyis egy csomó furcsa film, aminek
a stílusa nehezen behatárolható. Ezek főleg a kisebbségi kategóriába neveztetnek,
ami nagyon jól működik. Sok Magyarországon abszolút ismeretlen felfogású do-
kumentumfilm is érkezik. Mi megszoktuk: hogy ül valaki a kamera előtt és a fejét
látjuk másfél órán keresztül, de az az érdekes, hogy a világ minden részén mást
gondolnak erről. 
— Idén mi lesz a speciális kategória? 
— Ebben az évben a zene-tánc, vagy tánczene? — nevezzük így, ha jobban tet-
szik. Igaziból itt arra gondoltunk, hogy mozgás vagy zenei alapú filmeket mulatnánk

24. Dunántúli Független Film-és Videoszemle
Szombathely, 1995. március 24-26.

győri díjazottak:
III. díj: Villányi László: Rejtőzködések (operatőr: Hartyándi Jenő)

Filmes költő  

(Kisalföld, 1995.03.28.)

A szombathelyi Dunántúli Független Filmes Szemlén szép győri siker született.
Villányi László költő alkotását, melynek elkészítésében a város szinte minden
médiája, kulturális intézménye, alkotója szerepet vállalt, bronzéremmel jutalmaz-
ták. A Mediawave bábáskodásával megvalósult Rejtőzködések című filmet a kö-
zönség a Fényírók Fesztiválján tekinthetik meg. Ugyancsak akkor látható a
Független Filmes Szemle győztese, Kotnyek István munkája, az Árnyék vetül a
porszemre.

be, de nem olyanokat, amik dokumentációs jelleggel, hanem olyanokat, amik alkotó
módon használják fel valamelyik elemet. –
-  Akkor végezetül a pontos hely és idő. 
- 1995. április 25-30. Győr és Novákpuszta.. 
MoosE
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Hartyándi Szalonnás Fluxus Jenő
egy kockázatos fesztiválról 
Bihari László 

(Magyar Hírlap, 1995.09.16.)

Idén ötödik alkalommal volt Mediawave Győrben. A Fényírók Fesztiváljára 49
országból 741 nevezés érkezett. A Mediawave mára a világ és Kelet-Európa
szabadgondolkodói számára fontos találkahellyé, kultúrdiplomáciai kapoccsá
vált. A fesztivál szervezői négy magánember saját kockázatára teremtette meg
15 millió forintos támogatásból a rendezvényt, amely a végelszámolás után lehet,
hogy deficittel zárult. Hartyándi Szalonnás Fluxus Jenő, a főszervező úgy gon-
dolja, a fesztivál kezdi túlnőni az alapítók számára még elfogadható méretet (A
díjnyertes filmeket a jövő héten vetítik a pesti Hunnia moziban.)
- Mit értünk ma független filmen? 
- Minden országban mást. Nálunk az amatőrséget értik rajta. Aki pedig elvégezte
a Filmművészeti Főiskolát, arról már az Isten se mossa le, hogy profi. Nyugaton
elsősorban az a független, aki maga kaparja össze a filmjére a pénzt. Én például
abszolút nem akarok betagozódni egy stúdióba se, mert így szabadabban tudok
mozogni. Szerencsére már van az országban tíz-húsz ember, aki ugyanígy gon-
dolkodik; ez néhány évvel ezelőtt nem volt jellemző. És ahogy a film mai hely-
zetét nézem, lassan mindenki független filmes lesz. Mert lehet, hogy Bacsó
össze tud szedni 35 milliót a filmjére, de a többség nem. 
- Van valamiféle közös szellemisége a fesztiválon bemutatott színházi, zenei,
képző- és filmművészeti munkáknak? 
- A különböző műfajokat azonos súlyúnak érezzük, csak azért csináltunk első-
sorban filmes fesztivált, mert arra tudunk pénzt kapni. Színházra például ma
senki sem adna nekünk támogatást, így a többi programra a filmes pénzekből
csíptünk le. Ilyen fajta „összművészeti fesztivált” tudatosan ma senki nem szer-
vez rajtunk kívül. 
- A pénteki díjkiosztó ünnepség után egész hétvégét betöltő buli volt a Győr mel-
letti Novákpuszta hatalmas kastélyában, festői környezetben, a Duna partján. A
meghívottak és azt érdeklődők ettek-ittak, koncerteket hallgattak, Boka Gábor
cirkuszát nézhették, volt kiállítás, színház, valódi sámánista esküvő és járhattunk
Szőke András építette igazi szaunában. Engem elsősorban az fogott meg, hogy
sok emberrel lehetett jókat beszélgetni, ami nem feltétlenül fordul elő pesti há-
zibulikon. Ön mégis elégedetlennek tűnt. Miért?
- Épp a közösségi élmény, amiről beszél lenne a fesztivál lényege. A programokat

csak körítésnek szántuk. Sajnos a Mediawave kezd
túlnépesedni, ami önmagában is baj, ráadásul sokakat
csak a buli vonzza hozzánk. Ez a lényeg ellen hat.
Gondolkoztam azon, hogy még elvetemültebb produk-
ciókat kellene jövőre szervezni, az talán lecsökkentené
a nézőszámot. A látogatók magja az a 150-200 ember,
akik minden évben eljönnek a szintén általunk csinált
Bilibáncs táborba és ez az élmény már érett közön-
séggé formálta őket.  Például a cirkuszi műsort tavalyi
bilibáncsosok készítették, tehát idén nemcsak néző-
ként vettek részt, hanem alkotóként is. Őket bizonyára
megfogta a fesztivál szelleme. De rajtuk kívül sokan
voltak itt, akik ebből semmit sem láttak, csak a csődü-
letet, a bulit, azt, hogy valami felhajtás van.
- Mi az a Bilibáncs-tábor?
- A Bilibáncs besenyő nyelven katicabogarat jelent.
Ugyanis Rábapatona, ahol a tábor szokott lenni, bese-
nyő település volt, a dunántúli viszonyokhoz képest
szokatlanul zárt közösségként megőrizte népszoká-
sait. Magyarországon kevés hagyomány maradt fenn
olyan tisztán, mint itt. Szóval a Biliháncs olyan hagyo-
mányőrző tábor, ahol nemcsak bemutatják a rnester-
ségeket a résztvevőknek, hanem azok maguk hoznak
létre értékeket saját örömükre. Nem az a fontos, ami
készül, hanem hogy közösen csinálják. Megtanulnak
mondjuk lombsátrat vagy Árpád-kori földkunyhót épí-
teni, és utána abban alszanak. A tíz nap végére telje-
sen összerázódik a társaság, mindenki megismer
mindenkit.
- Lehet, hogy rosszul teszi, ha interjút ad a Magyar Hír-
lapnak, mert még túl nagy közfigyelmet kelthet vele... 
- Igen, nekünk is egyre nagyobb dilemmát jelent, hogy
filmfesztivált nem lehet informális keretek között csi-
nálni, mert akkor a szponzorok nem adnak rá pénzt.

Így kezdődött a fesztivál... 
Határon innen és túl  

(Kisalföld, 1995.04.26.)

Tegnap délután a győri Lloydban megnyitották a Mediawave-et, a Fényírók Fesz-
tiválját. A kis protokoll után azonnal a filmek, a vizuális alkotók vették át a terepet,
megkezdődtek a vetítések. A közönségsikernek ígérkező Hüvelyk Matyi titkos
kalandjai című angol mozi volt az első a sorban, majd jöttek a többiek. Az orosz,
az amerikai, a lett, a kínai, az ausztrál filmesek „dolgozatai". A megnyitó után si-
került Hartyándi Jenővel, a fesztivál igazgatójával pár szót váltani az idén ötéves
rendezvényről. Hamar kiderült, a kezdeteknél úgy ugrottak a mély vízbe, hogy
nem tudták, kiúsznak-e a partra. A kezdeti sikerek azokat igazolták, akik hittek
abban, hogy helye van Győrben és Novákpusztán egy olyan világraszóló ese-
ménynek, amely lehetőséget ad arra, hogy Kelet és Nyugat találkozzon valahol
Európa közepén. S bár igaz, hogy a világban naponta nyitnak meg fesztiválokat,
a győri esemény híre olyan gyorsan terjedt, hogy az Oscar-díjkiosztások volt
sajtófőnöke a hama-
rosan induló doku-
m e n t u m f i l m
csatornájához innen
akar válogatni. Ezen-
kívül Amerikába két
helyre is meghívták a
Mediawave válogatott
programját. De az
igazgató ezeknél az
örvendetes híreknél is
fontosabbnak tartja,
hogy régiónkban
töltse be szerepét a
vasárnapig tartó ese-
mény. Informáljon,
szórakoztasson és já-
ruljon hozzá, hogy az
emberek megismer-
jék egymást, határon
innen, határon túl.
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Ha viszont tovább fejlődünk és egyre ismertebbé válunk, ez részben idegen attól
a szellemiségtől, amit szeretünk. A fesztivál mai formájában már nem spontán
szerveződés. Itt nagy pénzek forognak. Az a társaság, amelyik ezt szervezi, a
régi rendszerben mind olyasmivel foglalkozott, ami eltért a hivatalos kulturális
irányzatoktól. Ahogy öregszünk, kezdünk rájönni, nem az a lényeg, hogy mi ellen
dolgozunk, hanem annak a hangulatnak a megőrzése fontos, amit a régi ellen-
zéki időkben megszerettünk. 
- Elég kimerültnek látszik. A fesztivál után néhány nappal itt a dolgozószobájában
lépni alig lehet a filmektől, plakátoktól, prospektusok halmaitól. A falakon több
ezer videókazetta. Miért vállalja ezt a önkéntes szolgálatot még öt év után is? 
- Nem keresek rajta egy fillért sem, bár szeretnék. Ok, lehet hogy az alapítvány
bukik is az idei fesztiválon. Kétmillió forinttal „lógnak” nekünk különböző támo-
gatók. Mi négyen - akikből az alapítvány áll – a magunk módján megszállottak
vagyunk. Egész évben kizsigereljük magunkat, hogy működjön a dolog. Lázár
Karcsinál például két telefon csörög éjjel-nappal. Legalább ezer levélre kell vá-
laszolnunk évente. Több adminisztrátort is el tudnánk látni munkával, de nem
tudjuk megfizetni. Viszont sokat hívnak bennünket külföldre kelet-európai filmeket
vetíteni, most pl. Észak-Amerikába és Törökországba, ami már sokkal kelleme-
sebb időtöltés, mint maga a fesztivál.
- Miből él?
- Távközlési tervező vagyok a Postánál. A tervezésben a fantáziára, a kreativi-
tásra és a szervezőkészségre legalább annyira szükség van, mint a fesztivál-
szervezésben. Persze kicsit bolondnak néznek a munkahelyemen a másik

életem miatt, de szakmailag nem tudnak megszorongatni, mert nyugodtan mond-
hatom, tervező vagyok.
- Mit tervez? 
- Például a Mátyásföldi telefonhálózatot én terveztem. 
- Tavaly olvastam a Magyar Narancsban, hogy Hartyándi Szalonnás Fluxus Je-
nőnek hívják. Tényleg ez a neve?
- Sokféleképpen hívnak. Amikor a demokratikus ellenzék köreibe keveredtem,
akkor Ákos volt a nevem és ma is sokan szólítanak így. A Szalonnást Bakáts
Tibor ragasztotta rám, mert néhány évig nem ettem húst, de szalonnát igen. A
Fluxus pedig amiatt került a nevembe, mert a barátaimmal szerettünk olyan sza-
vakat magunkra alkalmazni, amiket nem értettünk. Így tartottuk magunkat például
fluxusművészeknek. De ezek csak baráti körben ismert neveim.
- Hogyan fogadta Győr városa a Mediawave-et?
- Az az érzésem, hogy irritálja a város vezetőit a dolog. Ha már nem tudnak min-
ket kontrollálni, hát inkább hátráltatnak. A helyi lap csak a kuriózum szintjén fog-
lalkozott velünk. Az Evangélikus Öregtemplomba 800 ember jött el a
Balanescu-koncertre, itt volt a pesti tévé meg rengeteg újságíró, de a Kisalföldtől
senki. Tavaly 300 ezer forintot kaptunk az önkormányzattól, miközben mi nyolc
és fél milliót költöttünk a helyi szolgáltatásokra. Tehát azt lehet mondani, hogy
inkább mi támogatjuk a várost, mint a város minket. De az ilyen tüskék csak erőt
adnak a folytatáshoz. Lehet, hogy Győrnek nem kellünk, de Kelet-Európának
igen.
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42. Országos Független Film- és Video 
Fesztivál 
Békéscsaba, 1995. június 1-4. 

Nem volt győri díjazott!

A művészet nem magánőrület 

(Magyar Hírlap, 1995.07.13.)

Művészek és kulturális szervezők kétnapos beszélgetésre gyűltek össze
Ravazdon, ahol Hartyándi Jenő, a Mediawave igazgatója látta őket vendé-
gül. Az „első ravazdi kerekasztal" kiáltványt fogalmazott meg, melyben a
jelenlévők kijelentik, hogy már nem tekintik magukat alternatív művészek-
nek, mert ez a fogalom kiüresedett. A párhuzamos kultúra képviselőit - e
kifejezést Bakáts Tibor Settenkedő és Czabán György javaslatára fogadták
el - az elkeseredés hozta össze, mert nincsenek meg a létezésükhöz szük-
séges szellemi, törvényi és gazdasági feltételek. 
A másfél napos vita részben arról szólt, hogyan határozzák meg magukat a ra-
vazdiak. Hogy kik alternatívok és kik nem, abban általában mindenki egyetért,
még sincs a szónak közmegegyezéses jelentése, sőt a vita tanulsága szerint
már nem azt jelenti, amit értenek alatta. „Az alternativitás leszűkítő fogalom, mi-
közben amit képviselünk, az a kultúra egészének megújítását célozza" - írják ki-
áltványukban, amelyet a Fekete Doboztól az Alternatív Színházak Szövetségéig
sokféle művészeti ágban működő, ismert vagy kevésbé ismert intézmény kép-
viselői írtak alá. 
Horváth György, a Titanic Filmjelenlét Alapítvány igazgatója szerint a kerekasztal
körül ülőket néhány közös jegy különbözteti meg másoktól. Lényeges bennük a
morális elkülönülés az elkényelmesedett, demoralizálódott, az állam által eltartott
művészektől; nem törekszenek mások kiszorítására; hajlamosak köztes műfajú
alkotások létrehozására, állandóan kutatják az esztétikai megújulás útjait, és
erősebb bennük a kritikai hajlandóság. Ahogy Horváth György fogalmazott, az
alternatív lét alapvető sajátsága, hogy nem megvásárolható. A jelenlévők közül
legtöbben nem a művészetükből élnek, nehéz körülmények között, mozgalmár-
ként érik el eredményeiket. Ugyanakkor akadnak átfedések, érintkezési pontok
a hivatalos kultúra és intézményrendszere, valamint a tőle megkülönböztetett
alternatív világ között. Rengeteg alternatívnak tekintett személyiség vállal sze-
replést a médiában, kér pénzt például a Magyar Mozgókép Alapítványtól, vagy
éppen privát szponzori támogatásban részesül. 
Bakáts Tibor, a Magyar Narancs kritikusa szerint az alternatív kifejezésnek ma
már nincs értelme, sőt kifejezetten káros. A hivatalos, vagy nemzeti kultúra fő-
sodrától eltérő törekvéseket gettóba zárja az alternatív megjelölés, akadályozza
a művelőit a továbbfejlődésben. Olyan meghatározás kell, amely kifejezi a kü-
lönböző irányzatok egyenértékűségét, erre alkalmas az orosz eredetű párhuza-
mos kultúra elnevezés. Voltaképpen miről folyt a vita - kérdeztük Bakáts Tibortól
—, az alternatívok peremhelyzetéről és a támogatási rendszer rossz működé-
séről vagy arról, hogy mi az alternatív művészet. — Arról volt itt szó — magya-
rázta a kritikus —, hogy ha nem határozzuk meg önmagunkat, nem tudunk
érvényesülni a piaci viszonyok között. Elértük a növekedési határainkat. A mű-

vészet egyszerűen nem csinálható tovább magánőrületként. Egyesek azt gon-
dolják, az alternatív egyenlő az ügyeskedővel, a fiatallal, az amatőrrel, a műked-
velővel. Tessék: például a Dresch Quartet nálunk alternatív, Nyugaton pedig mint
kiforrott értéket, ezt lehet a legjobban eladni. Ezért jó a párhuzamos kultúra ki-
fejezés: azt jelenti, hogy egyenrangú a nemzeti kultúrával. Sokan beszéltek Ra-
vazdon arról, miként osztják el Magyarországon a közpénzeket. — Kevesebb a
pénz, de az elosztási rendszer továbbra is a sógor-komaság elvén, politikai
szempontok és csoportérdekek szerint működik — mondta Fazekas Bence ren-
dező, operatőr. Naponta látom, hogy nálunk, a Magyar Televízióban mire költe-
nek el iszonyatos összegeket. Csak be kell kapcsolni a tévét: meg lehet nézni,
kik és milyen produktumokat hoznak létre. Abban mindenki egyetértett a ravazdi
asztalnál, hogy a párhuzamos művészetek létjogosultságát, amibe a kisebbségi
vagy a helyi kultúra is beletartozik, megkérdőjelezi a jelenlegi kultúrfinanszírozási
rendszer. A Ravazdon összegyűltek arra a felismerésre jutottak, hogy egyénen-
ként nem érhetnek el számottevő eredményt, ezért most összefogást sürgetnek.
Kultúrafinanszírozási reformot, nonprofit törvényt, egyenlő esélyeket akarnak,
és szeretnének részt venni egy tisztességesebb intézmény-rendszer kidolgozá-
sában. 
Bihari László
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2. Országos Diák Film- és Videoszemle 
Budapest, 1995. szeptember 7-10. 

Fődíj: I. Alkotócsoport (Novákpusztai Mediawave Alkotótábor): Szűk-tág 
A zsűri díja: Pallós Kornélia (Kis KT — Mediawave Alkotótábor): Húsbozót 

Hat ember összezárva 
Bihari László 

(Magyar Hírlap, 1995.09.09.)

Szőke András és a Mediawave Alapítvány három film és színházi alkotótábort
szervezett idén nyáron. Tizennégy színházi produkció és ötven filmetűd készült,
amelyekből hétfőn este válogatást mutatnak be a Merlin Színházban. A Rába
menti Novákpusztán Bérczes László színikritikus — aki olykor rendez is —ve-
zetésével öt fiatal dolgozott itt tíz napon át. Bérczes Lászlóval a táborok közös-
ségteremtő erejéről beszélgettünk.
(A tábor utolsó éjszakáján Szőke András és Hartyándi Jenő, a tábor operatőre
egy üres szobában kamerát állított fel. Egyenként beküldték az embereket, ül-
jenek le „négyszemközt" a kamerával, és beszéljenek annyit, amennyit akarnak.
A kísérletben Bérczes is részt vett. A tábor óta már eltelt néhány hét, de még
nem látta sem a saját, sem a többiek monológját. A beszélgetést most azzal
kezdtük, hogy megkértem, nézze meg a maga tizenöt perces „vallomását". Rész-
let a felvételről: „...Holtfáradtan érkeztem ide tíz nappal ezelőtt, és nem is értem,
hogy honnan jött az a félelmetes energia, ami itt megszállt: úgy dolgoztam, mint
az állat. De hogy miért?! Nem miattam történt így, az biztos, és nem is csak a
többiek miatt. Lehet, hogy egy másik helyzetben ezekkel az emberekkel esetleg
csak néhány szót váltottunk volna, vagy még azt se, és az is lehetséges, hogy
a csoportból valaki, mondjuk más közösségben passzívan vagy energiátlanul
működött volna... Tehát akkor mi volt ez az erő, ami összetartott bennünket?!
Miképpen csiszolódik egymáshoz hat ember, hogyan inspirálja a másikat? ") 
—Miről szólt ez a tábor? 
— Lehetőséget adott tizenhat és huszonhat év közötti emberek számára, hogy
tíz napig együtt lehessenek, s a munka volt az eszköz arra, hogy az együttlétük
értelmet kapjon. 
— Miért vállalkozott, hogy részt vesz benne? 
- Szeretem, ha valaki megszállottan küzd valamiért, és Szőke valóban kiküzdötte
ezeket a táborokat, idén Taliándörögdön és Szentesen is szervezett egyet-egyet.
Most már én is azon gondolkozom, hogyan és kikkel lehetne folytatni ezt a tíz
napot: ki kellene válogatni az idei három tábor száz résztvevőjéből negyvenet,
hogy legközelebb már a most elért szintről folytathassuk a munkát. 
- Mit csináltak? 
- Első nap csak beszélgettünk, aztán este adtam nekik tizenhetedik, tizennyol-
cadik századi japán és mai haikukat, válasszanak kettőt-kettőt, és csináljanak
másnapra valamit belőle. Reggel aztán megdöbbentem: nem volt abban a tíz
haikuban egy se, amiből én ilyen szintű produkciót tudtam volna rögtönözni, mint
ez az öt „gyerek". 
- Hétfőn az egyik produkcióval fellépnek a Merlinben. Milyen lesz egészen más
körülmények között találkozni? 
- Félek a találkozástól: mit fogunk kezdeni egymással? Vajon van-e mit monda-
nunk egymásnak? Ez a csapat úgy született, hogy melóztunk. Nem tudom mit
tudunk csinálni olyankor, amikor nincs feladatunk. Előadni a darabot, az „csak"
ismétlés, nem kihívás. Passzív helyzet. 
- Miért baj az, ha kiderül, hogy hétköznapibb körülmények között nem működik
egy ilyen közösség? 
- Mert mindannyiunkban nagyon pozitív élmény maradt, amit most esetleg el fo-
gunk veszíteni. 
(Részlet a videószalagról: „Furcsa, hogy ilyen rendkívüli élmény volt ez nekem.
Negyvennégy évesen, sok mindennel a hátam mögött elismert, elfogadott szí-
nikritikus vagyok, fesztiválokra járok, színházakban rendezek, híres emberek
között forgok. És mégis borzasztó fontos tíz nap volt ez itt Novákpusztán, a világ
végén.") 
- Mi a különös abban, hogy ez a tábor fontos lett Önnek? 
- Mert ez „csak" egy tábor. Vadidegenekkel. Nem is profikkal: egy bölcsésszel,
műszaki egyetemistával, néptáncossal... A produkció és a kapcsolatok el fognak
veszni. Mi ez a szakmám sokkal jelentősebbnek tűnő eseményeihez képest?!
Egy milánói vagy hamburgi fesztiválhoz képest? És mégis: ilyen fontos dolgok
alig történnek az életemben. Hogy mitől vált ilyen „sűrűvé" az ott töltött idő, az
nagy kérdés.  
- Mi lehet az a titokzatos közösségformáló erő, amivel Novákpuszta rendelke-
zett? 
- Novákpuszta lényege az, hogy nem otthon van az ember. Egy kastélyban van,
a Mosoni-Duna partján, ahol nem lehet munka előtt és után valami mást csinálni.

Tekinthetjük Novákpusztát egy lakatlan szigetnek. A szigeten kívüli szabályok
nem érvényesek. És akik vállalták, hogy összezárva dolgoznak tíz napig, azok-
nak ez tét-helyzetté vált. Folyton dolgoztunk, két-három órát aludtunk naponta.
Esténként jöttek vendégelőadók, voltak filmvetítések is, a többi három csoporttal
együtt mi is részt vettünk a közös programokon, de amikor ezeknek vége lett,
éjfél körül már megint önkéntelenül kerestük egymást, és belesodródtunk újra a
munkába vagy a darab megbeszélésébe. Az én csoportomban öten voltak. Talán
az is fontos, hogy közülük négyen Erdélyből jöttek. Nem akarom misztifikálni
ennek jelentőségét, de úgy gondolom, hogy ott a szavaknak talán még több a
hitele. Csoda tudja, mennyit számított ez, végül is alig ismertük egymást. 
- De feltételezem, hogy ilyen tíz nap után mégiscsak többet tudnak önmagukról
és a világról. 
- Ez a tábor zavarba hozza, elbizonytalanítja az embert. Mert úgy tudunk maga-
biztosan mozogni a világban, ha leegyszerűsítjük a róla alkotott képet, és amikor
a kép kerek, sokan elveszítjük az ártatlanságunkat, elfelejtjük, hogy valamikor
még kíváncsiak voltunk. Ha aztán valami újjal találkozunk, zavarba jövünk. Ezért
kerülik sokan az olyan helyzeteket, mint amit például egy hasonló tábor teremt-
het. Szólamnak hangzik, de '89 után sokkal jobban leegyszerűsítjük az egymás-
ról alkotott képünket. Mindenki kirakta magára valamelyik párt vagy szekértábor
plecsnijét - és ha nem, akkor kirakták rá mások -, az emberek beskatulyázták
egymást, nem állnak szóba a másik skatulyába tartozókkal. Egy olyan helyzet-
ben viszont, amikor hat ember tíz napra össze van zárva, azzal szembesülünk,
hogy nem működnek a skatulyák, kiismerhetetlenek vagyunk - annyira gazdagok
és sokfélék, amennyi skatulya nem is létezik.

MEDIAWAVE - Film, videó, performance  

(Kisalföld, 1995.11.25.)

Megkezdődtek a Mediawave’96 - Fényírók fesztiválja előkészületi munkái. Je-
lenleg a nevezési lapok postázása folyik a világ minden részére. Amennyiben a
tendencia, amely már tavaly is éreztette hatását, továbbra is érvényben marad,
akkor a következő fesztiválra már minden kontinensről érkezik pályázó. Ez több
száz filmet, performance-t és videoeffektusokra épülő alkotást jelenthet. Így nem
is tűnik olyan futurisztikus elképzelésnek, hogy a fiatalok körében is oly népszerű
Mediawave végleg felzárkózik a nagy nemzetközi fesztiválok sorába. 
Most pedig következzen három rövid hír a Mediawave Alapítványhoz kapcsoló-
dóan. 
1. Antalyai (Törökország) Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál versenyprogramjában
több Mediawave-film is szerepelt. A bemutatott filmek közül Szolnoki József Ta-
lálkozás az élettel című filmjét a nemzetközi zsűri különdíjjal jutalmazta. 
2. A Budapesti Őszi Fesztivál keretében megrendezendő Nemzetközi Videotánc
Szemle programjába beválogatták Villányi László Rejtőzködések című táncfilmjét
(tánc: Szántai Hajnalka, koreográfia: Bombicz Barbara, fényképezés: Hartyándi
Jenő és Szolnoki József), amely a Mediawave Alapítvány gyártásában, a Győri
Balett, a Győri Nemzeti Színház és a Győri Városi Televízió támogatásával jött
létre. 
3. Győrbe látogatott a bécsi Kulturkontakt képviselője, a Mediawave '96 - Fényí-
rók Fesztiválja támogatása ügyében. A jelentős kelet-európai fesztiválokat, ren-
dezvényeket támogató szervezet 1996-ra a Mediawave Alapítványt választotta
magyarországi támogatottjául. 
4. A Mediawave Alapítványt meghívták Kínába a Sanghaji Nemzetközi Filmfeszti-
válra, valamint Pekingbe, ahol a Filmakadémián és a Dokumentumfilm Stúdióban
készült alkotásokkal szeretnék megismertetni a fesztivál képviselőit. A sanghaji
fesztivál programjában szerepel Szőke András Kiss Vakond című filmje is.

Eredeti dokumentumok a győri filmezés történetéből:
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1996
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Megszületik Dolly bárány, az első sikeresen klónozott emlős ▪ Kína, Franciaország, Oroszor-
szág, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok aláírja az atomrobbantások átfogó tilalmá-

ról szóló egyezményt ▪ Il. János Pál pápa levelében a katolikus vallással
összeegyeztethetőnek írja Darwin evolúciós elméletét. ▪ A TESCO novemberben megnyitja

első budapesti hipermarketjét. ▪ Budapesten megnyílik az első Multiplex mozi. ▪ Az év végén
Japánban megjelennek az első DVD lejátszók. ▪ Az évtized második felében az Észak-Koreát

sújtó éhínség több százezer, más becslések szerint több millió ember halálát okozza. 
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Lars von Trier: Hullámtörés ▪ Aki Kaurismaki: Gomolygó felhő ▪ Milos Forman:  Larry Flint   
ÖRÖKRE ELTÁVOZOTT

március 13. — Krzysztof Kieslowski lengyel filmrendező (1941) 



Műsorgyártók  

(Kisalföld, 1996.01.06.)

A titkok kapuja. A szegővarrás mögött, közvetlenül a Hrabal úrtól elcsent csel-
lengő zsebjátékok között található. Aki ide benyúl, az hagyjon fel minden re-
ménnyel, mert elképesztő, ami reá vár. Vagy varr? 
A Zsebcselek nemcsak a híres cseh író egyik kötetének címlapját díszíti immár.
Két győri fiatal, Szolnoki József és Buzás Mihály „lenyúlta" az ötletet, és a Győri
Városi Televízióban egy sorozatot készített (készít) a beszédes szóösszetétel
mint főcím alá. Harmadik társuk Lengyel Sándor, aki Bábolnán segíti a munká-
latokat. Ugyanis ott készül el a végleges, úgynevezett vágott anyag. A műsorban
minden megtalálható, ami felkavaró, ami szokatlan, ami más, mint amit eddig
megszokott a televíziózást kedvelők sokasága. Talán ezért is van az, hogy a fi-
atalos lendülettel, rengeteg ötlettel elkészített dolgozatok sokak számára annyira
emészthetetlenek, hogy inkább nem is nézik őket. Jó, az vitathatatlan, hogy akad
egy-két fárasztó móka, mint például a sportrovat néhány betéte, esetleg a tyúkot
szuggeráló műsorvezető, de az összkép mégis biztató. Főleg a kiegészítésekkel
együtt. Mert akadnak neves vendégek a műsorban, mint például Szőke András
filmrendező. 
A lelkesedésből, anyagi ellenszolgáltatás nélkül dolgozó alkotók, akik egyéb te-
rületen, filmezés, színjátszás, már letették a garast, azonban nem adják fel (sze-
rencsére!). Úgy érzik, helyük van a helyi médiában, és annak a műfajnak is helye
van, amely egyelőre még nem kategorizálható, de biztatónak és kezdetnek egya-
ránt nevezhető. 
FÁBIÁN

Mediawave — csak külföldieknek? 

(Magyar Hírlap, 1996.02.12.)

Negyvennégy országból eddig közel ötszáz film érkezett az idei Mediawave fesz-
tiválra, amely április 29-én kezdődik Győrben. A pénzügyi nehézségek és a gaz-
dasági szabályok változása miatt ezúttal előfordulhat, hogy kiegészítő színházi,
illetve zenés programok alig lesznek, és csak külföldi fellépőket tudnak meg-
hívni, hazaiakat nem. 
A Mediawave a szabad szellemű filmes alkotók seregszemléje, akik divatoktól
független úton járnak. A győri rendezvény a Magyar Játékfilmszemle mellett a
legnagyobb hazai filmfesztivál, amely azonban állami költségvetésből folyamatos
támogatást nem kap. A szervezők saját felelősségükre vállalják minden évben
a hatalmas seregszemle anyagi kockázatát. A zavartalan működéshez legalább
tizenötmillió forintra lenne szükség, erre azonban évről évre kisebb az esély.
„Sajnos a demokrácia kifejlődésével egyre csökken a pályázható források
száma" —mondta lapunknak Hartyándi Jenő, a fesztivál főszervezője. 
Az idei programban a tizenhat és harminchat milliméteres filmek veszik át a ve-
zető szerepet a videótól. A kínálat ismét rendkívül széles lesz: érkeztek pálya-
művek például a fiatal filmeseket felkaroló Coppola-stúdiótól, ahol az
amerikaiaknál megszokott magas technikai színvonalon az amerikai médiában
szokatlannak számító filmek készülnek. Látható lesz a kanadai Mike Hoolboom
fekete-fehér, szöveg nélküli játékfilmje, amely az AIDS-beteg rendező talán utolsó
vallomása. Különös figyelemre tarthat számot az afrikai pigmeusokról szóló belga
mű, amely a dokumentum- és a játékfilm keveréke: nincs benne narráció, sem
interjúk, kizárólag a valós életben zajló eseményeket rögzítették az alkotók. A
Mediawave idén különös figyelmet szentel az amerikai indiánoknak. A tervek
szerint meghívnak indián zenészeket, illetve színjátszó csoportot, utóbbiak egy
indián eposzt fognak előadni. Czabán György, a Mediawave Alapítvány kurató-
riumának elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy a hazai filmszakma gyér ér-
deklődést mutat a Mediawave iránt, idén körülbelül huszonöt magyar pályázat
érkezett — ugyanannyi, mint például Venezuelából. Ennek Czabán szerint talán
az is lehet az oka, hogy egyetlen filmes szaklap sem közölte a pályázati feltéte-
leket. 
A győri fesztivál különleges szellemiségéhez minden évben hozzájárulnak a ki-
egészítő színházi és zenés programok. Sajnos a honoráriumokat terhelő negy-
venszázalékos járuléknak Hartyándi szerint egyenes következménye lesz az,
hogy a művészek ugyanilyen arányban felemelik a saját gázsijukat. Emiatt köny-
nyen előfordulhat, hogy a külföldi művészek előnyösebb helyzetbe kerülnek,
mint a hazaiak, annál is inkább, mert egyes országok kulturális intézetei támo-
gatják alkotóik utaztatását. A Mediawave — a nemzetközi gyakorlathoz híven —
mindig meghívja a versenyprogramba beválogatott filmek alkotóit. Idén erre talán
már nem lesz lehetőség. Mint a fesztivál főszervezője megjegyezte, az is meg-
eshet, hogy a záróünnepségen nem lesz kinek átadni a díjakat. 
Bihari László

Filmszemlélődés (részlet)

(Kisalföld, 1996.02.16.)

…A huszonhetedik nagy vívmánya, hogy a haldokló nagy stúdiók mellett sok
független alkotóközösség filmjét is programjára tűzte. Mert az a plusz, ami sok
esetben hiányzik a nagy stúdiók – ha egyáltalán még vannak – munkájából,
eleve, helyzetüknél fogva megvan a függetleneknél. Hiszen ők nem rendelkez-
nek pénzzel, technikával. Lehetőségeik erősen korlátozottak, így csakis ötlete-
ikre,  jól kiszámított gegjeikre, amatőr módon profivá érlelt tudásukra
támaszkodhatnak. A Váratlan utazás, a Nagy húsleves, a Kettévágott a játékfil-
mek között üdítő színfolt. Külön érdekesség, hogy a szemlén  a győri Mediawave
Alapítvány által készített művek is helyet kaptak. A 9 haiku, A három nővér méltó
vetélytársa a többi alkotásnak. Színvonaluk, gondolatiságuk is a győri műhely
és az ott dolgozók munkáját dicséri.
A filmszemle véget ért. Abban a szerencsében csak nagyon kevesek részesültek,
hogy minden „dolgozatot” megtekinthettek. És félő, hogy a forgalmazók csak a
nagyokat dobják piacra, a többieknek pedig be kell érni azzal, hogy talán a tele-
vízió, esetleg a kamaramozik műsorára kerülhetnek. FÁBIÁN GY.

25. Dunántúli Független Film-és Videoszemle  
Dombóvár, 1996. február 16-18.

győri díjazott:
II. díj: Hartyándi Jenő — Hudi László: A három nővér 

264



18. Országos Néprajzi Független Film- 
és Video Fesztivál 
Dombóvár, 1996. február 16-18.

győri díjazott:
III. díj: Hartyándi Jenő: Gyimesi film-üzenet

43. Országos Független Film-és Video 
Fesztivál 
Szombathely, 1996. március 28-31.

győri díjazott:
Speciális különdíj: Hartyándi
Jenő: Gyimesi film-üzenet 
Legjobb színészi teljesít-
mény: Hartyándi Jenő —
Hudi László: A három
nővér 
Különdíj: Novákpusztai
Mediawave Alkotótábor:
Szűk-tág ▪ Aszód — Me-
diawave Alkotótábor:
RAP 

(Magyar Hírlap, 1996.04.05.)

A kínálat kezdi szétfeszíteni a magyar független film- és videó-
szemle kereteit, ezért valószínűleg jövőre külön kategóriákban fogják díjazni az
amatőr és a profi független filmesek munkáit. 
A legnagyobb vita a Közgáz Vizuális Brigád A kenyereslány balladája című filmje
körül alakult ki, amely profi megformálása folytán méltán indult a magyar játék-
filmszemlén is —mondta munkatársunk kérdésére Péterffy András rendező. A
zsűri kiemelten méltatta Czabán György és Pálos György említett nagyjátékfilm-
jét, mint az első, valóban független professzionális produkciót, de díjat nem adott
rá. 
A fődíjat idén ismét Kotnyek István kapta, ezúttal Gerócs Lászlóval közösen ké-
szített Égő körte című filmjéért. Kotnyek Péterffy András rögtönzött meghatáro-
zása szerint „mozgóképzőművész". 
A zsűri azokat a szerzőket díjazta, akik a saját egyéni látásmódjukhoz ragasz-
kodva ellenálltak a televízióban uralkodó ízlésterrornak. 
Ilyennek bizonyult a Domokos János és Dömötör Péter szerzőpáros, akik a zsűri
speciális különdíját nyerték el egy falu nemzetiségei közt elmérgesedett régi el-
lentétet bemutató Ippi-Apacs című dolgozatukkal. Erre is, mint a másik külön-
díjas, Hartyándi Jenő Gyimesi filmüzenetére jellemző, hogy az angolszász
területről mára nálunk is elterjedt, narrációt interjúkkal váltakoztató, „szájba
rágós" riportfilmstílus követése helyett az alkotók igyekeztek önmagában meg-
mutatni megfigyelésük tárgyát, olyan szituációkat „kilesve", amelyek kommentár
nélkül is kifejezőek. 
Bi. L.

A filmek a vámon maradnak?
Hétfőtől Mediawave Fesztivál Győrött

(Magyar Hírlap, 1996.04.25.)

A győri Mediawave Fesztivál hétfőn kezdődik, és egy héten át tartja izgalomban
a kísérleti filmművészet rajongóit. Tavaly Ázsiáé volt a főszerep, idén Latin-Ame-
rika kap megkülönböztetett figyelmet a filmes és a kiegészítő programokban.
Feltéve, hogy sikerül addig az összes filmnek átjutnia a vámon. 
A Mediawave lassan az egész világ újító törekvésű filmeseinek felvonulásává
válik:  idén már 51 országból 893 nevezés érkezett Győrbe. A külföldi filmek nagy
része azonban még mindig a vámhatóság raktáraiban rostokol, a művészek a
vámtörvény tavasszal megváltoztatott rendelkezéseit még nem ismerve, a ko-
rábbi előírásoknak megfelelően adták postára a kópiákat. Hartyándi Jenő fő-
szervező szerint ez akár meg is hiúsíthatja a tervezett programot. Laczó László,
a VPOP szóvivője lapunk kérdésére elmondta, hogy ez a probléma megoldható,
ha a Mediawave egy kezességvállalási engedéllyel bíró vámügynökséghez for-
dul. Az új vámtörvény értelmében egy ilyen ügynökség garanciát adhat arra,
hogy a filmeket a fesztivál után haladéktalanul visszaküldik a feladóknak. 

A hatalmas nevezési kínálatból 85 művet választott ki az előzsűri a fiction és
non-fiction kategóriákból álló főprogramba. A versenyfilmek

között évről évre csökken a videó
aránya, az

idei művek mintegy
négyötöde celluloidszalagra készült. A műfaji kí-

nálatban a játék- és a dokumentumfilm mellett erős mezőnyt képvisel az
animációs-, valamint a táncfilm is. Látható lesz a torontói Crossing Road fesztivál
számos díjnyertes alkotása is. A Mediawave idén különös figyelmet szentel a
latin-amerikai és az indián kultúrának. Nem csak a filmvásznon lehet majd is-
merkedni e távoli világgal, hanem személyesen is: kanadai támogatással film-
készítők, táncművészek, színházcsinálók érkeznek Győrbe. 
A fesztivál szervezői egyre elkeseredettebb harcot vívnak a támogatásokért. Fő
támogatójuk a Mozgókép Alapítvány, emellett számos külföldi szervezet teszi le-
hetővé, hogy egyáltalán még létezzenek. Mivel ez sokak közös problémája Ma-
gyarországon, különös érdeklődésre tarthat számot az a szeminárium, amelyet
a fesztivál keretében tart az Európa Tanács küldöttsége az európai kultúratámo-
gatási rendszerről. A hitvány anyagi helyzetet több itthoni cég bőkezű felajánlá-
sával ellensúlyozzák, például Kodak, a Filmlaboratóriumi Vállalat, az Intercom
és a győri önkormányzat nyújtott segítséget. 
Az egész hetes vetítéssorozatot a hétvégi novákpusztai lazítóprogramokkal eny-
hítheti a közönség. A Győrtől harminc kilométerre fekvő vízparti kastély kertjébe
performance-ra hívja a vendégeket a Lopótök együttes az egzotikus tájakról ér-
kezett vendégek társaságában. 
Bi. L.
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BEFUTÓ

(Magyar Narancs, 1996.05.05.)

Nem a százméteres gátfutás hajrájáról van szó, hanem arról a nagyjából ugyan-
olyan hosszú filmszalagról, mely az idei Mediawave vetítéseit bevezette. Mi lehet
ebben érdekes? —hiszen egy fesztivál szignálja ritkán akar emblematikus lenni,
ritkán készül műalkotásigénnyel, sokkal inkább a figyelem konszolidálásának
praktikus szándékával. A tárgyalt szignál készítője — rendhagyó módon maga
Ravazdi Jenő fesztiváldirektor — is így nyilatkozott műve indítékáról, mégis, ez
a föltűnően hosszúra, mintegy három és fél percre nyúlt befutó filmszalag több
figyelmet érdemel. 
Kézenfekvőnek tűnik, bár a világ fesztiváljain szokatlan dolog: az eddigi díjnyer-
tes filmek emlékezetes képsoraiból komponált etűd pereg. Először a Neonfényes
mesék otthontalan bolgár koldushada - egy papa álmában törökül énekel -, majd
A varsói gettó tragikus sorsú örökre költözködői vonulnak, nagyon-nagyon hosz-
szú sorokban, aztán a felejthetetlen Belov család, végtelen sztyeppék időből
kiszakadt lakói, majd rutén apóka a máramarosi havasokból három húrú hege-
dűjén húzza. Bolgár, orosz, lengyel, cseh filmek - hol vannak hát a többiek, a
nem régióbeli díjnyertesek? Persze ismerjük a választ, a Mediawave egyik leg-
fontosabb szándéka, hogy e térség értékeinek felmutatója és közvetítője legyen.
De ne elégedjünk meg ennyivel, hiszen tudjuk, a képek néha többről beszélnek,
mint amit alkotójuk mondani akar, sőt, néha az is megeshet, hogy a képek rava-
szabbak még a fesztivál igazgatójánál is, akinek másik, filmkészítő énje pontosan
tudja ezt. Ezért valószínűleg nem véletlen, hogy az említett gyöngyszem annak
a mítoszteremtő szándéknak az emblematikus sűrítménye, mely a Mediawave,
meglehet, nem deklarált, de talán legfontosabb célja. Mert igaz, hogy a gazda-
sági és politikai integrációt az asszimiláció fogja megteremteni, ám a kulturális
helyezkedésben ennek éppen az ellenkezőjére lesz szükség: igen markáns, na-
gyon karakteres saját képekre. Ma a Mediawave az egyik legfontosabb helyszín,
ahol ez a felismerés régiószinten tudatosodhat, s ahol persze maga a kép is ala-
kul. 
Milyen legyen 
Kelet-Európa új arculata 
és kulturális különbözőségének mítosza? Hogyan lehet alternatív értékrenddé
átformálni az évszázados különállást? Nos, nézzük a Mediawave kínálta recep-
tet! Legfontosabb hozzávalók: a tradicionális életforma, természetes, veleszü-
letett alternativitásában és pőrén, a folkloristák közvetítő gesztusa nélkül, aztán
csipetnyi vadság, tájaké és embereké, de távol Szibériától, világtól való elzártság,
de a kutató tekintet nem másokhoz viszonyít, hanem a még létező lokális uni-
verzumokat fürkészi, aztán kellenek igazi drámai hősök, kiszolgáltatottak és el-
nyomottak, akik mégis büszkék és szabadok, s persze a fazék tetején szorító
fedőként a gőzt magas nyomáson tartó történelem. Lényeges, hogy mindez nem
egy meglévő rendszeren belül elképzelt alternatíva, és nem valamihez képest
fogalmazza meg magát, hanem minden esetben önálló és teljes univerzum, kom-
pakt életdarab, melyben a szereplők szabadságát látjuk, persze megtörve és
bekeretezve a körülmények által. 
'89 után, 
részben a váratlan találkozásnak köszönhetően, a régiónak megadatott az a
szerencsés pillanat, hogy átgondolja, mit jelent számára a szabadság, mielőtt
felkapaszkodik a nyugati gyorsra. Más kérdés, ki hogyan élt - élt-e egyáltalán -
ezzel a lehetőséggel. Néhány évvel ezelőtt, a fesztivál díjkiosztóján Tolnai Ottó
arról beszélt, hogy a szabadságot ne ideológiai klisék szerint képzeljük el, és
próbáljuk folyamatosan keresni mindenekelőtt önmagunkban s persze körülöt-
tünk mindenhol a világban. S ezt azért mondta éppen akkor és éppen ott, mert

A Mediawave, mint olyan

(Magyar Hírlap, 1996.05.11.)

Sokan nem értik. 
Akik nem jönnek el, azt gondolják róla, hogy amatőr, más szóval szegény, lila
és nézhetetlen filmek fesztiválja. Hogy olyan szándékosan lerontott képeket látni,
meg otthoni cuccokkal előállított marháskodásokat, főleg videón. És persze a
deviancia, az a fontos a Mediawave-n, ez a féllábú filmesek fesztiválja. A meg
nem értettek, a főiskolára fel nem vett önjelöltek mennek oda egymás monomá-
niáit megnézni. 
Mások meg odautaznak Győrbe, és aztán elájulnak a lelkesedéstől. Látják a ren-
geteg filmet, beleszagolnak a Népek kocsmájának elkeresztelt büfé családias,
kozmopolita levegőjébe, és nem értik, miért nincs ott a magyar filmszakma, a
sajtó, a filmforgalmazók... Az igazán lelkesek szerint óriási nemzetközi filmpiacot
lehetne belőle csinálni, rámozdítani a tévétársaságokat, jöjjenek és vegyenek
filmeket, itt az új, a hiteles hang, persze akkor rögtön beindulnának a szponzorok,
meg özönlene a reklám is, szóval a szervezők végre megélhetnének belőle, fil-
mesek találkozhatnának producerekkel, nemzetközi koprodukciók születnének,
mindenki jól járna... 
Csak akkor már nem Mediawave lenne, hanem valami más. 

▪  ▪  ▪ 
A Mediawave-t Vojin Draskovic szerb csellista csüggedten lógó szakállából lehet
megérteni igazán. A csellista Janko Baljak filmrendező társaságában időzött a
Népek kocsmájában. Az eset előzménye Baljak filmjének bemutatója volt, amely-
nek címe: A bűnözés, amely megváltoztatta Szerbiát. A filmben vállas, nyakas,
bullterrierképű legények, hajókötélvastagságú aranyláncokkal a nyakukban „a
szakma" problémáit fejtegetik a kamera előtt. Konkrétum semmi, flanc annál in-
kább. Látunk maffiózót ergonómiailag kedvezően kialakított, mesterséges hul-
lámokkal ringató fürdőkádban, rádiótelefonnal, maffiózót Bécsben mulatni,
maffiózót, amint temeti a másik maffiózót. A büszke és hanyag, életerős, bátor
ifjakkal készült interjúk azt a benyomást keltik, hogy az alvilág már nem alul van,
hanem a belgrádi napfényben sütkérezik. Első megdöbbenésemből fölocsúdva
beszélgettem Baljakkal és barátjával, Vojin Draskovic-csal, a csellistával. Miután
a 692 független rádióstúdió elkészítette ezt a filmet, fesztivált nyert vele Belg-
rádban, számos nemzetközi szemlére kapott meghívást, a film a fővárosi videó-
forgalmazásban bestseller lett, de az állami televízióban nem mutatták be. Abban
az országban, ahol a tömeggyilkos Arkánnak saját pártja van, a felesége pedig
a legünnepeltebb népdalénekesnő, a közmorál mélyrepüléséről nem beszél az

ezt a felemelő szándékot látta a kitüntetett filmekben. A Mediawave ugyanezt
mutatja azóta is, idén legszebben a két fődíjas filmben. Érdekes és fontos tény,
hogy e művek nem a régióból valók: a Baka belga filmesek tudósítása a délke-
let-kameruni esőerdőkben élő bennszülöttek világából, a Dao anyó pedig holland
alkotó műve, század eleji felvételek újravágása lndonéziáról és a holland gyar-
matokról. Érdekes, mert mutatja annak a dolognak a mozgásterét, melyet Győr
hatodik éve építget, és fontos, mert jelzi a kapcsolódási pontot, melyen a regio-
nális üzenet felkerül a világhálóra. Az üzenet végső, tömörített formája ez a köz-
játéknak álcázott néhány percnyi képfalat. És hogy semmi nem véletlen, azt
meggyőzően bizonyítja az a tény, hogy a Dao anyó képsorai jó előre, még a
fesztivál előtt fölkerültek a győzteseket hordozó szalagra. Háromévesforma in-
donéz fiúk szívják komoly élettapasztalattal a füvet, emlékeztetve, hogy nem
csak a kelet-európai leszakadtság képes alternatív életformaérzést gerjeszteni
és hihető szabadságmodellt kínálni e megfáradt világban. 
Kövesdy Gábor
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állami média. A független tévécsatornák beszélhetnek róla, ám az ő adásaikat
csak a fővárosban és környékén lehet fogni. Ezen a 100-150 kilométer sugarú
körzeten túl mindenki Milosevicsre szavaz. A kormány nem aggódik az ellenzéki
sajtó miatt, mert a vidéki polgár úgyis azt látja este a tévén, amit a központi
akarat elé tálal.
— Dayton óta nem lehet ilyen filmet csinálni — magyarázta Baljak -, most hallgat
a maffia. Mert az alvilág és az állam túlságosan összefonódott. Nem tudni, hogy
ki kinek dolgozik. Az egyik ismert nyomozó például, aki korábban az alvilággal
foglalkozott, legújabban ügyvédi irodát nyitott, és a gengsztereket képviseli.
Több százezer fiatal hagyta el Szerbiát, többségük fiatal értelmiségi, művészek,
szakemberek. 
— Nincs, aki az ellenzéki pártokra szavazna —lógatta a fejét Vojin Draskovic, a
csellista. —Belgrád nagyon megváltozott. Jönnek a menekültek, hozzák a saját
kultúrájukat. Jazzből, komolyzenéből, kortárs zenéből nem lehet megélni, a né-
pies műzenének viszont óriási kultusza van. Bizony másképpen szemléli a két
szerb Jugoszláviát, mint ahogyan a hivatalos média láttatja, s ez a különbség
oly nyomasztóan megüli a hangulatukat, hogy kivált Draskovic széles, kerek,
barna szakálla lóg úgy, mint egy félárbocra eresztett zászló. 

▪  ▪  ▪ 
Már hetekkel korábban mindenki róluk beszélt. Valódi indiánok jönnek Kanadából
Győrbe, hoznak igazi indiánfilmeket, mi pedig mutatunk nekik endékás Gojko
Mitic-elaborátumokat, hadd röhögjenek. Ehhez képest a Népek kocsmájában
Timothy L. Hill huszonhat éves indián, eredeti nevén Hojvagiho — ami „szavakon
fekvőt" jelent, magyarul a szavak emberét — nem keltett hatalmas feltűnést.
Szerintem nem is akart. 
— Filmesként és színészként jöttem ide, nem indiánként — mondta egyszer na-
gyobb nyilvánosság előtt, és ezt meg lehet érteni. 
„Az Észak-Amerikai Hat Irokéz Állam Szövetségének személyi igazolványa, a
mi hatósági pecsétünkkel" — áll a passzusában, amelyet szkeptikus mosollyal
mutat: 
— Ez a kolonializmus: lerohannak egy népet, amelyet aztán a sajátjuknak te-
kintenek. Az indián államoknak volt önálló egyházuk, kormányuk, kereskedel-
mük, diplomáciájuk. Nevetséges, hogy az amerikai történelmet Kolumbusztól
számítják. Az irokéz államok még mindig szuverénnek tekintik magukat. 
Kanada csak harminc éve tette egyáltalán lehetővé, hogy a területén élő indiánok
felvehessék a kanadai állampolgárságot. Azelőtt tiltotta az indián szokások gya-
korlását, korlátozta a nyelvhasználatot, a gyerekeket elválasztották a családoktól,
hogy bentlakásos iskolában „asszimilálják őket" — mondta Timothy. 
A kreol bőrben, a hosszú fekete hajban kimerül minden hasonlatossága a „mi"
Gojko Miticünkkel. Buffalóban született, mohak indián családban. A kifejezés
kannibált jelent. A hat észak-amerikai törzs egymásra vonatkozó rosszindulatú
elnevezéseit vette át az angol nyelv, így ragadt rájuk a mohak név. Az ő törzse
valójában kanien kahakaként határozza meg önmagát. Az indián családok gya-
kori problémáival küszködött: alkoholista, domináns, agresszív apjával megrom-
lott a viszonya. 
— Nemcsak én szenvedtem otthon, anyám és nővérem is. Apám gyenge önbe-
csülése többgenerációs indián örökség. Kilátástalan az indiánok helyzete, fruszt-
rálódnak, amit aztán alkoholba és agresszióba fojtanak. 
Itt egy pillanatra elgondolkodik.
— Otthon a családban tilos volt dühöngeni, csak apámnak lehetett. Nálunk a
férfiak nem sírhatnak, nem félhetnek, nem lehetnek szomorúak, nem adhatják
ki az érzelmeiket. Ha féltem, szörnyen elszégyelltem magam. Ettől a szégyentől
akarok végleg megszabadulni, ami generációkon át hagyományozódott rám.
Van egy amerikai mondás: Shit goes downhill. 
(A szar lefelé gurul, illetve átvitt értelemben: a szar megromlik.) 
Amióta az apja meghalt, azóta mer Timothy „vitatkozni" vele. Vissza akarja sze-
rezni tőle az önbecsülését. Torontóban filmez, színházat csinál, és vissza sze-
retné adni az indiánoknak a kultúrájukat. 
Amikor a Gojko Mitic-film után valaki megkérdezte tőle, mit jelent az, hogy „uff",
Timothy sajnálkozott. Még sose hallott ilyet. 

▪  ▪  ▪ 
A másság fokozatai. Kotnyek István húsz éve filmezik, ő az igazi független. Égő
körte című darabja a legjobb kísérleti film díját kapta. Kilencperces mozgó csend-
élet a körte sorsáról. Körték lebegnek a vízben, körték az avaron, a hóban, körték
az elmúlásban, körték az élet körfogásában. Kotnyek csendes és magányos,
mint egy pusztában ácsorgó bölény. Nem úgy független, mint a többiek. Hanem
teljesen. Nem pályázik közpénzre soha. Egyedül festi képeit fénnyel vagy fes-
tékkel; mozgóképzőművész. Hogy miből tartja fenn csendes műhelyét? Úgyne-
vezett NAGY MEGÁLLÍTÓTÁBLÁKAT fest: egy művelődési ház harsány
hirdetéseit készíti ecsettel, csomagolópapírra, Nagykanizsán. 

▪  ▪  ▪ 
Vincent Monnikendam néhány éve hatalmas dokumentumfilm-gyűjteményre buk-

kant a holland archívumban. Az Indonézia kolonializációját rögzítő néma teker-
csek 1912 és 1935 között készültek. Felsejlett előtte valami: bár hatalmas iro-
dalom áll rendelkezésre a 350 éves holland gyarmatbirodalomról, de még senki
nem látta képekben, mi is történt a gyarmatokon. Monnikendam alapos fickó,
300 ezer méter némafilmet dolgozott fel, öt éven át küzdött az anyaggal, ebből
kettőt azzal töltött, hogy a képeken látható akciókat fejtette meg. Háromezer vá-
gásból, zenék, zajok, korabeli és modern indonéz szövegek hozzáadásával szü-
letett a Teknősszerű Dao Anya, amely az elmúlt évben bejárta a világ fesztiváljait,
többek között a Mediawave megosztott fődíját is elnyerte. 
Bennszülötteket látunk földön guggolva primitív tárgyakkal bíbelődni, nyugodt
életképek, aztán jön egy fehér ruhás európai, aki az összesereglett őslakosoknak
széles gesztusokkal magyaráz valamit. Valahogy így kezdődött a béke vége.
Látjuk a munkaerőt karámokba zárva, bordás kerítések között vizsgálatra, be-

sorolásra várva. Az ujjlenyomatukkal hitelesítették éhbéres szerződésüket. Cipős
fehér és cipőtlen fekete lábak. Aztán fehér asztalnál, fehér ruhás társaságot látni
szivarral, fonnyadt szolgákkal övezve múlatván az időt; vágás: halászok térdig
vízben állva krokodilokat vernek agyon. Futószalag, embertelen körülmények,
leprás gyerek. Egy kisfiú anyja mellét szopja, majd elfordítja fejét és a saját ke-
zében füstölgő cigarettából szív egy slukkot. A nyomor ellen hatásos vigasz: naiv,
csodálkozó arcok között ül a hittérítő és valami csodálatosat ígér, nem halljuk,
de sejtjük mit, majd leönti őket keresztvízzel egytől egyig. 
A civilizáció lesöpör a szigetről őserdőt, kultúrát, közösséget. Mindez az európai,
a mi civilizációnkat gyarapítja. Torokszorító mozi lehetett ez, gondolom, a hol-
landoknak.
Monnikendam vaskos vonásokból összerótt ember, 59 éves fejét kopaszra nyírja,
ettől kissé eszelősnek látszik. A Győr melletti Novákpuszta szebb időket látott
kastélyában, neonlámpák alatt, a Kádár-korszak fapados kocsmabútorai között
Monnikendam egy volt a Mediawave több tucat filmes vendége között, akik a
valóság megszállottjaként kutatják az érem másik oldalát. Monnikendam arról
beszélt a kirendelt tojásos nokedlitől megundorodva, hogy érdekes módon az
indonéziaiak becsülik a gyarmatkorszak örökségét, a civilizáció áldásain kívül
például azt, hogy a leigázás nyomán ébredt fel bennük a nemzeti érzés. A hol-
landok pedig éppen fordítva, a lelkiismeretfurdalás miatt csak a pusztítást látják
saját gyarmatosító múltjukban. Az ő munkájában az volt a szép, hogy a felhasz-
nált nyersanyag a maga korában propagandafilmnek készült: a gyarmattartás
hasznosságát igyekezett igazolni. 

▪  ▪  ▪ 
A Mediawave négy ember egész évi szabadidejének feláldozásából születik meg.
Az idei volt a hatodik fesztivál. Az előzsűrinek eddig egy fillért sem tudtak fizetni
azért, hogy a kilencszáz benevezett filmet végignézte. Számos művész, szer-
vező, segédszemélyzet ingyen dolgozott a fesztivál idején, rokonok és barátok
fogtak össze. Azért csinálják így, mert nem kapnak megfelelő támogatást, és
mert nem szeretnék, hogy betörjön a piac, rámozduljanak a tévétársaságok, jöj-
jenek a producerek és sokan elkezdjenek megélni belőle... 
(A Mediawave díjnyertes filmjeit kedden és szerdán vetíti a Hunnia mozi.) 
Bihari László
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Iráni film a magyarországi jászokról 
A profit rossz hatással lenne a művészetre 

(Magyar Hírlap, 1996.07.19.)

Mohammad Radzsabi, az iráni Farabi Mo-
zifilm Alapítvány ügyvezető igazgatója a
napokban hazánkban járt, és találkozott
Durst Györggyel, a Duna Műhely vezetőjé-
vel, Hartyándi Jenővel, a Mediawave Ala-
pítvány elnökével és Kőhalmi Ferenccel, a
Magyar Mozgókép Alapítvány főtitkárával.
Látogatásának elsődleges célja egy ma-
gyarországi jászokról készülő koprodukció
előkészítése volt. Erről, valamint az iráni
filmgyártás rendszeréről kérdeztük. 
(részlet)

I3. Országos Diák Film- és Videoszemle 
Budapest, 1996. augusztus 29-31. 

győri díjazottak:
A zsűri díja: Nagy Ildikó - Tóth Máté 
Alkotói díj: Grátzner Péter - Maráczi - Zsédely - Csiki - Juhász 
Dicsérő oklevél: Primusz István - Gunyhó Dániel: Cigányok ▪ Szlukovényi Kata:
Padlás

Száz virág és Aranykakas
Győri segítség a vietnámi filmeseknek 

(Kisalföld, 1996.11.16.)

Győr egészen kicsike pont a világ térképén. Mégis nagyon sok országban ismerik
a város nevét. Köszönhető ez annak, hogy széles skálán mozognak a nemzet-
közi kapcsolatok. Delegációk járják a világot, de köszönhető annak is, hogy egy
maroknyi lelkes ember a Mediawave-fesztivállal kivívta a filmes szakma elisme-
rését. Így fordulhat elő, hogy Kanadától Japánig hallottak már az egyik magyar
településről és az ott rendezett vizuális művészeti fesztiválokról. Ennek a mun-
kának az eredménye, hogy a film diplomatái nemrég Kínában járhattak a Száz
virág és az Aranykakas fesztiválon. A delegáció vezetőjét, Tóth Erzsébetet, a
Magyar Mozgókép Alapítvány főtitkárhelyettesét, a Mediawave szervezőjét kér-
deztük élményeiről. 
A Kínai Filmművészek Szövetsége hívott meg bennünket. Három évvel ezelőtt
voltak filmek tőlük Győrben. Akkor kezdődött a kapcsolatunk. Idén hárman utaz-
hattunk Yunnan tartományba Kummingba, az örök tavasz városába. Két fesztivál
zajlott egyszerre, a nemzetközi film-show, ahova meghívják a külföldi delegáci-
ókat, és közben a hazai versenyek seregszemléje is. Európából csak a francia,
a dán és a magyar filmek kaptak meghívást. Úgy gondolom, ezt elsősorban a
személyes kapcsolatoknak köszönhetjük. Nagyon figyelnek Magyarországra,
ezen belül is a győri fesztiválra. 
Egy hetet töltöttünk Kummingban a filmfesztiválon. A kínaiak fantasztikusan tud-
nak látványos eseményeket szervezni. A megnyitó- és záróceremónia háromórás

élőshow volt. A leghíresebb táncdalénekesek Hongkongból, a legjobb operaéne-
kesek Pekingből és táncosok, zenészek. Ezt meg kellene tőlük tanulni. Az más
kérdés, hogy a külföldiek nem láthatták a kínai filmprogramot, csak a nemzetközi
show-t nézhették meg. Egyszerűen nem tudtuk, hol vetítik a hazai filmeket. Csak
nagy ügyeskedés árán jutottunk hozzá pár kazettához, amit a szállodánkban
egy bérelt videómagnón nézhettünk meg. Ezek alapján is mondhatom, rendkívül
sok érdekes és jó filmet készítenek. Egyébként évente mintegy 160 film készül
Kínában. 
Elég sokat dolgoztunk, hiszen nem csak szórakozás volt ez az út, bár az két-
ségkívül jólesett, amikor a Miaó nemzetség éttermében, a kőleves után az erős
kezű lányok végigmasszíroztak bennünket. Majdnem minden nap folytattunk
megbeszélést külföldi delegációkkal. Nagyon jó kapcsolat alakult ki például a vi-
etnami filmesekkel. Ők most próbálnak nyitni a világ felé. Terveznek egy nem-
zetközi fesztivált, és ehhez érdekes módon a mi segítségünket kérték. Az orosz
delegációval is folytattunk megbeszéléseket. Sőt, a japán filmes PEN Klub ve-
zetőjével is. Fő témánk az volt, hogyan szerepelhetnek japán alkotók a fesztivá-
lon. Több ötlet felmerült a megoldásra. Lehet, hogy a Japán Alapítvány segít
majd nekünk ebben. Egyébként fontos lépni, mert Ázsia felé a magyar film elve-
szítette az utat, pedig sok magyar filmet ismernek. A Ludas Matyit és A selejt
bosszúja című Latabár-filmet szinte minden filmes emlegette. Mert abban az idő-
ben, amikor ezek készültek, mi, magyarok a modern filmet képviseltük Ázsiában.
Éppen most kaptam egy faxot, hogy a kínai nagykövet támogatná, ha megpró-
bálnák újra feleleveníteni a kínai kapcsolatot is. Külön csemege, hogy a televízió
is nagyon szerette a magyar delegációt, mert a nyitóról készült összeállításban
elég nagy helyet szenteltek nekünk. Ezt a műsort a helyi tévé és a pekingi állami
tévé is vetítette kétszer. Úgy számoltuk, mivel szombaton este nyolckor és va-
sárnap reggel nyolckor vetítették le, ötszázmillió kínai nézett meg bennünket.
Ehhez képest a Friderikusz-show nézettsége elenyésző. Ezt is tudomásul kell
vennünk. Kína hatalmas ország, hatalmas gazdasági és kulturális lehetőségek-
kel. A gazdaságban minden megvan, ami kell, minden megtalálható, mindent
előállítanak, és úgy szaporodnak a felhőkarcolók, mint Amerikában. Egy dolgot
tudunk igazán jól eladni nekik: azt a kultúrát, amelyre szükségük van, hogy fej-
lődjenek, hogy kapcsolataik szorosabbak legyenek a világgal." Lejegyezte: FÁ-
BIÁN GYÖRGY

Jönnek a Sundance kölykök

(Magyar Hírlap, 1996.12.18.)

/csak egy rövid – győri vonatkozású - részlet a  Miskolci Péterrel, az Eurofilm
Stúdió vezetőjével készített hosszú intejú-
ból/ 
…Valóban nincs nagy különbség a film-
gyártó stúdiók között, sem a működési fel-
tételekben, sem az eszmeiségben.
Delegáltként biztosan állíthatom, hogy a
Magyar Mozgókép Alapítvány alapítói kö-
rében elfogadott és erős a független társa-
ságok képviselete. A napokban –
hároméves időtartamra – kinevezett új já-
tékfilm-szakkuratóriumban pedig helyet ka-
pott egy erőteljesen „független
személyiség”, Hartyándi Jenő, a Media-
wave fesztivál szervezője is. A kuratóriu-
mok igyekeznek a legkülönbözőbb
eszmeiségű filmeket is támogatni, tehát
nem hiszem, hogy ez gátolni fogja az alko-
tói szabadságot…
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deoszemle, Győr, 1992, különdíj ▪ A liliom hangja (1993, színes, Hi8, 10 perc –
operatőr: Hartyándi Jenő), Mediawave’93 Fesztivál, Győr, 1993, versenyprog-
ram, 40. Országos Független Film és Videó Fesztivál, egy hajón Győr és Bu-
dapest között, 1993, zsűri oklevele, 40. Országos Független Film és Videó
Fesztivál, egy hajón Győr és Budapest között, 1993, „Legerotikusabb szerel-
mesfilm” (különdíj), Sors és Képzelet, Marosvásárhelyi Filmfesztivál, 1993, be-
mutatóprogram ▪ Villányi László ’Az alma íze’ kötetbemutató (1994, színes, Hi8,
77 perc – operatőr: Har-
tyándi Jenő) ▪ Rejtőzködé-
sek (1995, színes, Hi8, 13
perc – operatőr: Hartyándi
Jenő), Premi Ciutat de Ba-
dalona, Spanyolország,
1995, versenyprogram, Bu-
dapesti Őszi Fesztivál, Vi-
deótánc szemle, 1995,
Szindbád Mozi, 24. Dunán-
túli Független Film- és Vide-
oszemle, Szombathely,
1995, III. díj, VII. Festival de Video de Canarias, Kanári szigetek, 1995 verseny-
program, 43. Jugoszláv Dokumentum és Rövidfilm Fesztivál, Belgrád, 1996,
versenyprogram, 6e Mondial de la Videó, Bruxelles, 1996, versenyprogram,
Bárka Napok, Budapest, 1996, december 27-29. ▪ Madarak 3 (1995, színes,
Hi8, 9 perc – Hartyándi Jenővel közösen) ▪ Lovak (1995, színes, Hi8, 2 perc –
Hartyándi Jenővel közösen) ▪ A tanyán (1996, színes, Hi8, 2 perc – Hartyándi
Jenővel közösen) ▪ A flamingó térde (1995-2001, színes, Hi8, 45 perc – Har-
tyándi Jenővel közösen) ▪ Kanizsai Casanova (1996-2001, színes, Hi8, 17 perc
– Hartyándi Jenővel közösen) ▪ Győri idők (2017, színes, Hi8, 21 perc – ope-
ratőr: Hartyándi Jenő) ▪ + 30-as nagyságrendű dokumentáció Villányi László
és Műhely estekről (2013-2019) ▪ Verseit mondja… - magyar költők verseiket
mondják sorozat (2018-tól)

Valójában

Nem vagyok filmes.
Mindig meglepődöm, ha valahol felsorolják „filmjeimet”. Kamaszkoromtól a mozi
bűvöletében éltem, bizonyára ezért vetemedtem arra, hogy Hartyándi Jenőnek
elmondjam ötleteimet. Valójában a filmek keletkezési történeteinél sokkal fon-
tosabb, hogy az együtt munkálkodás, a sok ezer kilométernyi együtt utazás
során barátokká váltunk.
Bolyongásaink Győr különböző helyszínein, az éjszakai küzdelem a liliom hang-
jáért, a rejtőzködő mozdulatokért, esti érkezésünk az Adriához, a rántott harcsa
a Ludasi, a halászlé a Palicsi tó partján, a zarándoklás a magyarkanizsai kál-
váriára, a löszbabák a Járás szikes földjén, az üldögélés a Homokvár teraszán,
a szabadkai burek íze, a remek emberekkel való találkozás, másoknak csak
annyiban lehet érdekes, ha megnézik a filmeket*, s valamit jóindulatúan meg-
éreznek az általam bizonytalanul elképzelt szándékokból, a Jenő által megva-
lósított képi világból.

Villányi László

* Akik sokat segítettek: Bicskei Ágota, Bicskei Ottó, Bombitz Barbara, Cziráki
Lajos, Reményi Attila, Szalkai Károly, Szántai Hajnalka, Szolnoki József, Tár-
noki Tamás, Tolnai Jutka, Tolnai Ottó, Tolnay Imre

VILLÁNYI LÁSZLÓ
szül.: Győr, 1953 – él: Győrzámoly
József Attila-díjas (2003) költő, 1990-2019 között a Műhely Folyóirat főszer-
kesztője, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, függetlenfilmes,
a Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál felügyelőbizottsági tagja.
Filmográfia:
Cziráki Lajos szótára (1990-1992, színes, UmaticLB, 50 perc – operatőr: Ha-
darics Gábor és Hartyándi Jenő), 21. Észak-Dunántúli Független Film- és Vi-

Életjelek a Bárkáról

(Magyar Hírlap, 1996.12.27.)

Háromnapos fesztivál kezdődik ma a Bárka Színház felújítás előtt álló épületé-
ben, amellyel azt mutatja be a társulat, hogy milyen szellemiségben kíván tevé-
kenykedni a jövő őszi megnyitás után. A romos körülmények között zajló
Bárka-napokon a különösen olcsó belépőkért huszonkét produkciót kínálnak. 
Bérczes László, a Bárka dramaturgja elmondta, hogy a fesztivállal szeretnének
életjelet adni magukról a közönségnek, mert sokan azt sem tudják, hol az épület.
A Bárka tehát az Üllői úton van a Nagyvárad tér és a Klinikák között, a Termé-
szettudományi Múzeum mellett. A szervezők a holnap délután ötkor kezdődő
fesztiválon próbálják ki először, milyen is lesz az, amikor a színház saját művé-
szei mellett vendégtársulatok lépnek fel, koncertek és felolvasóestek váltogatják
egymást, irodalmi kávéház és filmvetítés lesz a Bárkán. Az épületben, amelyet
várhatóan jövő őszre újítanak fel, rendszeresen fellépnek majd a Bárka szelle-
miségéhez közel álló társulatok. Ezért a mostani Bárka-napokon a házigazda
vasárnap este látható Szentivánéji álom előadása mellett hat olyan színházi pro-
dukciót mutatnak be, amelyet fiatal alkotók hoztak létre. Holnap este hatkor pél-
dául a Győri Padlásszínház és a Kecskeméti Katona József Színház Macbethjét
láthatjuk, a tavalyi országos színházi találkozó fődíjasát. Emellett alternatív szín-
házakat is meg fognak hívni a jövőben — most a Szkéné Színház Bábelna című
produkciója mutatkozik be. 
Meglehetősen nagy zenei választék kínálkozik a hétvégén: péntek este a Bárka
állandó zeneszerzője, Faragó Béla és színész barátai nyitják a sort, utána a
Korai Öröm lép fel. Szombaton délután hatkor Grencsó István szaxofonos a saját
fotókiállításának megnyitóján zenél, majd fél tizenegykor Dresch Dudás Mihály
Quartetje szolgáltatja a merengéshez a muníciót. Vasárnap Cseh Tamás énekel
este hétkor, fél tízkor pedig a szabadkai hegedűvirtuóz, Lajkó Félix muzsikál. A
Bárka irodalmi kávéházat is működtet majd, aminek előzménye két mostani ese-
mény: péntek este tízkor Hajónapló-estet tart Bérczes László, amelyben vitát
rendeznek Lehet-e, kell-e új színházi nemzedékről beszélni? címmel. Szombat
este nyolckor a Törökfürdő tart sajátos felolvasóestet. 
A szombat délután kezdődő Mediawave-filmvetítésen az idei fesztivál díjnyertes
alkotásait lehet látni. A hétvége meglepetése az lesz, hogy elkészül-e addigra
Szász János Wittman fiúk című új filmje; ha igen, akkor azt elsőként itt, vasárnap
ötkor vetítik. Délelőttönként az ifjúságé lesz a Bárka. Mivel a társulat munkakap-
csolatban áll a kerületben lévő Vörösmarty Gimnázium drámatagozatával, ezért
szombaton délelőtt a négy évfolyam tart bemutatókat. Utána a csurgói diákszín-
játszó fesztivál nyertese, a Soproni Diákszínpad lép fel. A belépők: színházi prog-
ramra kétszáz, zeneire száz forint. 
Bi. L.

Eredeti dokumentumok a győri filmezés történetéből:
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Mediawave
Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány

ÉS más filmes cégek
1997-2000

„Filmes cégalapítások kora”

Kuratóriumelnök: dr. Haffner Szabolcs (első), majd Czabán György, majd Durst György, majd Sragner László, jelenleg Vajda Violetta
Első kuratórium: Czabán György, Perger Gyula, Reményi Attila, Tóth Erzsébet, Varga Balázs

Főszervező – fesztiváligazgató 1991-2019 között: 
Hartyándi Jenő (szül.: 1956)

távközlési tervező, MATÁV, majd a Rába Cinema igazgatója, majd a Rómer ház megalapítója
aktív, sokszorosan díjazott, Balázs Béla-díjas függetlenfilmes

nevéhez fűződik a Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál/Együttlét felépítése, európai rangúvá tétele, amely e kiadvány szerkesztése idején (2020)
ünnepelte volna 30 éves évfordulóját, amelyre a pandémia miatt csak 2021-ben került sor

Szerkesztői megjegyzések:

Az előző, rendszerváltástól kezdődő győri filmes szakasz egyenes folytatása az ezredfordulóig tartó következő - de ez már egyrészt a Mediawave, másrészt a gom-
bamód szaporodó új filmes cégek időszaka. 

A kettő közti határvonal pontosan azért nem húzható meg, mert az első győri füg-
getlen filmes szervezet a Győri Vizuális Műhely volt, amely azonban hamarosan
(1991) alapítványt hozott létre a Magyar Független Film és Videó Szövetséggel
(MAFSZ, Budapest), a Közgáz Vizuális Brigáddal (KVB, Budapest) és az Adyton,
az Improvizatív Zenéért Egyesülettel összefogva. Utóbbiban is jelentős győri ér-
dekeltség volt, személyemben (Hartyándi Jenő), hiszen az 1982-83-as a Győri
Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat Kárpát-medencei kiterjesztése és magasabb
szintre emelése volt az ideája (lemezkiadás, szervezés) e zenei egyesülésnek.

Ebből is jól látható, hogy a Mediawave-et létrehozó friss civil „erők” alapító szándékában állt a zenei szál megjelenítése. 
Azért kell ezt megjegyeznem, mert a híradásokban és személyes beszélgetések-
ben is - finoman, vagy kevésbé -, egyre gyakran jelent meg az a „vád”, hogy a
Mediawave filmes fesztiválként indult, de már túl sok a zene benne. A valóság az,
hogy a Mediawave az első pillanattól összművészeti indíttatással startolt (az el-
nevezés egyik ihletője is mi voltunk). De az is igaz, hogy ebben a legkoncepció-
zusabb a filmes szál volt, mert a vágyott nemzetközi szintű működéshez át kellett venni a nemzetközi filmversenyek sztenderdjét. A többi műfajnál, különösen az
improvizatív zenénél, a 80-as évek eleje óta kialakítottuk a saját szellemiségünket, ott nem volt szükséges mintaátvételre. A többi műfaj „kezelését” pedig autodidakta
módon, lépésről lépésre tanultuk meg.

Győri filmesek egyre szélesedő szakmai szerepe

Visszatérve a filmes vonalhoz, talán könnyen megérthető, hogy a Győri Vizuális Műhely azzal, hogy létrehozta a Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapít-
ványt (1991), nagyrészt be is töltötte a szerepét. Vállalt tevékenységei lassan átcsúsztak az Alapítványba. Pár évig még „játszottuk”, hogy a Vizuális Műhely viszi
a filmkészítést és az utánpótlásképzést (filmtábor 1992-től), a Mediawave pedig a lépésről lépésre megkapaszkodó, és stabilizálódó, sőt nemzetközi érdeklődést
keltő fesztiválrész szervezője, valamint különböző támogatásokat nyújt (technikai, pénzbeli) a Vizuális Műhely filmkészítőinek.
Nem volt erős jövőképünk, nem kevéssé a 80-as évekbeli viszontagságos jazzszervező múltunk (finom betiltás) miatt. Legfeljebb a vágyaink között szerepelt, hogy
az első után jön a második fesztivál, de előbbre nem nagyon mertünk gondolni, hiszen minden év nagyon „leamortizált bennünket” fizikálisan és anyagilag is. Az
adósságok leküzdhetőségének reményével kellett kezdeni minden új év szervezését. Azt, hogy a könyv írásának időpontjáig 30, többnyire sikeres évet megvaló-
sítottunk, az legvadabb álmainkban sem szerepelt.    
Azonban a 90-es évek közepe után olyan szinten összefolyt a Vizuális Műhely és a Mediawave Alapítvány működése, mert mindkét szervezetet gyakorlatilag ugyan-
azok „csinálták”, hogy a Vizuális Műhely lassan értelmét vesztette. Egyúttal a nemzetközi és országos terepen lassan otthonosan mozgó Mediawave egyre nagyobb
szeletet hasított ki magának a magyar filmes szakmából. Mindezt a mostani filmes szakasz helyi és országos újságcikkei is jól mutatják. Hogy segítsem átlátni a
bennük megjelenő elemeket, pár gondolat az általánosnak felfogható „filmművészet” kifejezés mögött meghúzódó sokrétegű filmes szakmáról, gyakorlatról.
A filmművészet sok alszakmára oszló folyamatsor, eddig – az előző fejezet kivételével – csak filmkészítésről beszéltünk és osztottunk meg összegyűjtött információkat,
mert a rendszerváltás előtti amatőrfilmes időszak számára csak ez „sáv” volt bejárható. Volt ugyan akkor is filmterjesztés, működtek mozik, de azok szocialista
nagyvállalatok kezében voltak. A két szegmens között csak olyan átjárhatóság alakulhatott ki, hogy nagyobb eséllyel kerülhettek ki - az érintettség okán - a profi
terjesztők közül amatőrfilmesek, minegy hobbiként. Ilyen volt például Weicher Ede, aki mozigépészként amatőrfilmezett, vagy Turbuk István, aki előbb a megyei,
majd az országos filmterjesztő vállalat (MOKÉP) vezetője, utóbbi esetében igazgatóhelyettese volt. De a két világ közt csak ilyen informális átjárhatóság létezett.
A rendszerváltás előtt és után, pontosabban annak több évre elhúzódó időszakában megjelenő függetlenfilmes világ azonban megbontotta ezt a kétpólusú rendszert.
Győr esetében, országosan is elsőként a Mediawave égisze alatt több, sőt egy idő után a filmes szakma szinten minden szegmense összetömörült, egyedülállóként
a vidéki Magyarországon. Ezen tevékenységek a szocializmusban nem kerülhettek függetlenek „keze közé”. Mik is voltak ezek? Vázlatosan felsorolom őket:
1. film és televíziós gyártás – előbb független, majd profi formában is (filmgyártás - Mediawave 2000 Kft. Durst György vezetésével /40 körüli profi film/, televíziós
gyártás – a Duna és a Magyar Televízió számára)
2. filmterjesztés és forgalmazás – Mediawave Fényírók fesztiválja (nemzetközi filmek országba hozása, bemutatása egyre több helyszínen - fesztivál, speciális
bemutatók, televíziók felé való filmközvetítés)
3. moziüzemeltetés – 1997-1999 Rába mozi, 1999-2008 Rómer ház - Hrabal Artmozi (az első vidéki, tiszta profilú artmozi üzemeltetése) 
4. országos filmszakmai irányító és döntést hozó szerep – a 90-es évek elejétől Tóth Erzsébet először a létrejövő Magyar Mozgókép Alapítvány (MMA), mint

a legfőbb filmszakmai döntéshozó és a pénzosztó szervezet kurátora, titkára, majd főtitkára; Hartyándi Jenő először az MMA Játékfilmes Kuratórium, majd a 4K
Kuratórium, később az Artmozi Kuratórium kurátora, közben párhuzamosan a Budapestfilm Alapítvány kurátora, a Magyar Filmszemle játékfilmes kategóriájának
zsűritagja (40. Magyar Filmszemle, 2009)
5. nemzetközi tagság – a Mediawave az Európai Filmfesztiválok Koordinációjának első kelet-európai tagja
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Összefoglalva elmondható, hogy a rendszerváltás után elég gyorsan a Mediawave köré csoportosuló győri filmesek és filmes elméleti szakemberek országos és
nemzetközi rangra tettek szert, illetve különböző szerepekbe kerültek, amit az előző és jelen fejezet médiavisszhangja is jól mutat.

A feszült viszony eszkalálódása a városi vezetőkkel

A rang általánosan elismert - kivéve Győrben. Itt a mai napig is amatőrfilmeseknek tartanak bennünket. Hiába, ha egyszer beskatulyáznak, abból kikerülni nem
lehet, célszerűbb elmenni olyan közegbe, ahol a saját aktuális értékén kezelik az embert. Végül 19 év után ezt kellett tenni a Mediawave-Fesztivállal is, bár nem
önszántából, mint a mai napig sokan gondolják (a szervező csapat ma is Győrből dolgozik). Kényszerű emigráció volt ez, amihez kellő löketet adott az aktuális ön-
kormányzat. Nem volt választás, ha életben akartunk maradni! Ha maradunk, már bizton nem létezne a szervezet! De erről bővebben a következő, zárófejezetben.
Az országos sajtó cikkeiből – a helyiből miért is nem? - alaposan „lejön”, hogy a városi vezetőkkel való
viszony a kezdetektől feszült volt. És persze a sajtókban leírtak mintegy a jéghegy csúcsát mutatják, a szín-
falak mögött sokkal keményebb hadakozás folyt. Mindennek részleteibe e fórumon nem megyek bele mé-
lyebben, inkább csak az ok-okozat viszonyát próbálom fellebbenteni. Akit érdekel a Mediawave-nek készült
egy 10, majd egy 25, illetve azt egy 5 évvel kiegészítő 30 éves emlékkiadványa - „(nem) csak a szépre em-
lékezem!” -, abban alaposan ki vannak vesézve a hátterek. E kiadványok az interneten is megtalálhatók:
www.mediawave.hu
Az első 10 év médiahíreit azonban e kiadvány aktuális két fejezetébe is elhelyeztük, mert abban az időben
még nem volt könnyű, sőt nehéz lett volna utólag előkeresni az 1991-2000 közti médiajelenlétet. Akkor nem
is tartottuk fontosnak figyelni rájuk, de mára kiderült, hogy a rendszerváltás utáni „kalandos időszakból” szá-
mos olyan elemet megőriztek, amelyek az összegzés miatt utólagosan érdekessé váltak. A külföldi megje-
lenéseket is csak dizájnszerűen mutatjuk meg, volt az is bőven, mert a fesztivál versenyprogramjába került
filmesek, saját maguk reklámozása okán is hírt adtak rólunk országuk szakmai és napilapjaiban. De az in-
ternetes verzióban majd mindezek egyben is megtekinthetők lesznek.
Az alapproblémáról, nem részletekbe menően, viszonylag röviden csak annyit, hogy aki már eszmélt a rend-
szerváltás előtti időkben, az tudhatja, hogy akkortájt civilnek szinte csak „illegalitásban” lehetett lenni. Ezen
azt értem, hogy - persze az utolsó időszakban már tűrték az öntevékeny tevékenységeket – ellenben ehhez
el kellett ismerni a vezetők és párt mindenhatóságát. Nyilvánosan nem lehetett ellenvéleményt megfogal-
mazni, mert az valamilyen retorziót vont maga után. De jött a rendszerváltás és vele - mi naiv fiatalok azt
hittük – a szabadság. A tanácsokat felváltották az önkormányzatok, akiknek már ennek szellemében kellett
volna működniük. Csak hát az abba bekerültek, vagy átkerültek ezt nem feltétlen tudták, vagy akarták tudni. Ezért 45 év civil és önkéntes kultúrmunkás tapasztalattal
a hátam mögött utólagosan bátran kijelenthetem: az apparátus működésének fő szellemisége csak nagyon ritkán tért el az átkosétól. Valószínű a hatalomgyakorlás
gyakorlatlansága, cizellálatlansága ezt az erőből való megoldáskeresést hozza, automatikusan.
Leegyszerűsítve az volt a baj velünk, hogy az első években nem vettek bennünket komolyan, de mi komolyan vettük magunkat és rengeteg energiát beleöltünk új
és független rendszerünk felépítésébe. Rengeteg nemzetközi példát átszűrve magunkon, adaptálva a helyi lehetőségekhez. Komolyan vettük, hogy történt egy
rendszerváltás, és aki új és jó dolgokkal áll elő a szabad világban és elég kitartó, az sikeres lesz. Most utólag látom, hogy a médiavisszhangok mindezen elképze-
lésünket visszaigazolják, de elsőként csak nemzetközi, majd országos szakmai berkekben. Ellenben a helyi hatalom, aki addig lekezelt bennünket, kb. 3-4 év után
észlelni kezdte, hogy észrevétlenül „átléptünk” rajtuk és nekik nincs semmilyen ráhatásuk a tevékenységünkre. Nem álltunk be a sorba, nem tartoztunk alájuk, azaz
függetlenek voltunk és kifejezésre mertük juttatni a – szabad – véleményünket. Ez kellemetlenné vált számukra, nem voltak ehhez szokva. Nem hajbókoltunk, nem
kéregettünk, csináltuk a dolgunkat, sikerrel.
De mit tesz a politika, a hatalom azzal, akit nem tud maga alá gyűrni? Megpróbálja ilyen-olyan módszerekkel lehetetlenné tenni. Furfangos akadályokat gördíteni
elébe: csak belefárad. Tevékenységét kisebbíteni (ezek csak olyan kesze-kusza amatőrök!), aztán csak beáll a sorba. Még azt is megértük, hogy ugyan nem kértük,
mert akkor már feszült volt a viszony, de támogatást szavaztak meg számunkra - persze akkorát, hogy az inkább a sértő kategóriába tartozott a rendezvény akkori
rangjához és nagyságához képest. A megítélt támogatás nem érte el költségvetésünk egy százalékát. Természetesen nem jótéteményként gyakorolták eme (ál)gesz-
tust: hanem azért, mert így azt mondhatták, hogy kérem, mi támogatjuk őket, csak hát szegény az eklézsia. Ezen a ponton jöttünk rá, hogy tulajdonképpen nem
ők, hanem mi támogatjuk a várost. Ha az imázst és a gerjesztett idegenforgalmat nem is vesszük figyelembe (ezen hatásokat úgysem ismerték el soha), de az
évente a fesztiválra összeszedett 50-100millió forint 30-50%-át Győrben költöttük el, győri vállalkozókat gazdagítottuk vele. Ezt nem árt tudni.

Az a bizonyos félresikerült rendőri ellenőrzés

De a legövönalulibb ütéseket azzal kaptuk, hogy a legkülönfélébb politikai formációkkal bútoroztak össze bennünket. Így voltam én váltakozva SZDSZ-es, MIÉP-
es, FIDESZ-es, csak szocialista nem, mert akkor ők voltak hatalmon. 
Ehhez el kell mondom egy szemléletes történetet, amely az 1998-as választás előtt esett meg velünk, tehát e fejezet időszakában. Abban az időben kezdtünk szer-

vezni májusfaállító felvonulásokat, amelyeken részt vettek a fesztivál vendégei, muzsikusok, filmesek, tör-
ténészek és persze a városlakók érdeklődő része. Épp egy ilyen zajlott kora este, teljesen békésen. Csak
azon lepődtünk meg, hogy a kezdéshez nem érkezik rendőri felvezetés. A Rába kettős hídon ugyanis nem
tudtunk átvonulni a forgalom akadályozása nélkül. Törvénytisztelő módon, a közterület ilyen irányú haszná-
latát minden illetékes szervnek lejelentettük, senki nem élt kifogással ellene. Fura volt, hogy a rendőrség
miért nem segít, mert előtte mindig tette, külön kérés nélkül is. Azért nekiindultunk és mivel az estében alig
volt már forgalom, minden komolyabb akadályoztatás nélkül beérkeztünk a Széchenyi térre. Ott felállítottuk
a májusfát, amely körül volt egy kis moldvai csángó körtánc, amibe bevontuk népes külföldi vendégseregün-
ket, majd békésen szétszéledt a „nép” a környező fesztiválhelyszínekre (Lloyd, levéltár pincéje, stb.) és zajlott
tovább a program az épületekben.
Aztán egyszer csak elkezdtek szivárogni a hírek,
hogy aki másfele, tehát kifele akart menni a térről,
azokat mind igazoltatták a nagy erőkkel a mellékut-
cákat lezáró rendőrök. Akkor zajlott a „Piros lámpás
évszázadok” tudományos konferencia a Mediawave

keretében, ahol az ország neves történészei és levéltárosai adtak elő. Az ő napi programjuk már lezajlott,
részt vettek a májusfaállításon, de utána Bana Jocó, a Győri Levéltár igazgatója meghívta őket egy sörre a
Matrózba. A térről arrafelé tartva ők is belefutottak az igazoltatásba, és a láthatóan magas rangú parancsnok
látva a sok nyakkendős, komoly embert, igazoltatás után megkérdezte? „Mondja Bana úr! Miért kell nekünk
itt lennünk?” Lassan összeállt a kép, nem helyi, hanem pesti rendőrök voltak az igazoltatók, akiket azért ren-
deltek Győrbe, mert egy komoly ellenzéki tüntetést jelentettek a helyi vezetők. Csak erről bennünket elfelej-
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tettek értesíteni, így a megmozdulás ugyan megvalósult, de a vágyott vagy félelmet keltő politikai indíttatás „érdeklődés hiányában elmaradt”. Így lehet bolhából
elefántot csinálni.

Árpi bácsi közbelép

Göncz „papa” – mi csak így emlegettük – fesztiválos megjelenése sem volt véletlen, egyszerű rutinlátogatás. 1997-ben ért egyfajta csúcspontra az önkormányzat
és a Mediawave hadakozása, amikor nagyon „kiakadtunk” rájuk. A kisebb gáncsoskodásokat már megszoktuk, de most új ötlettel álltak elő. Ez már a hetedik év
volt, tehát addigra kialakult, kitől, milyen technikát bérlünk és azt ki kezeli - ahogy ez minden rendezvénynél szokás. Amikor ez ügyben elkezdtük felvenni az aktuális
fonalat és megkerestük a hagyományos győri partnereinket, elsőre csak a húzódozásukat érzékeltük, majd egyikük kinyögte, hogy az idén nem adhatják bérbe a

kért cuccot, mert a városházáról rájuk szóltak, meg-
tiltották ezt. Akkor még minden, a városban lévő tech-
nika a város intézményeinek tulajdonában volt. De
addig se ingyen adták, piaci árat fizettünk érte. Végül
Pestről kellett bérelnünk.
Ismétlem: kiakadtunk és nem rejtettük véka alá a vé-
leményünk. Az országos sajtó mellénk állt és hangot
adott eme anomáliának. Ekkortájt találkozott Durst
Gyuri kuratórium elnökünk egy kiállításnyitón Göncz
papával, köztársasági elnökünkkel. Régről ismerték
egymást, még az ellenálló időkből és Árpi bácsi szo-
kásos kérdésére, „hogy vagytok?” - elmesélte neki a
fentieket, meg még pár cifra háttérdolgot a Media-
wave kapcsán. Még ott azt mondta neki, hogy „jó
Gyurikám, akkor én meglátogatlak benneteket!” Így
is lett – azt itt most nem részletezem, hogy milyen
szervezői „sz..ás” egy köztársasági elnököt fogadni.
Na nem Árpi bácsi tette bonyolulttá, hanem a három
különböző biztonsági alakulat (helyiek, köztársasági
őrezred, saját testőrség – utóbbiak egyébként segí-
tettek leküzdeni az akadályokat), melyek láthatólag
nem nagyon tudtak harmonikusan egymással együtt-
működni.
Na de ezután jöttek az igazán érdekes dolgok. A köz-
társasági elnök a délutáni zárófogadásra érkezett

(Xántus Múzeum barokk terem). Az asszisztense előre jelezte, hogy „most mi irányítjuk, azzal fog kezet, akit
mi mondunk neki”. Persze bemutattuk az észak-nyugat-kínai (Dzsungária) ujguroknak, a nemzetközi zsű-
rinknek és közülük Tolnai Ottó vajdasági költőt nagyon megölelte, rég ismerték egymást és öreg győri festőnk,
Cziráki Lajos bácsi számára is láthatóan nagyon fontos volt ez a kézfogás. Aztán oldott, protokollmentes be-
szélgetés kezdődött, ahogy az értelmiségi körökben szokásos. Az „öreg” láthatólag jól érezte magát, laza
volt.
Egyszer csak arra leszek figyelmes, hogy egy nagyobb csoport áramlik be az ajtón, élén a polgármesterrel.
Később kiderült, hogy a többiek a városi képviselők voltak és körülvették az Árpi bácsival beszélgetőket. De
ő karakánul úgy csinált, mintha nem venné észre őket és egy darabig húzta, míg nagy nehezen kezet fogott
a polgármesterrel, de rögtön el is fordult tőle és folytatta eszmecseréjét Tolnai Ottóval. Akkor azt jegyezte
meg felém az egyik városi képviselő: „Nem is gondoltam, hogy ilyen jó fesztivál ez a Mediawave!” Erre nem
volt mit mondanom, hiszen tudtam, hogy sosem járt még a közelében sem, én is inkább másfele fordultam.
A fesztiválzáró ünnepség után (Lloyd), ahol ott szorongott az előbbi siserehad, Árpi bácsi beültetett maga
mellé a nem feltétlen jó emlékeket gerjesztő „nagy fekete autóba” és a Széchenyi téren átlósan áthajtva megindultunk a zsinagóga felé, ahol a győri balett speciális
előadása következett. Attól volt speciális, mert William Fomin vezértáncos egyik tánckoreográfiájából készített egy természetben játszódó táncfilmet (A mag),
amelynek én voltam az operatőre. A film lett kombinálva az élő balettelőadással. Közben, még az autóban Árpi bácsi kezembe nyomott egy levelet, amit a polgármester

írt neki, hogy ne jöjjön, mert ez egy veszélyes hely.
A zsinagóga akkor még egy romos épület volt, tulaj-
donképpen mi hoztuk vissza a használattal és rend-
betétellel a köztudatba, csak a kupolája volt még
felújítva. A testőrfőnöke előzetesen mondta, hogy
oda nehogy fel akarjuk vinni, mert az egész lépcső-
ház életveszélyes és védhetetlen. Ezt mi is tudtuk,
de amikor szóba került az épület állapota és említet-
tük, hogy csak a kupola kész és ott kiállításaink van-
nak, Árpi bácsi rögtön rávágta, akkor menjünk fel.
Ekkor láttam a testőrfőnök szeme villanásán, hogy
nem felhőtlen az öröme.
A történet zárója az, hogy másnap (vasárnap) felhí-
vott a polgármester. Megjegyzem, hogy nem szok-
tunk beszélgetni egymással. Arra kért, hogy hétfőn
találkozzunk és beszéljük meg a közös dolgainkat.
Ő jött el a Rába moziba, akkori munkahelyemre,
aztán később én is elmentem hozzá és adtunk ki
közös nyilatkozatot, ami az aktuális évnél olvasható.
Persze nem lettünk barátok, de annyi év után elértük,
hogy tényezőként kezeltek bennünket és pár év fegy-
verszünet következett - ami azért tudjuk, hogy nem



egyenlő a békével és főleg nem a barátság. Addigra
olyan mély és kölcsönös sérelmeket okoztunk egy-
másnak, hogy azt már nem lehetett visszacsinálni,
mert azért azt el kell ismernem, hogy mi is elég ko-
molyan „beleálltunk” a dologba, amihez ők nem vol-
tak helyben hozzászokva. Mi pedig még mindig azt
hittük, hogy szabadság van! Mindez egy kicsit Dávid
és Góliát történet volt, ami legendaként jól hangzik,
de az az igazság, hogy öreg fejjel nem biztos, hogy
még egyszer belemennék ilyen helyzetbe. A patthely-
zet végül senkinek sem volt jó, az örök gyanakvás
megmaradt egymás irányába. Bár a polgármester
becsületére legyen mondva, ő tartotta magát a sza-
vához és ha valaki tőlük megszegte a fegyverszüne-
tet, azt gyorsan leállította. Én is hasonlóan tettem a nagypofájú kollégákkal. 
Ma már azt gondolom, hogy nem kellett volna hadakozni, persze a sorba sem jó beállni, de már akkor - a
90-es évek végén - új várost és helyszínt kellett volna keresnünk, mint ahogy az többször felmerült akkortájt.
De hát nagy volt a kötődés a szülővároshoz, ami az érem egyik érzelmi oldala, de a másik az, hogy jobb és
építőbb egy segítő közegben kiteljesedni, amit a ráció mond (lásd a jelenben Karikó Katalin esetét a koviddal
és Magyarországgal). Ha akkor elköszönünk Győrtől, akkor nem vesztegetünk el tíz évet a fesztivál életéből.

Hiszen 2009-ben kényszerűen ezt mégis meg kellett tennünk. Utána hamar kiderült, amire mi is csak akkor eszméltünk rá, hogy a Mediawave nem Győr miatt mű-
ködött (bár a helyi civil közeg és környezet nyilván sokat hozzátett), hanem a közben megizmosodott Mediawave szervező csapattól. Amint az eljövetel óta eltelt
több mint tíz év bizonyítja. Sikerrel helyt álltunk idegen terepeken is.

Az időszak újságcikkeit szemezgetve most állt össze
bennem, hogy valójában az tartott bennünket Győr-
ben, hogy az új választási ciklusra ma már nem meg-
ismételhető módon a szocialista többségű győri
önkormányzat „beengedett” egy fideszes alpolgár-
mestert, aki történetesen ma Győr polgármestere. Ő
lett akkor a kultúrával megbízott alpolgármester és
ettől a Mediawave önkormányzati kezelése is gyöke-
resen megváltozott, költségvetési tényező lettünk,
„(költségvetési) sorra kerültünk”. Persze ez is csak
egy cikluson keresztül tartott. Abban az időben min-
den négy évben jelentősen átalakult a politikai élet.

Mindenesetre ekkor sikerült megerősödnünk és elindult a Mediawave fénykora, ráadásként a város lakossága is kezdett befogadni, elfogadni bennünket. Ebben
neki elévülhetetlen érdemei voltak. Sajnos aztán őt is félreállították és ismét elkezdődött egy más típusú kanosszajárás (mindkettőnk számára), ami aztán a város
elhagyásához vezetett, de az már huszonegyedik század történése. Maradjunk még a huszadik században.
Azt is fontos elmondanom, hogy a városi apparátus több tagja – a legkeményebb időkben is - kifejezetten szimpatizált a tevékenységünkkel és sokszor nyújtottak
kisebb-nagyobb mentőöveket számunkra feljebbvalóik tudta nélkül. Ez az érem ismeretlen oldala, utólag is köszönet érte nekik. Ennek az egyik oka az, hogy jó
nevű tervezőként, mérnökemberként (csak 1997-ben hagytam fel a polgári foglalkozással), komoly és jó kapcsolatom volt a város különböző hatóságaival. Ők nem
lilagőzös amatőrfilmesnek tartottak. Látható, minden viszonylagos, attól függ ki és honnan néz rá a problémára.

Még pár kiegészítés e fejezet cikkeinek megértéséhez:

A Mediawave idegenforgalmi vonzása

Több cikk is feszegeti, mert a jelen lévő országos napilapok újságírói a saját szemükkel látták a rendezvényeinken megjelenő szép számú nem helyi közönséget
és annak helyi gazdasági hatásait, értetlenkedve, hogy a helyi önkormányzat miért nem ismeri fel a Mediawave-ben rejlő idegenforgalmi lehetőségeket és legalább
érdekből, miért nem szereti meg a Mediawave-et?
A választ vagy inkább megfejtési kísérletet kezdjük azzal, hogy abban az időszakban Magyarországon – a Balaton kivételével – ritkásan jártak külföldi, de akár
magyar turisták is. Győrre is leginkább az osztrák és szlovák bevásárlóturizmusnak volt hatása, de az nem generálta az idegenforgalom varászszavát: a vendégéj-
szakát.
Sokáig bosszantott, hogy még elismerni sem voltak hajlandók a Mediawave gazdasági hasznát. A 90-es évek vége táján már azzal küzdöttünk, miként helyezzük
el, lássuk el szállással nemzetközi és magyar szakmai vendégeinket - filmeseket, zenészeket, újságírókat – a városban (szakmai turizmus). Ekkor erre már külön
munkatársakat kellett foglalkoztatnunk, akik átlátják a sokszor bonyolult és szövevényes helyzetet, mert mindenki máskor jött és távozott és más igényszinttel ren-
delkezett. Mi pedig próbáltunk komoly fesztiválhoz méltóan kiszolgálni a jelentkező igényeket. Nem volt egyszerű, mert a győri szállásadók sem voltak hozzászokva
az ilyen típusú megterheléshez (nyugatnémet nyugdíjas buszok voltak a jellemzők), bár a jelentkező plusz jövedelemnek kifejezetten örültek. Lassan összecsiszo-
lódtunk és ők is megtanulták kezelni a nemzetközi vendégek magyar honban addig nem megszokott igényeit, szokásait.
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De ez csak az általunk átlátott szállásszegmens volt, mert a nézőként érkezők megoldásait nem ismertük. Csak onnan érzékeltük a jelenlétüket, hogy pár év múlva
fürgébben foglaltak mint mi, és több szálláshelyen belefutottunk, hogy már betelt. Valamint érzékeltük, milyen sok fiatal jön. Akikről csak utólag tudtuk meg, hogy
rendesen megterhelték a toleráns, befogadó típusú győri barátok lakásait. Sok helyen komoly tömegszállás alakult ki. De pl. az egyik későbbi, erdélyi munkatársunktól
tudjuk, hogy ő az első Mediawave-es éjszakáját a kettős híd alatt töltötte, míg a második naptól már mediawave-es közegben kialakult kapcsolatai révén ágyhoz is
jutott.
Nemrég mesélte el egy győri újságíró, hogy egy fogadáson fültanúja volt annak, amikor az Audi egyik főnöke a következő polgármesternek érvelt amellett, hogy
„ezekkel” nem érdemes foglalkozni, támogatni, hiszen ezek „csak” hátizsákos fiatalokat vonzanak, nincs bennük üzlet. A pillanatnyi állapotra vonatkoztatva lehet
még igaza is volt, de azért azt is tudjuk, hogy tudnak azért a fiatalok költeni, olyan dolgokra, amit nagyon szeretnének. Másrészt az akkor átlag 20 éves fiatalok ma

50 évesek és a Mediawave híján többségük való-
színű sosem jut el Győrbe, és talán eszükbe se jut,
hogy a gyerekeikkel vissza kéne menni, némi nosz-
talgia okán. 
A 2000-es évek elején több nagypénzes idegenfor-
galmi pályázathoz kötelező volt készíttetnünk rész-
letes szociológiai felmérést, akkor tudtuk meg
viszonylag hitelesen, hogy a Mediawave közönségé-
nek nagy része 18-35 év közötti, magas műveltségű
(főiskola, egyetem) fiatal értelmiségi… persze jól tud-
tuk mi abban az időben, hogy Győr város klasszikus
idegenforgalma – közel tíz évvel a rendszerváltás
után is - még mindig a jómódú „nyugat-német turista

buszokat” várta, mint korábban a szocializmusban. Csak hát akkorra már nyilvánvalóvá vált, hogy a jómódú nyugatiak többségében korábban is elkerültek bennünket,
ők a sokkal egzotikusabb Ázsiát vagy az Földközi-tenger környéki melegebb éghajlatot keresték. De a mélyen beidegződött „hitek” csak lassan változtak/változnak.
Másik érdekes tapasztalatunk, hogy a helyi prominensek gyakran használták szólamaikban az idegenforgalom kifejezést, de hamar rájöttünk, hogy valójában nin-
csenek is tisztában annak valós jelentésével, vagy csúsztatnak. Állandóan olyan helyi eseményeket, koncerteket, fesztiválokat emlegettek ilyenkor, amelyek egyér-
telműen a helyi közönségnek szóltak. Máig sem tudom, hogy valóban nem voltak tisztában, hogy a helyieknek szóló fesztiválok (szakmai néven választási fesztiválok)
a céljukból eredően nem idegenforgalmi célzattal jönnek létre, hanem a helyiek szórakoztatására? Az idegenforgalmi vonzású, speciális rendezvények, mint például
mi, kevésbé érdeklik a helyieket, mert azok vonzása speciális. Bizonyos fajta, magasabb szakmai érdeklődést feltételez, ami az átlag városi polgárok többségében
nincs meg. A két nagyon különböző hozzáállás és cél összemosása egyfajta maszatolás vagy hozzá nem értés.

Mediawave, mint Kárpát-medencei és kelet-európai filmes és művészeti találkozóhely

Már az előző fejezetben is látszik az az 1993-tól induló a folyamat, ami a kilencvenes évek végére teljesedett ki. Elsősorban filmes és zenei tekintetben kelet-közép-
európai művészeti gyűjtőhellyé váltunk, de más művészeti területeken is egyre ismertebbé váltunk. Szerencsésen, időben észrevettük mindezt. Első körben a fesz-
tiválra eljutó filmesek lettek a „kulturális diplomatáink”, akik többségében ügyesen terjesztették a saját helyi médiáikon keresztül (saját érdekük is volt) és személyesen
is a Mediawave egyedi hangulatát. Persze akkor nem is volt nehéz érdekessé válni, hiszen egész Kelet-Európa forrongott, nemrég esett szét a Szovjetunió,
Csehszlovákia és Jugoszlávia, omlott le a berlini fal… Szabadságvággyal, de egyben különböző szintű feszültségekkel telt meg a térség (pl. jugoszláv háborúk).
Amelyek, a sok negatív hatáson túl – helyi feszültségek, gazdasági összeomlások, a nyugat gyarmatosításának kezdeti lépései -, a különböző új államalakulatok

művészeti életében hihetetlen pezsgéseket indítot-
tak, vágytak az új nyilvánosságra. Nemcsak a helyire,
hanem a nemzetközire is. Ezen vágyaknak váltunk
– elsőre öntudatlan, majd egyre tudatosabb – köz-
ponti elemévé. A szocializmus bomlásával hiába
estek szét pillanatok alatt a régi hivatalos és bürok-
ratikus kapcsolatok, érdekes módon a csapnivaló ha-
gyományos hírhálózati rendszerek ellenére (az
internet még csecsemőkorát élte), a szabad szelle-
miségű művészeti áramlatok valahogy – érdemes
lenne kutatni miként -, csak megtalálták a nemzetközi
csatornáikat. Így bennünket is. És a keletiek valami-
ért – talán az egyívásúság okán - jobban bíztak ben-
nünk, mint a nyugatiakban, akik akkor még fényévre
voltak Kelet-Európától, legalábbis a hagyományos
felsőbbrendűségi érzés tekintetében.
Már a harmadik év táján (1993) arra lettünk figyel-
mesek, hogy a határzóna keleti felén lévőként egy-
fajta gyűjtő- és közvetítőhely szerepet kezdünk
betölteni. És egyre ügyesebben kommunikáltunk a
nyugatiakkal is, így a bátrabbak óvatosan kezdtek el-
merészkedni hozzánk, az addig félelmet keltő keleti
végek peremvidékére. A Mediawave-en, évről évre,
egyre színvonalasabb kivonatot kaptak a friss kelet-
európai művészeti mozgásokból, amiket lassan el-
kezdtek nyugatra átemelni. Elsőként főleg a nyugati
fesztiválszervezők jöttek, mert eredendően nekik
nem sok keleti kapcsolatuk volt. Nagyon izgalmas
időszak volt ez, azzal az árnyoldallal, hogy az átlag
magyar, még a művészeti érdeklődésű értelmiségi is
elsősorban nyugat felé tekintett (ma is így van), ezért
is voltunk/lettünk furcsák az első tíz évben a „normál”
magyar társadalom számára. Mígnem egyre széle-
sedő réteg számára sikerült hitelessé tenni a friss
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kelet-európai művészeti értékeket. Emiatt nem is csoda, hogy nem értették tevékenységünk nagy részét a
győri hivatalosságok, az ő szemük is nyugat felé tekingetett. Mi közben tudatára ébredtünk, hogy milyen jó
irányt nyújtott felénk a sors, és minden energiánkkal tovább gerjesztettük e kapcsolatrendszer, mondhatni
hálózat fejlődését. De hivatalos irányba ügyetlenek voltunk. Őket más érdekelte, inkább véglegesen szaba-
dulni szerettek volna a keleti szálaktól, nem újakat nyitni. Ezért páriákká, nem megértettekké váltunk.
Közben pár év alatt elértük azt, hogy az egyre masszívabb és visszatérő közönségünk már nem az átlag
magyar köztudatban élő nyugati sztárvilág bemutatása miatt, hanem a keleti izgalmak okán jött hozzánk. El-
hitte, hogy amiket mi hozunk, akár a világ legeldugottabb sarkából, azok izgalmas és ismeretlenül is feltétlen
megnézendő produkciók.
Így került be 16 évesen, teljesen ismeretlenül a ma gigasztárnak számító Lajkó Félix, a Mediawave-en ke-
resztül Magyarországra. Vagy 4 évig lépett fel nálunk teljesen felfedezetlenül – és vagabundkodott - különböző
formációkkal, míg átütötte a magyar köztudatot (lásd a netes filmarchívumunkban ezen időszak felvételeit).
Majd egyszer csak megjelent a helyi napilap címoldalán, hogy a hegedű sámánja először Győrben. Ilyenkor
az ember egy kicsit kezdett gutaütést kapni, hiszen e hír persze nem a Mediawave-es fellépést hirdette, hanem a városház díszterembelit. (Akik ugye lenézték és
lebecsülték a nálunk zajló amatőr, kesze-kusza dolgokat, ami snassz volt számukra.)

De ott van a morva Iva Bittová, behatárolhatatlan stílusú énekes-hegedűs „sámánasszony”, aki budapestnyi távolságra él tőlünk (Győrtől) - Brno mellett - és gya-
korlatilag senki sem ismerte a Mediawave-es fellépése előtt Magyarországon. Rá egy évre már tömegek vándoroltak miatta a városba, és országos napilapok ho-
zsannázták művészetét (lásd a fejezet cikkeit). Azóta is bármikor szívesen jött a Medaiwave-re, és jött is számos alkalommal.
De teljesen ismeretlenül (1998) itt járt azt Maia Morgenstern bukaresti színésznő, aki aztán rá pár évvel világhírűvé vált Mell Gibson Passió című filmjében játszott
anyaszerepével. Utána is jött, akkor az újságírók csaknem összeverekedtek, hogy férjenek hozzá. Érdekes dolgok ezek, persze elsőre csak egy snassz román szí-
nésznő volt…

Hogy a filmesekről is ejtsek pár szót: Emir Kusturica
2000-ben felavatta a Rómer ház Underground klubját
és zenélt is nekünk, Jancsó Miki bácsi nálunk tartotta
80 éves születésnapját, amelyen a meglepetésven-
dég egy román fúvószenekar volt, olyan Kusturicás.
Jiri Menzel szinte visszajáró vendéggé vált - és
Deésy Gábor „Kacsa” kollégánk écsi pincéjében csak
rászoktatta a magyar borra. Sorolhatnám a kevésbé
ismert, de kiváló filmeseket - csak azért használtam
az előbbi közismert filmeseket példaként, mert rajtuk
keresztül talán megérthető a Mediawave „sztártala-
nítási” törekvése. Azaz nem sztárságuk miatt jártak
a Mediawave-re, és lám így is jól érezték magukat,

fontosak voltunk egymás számára. 
Az idő múlásával ez a gondolkodás egyre határozottabb koncepcióvá vált, és már csak azon hírességeket hívtuk meg, akik képesek voltak kilépni a saját komfort-
zónájukból. A többieket meghagytuk a „vörösszőnyegesek”-nek. Így sokakról kiderült, hogy igencsak élvezik azt, hogy nem kell sztárnak lenniük, és a szervezők
nem zárják el őket a közönségtől. Nyugodtan beszélgethettek és sörözhettek pl. a zsinagóga udvarán. E hozzáállásunknak erősen terjedt a híre nemzetközi mű-
vészkörökben, ami igazából a 2000-es évekre érett be, és világhírű előadók is bejelentkeztek, amit az első időkben nem is nagyon értettünk, de aztán mindig
kiderült, hogy melyik másik művész mesélt rólunk, a nálunk jellemző más típusú hozzáállásról.
Még kicsit visszakanyarodva Lajkó Félixre: nem mi fedeztük fel Magyarország számára, hanem addigra már olyan kelet-európai kapcsolati hálózatot sikerült
felépíteni, amely szállította számunkra az információkat. Speciel a vajdasági kapcsolatrendszerünk még a 80-as évek elejére nyúlik vissza. Akkor nagyon sokat ta-
nultunk tőlük, mert az akkori Jugoszlávia a keleti blokkon belüli legszabadabb országnak számított. Szinte már nyugat volt. Az ottani művészeti élet sokkal prog-
resszívabb volt, mint a langymeleg, késő Kádári világ magyar művészeti világa. A vajdaságiak művészetfelfogásából sokat átemeltünk a kora mediawave-ek szellemi
alapjaiba. A 90-es évek eleje ellenben számukra a szétesés időszaka volt. Háború jött, menekültek előle az emberek. Ekkor fordult a kocka, innentől mi segítettünk
nekik. Lehetőségek sorát biztosítottuk az egyre ellehetetlenülőbb jugó világban. Egyszer Félix rémülten felhívott, hogy csináljatok valamit, hogy átengedjenek a ha-
táron, mert épp bombázzák Újvidéket. A telefonban hallottam a robbanásokat. Persze akkor, azonnal nem tudtunk segíteni, de sok másban igen.
A vajdasági kapcsolat mellett előjött a Kárpát-medencei magyarság helyzete, mert ’89 decemberében megtörtént a román forradalom és megindult az erdélyi
magyar televíziózás és filmkészítés, amely hamarosan Románián kívül is helyet keresett magának. Az ő első ugródeszkájukká is a Mediawave vált, valamint a
Sors és képzelet, majd Alternative Nemzetközi Rövidfilmfesztiválra átkeresztelt marosvásárhelyi esemény, aminek létrehozásába nagyban benne volt a Mediawave.
Első generációs szervezőik egy része a korai Mediawave-ek munkatársa volt.
Mindenki számára közismert a „nagy román-magyar ellentét”, amely ténylegesen olyan nagy volt a 90-es években, hogy szinte alig akadt kapcsolat az erdélyi és a
bukaresti művészeti élet között. Az előző két területnévből adódik, hogy ez nem teljesen etnikai alapú ellentét volt. Más régió, más értékek. Azzal, hogy hozzánk
befutottak az erdélyi és a bukaresti friss román filmek és az alkotóik nagyrészt személyesen tiszteletüket tették, óhatatlanul országon belüli diplomatákká (is) váltunk,
legalábbis a romániai filmes világon belül. Korábban ez akár nem is tűnhetett nagy értéknek egy átlag magyar szemében, de mivel szép lassan kezdtük átlátni a
bukaresti művészeti életet, amiben nagy segítségünkre volt a FAV csapata – Radu Igazság, Vivi Dragan Vasile, (előző nemzetközi hírű animátor és fotográfus, a
bukaresti filmművészeti egyetem tanszékvezetője, utóbbi első vonalas operatőr, pl. ő fotografálta Gothár Péter Részleg című híres filmjét) -, akikkel a mai napig
együttműködünk. Ők teremtették meg a Mediawave azon bukaresti hírnevét, ami sok szempontból erősebb, mint itthon. Az ő kérésükre mozdult meg Maia Mor-
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genstern és más bukaresti híresség. Az első időkben lehetett fitymálni ezt a kapcsolatot, de ma, amikor azok az egykor fiatal román filmesek, akik a Mediawave-en
estek át a nemzetközi tűzkeresztségek, a nemzetközi porondon taroló román film alaposzlopai, kicsit más megvilágításba helyezheti a Mediawave kelet-európai
eszmélést segítő hálózati tevékenységét is.
Összefoglalva: az ezredforduló előtti 5-10 évben a kelet-európai és benne a Kárpát-medencei magyar művészeti öntudat felerősítésében nem kis szerepet játszottunk,
felismertük a hiátust és nem álltunk félre, tettük a dolgunkat. Míg a többség még mindig hitt a nyugati segítségben, ami aztán a későn felismert félgyarmati állapot
felé vitte az országot.

Rába mozi tönkremenetele, a Rómer ház megindítása

E történet személyes életem és a Mediawave történetének is egy kezdetben kellemetlen, sőt megalázó területe - majd a vége mégis szinte mennybemenetel lett.
Történt 1997-ben, hogy Tóth Erzsi, aki a Mediawave kezdeti éveinek egyik szervezője volt, egyre közelebb került a magyar filmszakmai döntéshozó és pénzosztó
szervezethez (Magyar Mozgókép Alapítvány). Ezen időpontban kérték fel, hogy legyen az MMA főtitkára, amit ő el is vállalt. Addig a győri Rába-Cinema Kft. ügyve-
zetője volt Győrben, és engem javasolt a többségi tulajdonos megyének maga helyett. Nem kis dilemma elé kerültem, mert akkor már pontosan húsz éve távközlési
tervezőként dolgoztam, amit nagyon kedveltem. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a tervezés, e sokrétű és sok szálon futó hosszútávú folyamatok összes-
sége, amelyeknek egy ponton össze kell érniük és működőképes produktumnak kell lenni a végén, tett jó és kitartó, nem kevésbé racionális gondolkodású kulturális
szervezővé. Félig meddig ma is mérnökember vagyok. Ellentétben a győri városvezetők által sikerrel terjesztett képpel, hogy lilagőzös, érthetetlen, de minimum
nem közönségbarát dolgokat szervező és terjesztő, művészfigura vagyok.
A dilemma azért volt nagy, mert addigra – szerénytelenség nélkül mondom -, én már egy nagyon elismert, vezető tervező minősítésű szakember voltam és nem
mellékesen meglehetősen sokat kerestem, bőven tisztességes egzisztenciát tudtam biztosítani a családomnak. Ráadásul társaimmal elkaptuk azt a hirtelen felfutást
a távközlésben, ami még a 80-as évek közepén indult. Mondhatni mi teremtettük meg az addig gyatrának nevezhető hírközlési hálózat csaknem európai szintűvé
emelését. És ez motiváló volt, teli sikerélménnyel.

Emellett hobbiként szerveztem a Mediawave Feszti-
vált az első 7 évben, a saját lakásomból, társaimmal.
Ezt a nagyon stabil, bár meglehetősen munkás álla-
potot hagytam el a Rába-Cinema Kft. ügyvezetésé-
ért. Nehéz lenne ma már megmondani jól tettem-e?
Vannak bennem kétségek, de az biztos, hogy a min-
dig is alulfinanszírozott magyar kulturális élet ingo-
ványos ösvényére léptem, hogy a hobbimnak és
szenvedélyemnek élhessek. Akkor még nem nagyon
belegondolva abba a megszokott stabilitás elveszté-
sébe, amit leginkább a családom sínylett meg.  De
az ilyen válaszutak meglépésénél sosem lehet tudni,
hogy a másik út milyen más meglepetésekkel szol-
gált volna a későbbiekben. Mindenesetre néha még
álmodom róla, tehát nem törlődött ki teljesen belőlem. Egykori kollégáimmal és tervező tanítványaimmal, va-
lamint a közben felnövő gyermekeikkel a mai napig összejárunk ravazdi tanyámra.

Na mindegy, megléptem e sok bizonytalanságot tartogató lépést és rögvest belecsúsztam egy előre át nem gondolt csapdába. Eddig a pontig - stabil egzisztenciális
háttérrel - könnyen civilkedtem a Mediawave érdekében és ha kellett keménykedtem a városvezetőkkel. Most azonban félig az alkalmazottjuk lettem. Csak félig
meddig, mert a kft. többségi tulajdonosa a megye volt, a városnak kevés beleszólása volt a dolgokba. A megye még talán élvezte is, hogy egy karakán új vezetője
van, akit nem szeret a város. Ők sem voltak jóban, mosolyogva, folyamatosan egymást zrikáló politikai ellenfelek voltak. A város gazdag volt, míg a megye ekkor
kezdte elveszteni a jelentőségét. Persze nem önszántából, hanem elszegényítette az országos politika. Ennek a szembeállásnak lett az áldozata a Rába mozi és
egyben a kft. is. Az újságcikkekből jól kiolvasható, hogy munkába lépésem első pillanatából kulturális koncepciókat és építészeti terveket gyártottunk a hagyományos
mozi kényszerű átalakítására. Több termes mozivá alakítást és további kulturális, valamint közösségi funkciók felvételében láttuk a versenyképesség fenntartását,
mert már hírlett, hogy hamarosan jönnek a kereskedelmi, multiplex mozik. Ráadásul az első Győrben valósul meg. Sajnos minden erőlködés, tervezés, koncepci-
ógyártás teljesen felesleges volt. Az nem érdekelte egyik tulajdonost sem. A gyengülő megye egyszerűen eladta a városnak az épületet, az meg nem akart tovább
mozit üzemeltetni, hanem odaadta a Győri Filharmonikus Zenekarnak. Azt persze megértem, hogy nekik szükségük volt egy tisztességes működési helyszínre, de
azt is meg kell jegyeznem, jól ismerve egy ekkora épület üzemeltetési költségeit, hogy ekkora luxust csak egy nagyon gazdag város engedhet meg magának. Miért
is? 

Amíg nem volt versenytárs, a Rába, mint hagyomá-
nyos belvárosi mozi, napi 6-8 előadásban működött,
abszolút nyereségesen, bőségesen kitermelte az
épület üzemeltetési költségeit is. Funkcióban volt
minden nap, egy pénzügyileg racionális működéssel.
Nem tudom pontosan, hogy a filharmonikus zenekar-
nak, havi hány koncertje van, de mondjuk legyen 5-
10 között. Valószínű ez is jelentős túlzás, néha bérbe
is tudják adni, de azt hiszem az is benne van ebben
a számban. A többi időben üresen áll vagy a zenekar
próbáira használják. Mindezt csak jelentős önkor-
mányzati támogatásból lehet megvalósítani - míg a
mozi a pláza megjelenéséig végig nyereséges volt.
A filharmónia használata meglehetősen luxuskiadás
az eredeti funkcióval összehasonlítva. Miközben
szinte minden nagyváros megmentette hagyomá-
nyos belvárosi moziját, egy átmeneti támogatással,
addig Győr nem ezt az utat választotta. Az átmeneti
támogatás addig kellett (volna), amíg a közönség be-
telik a plázamozival, és szép lassan visszapártol és
megoszlik a forgalom. Ezt a vélelmezett menetrendet
hiába említettük előzetesen a tulajdonosoknak, csak
a pillanatnyi pénzügyi előnyüket nézték. Az az bizo-
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nyos átmeneti, mentő támogatás sokkal kevesebb lett volna, mint amit a filharmóniatér luxusüzemeltetése
miatt a város az épületre költött és költ a mai napig.
Számomra ez a minden szakmaiságot nélkülöző, a funkciót és az épületet elkótyavetyélő megoldás nagyon
zavaró volt, de mint alkalmazott nem tehettem ellene semmit. Pontosabban azért valamit mégis sikerült,
mert a Rába mozi esetében a város pénze győzött, de éppen erre a bevételre és kulturális funkcióra, az art-
mozi funkció célszerű megtartására hivatkozva erőteljesen lobbizni kezdtem a megyénél. Szerencsém is
volt, de az is kell az élethez. 1998-ban Ivanics Ferencet választották a megyei önkormányzat elnökének,
akiben azt az utolsó megyei politikus ismerhettem meg, aki kulturális területen is tájékozott volt. Pl. soproni-
ként rendszeresen járt a Mediawave-re, ezért tisztában volt filmes elkötelezettségünkkel, és több kis lépésben,
nem kis testületi, politikai ellenállást letörve végigvitte egy új megyei közalapítvány létrehozását, amihez
előbb-utóbb megtalálta a helyszínt is - a Rómer ház üres pincéjében. Természetesen mi, a Mediawave mun-
katársai lettünk a megyei alapítvány működést megvalósító munkatársai. 1999 őszén avattuk a Rómer házat,
majd a 2000-es Mediawave-en Emir Kusturica még felavatta annak Underground pinceklubját is, majd ki-
sebb-nagyobb pályázatokból lassan tovább bővítgettük. Mi lettünk az első, tiszta profilú, előbb egy, majd két
termes artmozi az országban. De nemcsak mozi, hanem koncerthely és kiállítótér is. Egy kis, állandóan mű-
ködő klub, ahová nagyon gyorsan odaszoktak a győri fiatalok. Egyfajta megérintő bölcsőt biztosítottunk szá-
mukra, mert a programok kialakításához természetesen felhasználtuk a Mediawave kapcsolatrendszerét,
és vagy 5-6 éven keresztül egy európai szintű klubot üzemeltettünk, rendszeres külföldi zenekaros fellépés-
ekkel. A Mediawave kapcsolatrendszer miatt megtaláltak bennünket az Európában turnézó zenekarok. A Bé-
csig eljutottak egy része hozzánk is átrándult. Ez abban az időben nem történt meg sehol máshol
Magyarországon. 2000 körül még csak kevés külföldi zenekar jutott el Pestig. Ezért több ilyen koncertnél or-
szágos közönségünk volt - Győrben, egy klubban. Különösen jazzben és bluesban egészen nagy királyokat
és feltörekvő tehetségeket (David Murray, Hamid Drake, Ian Siegal, Ramon Valle, Erik Truffaz, Gutbucket)

is sikerült elhoznunk Győrbe, ami azóta is példa nélkül álló.

Az utánpótlás – győri filmes csoportok és stabil Kárpát-medencei kapcsolatrendszer kiépülése

A filmkészítő, filmgyártó tevékenység nem hogy nem tűnt el Győrből, hanem a Mediawave és más friss filmes cégek alakulásával más időszakokban nem tapasztalt
magasságokba emelkedett. Rajtam kívül a rendszerváltást megelőző generációból jórészt csak Hadarics Gábor maradt meg a filmkészítés mellett. Igaz, ő meg a
filmművészeti főiskola operatőr szakának elvégzésével profi televíziós lett. Ellenben gombamód jöttek fel az új generációk, elsőként Szolnoki József „Szokó”, aki a

Mediawave polgári szol-
gálatos katonájaként ke-
rült közel a
filmkészítéshez, majd
összejőve az „öreg róka”
Lengyel Sándorral, aki
ekkor a Bábolnai Televí-
zió, azt megújító vezetője
volt és az agrármérnök
Buzás Mihállyal... és
ebből egyszer csak kike-
rekedett a Zsebcselek

Csoport a krumplibogár filmmel, ami bekerült a legjobb 100 dokumentumfilm közé.
Ma tananyag a filmes iskolákban. Együtt egy azóta is példa nélkül álló, nagyon
sok részes független televíziós magazinsorozat létrehozásába kezdtek. A nagy
közös lendület és progresszió ugyan hamar megtört, de a filmek és műsorok meg-
maradtak és ment mindegyikük tovább a saját (filmes) útján, amit a mai napig is
számtalan izgalom és siker kísér.
Buzás Misi még e szakasz idejében összehozta az első vidéki profi játékfilmet
(Kis utazás), Szokó filmszemle díjat nyert a sok vihart kavart Pannon halommal,
majd kölni egyetemen vált profi filmessé. Ma doktorként az egri egyetem vizuális
tanszékének vezetője. Buzás Misi pedig számtalan ma futó televíziós sorozatban
ötletember és forgatókönyv író.
Már ebben az időszakban elkezdte filmes körmeit meresztgetni a Csáki László &
Maráczy Manuéla & Zsédely Teréz triumvirátus, akik a győri kisképző hallagatói-
ként kezdtek a novákpusztai Mediawave filmtáborban, majd a Képzőművészeti
és Iparművészeti Főiskola hallgatói lettek. Közben - mindegy mellékesen – elké-
szítették Buzásék krumplibogár filmjének bronz szobrát, ami a mai napig Hédervár
főterét díszíti. Közben nem hagytak fel a filmkészítéssel és számos filmet készí-
tettek közösen vagy duóban. Végül csak Csáki Laci lett véglegesen profi filmes,
képzőművész léte mellett. Munkásságát rengeteg animációs-, kísérleti- és doku-
mentumfilm mutatja és számos fesztiváldíj. A lányok végül a képzőművészetet
választották.
Harmadik generációként a Mediawave Nyári Filmtáborokban tűnt fel a „révais cso-
port” – Fülöp Ildikó, Nagy Ildikó „Bigi”, Stibinger Ágnes, Szlukovényi Katalin, Tóth
Péter „Totya”, majd egy újabb hullámként Primusz István, Szombathelyi Patrik,
Vörös Borisz, Weiner Sennyei Tibor, akik közül végül senki nem maradt a film
mellett. Fiatalkori szárnypróbálgatás volt az elkészített 1-2-3-4 filmjük. Többen
közülük rövidebb-hosszabb időre a Mediawave munkatársaivá váltak, de ketten
költők, műfordítók, más pedig egyetemi adjunktus, fesztiválszervező vagy épp a
new yorki Magyar Ház vezetője lett.
Látható, hogy az utánpótlásképzés is már jól működött ebben az időszakban. -

E levélváltás a győri filmes könyv szerkesztésének záróakkordjai idején történt
(2021. november 2-4. között) és azért szerkesztettem be, mert azon meglepő
civil visszajelzések egyike egy ismeretlentől, ami talán segít hitelesíteni az ál-
talam írtakat:

Tisztelt Hartyándi Úr!
Nem is tudom hol kezdjem, ezért inkább belecsa-
pok a lecsóba.... Remélem nem tolakodó a leve-
lem... Magamról csak annyit szeretnék elmondani,
hogy 2001-2005 között Győrben tanultam és na-
gyon szerettem a Rómer házi koncerteket... A Me-
diawawe-en önkéntesként dolgoztam, hogy az ajtó
mögül kukucskálva részt vehessek Hamid Drake
Workshopján :)))   
Aztán az elmúlt 15 évben elkallódtam a hangszer közeléből... Kb. fél éve,
hogy újból kézbe vettem és régi cimborákkal összeállva csináltunk egy
szabad improvizációs triót... Azért küldöm ezt a felvételt, hogy megkö-
szönjem azokat az élményeket, amiket akkoriban kaptam a rendezvénye-
ken... mert sose váltottunk egy szót sem...  ahhoz túl visszahúzódó
voltam... Mindent nagyon köszönök... 
Fispán Kristóf

Szia Kristóf!
Bátran tegezz, ne urazz, mert utóbbi rosszul esik... meg hát leveledből az jön
le, hogy egy alomból valók vagyunk, ha nem is beszélgettünk soha. (A zenétek
is ezt sugallja, most hallgatom levélírás közben - épp a kibontakozó témánál
tartok.) 
Ha jól értelmezem leveled Te vagy a dobos?
Közben én megöregedtem, elértem a nyugdíjas kort, de még nem álltam le, ra-
vazdi birtokomon építettem egy pajtát és ott szeretnék Rómer-szerű dolgokat
művelni, persze kicsiben. A színpad háttér ugyanaz, mint a pinceklubban. Majd
gyertek el oda zenélni, ha jó idő lesz.
És nagyon jól esik, hogy emlékezel még rám és a régi dolgokra, már sokszor
éreztem úgy, hogy teljesen értelmetlen időszak volt, teljesen visszhangtalanul
kimúlt... akkor talán mégsem.
Most hol élsz?
Üdv Jenő

Szia Jenő!
Nagyon örülök, hogy írtál, kicsit izgultam, hogy él-e még ez az email cím
és hogy megtalál-e az üzenet. Örülök, ha tetszett, amit küldtem, már csak
azért is, mert a te munkásságodnak nagy hatása volt rám... A legfonto-
sabb, ami a győri tanulmányaimból megmarad, azok a Rómer házi kon-
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Ezen belül arról is érdemes említést tenni, hogy nemcsak győriek jártak a Medi-
awave Nyári Filmtáborokba, hanem az ország minden részéről, sőt ekkortájt kez-
dett nemzetközivé válni. Két név, akik győri kötődésűként aztán profivá váltak.
Vidamon Tóth Máté, aki cirtai (Dél-Erdély) FAV & Mediawave filmtáborban tűnt
fel fiatal titánként, majd operatőr szakon a London Film School elvégzése után
Varsóban mesterizett. Ugyanitt volt diák az a Ruszev Szilvia, aki ma Berlinben
dolgozik neves vágóként. Pár évre rá tűnt fel Zomborácz Virág a ravazdi filmtá-
borban, aki több sikeres rövidfilm után rendezőként nemrég elkészítette első nagy-
játékfilmjét (Utóélet) és 2011-ben Media Talent díjat nyert Cannes-ban. De
2017-ben forgatókönyíró-rendezője volt az Egynyári kaland televíziós sorozat-
nak.

A cirtai (Kerc) táborról jut eszembe, hogy a korábban említett bukaresti FAV ala-
pítvánnyal két nyári tábort is szerveztünk közösen (Cirta, Kászonjakabfalva), ma-
gyar, román és erdélyi magyar fiatalok számára. 1996-ban indult el Kászonaltízban
az a most 25 éve prosperáló Minimum Party nyári – természetben zajló - művé-
szeti tábor, amelynek főszervezője az a Molnár István „Isti”, aki a korai Media-
wave-ek fő designere volt. A kolozsvári Könczei Csilla és Schneider Tibor, már

az  második Mediawave-en díjat nyertek „Elvon ismeret” című filmjükkel, 1997-
ben létrehozzák az ottani zsinagógában a mai napig prosperáló független kultu-
rális központot, a Tranzit házat és manapság egyetemi oktatóként működnek.
1996-ban indult Nagyszebenben az Astra Antropológia Filmfesztivál, amely egyik

fő szervezője, Kató Csilla, a korai Mediawave-ek egyik oszlopos tagja. A fenti személyekkel, szervezettekkel – bár mindegyikünknek kialakult a saját útja -a mai
napig tartalmasan együttműködünk, egy ívásúak, egy alomból valónak gondoljuk magunkat.

A vajdaságiak esetében ugyanezt elmondhatom, Tolnai Ottó (Palics), Balázs
Attila (Szabadka), Bicskei Zoltán (Kanizsa) és másokról, a csallóköziek-felvidé-
kiek közül Vida Igorra (Dunaszerdahely), Végh Ákosra (Somorja), Lubomir Puk-
sára (Nyitra), Pavella Ádámra (Pozsony) és az induló NFG Klub minden tagjára,
akik a Mediawave csallóközi szálát 1999-ben lelkesen elkezdték felépíteni.
Bizton még más győri kultúrtörténeti érdekességet is elő tudnék hozni, de legyen
most ennyi elég. Annyi biztos leszűrhető belőle, hogy mozgalmas és izgalmas
kort éltünk a 90-es években, amelyben bőven voltak hullámhegyek, de hullám-
völgyek is. Amelyekből általában előre menekülve sikerült valahogy kikecmereg-
nünk. A fejezet végén idézünk egy csokor véleményt, komoly és vicces történetet
a korszak mediawaves figuráitól, amelyek az 1999-ben kiadott 10 éves össze-
foglaló kiadványban jelentek meg. Ezek szépen kiegészítik a sajtó sokkal „si-
mább” híreit és jobban mutatják a Mediawave ezen szakaszának hangulatait.

certek és minden, ami ahhoz tartozott... 
Nem csak azért, mert nagy kedvenceket hoztál el, mint Horváth Kornél,
Dresch Mihály, Omar Sosa... És lehetne a végtelenségig sorolni... 
Hanem mert olyan zenészekkel is megismertettél, akik munkássága rend-
kívüli hatással volt rám (William Parker, Hamid Drake, Ty Citerman, stb,
stb, stb). 
A munkásságodnak köszönhető, hogy akkoriban Győr, meg a Rómer ház
a világ közepe lett - kulturális értelemben... És a népzenés és filmes prog-
ramokról is mindezek elmondhatóak. 
Lehet, sőt biztos, hogy húsz éves korunk környékén nem mi voltunk a
legjobb ügyfelek számotokra, mert alkudtunk a belépőjegy árából vagy
mert mindig kerestük a megoldást (önkénteskedés, stb, stb.), hogy részt
vehessünk a programokon.... De nagyon szerettük az egészet és mikor
pár éve újból Győrben jártam, szomorúan tapasztaltam, hogy ezeknek a
dolgoknak űr tátong a helyén.... 
Én már tíz éve Heidenheim an der Brenz-ben élek (Németország) és dol-
gozom, de a fiúkkal Sopronba zenélünk, mert ők is oda valók és én is ott
nőttem fel... 
Biztosan jókat fogunk beszélgetni, ha sikerül összefutnunk... Majd mindig
küldök dolgokat, amit csinálgatunk. Ez olyan tényleg 100% improvizáció,
kicsit hallatszik is, hogy mindent elsőre, abba a pillanatban találunk ki...
De mi ezt így szeretjük és nagy örülök, ha tetszik. 
Üdv: Kristóf 

dr. Barsi Ernő és felesége, Hartyándi Jenő és felesége 1993 nyarán Gyimesben
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Durst György: A győri szál - “egy a valóság, s ezer a ruhája”

A kilencvenes évek elején találkoztam Hartyándi Jenővel, aki a győri Mediawave-t szervezte. A BBS-ben dolgoztam akkoriban, hallottam már az általa képviselt
és szervezett rendezvényről. Valaki, talán Czabán ajánlotta neki, hogy a fesztivál filmes részének lebonyolítása érdekében az akkoriban modernnek számító vi-
deóprojekort kérje el a Stúdiótól. 
Egy háromcsöves Sony projektor volt birtokunkban, azt vittem le magammal egy április végi időpontban. Az
esemény az azóta lebontott Ifjúsági házban zajlott, az ott kialakított moziteremben kellett felállítani a masinát.
A széksorok között, a vászontól kb. nyolc méterre állítgattam a vezérlőpanel csavarjait, próbálgatva a szín-
helyességet és az élességet. Kb. fél óra elteltével sikerült a legjobbnak tűnő képet beállítani. A vászon eléggé
elhasznált volt, sárguló közepén egy vízszintes csík futott hosszában, kettéosztva a képet. Nagyon zavart,
hozzászoktam a filmgyár vetítőiben elhelyezett, kifogástalannak mondható körülményekhez. Egy vidéki kul-
túrház akkoriban ilyesmivel rendelkezett, de engem zavart és szóvá tettem Jenőnek, aki meglehetősen ide-
gesen reagált. Tele lehetett a feje a nehezen összeálló programok szervezésével kapcsolatos feladatokkal,
és akkor jön ez a pesti csávó, aki kifogásolja a vászon minőségét! Ez volt az első találkozásunk, nem is be-
széltünk túl sokat, lezajlottak a vetítések, leszereltem a gépet és vittem magammal vissza, Pestre. 
Volt néhány jó film, és az Ifjúsági ház minden zugában különleges események zajlottak, a “Vágtázó Halott-
kémek” koncertje elképesztő élményt jelentett, fotó kiállítások, és jó hangulatú beszélgetések voltak. Győr
ifjúsága és a vendégek, zenészek, filmesek egymásra találtak. Némi irigységgel nyugtáztam, hogy ez a
filmes és zenei fesztivál jobban működik, mint jónéhány pesti, hasonló igényű rendezvény. Akkoriban már
nagyon a végét járta a Mafilm, a BBS-nek helyet kellett találni, el voltam foglalva az átköltözéssel járó ügyek-
kel, kevés időt tölthettem mással, kihagytam pár évig a Mediawave-t. 
Pár évvel később meghívtak Jenőék a filmes előzsűribe, a világ összes tájékáról érkeztek a filmek. A Mediawave akkoriban az egyetlen nemzetközi hírű és rangú
fesztivál volt Magyarországon. Kb. egy hónapig tarthatott, amíg Jenőék lakásában összegyűlve néztük a különböző videókazettákon érkező filmeket, Czabán, Ba-
kács, Ganczer, Perger, meg én. Sokszor vitáztunk, sokat beszélgettünk a látottakról, ki-ki a maga vérmérséklete és ízlése szerint érvelt pro vagy kontra. Végül ki-
alakult a versenyprogram, összeálltak a speciális programok, a beszélgetésekkel egybekötött vetítések. Ezek az alkalmak segítették a későbbi produceri munkámat,
toleranciára és mások vélemények elfogadására tanítottak. Ez a közösségi együttgondolkozás hasonlított a régi BBS kedd estéihez, ami már a stúdió felbomlási
folyamatának megindulása, a kilencvenes évek eleje óta megszűnőben volt. Jól éreztem magam ebben a közegben. Egy-egy fárasztó nap után néha kicsit
pihentünk, emlékszem, hogy eltelve a sok vizuális ingerrel egyszer Szokó albérletében órákon keresztül néztük a Duna Tv-ben akkoriban szünetjelként futó
akváriumi közvetítést, a sárga halnak drukkolva.
Az Ifjúsági ház vezetője akkoriban Tóth Erzsi volt, körülötte egy csapat szerveződött. Néhány évvel később Kőhalmi Ferenc, az akkori filmfőigazgató, maga mellé
vette, mint vidéki forgalmazási szakembert, és előbb a Magyar Mozgókép Alapítvány titkára, később főtitkára lett. Az egyik legbefolyásosabb filmes szakember így
győri lett hosszú időre. Regnálása alatt alakultak a regionális filmközpont nevű vidéki szervezetek, Pécsett, Miskolcon és Győrben. Ez utóbbinak a Mediawave lett
a kedvezményezettje - sajnos, ennek az ígéretes indulásnak nem lett méltó folytatása. A Mediawave akkor kezdte meg összegyűjteni a térség mozgóképes
emlékeit, vizuális archívumot kialakítva. 
Ezek az évek jelentették a Mediawave számára azt az anyagi  biztonságot, amivel egyébként rendelkezni
kell egy nemzetközi szinten is jegyzett fesztiválnak. Ekkor lett az Európai Fesztivál Szövetség minősített
tagja, az Európai Jazz Network elismert, a Magyar Fesztivál Szövetség Kiváló minősítésű rendezvénye.
Ehhez meg kellett felelni egy sor előírásnak, a szövetség képviselőinek helyszíni ellenőrzése mellett. Mun-
katársai és alkalmi szervezőgárdája állandósult, biztonságos anyagi hátteret nyújtva beépült a helyi kulturális
életbe. Az utcákon és tereken az április végi időszakban zajlottak az események, koncertek, óriás bábosok,
plakátok és Mediawaves zászlók jelentek meg. A főhelyszínként szolgáló központi iroda egy ideig a város
segítségével működött a Kazinczy utcában, a Loyd épülete, a Rába mozi és a Zsinagóga, - amelynek kul-
turális célokra való felfedezése a Mediawave-hez köthető - a moziként is üzemelő Rómer ház élettel telt
meg. Az egyik alapember hosszú ideig Kádár Sándor, mint általános szervező és ügyintéző, alapítványi
titkár, a másik a pénzügyi-gazdasági ügyeket intéző  Bári Ildikó volt. Az ő kettősük segítette Hartyándi Jenő
fesztiváligazgató munkáját. Nekem, mint az alapítvány kuratóriumi elnökének és a törvényes előírások be-
tartásáért felelősnek legfontosabb támaszaim, bizalmasaim. 
A kétezres évforduló az azóta Richter teremmé váló Rába moziban ért bennünket, ahol Jenő lett az igazgató.
Talán Buzás Misi ötletének megvalósítására törekedtünk az egyik este, nem akarván átlépni az új évezredbe,
megkíséreltük megállítani az időt. Éjfélkor ezt a terem közönsége együttes erővel megpróbálta, egy kis ideig
sikerrel is jártunk, de sajnos, a másodpercmutató ellenünk volt. E fölötti bánatunkban hajnalig tartó táncos

mulatság vette kezdetét a helyi
Frigid Aire (ejtsd, fridzsider) zene-
kar közreműködésével, amelynek oszlopos tagja az alapítvány egyik kuratóriumi tagja,
Perger Gyula muzeológus, néprajzkutató volt. Ezen alkalomból volt egy néhány képből
álló kiállítás is a női mosdóban. emblematikus munkatársainkat Buzás Misi fotómasinája
neglizsében örökítette meg. Ki egy kis plüssmackót, vagy éppen egy pöttyös labdát tartva
a kitakarandó kényes helyen. Ezek a képek sajnálatos módon reggelre eltűntek, felbuk-
kanásukra egyre kevesebb esélyt látok. Gyűjtőszenvedély áldozataivá váltak fotóink.
A Duna Műhely vezetése mellett elvállaltam a Mediawave Alapítvány kuratóriumi tagsági,
majd később az elnöki tisztét. Ez az időszak szoros, Győrhöz kötött munkát is jelentett.
Telve voltunk elszántsággal, biztos tudatában voltunk a fesztivál jelentőségének, minő-
ségének és a helyi kulturális életben betöltött szerepének. Azt gondoltuk, hogy ezzel min-
denki tisztában van, megérti és segítséget nyújt. Azzal nem számoltunk, hogy a helyi
kulturális terület irányításáért központilag felelős személyek erről mást gondolnak. A hi-
vatalnok, aki nem végzi rendesen a munkáját, amiért a fizetését kapja, féltékenyen figyeli
a helyette elvégzett munka sikereit, és állása féltése miatt mindent elkövet, hogy ellehe-

tetlenítse a személyt, aki helyette dolgozik, a szervezetet, aki jobban teljesít. Ez a helyzet pártoktól független, bal és jobb oldalhoz egyaránt köthető.  Kuratóriumi
elnökségem ideje alatt a szocialista és a fideszes polgármester, valamint munkatársai egyaránt akadályozták a civil szervezet munkáját. Hiába mutatta ki egy füg-
getlen szakértőkből álló kutatás, hogy tevékenységünk nemcsak kulturális értelemben véve jelent nemzetközi ismertséget, de anyagi hasznot is visz a városba
érkező vendégek fogyasztása és a szállások utáni adóbevételek formájában, elbuktunk a kicsinyes “nem mi találtuk ki, nem lehet jó” gondolkozás miatt. 
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Balogh polgármesterrel is nehezen boldogultunk. Neki a szoborállítás volt a helyi kultúra támogatásának legegyszerűbb módja, a piszkos munkát a Mediawave-
vel kapcsolatban a kulturális osztály vezetőjére bízta. Még valami per is kerekedett egy újságcikk miatt. A polgármesterváltás után sem vált felhőtlenné a viszonyunk
a város vezetésével. A Széchenyi téren zajló eseményeket nem jó szemmel nézte Borkai és csapata, bár a bemutatkozó látogatásunk a városházán sikeres volt,
(fogadtak bennünket!) - de a péri repülőtér és a Mediawave támogatása között  vont párhuzam nem sok jót sejtetett. Később a repülőtér ügye fontosabbá vált, mi
pedig elhagytuk a várost. 
Igazi vándorfesztivál lett a Mediawave. Először Szombathelyről kaptunk a helyi vezetéstől meghívást, és öt éves időtartamra szóló szerződésben biztos anyagi
támogatást. Ez sajnos két év múlva megváltozott, az időközben kicserélődött városi vezetés nem kívánta betartani a megállapodást és a helyi kulturális szakemberek
is féltették az általuk kidolgozott terveket. Inkább a Savaria napok alkalmából a római kort idéző karnevált támogatták. 
Két év után innen is elrepült a “médiamadár”, és hosszas keresgélés után a komáromi Monostori Erődben kaptunk lehetőséget az egyre inkább közösségi alapú
fesztivállá váló rendezvény megtartására. Egy idő után a fesztivál elnevezést is elhagyva Együttléteket szerveztünk, amely elnevezéssel is jelezni akartuk a kö-
zösségépítés fontosságát. A filmvetítések minőségi körülményeinek megteremtése sok nehézséget jelentett a nem erre a célra kialakított termekben, de a hangulat,
amely az összezártságból is fakadt, a filmesek, zenészek és közösségi programok létrehozói között kárpótoltak. 
A győri helyszínt igyekeztünk más, környékbeli helységek adottságait kihasználva kiterjeszteni a közeli falvakra. Többek között Novákpuszta, Hédervár, Vének,
Ravazd, Kajárpéc, Románd, Rábapatona lakói is megismerhették a Mediawave nevet. A falu vezetői általában segítették munkánkat, időpontként a május elseje
környéki napokat választottuk. Májusfát állítottunk, koncerteket és találkozókat szerveztünk, a helyi foci csapat és a Mediawave válogatott vívott csatát (általában
a második helyet tudtuk megszerezni). A Buzás-Szolnoki alkotó-páros “Krumplibogár” filmje ürügyet adott arra, hogy Héderváron szobrot állítsunk ennek a csíkos
hátú bogárnak, arra emlékezve, hogy a legenda szerint ott találták meg először a kártevőt. A film elkészítését producerként is segítettem, Szokó több filmjét később
is támogattam.
A szervezés és a következő fesztivál előkészítése egész éves elfoglaltságot jelentett, talán a nyári hónapok voltak lazábbak, ám akkor a különböző helyszíneken
zajló nyári filmes táborok jelentették a pihenést. Sok fiatal tehetséges embert sikerült megismernem, a Buzás-Szolnoki alkotó páros kiemelkedett közülük, de
Lengyel Sanyi, Matza Teri, Maráczy Manuela, Csáki Laci is közéjük tartozott. Utóbbival, a Duna Műhely anyagi támogatása mellett több filmet is készítettünk.
Később az előzsűri munkájába is bekapcsolódott, több napot töltöttünk el együtt a szintén győri kötődésű Zomborácz Virág társaságában. A Duna Műhely alkotó-
gárdája közé sorolhatom mindőjüket.

A filmek válogatása sok időt vett igénybe, a pesti előzsűri-különítmény általában a  Klauzál téri piacon talál-
kozott szombat reggel - Bakonyi Vera, Zomborácz Virág, Csáki Laci és én. Sajtot, körözöttet, kolbászt vá-
sároltunk: így felkészülve a két napos, , éjjel-nappali együttlétre. Útközben felvettük még Varga Balázst és
a hozzánk csatlakozó győri különítmény tagjaival - Reményi Attila, Perger Gyula, és az akkor még Győrben
lakó Silló Sándor - bezárkóztunk a Kazinczy utcai irodába, majd Jenő pálinkás üdvözletét fogadva néztük a
filmeket.
Az évek során számos hazai és külföldi zsűritaggal sikerült találkozni, csak néhány ismertebb filmest említek:
Emir Kusturica, Jirzi Menzel, Elem Klimov, Jos Stelling, vagy Enyedi Ildikó, Buglya Sándor, Sára Sándor,
Fekete Ibolya a magyarok küzül. A fesztiválok filmes vonatkozású tevékenysége a konferenciákkal egészült
ki, ahol a forgalmazásról, fiatal elsőfilmesek helyzetéről, forgatókönyv írásról esett szó többek között. A vál-
tozó helyszíneken zajló események során külföldi és magyar vendégek vettek részt, filmalkotók, gyártási
és forgalmazási szakemberek, fesztiválszervezők, stb. Ezek a találkozók komoly segítséget jelentettek pro-
duceri munkámban, ismertséget, szakmai hátteret.
Nemzetközi kapcsolatainkat sokszor a külföldi magyar intézetek segítették. Kulturális programjaink többek
között Berlin, Prága, Párizs klubjaiban, színházi tereiben, hajón zajlottak. Ezekre az alkalmakra buszt bé-
reltünk, a hosszú út alatt közösségünk erősödött, barátságok, szerelmek szövődtek. Európán kívül többször

járt Mediawaves különítmény Kínában, egy alkalommal kisbusszal még Tunéziába is eljutottunk, egy ottani filmfesztivál meghívására. Kalandos út volt, végig az
olasz “csizmán”, Szicilián és komppal Tuniszba érkezve az afrikai kontinensre. Vigyáztak ránk a helyiek, a szálláshelyünkről kísérővel utazhattunk. Egyszer sikerült
meglógni, és rátaláltunk egy helyi esküvői szertartásra, ahol nagyon barátságosan kínáltak meg bennünket teával, énekeltek, zenéltek. Találtam egy boltot, ahol
a félig lehúzott vasredőny mögül bizonyos összeg ellenében sört és viszkit is lehetett venni. Hazafelé megnéztük Pompeiit, betértünk Rómába, de nagy gasztronómiai
élményünk egy barátságos falusi fogadóban volt, valahol délen, turisták által kevésbé ismert helyen. 
Az alapítványi formát kiegészítve hívtuk életre a gyártási tevékenységre koncentráló céget, amellyel pályázni lehetett a filmek készítésére szolgáló alapoknál. A
Mediawave nevéhez köthető így pl. Szemző Tibor “Csoma legendárium” című munkája, amely több
nemzetközi fesztiválon szerepelt, Nemes Gyula “Egyetleneim” című kultuszfilmje, de Mészáros
Péter Arany Pálma díjas rendezővel is több filmet készítettem producerként.
Kis megszakítással 25 évig voltam a Mediawave alapítvány kuratóriumi elnöke. Nemrég megkaptam
a bírósági végzést, és így a kuratóriumi váltás, a megújulás jegyében elkezdett átalakítás jogi formát
öltött. Jenővel együtt háttérbe vonulva, tanácsadóként segítjük továbbra is a csapatot, a régi-új
munkatársakat. 
Részben újra kell fogalmazni a célokat, bár az alap változatlan - minőségi zenéket és filmeket mu-
tatni, közösséget építeni. Itt, Cervantez hazájában adja magát a hasonlat, Don Quijoteként kiállni
az igazságért, megküzdeni az óriásokkal, a közönnyel és a butasággal. Sancho Panzaként segítek
továbbra is, józanságra intve az álmodozókat, de követve őket, bárhová is vezessen útjuk. A Medi-
awave itt is segítségemre van, egy helyi filmklubban saját produceri filmjeimet és a fesztiválra be-
érkezett filmekből összeállított válogatást mutatok be, filmes tevékenységem híre részben itt is a
Mediawave-nak köszönhető.

Durst György
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1997
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Az amerikai szenátus jóváhagyja a vegyi fegyverekre vonatkozó egyezményt, amely kimondja
a vegyi fegyverek globális betiltását. ▪ Az IBM Deep Blue számítógépe legyőzi Gari 

Kaszparovot. Ez az első eset, hogy egy gép hivatalos páros mérkőzésen legyőzi az emberi
sakkozás aktuális világbajnokát. ▪ A „G7” csúcs-értekezlethez csatlakozik Oroszország, amely
ezután „G8” néven szerepel. ▪ 156 éves brit fennhatóság után Hongkong visszakerül Kínához.

▪ Diana walesi hercegnő Párizsban életét veszti egy balesetben. ▪ A `97-es nyugdíjreform 
fölemeli a nyugdíjkorhatárt egységesen 62 évre. ▪ A spanyolországi Bilbao központjában 32

500 négyzetméternyi területen elkészül a Frank O. Gehry tervezte Guggenheim múzeum. ▪ Az
Egyesült Államokban augusztus 13-án kezdik el vetíteni a South Park című sorozatot.  

AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI
Takeshi Kitano: Tűzvirágok ▪ Paul Thomas Anderson: Boogie Night ▪ Lars von Trier: Birodalom

II ▪ James Cameron: Titanic ▪ Wim Wenders: Az erőszak vége ▪ Quentin Tarantino: Jackie
Brown 

ÖRÖKRE ELTÁVOZOTT
február 3. — Győrkös László (1947-1997) író, a Győri Bencéseknél tanult, tanított Győrben és
Csermajorban — Halmos László (1909-1997) zeneszerző, karnagy, népdalgyűjtő — Bohumil 
Hrabal cseh író (1914) ▪ április 5. — Allen Ginsberg amerikai költő (1926) ▪ május 5. — Kibédi
Ervin színész (1924) ▪ május 9. — Marco Ferreri olasz filmrendező (1928) ▪ augusztus 2. —

William Burroughs amerikai író (1914) 



Még lehet jelentkezni a Mediawave-re

(Magyar Hírlap, 1997.01.03.)

Tóth Erzsébet lett a Magyar Mozgókép 
Alapítvány új főtitkára 
Több támogatás filmekre 

(Magyar Hírlap, 1997.01.03)

A Magyar Mozgókép Alapítvány (MMA) az idén 900 millió forint költségvetési tá-
mogatással gazdálkodhat (ez az összeg 80 millióval több mint tavaly) - jelentette
be tegnap Bihari Mihály, az alapítvány nemzeti kuratóriumának elnöke. Ehhez
járul még 350 millió forint, amit a Magyar Televízió - készpénzben és szolgálta-
tásban - biztosit az MMA számára. Az idén ötesztendős alapítvány a tervek sze-
rint legkésőbb idén februárban közalapítvánnyá alakul. 
Bihari Mihály a tegnapi összejövetelen értékelte az alapítvány elmúlt ötéves mű-
ködését. Bihari szerint az Alapítvány bizonyította működőképességét, még ha
tevékenységét kritikus mozzanatok is kísérték. Az alapítvány elnöke hozzátette,
az MMA-nak köszönhető, hogy a magyar mozgóképkultúra kevesebb kárral
úszta meg az átmenet ínséges éveit. Az MMA öt év alatt 102 játékfilm, 266 do-
kumentum film, 53 animációs és 56 népszerű, valamint tudományos jellegű al-
kotás létrehozását segítette elő. 
1997. január 1-jétől az MMA új főtitkára Tóth Erzsébet lett, aki korábban az Art-
Mozi Filmklub Szakkuratóriumának elnöke volt (Tóth Erzsébet Kőhalmi Ferencet
váltotta fel ebben a tisztségben). Az MMA alapítói januártól megújították a hét
szakmai kuratóriumot. A Játékfilmes Szakkuratórium elnöke Gombár Csaba, az
Art-Mozi Filmklub és Üzemeltetési Szakkuratóriumé pedig Szalai Annamária lett.
A többi szakkuratórium elnökének személye nem változott. A Dokumentumfilmes
Szakkuratóriumba beválasztották Ember Judit filmrendezőt és Csalog Zsolt írót.
A Játékfilmes Szakkuratórium új tagjai között találjuk Hartyándi Jenőt, Horváth
Z. Gergelyt, Mezey Katalint, Parti Nagy Lajost és Zalán Vincét ( a megbízatások
három évre szólnak).
A nemzeti kuratórium elnöke továbbra is Bihari Mihály maradna, az alapítók újra
tagnak jelölték Kodolányi Gyulát, Pohárnok Mihályt, Vásárhelyi Miklóst és Vince
Mátyást.  A nemzeti kuratórium újonnan jelölt tagjai: Inkei Péter, dr. Kádár Béla,
és Kőhalmi Ferenc. A nemzeti kuratórium végső összetételéről az alapítvány
közalapítvánnyá válásával egy időben a kormány dönt majd. B.Gy.

(Magyar Hírlap, 1997.01.13.)

Új főtitkára van a legfontosabb hazai filmes szervezetnek, a Magyar Mozgókép
Alapítványnak (MMA), Kőhalmi Ferencet Tóth Erzsébet váltja.
• Mit tudhatunk eddigi szakmai pályafutásáról? 
A szombathelyi tanárképző főiskolán - ahol filmes képzés is folyt - végeztem ma-
gyar-népművelés szakon. Győrben a városi, majd a megyei művelődési központ
munkatársaként filmmel és fotóval foglalkoztam, filmklubokat vezettem, filmes
rendezvényeket szerveztem. 1988-től 1992-ig a Filmművészeti Főiskola moz-
gókép-elméleti szakára jártam. A győri Tanítóképző Főiskolán magam is tanítot-
tam: filmesztétikát, esztétika-, kommunikációelméletet. '95 nyarától a megyei
moziüzemeltető céget vezettem, kft-vé alakulását irányítottam. '91-tól, megala-
kulásától a Magyar Mozgókép Alapítvány filmklub és moziüzemeltető kuratóriu-
mának elnöke voltam. 1991-ben pedig Hartyándi Jenővel útjára indítottuk a
Mediawave nemzetközi film- és videoművészeti fesztivált. 
• Hogyan került az MMA főtitkári posztjára?
Felkértek, az elmúlt években több jelölt neve is felmerült, az enyém is. Most úgy
éreztem, ismereteimmel, szakmai kurátorként szerzett tapasztalataimmal, jó kap-

csolataim révén segíthetem az MMA munkáját. 
• Tervez valamiféle változtatást az alapítvány működtetésében? 
Inkább csak apróbb javításokra van szükség, az alapstruktúra teljesen kikristá-
lyosodott. A titkárság dolga az, hogy kiszolgálja, előkészítse, feldolgozza az MMA
nemzeti kuratóriumának döntéseit, szakmai kérdésekben állást foglaljon. 
• Hányan dolgoznak a titkárságon? 
Tizenegyen, s alkalmanként külső szakértőket is megbízunk. 
• Mennyibe kerül az apparátus működtetése? 
Ahogy ezt az alapító okirat meghatározza: a működési költség 4 százalékába.
De ebben benne van a kurátorok tiszteletdíjától a postaköltségig minden kiadás. 
• Kik lettek most új kuratóriumi tagok? 
A játékfilmes szakkuratóriumnak Gombár Csabát, az artmozi, filmklub és üze-
meltetési kuratóriumnak Szalai Annamáriát választották elnökévé. A játékfilmes
kuratórium új tagjai: Hartyándi Jenő, Horváth Z. Gergely, Mezey Katalin, Parti
Nagy Lajos és Zalán Vince, az artmozi kuratóriumé Ember Judit és Csalog Zsolt. 
• Hogyan ellenőrizhető hogy a kurátorok, a kuratóriumok milyen munkát végez-
tek? 
Kuratóriuma válogatja, hogy milyen formában, milyen gyakran - éves döntése-
ikről vagy hároméves tevékenységükről - számolnak be az adott kuratóriumot
létrehozó szakmai szervezeteknek, filmes műhelyeknek. Minden döntés nyilvá-
nos, megjelenik az alapítvány hírlevelében. 
• Mi a funkciója a hét szakmai testület felett álló nemzeti kuratóriumnak? 
Stratégiai döntéseket hoz, s igazságot tesz a szakkuratóriumi elnökök között a
pénz elosztásában. Az alapító okirat szerint a nemzeti kuratóriumnak évente két-
szer kellene üléseznie, az elmúlt öt évben mégis negyvenszer tanácskozott. 
• Idén mennyi pénzzel gazdálkodhatnak? 
900 millió forinttal; ez 80 millióval
több, mint a múlt évi összeg. 
• Sikerült az MMA-nak az elmúlt
években a költségvetésen kívül
máshonnan is pénzt szerezni a
filmszakma támogatására? 
Szerződést kötöttünk a Magyar
Televízióval. Először a múlt
évben kaptunk támogatást, rész-
ben készpénz, részben gyártási
kapacitás formájában, 350 millió
forint értékben. Reméljük idén is
folytatódik az együttműködés.
Nagyon jelentős az az anyagi tá-
mogatás is, ami az Európa Ta-
nács és az Európai Unió filmes szervezeteitől, az Eurimages-tól, a Media I.
programtól közvetlenül a szakmának jutott. 
• Úgy hírlik, a Media II. programban felfüggesztették a magyar részvételt, mivel
a magyar médiatörvény két ponton nem konform az európai jogalkotással. 
Most készítik elő átdolgozásra a médiatörvényt: jelenleg éppen a célból tartóz-
kodik egy magyar jogász Strasbourgban. 
• Hogy áll a filmtörvény ügye? 
Eddig sok változat született, a minisztériumból a napokban azt az információt
kaptam, hogy hamarosan végleges formába öntik az eddigi elképzeléseket. 
• Véleménye szerint az ötéves MMA milyen szerepet játszott-játszik a magyar
filmszakma életében? 
Az alapítványnak köszönhető, hogy sikerült a szakma infrastruktúráját megőrizni.
Az új finanszírozási modellt a szakma találta ki, és az szerintem müködőképes-
nek bizonyult: az elmúlt fél évtizedben készült 102 játék-, 266 dokumentum-, 53
animációs és 56 népszerű-tudományos film költségeinek majdnem 50 százalékát
fedezte. A volt szocialista országokban nagyon kevés az új film. Nálunk minden
évben tíz, 1996-ban húsz játékfilm készült el. Ez nagyon nagy eredmény. A kö-
zeljövőben egyébként az MMA magánalapítványból közalapítvánnyá válik, ami
kormányzati felelősségvállalást jelent. 
Gervai András

26. Dunántúli Független Film-és Videoszemle 
Győr, 1997. március 14-16.

győri díjazottak:
III. díj: Csáki László: Emulziókutya 
Különdíj: Bankó Á.- Bankó Zs.- Héger I. - Kovács Sz.: Elmarad
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Kollár István  

Elég karakán véleményem van a magyar amatőr filmalkotókról. A profikról is.
Nem fognak ezért szeretni. Legalábbis sokan nem. 
A '90-es évek végén csatlakoztam a videózás, filmezés világához. Az első fil-
münk még iskolai keretek között készült 1997-ben. Azzal a filmmel már a Me-
diawave segítségével fesztiváloztunk. Általában az amatőr fesztiválok
undormányok voltak: belterjes, döglött, tele „túlművészieskedett” borzalmakkal,
csupa tehetségtelen emberrel. Bocsánat, de ez a véleményem. Már nem
tudom, hogy ki, de a zsűri egyik tagja, valami neves filmes volt. Odajött, gratu-
lált, és azt mondta: "Szép volt fiúk! De ne gondoljátok, hogy idejöttök, és nyer-
tek!" Ez bő 20 évvel ezelőtt volt. Ezután én nem akartam játékfilmeket készíteni,
nem akartam technikáért, pénzért könyörögni. Akkor, 19 évesen egyet tudtam:
menekülni. A díjazottak rendszerint évente 10-12 filmet készítettek, én meg
csak egyet. Nyilván, hiszen mi castingoltunk, forgatókönyvet írtunk, rendeztünk,
vágtunk, zenét írtunk, satöbbi. Nem bizonyult ez elégnek, úgyhogy azóta sem
versenyeztetem idehaza a filmjeimet.
2006-ban szóba jött, csináljunk megint egy nagyjátékfilmet. De most rendesen.
A Kisalföldnél dolgoztam (Győr-Moson-Sopron megyei lap - a szerk.), a reklám
adott volt, segített az újság. Nagyon sokan jelentkeztek szereplőnek, stábtag-
nak. Összeállt a csapat, a producertársam pedig összeszedte a pénzt. 2007-
ben már forgattunk, 2008 elején még kicsit ráforgattunk, és csináltunk egy nem
túl jó filmet.  Arra azért büszke vagyok, hogy megcsináltuk. Arra is, ahogy. De
ennyi erővel akár jó film is lehetett volna. 
De az az érdekes, hogy nem számított. Mentünk DVD-kkel a hátsó ülésen
Pestre, próbáltuk eladni, próbáltunk bejutni csukott ajtókon. Volt, ahova be is
jutottunk, sőt. De a vicc az, hogy a DVD-tokok zárva maradtak. Rájöttünk, hogy
senkit nem érdekel maga a film. Az érdekli őket, hogy mi kik vagyunk, kiknek a
„kikjei” vagyunk. Kiket ismerünk, és minket ki ismer? Ennyi. Pontosan ugyan-
annyi ajtó nyílt ki és maradt zárva, mint ha jó filmet készítettünk volna.  A film
bekerült a magyar adatbázisba, fent vagyunk a Port-on, IMDB-n is, de a sajtó-
nak lényegében egy kérdése volt: mennyibe került a film…?
Büszke vagyok – ettől függetlenül – erre a filmre, mert megcsináltunk valami
olyat, amire mindenki azt mondta, hogy lehetetlen. Az, hogy győriként, azaz vi-
dékiként, akkor, ebben az országban hat autót és a Győr Plaza főbejáratát ösz-
szetörve akciójelenetet forgathattunk, önmagában büszkeségre ad okot. Ez
nem nagyképűség, mert én az egész csapatra büszke vagyok.  
Az amatőr, illetve már független filmszemlei élmények egyébként dettó, mint
előtte 10-20 évvel. A profi filmszemlék meg egy zárt kör, mi meg amúgy sem
voltunk profik.
A világ nagyon változik. Szerintem rossz irányba. Tűnnek el szakmák. Tíz-ti-
zenöt éve még volt renoméja. Volt egyáltalán szakma. Ma nincs. Ma már min-
denki fotós, videós, „szinematográfus”. A szakma felhígult, de ezt csak azok
veszik észre, akik tényleg szakmabeliek. A kuncsaft nem. A hiba pedig itt van.
Ma elég menőnek lenni, nem kell mögöttes tartalom, szakismeret, alázat a
szakma iránt, netán tanulási vágy. Az, hogy mitől lesz valaki menő, és mitől
nem, azt nem tudom. Még nem jöttem rá a receptre. Én nem menő akarok
lenni, hanem sikeres. A kettő nem ugyanaz. 
A technika egyre elérhetőbb, a szaktudás hiányát a technika pótolja. Tulajdon-
képpen nem az a baj, hogy a fodrászokból lesz filmes, hanem hogy tényleg
mindenki lehet már filmes. Az ügyfelek meg beveszik. Nekik mindegy. 
Pedig akinek zsigerből nincs benne a kezében és a szemében az aranymet-
szés, a képarányok, margók, akinek fogalma sincs, melyik gombot miért csa-
vargatja, csak szemre megy, az sosem lesz szakmabeli. A baj az, hogy a mai
generációban nincs benne az alázat, a tanulni akarás. Nincs bennük, hogy ez
egy folyamat A-tól B-ig. Mindenki B-nél akar kezdeni, azt is hirdeti magáról,
mert az “adj uram, de azonnal” generációt képviselik. A mai kor gyerekeinek
már nincs idejük és kedvük igazán megtanulni valamit. Nem kérdeznek, hanem
lenéznek. Egyből. Letrollkodnak, elhajtanak, kinevetnek. 
Kétfelé megy a mozgóképes világ: 
Az egyik az influencerek, vagyis menő történetmesélők világa. Őket azért nézik,
mert sokan nézik őket. Ha sokan nézik, a néző is menő lesz – hiszik. Valahogy
ez így működik. Ezek az önjelölt sztárok a videóikban egyre hosszabban, egyre
több dologról mesélnek. És nézik őket. 
Ez idő alatt viszont a reklám, az imagefilm ideje durván csökkent. Pár éve még
az 1 perces szintidő volt a plafon, ennyit még meg bírtak nézni az emberek.
Ma már nem. Mára ez 20 másodperc körül van. Ha nagyon érdekli, csak akkor
egy perc, de az tényleg a maximum. Ha egy videó 2 perces, már el sem kezdik.
A műsoridő viszont így csak olyan image filmek készítését teszik lehetővé,
amibe semmilyen normális tartalmat nem tudunk beletenni. Ömlik az információ
mindenhonnan, naná, hogy 20 másodperc jut egyre. 

De ez is változhat: Az embereknek a sok rövid, semmitmondó, tartalom nélküli
híg izé helyett kellene valami tartalom is. Vágynak rá. Régebben minden film
lassú, vontatott volt, „jól megrágott”. Aztán felgyorsult a világ, felgyorsultak a
filmek, és ma már egy 3 éves film is réginek minősül. De mintha elkezdenének
újra értelmes tartalmakat kicsit hosszabban adni. A minisorozatok reneszán-
szukat élik. Feldarabolva kapunk 6-8 órás filmeket. Régen belepasszírozták az
ilyet 3 órába, aztán 1,5-be, most újra 6-8 óra… Csak kis adagokban kapjuk,
máshogy csomagolva.
Egy biztos, a közönség szórakoztatása, elkápráztatása, megríkatása, megne-
vettetése mindig is a filmes szakma feladata lesz. Kötelességszerű követni a
trendeket, mert a legjobb hatást csak akkor érjük el. A művészfilmek, kísérleti
filmek világa nem ezen szabályok szerint működik, hiszen ott pont a „forgalom-
mal szemben” kell haladni, és csupán egy szűk kör elérése a cél. 
Mindegy ki milyen kategóriában filmes, mikor kezdte, hol tart épp a ranglétrán,
sose tévesszük el az irányt az igényesség, szakmaiság, felelősség tekinteté-
ben!

Kollár István, szül.: Győr, 1979. – él: Győr
25 éve foglalkozik filmezéssel, több száz interjú,
image- és reklámfilm, valamint több kis- és nagy-
játékfilm után idén két dokumentumfilmjével is de-
bütál a magyar tévékben és mozikban. A
közönség szórakoztatása volt mindig is a cél, így
1994-es első munkái iskolája rendezvényeinek
zenés összefoglalói voltak. De hamar a forgató-
könyvírás kerítette hatalmába, és a kisjátékfilmek
irányába indult. Különdíjat nyert Erfurtban 1995-
ben egy, a városról szóló kisfilmjével. 1997-ben
és ’98-ban is felvételizett média szakra a Magyar
Képzőművészeti Egyetemen, de még a referen-
cia-anyagának kibontásáig sem jutottak. Ekkor saját stúdiót alapított, és kisjá-
tékfilmekkel egészen a körzeti televíziókig jutott. 
Tanulmányait felhasználva (művészettörténeti diploma, felsőfokú rendszerprog-
ramozó, felsőfokú újságíró, szerkesztő-riporter), a mozgóképes piacon való te-
vékenységével szerzett rutinnal, valamint több státuszú vezetői beosztásával
(marketingvezető, gyártásvezető, grafikai stúdióvezető) 2014-ben jött el egy új

korszak. Már valóban
profi, saját eszközpark-
kal és vállalkozással tu-
dott kiteljesedni. Ekkor
kezdett bele első doku-
mentumfilmjébe, az Alz-
heimer címűbe, majd
pár évvel később egy
újabb, több évet felölelő
munkába, az iRunLady
című dokumentum-
filmbe. Nagyjátékfilmes
álmait nem hagyja
veszni, pénz, kapcsola-
tok és némi hírnév se-
gítségével újra
próbálkozik e téren is.
Filmográfia:
Erfurt (Erfurt): (1995,
sz., BETA, 11 perc, do-
kumentumfilm) – Erfurti
testvérvárosok Diák-
filmszemle - közönség-
díj
X-Atkák (X-Flies):
(1995, sz., SVHS, 3x8
perc, minisorozat-paró-
dia)
Diadal (Triumph):
(1997, sz., 86 perc,
nagyjátékfilm) – Kin-
cses Kornéllal közö-
sen, © Scipio Films,
Országos Dunántúli
Szemle, Nagyatád,

1997-ben

2017-ben, reklámfilm-forgatás

Videoklip forgatása közben

2020-ban
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különdíj (1998)
Versus (Versus): (1998, sz., BETA, 18 perc, kisjátékfilm) – Kincses Kornéllal
közösen, © Scipio Films + Mediawave
Magányosan (Lonely): (1998, sz., Hi8, 40 perc, kisjátékfilm) – Kincses Kor-
néllal közösen, © Scipio Films
Véletlenül szándékos (2008, sz., HD, 105 perc, nagyjátékfilm) – Maros Attilá-
val közösen, © HunVision – Budapesti mozis forgalmazás, Magyar Filmszemle
2009
Káröröm (2009, sz., HD, 10 perc, kisjátékfilm) – Maros Attilával közösen, ©
HunVision – RTL Klub
Most és újra (2009, sz., HD, 10 perc, kisjátékfilm) – Maros Attilával közösen,
© HunVision – RTL Klub
Go Bamako! (2009, sz., HD, 86 perc, dokumentumfilm) – Maros Attilával kö-
zösen, © HunVision – TV2, Spektrum TV
Criminal (2017, sz., HD, 9 perc, kisjátékfilm) – RodeReel 2018 versenyfilmje
Road to hell (2018, sz., HD, 10 perc, kisjátékfilm) – RodeReel 2019 verseny-
filmje
Lokká (2020, sz., 4K, 7 perc, kisjátékfilm) – megbízásból
Alzheimer (2020, sz., HD, 61 perc, dokumentumfilm) – Cinema City mozifor-

galmazás, magánfor-
galmazás, Magyar
Nemzeti Filmintézet
2021-es Oscar listá-
zottja, SoCal Film
Award 2021 verseny-
filmje
iRunLady – a futás vi-
lága, a világ futása
(2020, sz., HD, kb. 90
perc dokumentumfilm) –
készülőben – MTVA ter-
jesztésében2018 Bostonban, az iRunLady forgatásán

Győrbe jön az Oscar-díj  

(Kisalföld, 1997.03.29.)

A Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztivál a világban sokkal előbb
hírnevet vívott ki magának, mint szűkebb régiónkban. A különleges kezdemé-
nyezés, melynek az idén áprilisban már hatodik alkalommal ad otthont a város,
számos meglepetést tartogat az érdeklődőknek. 
A világ öt kontinenséről független filmesek és komoly stúdiók is neveztek a ver-
senyre. A nevezések már az év elején megérkeztek, így az előzsűri megkezd-
hette munkáját. Amikor egy animációs filmre egyöntetűen a maximális hatos
pontszámot adták, még fogalmuk sem lehetett róla, hogy döntésükkel az Oscar-
díjat, vagyis a kitüntetett filmet és készítőit hozzák el Győrbe. Március 24-én lé-
legzet-visszafojtva figyelte a világ, kik kapják a kis aranyozott szobrocskát. Az
animációs szakma java is ott szorongott a hollywoodi ünnepségen. Számos al-
kotó hihette azt, hogy olyan kiváló munkát végzett, megérdemli az elismerést. A
csoda akkor történt meg, amikor egy eddig viszonylag ismeretlen alkotópáros
Quest című filmjének címét emelték ki a borítékból. Tyron Montgomery és Tho-
mas Stellmach már sok díjat nyert különböző fesztiválokon, de nem hitték, hogy
a filmvilág legnagyobb kitüntetését is hazavihetik. 
A győri fesztivál szervezőit is megdöbbentette a dolog. Az általuk versenyprog-
ramba választott film Oscart kapott! Győrben vetíthetik le - valószínűleg többször
is - a legjobb animációs mozgóképet. És ha minden szerencsésen áll össze,
könnyen előfordulhat, hogy a díjazottak is elutaznak a Mediawave-re.

44. Országos Független Film- és Video 
Fesztivál  
Nagykanizsa, 1997. április 3-6.

győri díjazottak:
I. díj: Buzás Mihály — Szolnoki József: Leptinotarsa 
III. díj: Gáspár Csongor: Tamponnal bemehetek-e a vízbe?
Különdíj: Tóth Máté — Nagy Ildikó: Évforduló (legjobb egyperces) 

Krumplibogárkupa 

(Magyar Hírlap, 1997.04.16.)

A Mediawave, mint már hírt adtunk róla, április 26-án kezdődik Győrben. A város
baráti társasága, ahonnan a mai szervezők kerültek ki, a nyolcvanas évek eljén
az országban addig példa nélkül álló módon, civil kezdeményezéssel nemzetközi
jazznapokat hozott tető alá. A sikeres sorozat idén is folytatódik. A külföldi mű-
vészek között találjuk Joanne Lee amerikai fekete énekesnőt, aki olyan világ-
nagyságok mellett dolgozott már, mint Archie Shepp vagy Anthony Braxton;
továbbá a német bőgőst, Peter Kowaldot, aki nemcsak Grencsó István szaxofo-
nos társaságában játszik majd duót, hanem élőzenei kíséretet ad egy amerikai
filmhez is. A magyar muzsikusok között többen a Mediawave hagyományos ven-
dégei, fellép többek közt Dresch Mihály, Szabados György, Lőrinszky Attila és a
Grencsó Big Band.
A Mediawave minden évben vendégül lát egzotikus tájakról érkezőket. Idén pél-
dául 17 ujgurt várnak Kazahsztánból, köztük zenészeket, képzőművészeket,
táncosokat és kulturális intézmények vezetőit.  Fellép továbbá a népzenei alapú,
igényes rockzenét játszó Palace együttes Fehéroroszországból, a csehmorva
zenei társaság Prágából és a „politikai rockzenét” megszólaltató, Bukarestben
rendkívül népszerű Sarmalale Reci, azaz „Hűlt töltöttkáposzta” formáció.  A szín-
házi programok a zene és a színház  ötvözésére épülő előadásokban bővelked-
nek. Sztárvendég lesz a román Maia Morgenstern, aki az Egy este Lola Blauval
című egyszemélyes musicalt adja elő. Továbbá fellép a Bárka, a Lopótök, a
Mozgó Ház, a Közép-európa Táncszínház, valamint bemutatják a Győri Balett
és a Mediawave közös, multimédiás produkcióját.
Az idei fesztivál Bohumil Hrabal emléke előtt tiszteleg, különösen a Győrhöz kö-
zeli Héderváron rendezendő események idézik majd meg az író szellemét. A
Leptinotarsa című film győri alkotói hatalmas krumplibogárszobrot avatnak fel a
falu főterén. Ha Hrabal élne, biztosan eljönne a fesztivált lezáró Hédervár-Me-
diawave nemzetközi válogatott focimérkőzésre is, a Krumplibogár Kupára. A
fesztivál központja a győri Lloyd moziban lesz… Bihari László

Szolnoki, Lengyel és BUzás. 
De hol a krumplibogár? 
Krumplibogár-fesztivál - 
Engedjétek hozzánk a nézőket! 

(Kisalföld, 1997.04.16.)

Győri filmesek sikereitől zeng mostanában a hazai mozgóképes szakma. Szol-
noki József, Buzás Mihály és Lengyel Sándor dokumentumát, amely a Magyar-
országon először Héderváron megjelenő krumplibogárról, vagyis annak kapcsán
még ezernyi másról is szól, már a „nagy" filmszemlén is a legjobbak között tar-
tották számon. Most azonban eljött az igazság ideje és beteljesedik a csapat kí-
vánsága, hozzájuk engedik a nézőket. 
Sokáig a nézők teljes kizárásával készítették— elég gyakran mostoha körülmé-
nyek között—a filmjeiket. A krumplibogaras mű azonban sok kaput megnyitott
előttük. Ennek az opusnak köszönhetik, hogy bemutatkozhattak a Stúdió '97-
ben, hogy az egész filmet hamarosan levetíti a Duna TV, és valószínű, hogy a
44. Országos Független Filmszemle fődíját ezért a munkájukért (is) kapták. A
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zsűri kiemelte a többi filmet is, amely a Zsebcselek-csoport (a három alkotó) ne-
véhez fűződik. Az Ilyenkor tavasszal címűt, Szolnoki József és Sándor Klára
munkáját, és a Mondd meg te! címűt, melyet Buzás Mihály Szőke Andrással és
filmes társaival együtt az aszódi nevelőintézetben forgatott. 
A győri filmesek alkotóműhelye Bábolnán található. Ott minden feltétel biztosított
ahhoz, hogy jó minőségben, kiváló munkákkal lepjék meg kialakuló rajongótá-
borukat. A Zsebcselek-csoport munkájához a Mediawave Alapítvány is jelentős
segítséget nyújt. Talán ezért is van az, hogy a tavasz egyik legjelentősebb pilla-
natára, a krumplibogár szobrának felavatására Héderváron a Mediawave-fesz-
tivál keretein belül kerül sor. A majd egy hónap múlva sorra kerülő eseményen,
ahol a világtörténelemben először egy kártevőnek állítanak szobrot. Az avatási
ceremónián a földművelésügyi miniszter is jelen lesz. Ennél nagyobb sikert egy
úgynevezett dokumentum-film nem valószínű, hogy elért. És a fiúk dolgoznak
tovább... F. GY.

Opra Vilmos „Vili” filmes emlékei 

Beszélgetőtárs: Hartyándi Jenő
Győr, 2021.05.27.
Hartyándi Jenő: Mivel kettővel alattad jár-
tam a főiskolára (KTMF), ezért meglehe-
tősen régen ismerlek.
Opra Vilmos: Igen, csak te vezetékes én
meg vezetéknélküli távközlés szakra jár-
tam, és még Budapesten végeztem, Te
meg már Győrött.
HJ: Akkor folytasd egy rövid életrajzzal.
OP: Generációmból talán sokan ismernek
Győrben, mert hosszasan diszkóztam. A
70-es évektől zenekarokkal is jártuk a
KISZ táborokat. De még visszább lépve,
1972-ben végeztem a Révai Gimnázium-
ban. Aztán az előbb említett, ma Széchenyi Egyetemnek nevezett főiskolára
jártam Pesten. Kisgyerek koromtól elbűvölt a technika, különösen az elektro-
technika. Kezdésnek a szüleim rémületére elég hamar szétszedtem a kapott
játékokat és ez egyre jobban elhatalmasodott, odáig, hogy a város első videó-
magnó szerelője lettem. Persze felfokozott érdeklődésem nem csak eredmé-
nyeket, hanem elrontásokat is hozott, de ezeken keresztül lettem egyre
tájékozottabb az elektronikai készülékek világában. És felsőfokú végzettségem
okán egy idő után át is láttam mi mért van és hogyan működik, ellentétben sok
pályatárs szerelőhöz képest. De aztán rajtam is átlépett a fejlődés, ma már
senki sem látja át, csak blokkokat cserélgetnek, a háttérben zajló működési fo-
lyamatok ismerete nélkül.
A főiskola után először elmentem dolgozni a csillebérci Úttörőtáborba villany-
szerelőnek. Érdekelt az is, bár az egy másik szakma, de azt ott – néha megle-
hetősen kalandos körülmények között - megtanultam. Majd egy év után
visszatértem Győrbe és a novákpusztai KISZ táborban lettem stúdiós nyaranta,
évekig. 77-ben aztán bevonultam katonának, és akkor kezdtem el diszkózni a
Jerevánban és az ÁFÉSZ klubban. 10 forintos belépő, 3 forintos kóla volt ak-
koriban és hömpölygött a tömeg.
HJ: Érdemes megjegyezni, hogy a diszkó műfaj sem volt mindig, ekkortájt indult.
A stúdiósság meg nagyon menő dolog volt akkoriban.
OV: Igen, a 70-es évek elején indult a diszkóvilág, a stúdiósság tényleg nagyon
menő dolog volt egy huszonéves fiatalnak. Tulajdonképpen nyaraltunk, füröd-
tünk, közben rendezgettük a magnószalagokat és rendben tartottuk a technikát,
este meg csajoztunk. Hetente volt turnusváltás, úgyhogy nehéz volt megunni
az ottani munkát. Tulajdonképpen ez is volt a tényleges nyaralási lehetőségem,
mert a család nagyon szegényen élt. Négy nővérem volt és az édesapámat az
50-es években kirúgták az ügyvédi kamarából, mert ügyészként nem vállalt
koncepciós pereket, és utána sokáig csak segédmunkás lehetett. Valójában
csak a 70-80-as évekre rehabitálódott lassacskán, de addigra már nyugdíjas
lett.
HJ: Tudsz fotót adni róla?
OV: Még filmet is, mert 93 éves korában
visszamentünk erdélyi szülőhelyére, Er-
zsébetvárosba, és ott forgattam. Ez egy
örmény város, mert félig-meddig örmények
vagyunk. Az örmények az 1600-as évek-
ben jöttek be Erdélybe. 4-5 napig forgat-
tam e látogatás alatt. Elmentünk a
temetőbe a régi sírokhoz. Kb. 20 perces
film lett belőle.

A katonaság után a Megyei Művközpontba kerültem, ami most a Vaskakas Báb-
színház. Aztán 1980-ban megnősültem. Aztán kezdődött a diszkós korszak. De
még a katonaságtól is kijártam diszkózni, és akkor tettem le a diszkós vizsgát.
50 kérdésből álló intelligencia teszt volt a kezdés. Benne volt a Kommunista
Kiáltvány is… 93-ig tartott a diszkózásom, de amikor jöttek a rév számok, akkor
elment a kedvem, mert azt már nem szerettem és lassan abbahagytam.
HJ: Végülis akkor a zenei változás vette el a kedved?
OV: Igen, igen. A New Wave még elment a 80-as évek közepe felé, de utána
elegem lett.
HJ: De azért kapcsolatba kerültél a filmezéssel.
OV: Nem a filmezéssel, hanem a videózással, bár egy filmben segítettem a
Bedő Feri barátomnak, aki sajnos már nem él, aki tagja volt a Győri Amatőrfilm
Stúdiónak. Ő rendszeresen filmezett és megkért arra, hogy az új filmje alá csi-
náljunk egy hangsávot. A mai helyzethez képest, akkor ez nagyon furán, egy-
szerűen volt csak lehetséges. Élőben vetítettük vetítővel a filmet és szinkronban
indítottuk hozzá a magnót. A szinkron azt jelentette, hogy ki volt kaparva egy
kocka a film eleje előtt és amikor az felvillant kellett a magnót elindítani. Ez hol
sikerül, hol nem.
HJ: Tudom szerénykedsz, hogy te nem készítettél filmeket, de ez nem teljesen
igaz, mert az is a filmkészítők közé sorolandó, aki a filmkészítés valamelyik
technikai fázisában vesz rész, és te többen benne voltál.
OV: Igaz, 2000-ben elvégeztem egy segédoperatőr tanfolyamot. Akkor Pan-
nonhalmán laktam és megpróbáltunk városi tévét csinálni, pár adásig eljutot-
tunk, de végül az önkormányzatot nem érdekelte.
De vissza a korábbi évekhez, amikor a 80-as években bejöttek az első videó-
kamerák, akkor a Moziüzemi Vállalatnak is lett és a Hámori Péter odaadta ne-
künk is. Ezzel készítettük az első Citrom klipeket. Akkor kezdett felfutni a
zenekar és a Döki (Deák Tamás) tele volt, sokszor extrém ötlettel, azokat pró-
báltuk megvalósítani. Na, azokban én voltam az operatőr és a vágó is. Ez 83-
84-ben volt, de nem emlékezem pontosan. Sajnos a Döki sincs már köztünk.
Ő volt kitalálója és rendezője is az egésznek. Sok technikai kalandunk volt e
forgatással, amit most nem részletezek, de lényeg az, hogy egy mai filmes a
többségét nem is értené meg. De akkor ezek a lehetőségek voltak, mi meg
mindenképpen klipet akartunk csinálni. Ha akarja az ember, valahogy minden-
képpen összehozza. Mi is ezt tettük. Győri kortörténeti emlékek ezek. 
De sok régi győri film és korai videó nálam landolt, hogy az idő múlásával digi-
talizáljam, ismét nézhetővé tegyem. Pl. Csenár Imre bácsi filmjei. Vagy a már
szintén elhunyt Góczán Karcsi bácsi filmjei, aki a Tanítóképző tanára, oktatás-
technikusa volt és lelkes filmkészítő. Igen, igazad volt, mégiscsak volt többféle
közöm a filmkészítés sokrétű folyamatához.

(2012.03.29.)

Csomagol a stáb. Szegedre, a Dóm téri játékokra utazik. Opra Vilmos úgy készül,
két hétig lesz távol, dolga szerint Kentaur háttérképeit vetíti díszletre. Tíz éve
dolgozik a színházban, kezdetnek külső szakértőként bízták rá a kínosan elavult
hangberendezés cseréjét, később hangtárvezetői státust kapott. Projektorok,
mikroportok és egyéb profi kütyük tekintetében ma már jól áll az intézmény, de
ezeket most hagyjuk, másféle leltár miatt ültünk félre a büfé sarkában. 
Opra Vilmos meséje úgy kezdődik, hogy a család a törökök elől az örmény óha-
zából Erdélybe, onnan a második világháborús orosz front miatt tovább, Magyar-
országra menekült. Édesapja az 1956-os forradalom idején a mosonmagyaróvári
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járás ügyésze volt. Öt gyerekkel maradt állás nélkül, mert nem asszisztált a
bukás utáni megtorláshoz. A famíliát végül Győr fogadta be, a jogászt a Kisfaludy
Színház alkalmazta kellékesként. Tologatta a kiskocsit.
Vilmos 1972-ben végzett a Révaiban, ahol leginkább a Rain nevű rockegyüttes
technikusát tisztelték benne. Amikor felvételizett a fővárosi, Gyáli úti műszaki fő-
iskolára, már a házi készítésű erősítők szakértőjeként konzultálhatott a tanárok-
kal. Felvették, sőt, egy hiánycikknek számító csövet is kapott ajándékba. Úgy
volt, mikróhullámú átjátszó tornyokat üzemeltet majd, ehelyett már főiskolásként
diszkós lett. Az E-klub bakelitlemezeinek slágereit egy Mambo magnó szalagján
hazamentette, s a Rain klubjában, a koncertek szüneteiben játszotta le a hálás
győri közönségnek. Azt mondja Opra Vilmos, hogy őt igaziból nem a zene, a lát-
vány, a siker érdekli, hanem a műszaki megoldások. A hetvenes-nyolcvanas
években minden második srác diszkós akart lenni. Az aktuális slágereket bárki
lenyúlhatta az osztrák rádiókból, de akik nem értettek a bütyköléshez, leégtek,
mert a cucc, az ócska erősítő, a moziból kiselejtezett hangfal nem bírta ki a buli
végéig. A mezőnyben műszaki zseninek számító Opra Vili országos hírnévre tett
szert, neve a minőséget jelentette a debreceni egyetemistáknak éppúgy, mint a
tihanyi Kör presszó vagy a mosonmagyaróvári Vár klub fiataljainak. 
Amikor a nyolcvanas évek újdonságaként megjelent a videódiszkó, egy szovjet
csöves tévéből épített monitort. Három ember vitte fel az emeletre, de működött.
Tihanyban már három könnyűszerkezetes, rajztáblákból összeszegelt televízió
szolgáltatta a képet. A lézertechnika 1990-ben lett az Opra-show része. A kere-
keken guruló szovjet lézerágyú vízhűtéses volt, csapról működött, sugara nem
érhetett embert. A lézer közege a füst, ami egy Trabant két rezsó közé spirálozott
réz fékcsövéből érkezett. A füstgyártás a cső másik végére húzott, babaolajjal
töltött szódásszifonban történt, az olajat a patron robbantotta be. Tűz esetén
mindig akadt egy önkéntes, aki az egészet beledobta a Balatonba. 
Opra Vilmos és fia Dániel magánvállalkozása profi sugárjátékokkal, 30D-s ani-
mációkkal foglalkozik, de a múltra, a lemezlovas kétezer darabos bakelitarchí-
vumára is egyre többen kiváncsiak. Megkérdeztem, mi lehet az oka a retrodiszkó
mai népszerűségének, amire az a kérdés jött válaszként, hogy ki ne szeretne
harminc-negyven évvel fiatalabb lenni? Sorban állni a városháza oldalánál az
ÁFÉSZ-klubba szóló, tízforintos belépőjegyért. Eltölteni egy éjszakát a Radó-
szigeti Jerevánban, ahol a bárzenészek szünnapjain Opra-diszkó lazította a het-
venes évek szorongásait. Elmenni az Árpád úti ifjúsági házba és rneghallgatni
a Boney M. legújabb albumát, elrepülni éjszaka a Vénuszra. 
Gaál József

Reményi Attila: 
Azok az emlékezetes 90-es évek….

Úgy éreztük, hogy egy új világ kezdődik.
Kinyílt a világ. A szabadság tavaszi fuval-
lata átragyogott lelkünkön és új utakra, új
barátságokra nyitott ajtót.
Ekkor találkoztam először Hartyándi Jenő-
vel, mert  zenésztársaimmal egy órás kon-
certműsort állítottunk össze J.S.Bach
átirataiból és a Biblia szövegeiből. Szeret-
tünk volna képi anyagot is hozzá rakni,
hogy még mélyebb élményt jelentsen
azoknak, akik találkoznak a filmmel.
Jenő készségesen rendelkezésemre állt
és nekifogtunk a képi anyag „összehordá-
sának.” Helyszíneink a Győr környéki természet (dunai holtág, Pinnyéd, nagy-
bajcsi Duna, zsidó temető) voltak. Ezeken a helyszíneken Jenő páratlan
kreativitással operatőrködött. Hosszú percekig fotóztuk a Duna vizének fodro-
zódásait, az elúszó leveleket, a naplementét, a fák lombjain átfutó szél játékát,
a temető köveinek textúráját. Izgalmas tevékenység volt. Rögtönzés a képekkel,
színekkel, hangulatokkal. A képi anyag gyűjtése után még érdekesebb volt (szá-
momra mindenképpen) a zenei anyag és a képanyag összerakása és vágása.
Sok-sok órát eltöltöttünk, mire a végleges film elkészült. 
Ez volt annak a kapcsolatnak a kezdete, ami később más közös munka alapját
adta.  Több filmben is kérték zeneszerzői munkámat. A Rejtőzködések vagy a
Cziráki Lajos portréfilmhez, melyek rendezője Villányi László volt.  A MEDIA-
WAVE is évről évre gazdagodott és lehetőségeket nyitott. Két emlékezetes pil-
lanatra emlékszem, amely megmaradt emlékeimben. Az egyik egy olyan
kompozíció bemutatója (Cry of  Shrine, A szentély kiáltása 1999), ami az akkor
még romos zsinagóga termében volt. Különlegessé az tette, hogy 12 alumínium
gongon 12 ütőjátékos játszott a térben. 3 szinten (földszint, I. emeleti karzat,
II. emeleti karzat) és az 4 égtáj irányában a hallgatóságot körülvéve szólalt meg
a mű. 

A darab csúcspontján mind a 12 hang (gong) olyan interferenciát okozott,
mintha valamilyen radioaktív, vagy kozmikus sugárzás érte volna a hallgatót.
A gongok „feltalálója” Németh Jenő Ferenc győri polgár volt, aki teljesen egyedi
öntési formába álmodta meg hangolható instrumentumát. 
Ehhez a hangszerhez egy még különlegesebb Mediawave-es élményem is fű-
ződik. Egy tibeti fiatal énekes lány (Yang Ji Ma), aki eredeti tibeti népdalokat
énekelt.
Két program közötti szünetben megkértem, hogy az egyik éneket énekelje el
és a Németh Jenő Ferenc alkotta gongokkal „kisértem”. Az élmény mély és
maradandó maradt. A mai napig emlékszem a tibeti dal első soraira: Tátyinyona
tálá, tinka, nyoholá…  Így találkozott a Mediawave jóvoltából Tibet, a Gong és
a Zeneszerző.
Győr, 2021. február 

Silló Sándor

Mindig szerettem volna független filmes
lenni, de sohasem sikerült. Függő filmes
voltam, aki a televíziós megrendelők ter-
veitől, a pályázatok jóindulatától, a produ-
cerek hangulatától függött. Győri filmes
sem voltam, csak filmes, aki Győrben él.
6 évig éltem itt. De volt valami, ami erősen
kötött a győri filmesekhez.
A Mediawave. 
A második évek óta része az életemnek.
A filmes előzsűriben ülve kristályosodott ki
mindaz, amit a mozgóképről gondolok. A
barátságnál is erősebbek azok a szakmai
szálak, amik ide kötnek. Amíg volt rá televíziós igény (lásd: függőség) én ren-
deztem a Mediawave Fesztivál koncertjeinek tv-felvételét. Nem számoltam
össze, de a 10-12 boldog év alatt 100-nál több koncertet vettünk fel a kollégá-
immal. Vezettem néhány filmes workshopot is a Fesztiválok alatt, de ez már
nem az én filmográfiám, hanem a mögöttünk jövő generációé.
Tovább is dobnám a labdát nekik.

Villanás a végtelen időben, 2006 Ravazd
Rendezte: Horváth Zoltán, Boros Ferenc, Csóka Miklós, Balogh János
Díjak: 36. Dunántúli Függetlenfilm szemle –legjobb koncepció és szerkesztés
▪ Mediawave Nemzetközi Filmfesztivál vetítés ▪ 13. Diákfilmszemle díjazott ▪
III. Göcsej Filmfesztivál különdíj

Aranypart, 2007 Győr
Rendezte: Balogh János, Csóka Miklós
Díjak: IV. Göcsej Filmfesztivál I. helyezés ▪ III. Pannonfíling Mozgóképes Ta-
lálkozó I. helyezés ▪ Passport Controll II. Nemzetközi Film tábor I. helyezés ▪
37. Dunántúli Függetlenfilm Szemle I. helyezés ▪ 55. Országos Függetlenfilm
Felsztivál I. helyezés ▪ IV. Göcsej Filmszemle I. helyezés ▪ Union Internacionale
du Cinema Concours MondialTunézia részvétel ▪ Super8 mm Fesztivál I. he-
lyezés

Lépések, 2008 Győr
Rendezte: Balogh János, Csóka Miklós, Dancs István, Takács Dániel
Díjak: Passport Controll III. Nemzetközi Film tábor I. helyezés ▪ Passport Cont-
roll II. Nemzetközi Film tábor Közönségdíj
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A fényírók fesztiválja 

(Kisalföld, 1997.04.26.)

(Folytatás az 1. oldalról.) A rendezvénysorozat, melyben nemcsak a verseny-
program filmjei, hanem számos vizuális, zenei csemege is helyet kapott, hétfőn,
április 28-án kezdődik és május 3-ig tart. A Mediawave-fesztivált hét évvel ezelőtt
az a szándék hívta életre, hogy a nemzetek között a film, a mozgáskultúra, a
zene, a képzőművészet sajátos eszközeivel ideológiáktól mentes kultúrkapcsolat
jöjjön létre - mondta el kérdésünkre Hartyándi Jenő fesztiváligazgató. A szerve-
zőknek már az első pillanattól kezdve óriási segítséget nyújtott az európai fesz-
tiválok szövetsége. Az ő aktív közreműködésükkel lehetővé vált, hogy a
Mediawave szervesen illeszkedjen a kontinens nagy eseményeinek sorába.
Talán ennek is köszönhető, hogy mára nem csupán a független filmesek, de a
nagy stúdiók is elküldik alkotásaikat. (Mint arról már lapunkban beszámoltunk,
az animáció idei Oscar-díjas alkotása is előbb érkezett el Győrbe, az előzsűrihez,
mint ahogy az elismerést Amerikában megkapta volna!) 
Az egyhetes filmfolyam fővédnöke Göncz Árpád. A Magyar Köztársaság elnöke
az ünnepélyes gálán, melyet a megnyitóhoz hasonlóan a győri zsinagógában
rendeznek meg, személyesen is gratulál a győzteseknek. A fesztiválközpontot
egyébként a Lloyd Széchenyi téri épületében rendezik be. A vetítések során a
nemzetközi verseny kapja a fő hangsúlyt, de a különleges, kísérő filmprogramban
láthatóak például leszbikus és gay-filmek Kanadából, zsidó leszbikus filmek Ang-
liából, magyar animációs válogatások és a New York-i Margaret Mead Filmfesz-
tivál díjnyertesei. A multikulturális programok között filmek élőzenével és jubileumi
koncertek szerepelnek. A Mediawave a színház és irodalom területén is izgal-
makat ígér. Többek között bemutatkozik a Bárka Színház, a Győri Balett és a
Győri Padlásszínház. Az ünnepélyes megnyitó hétfőn 21 óra 15 perckor kezdődik
és a szombat éjfélkor a Lloyd-pódiumon kezdődő záróbuliig nem is lesz megál-
lás. Szerdán Tavaszünnep és tűzijáték a Radó-szigeten, pénteken a hédervári
Krumplibogár-turné, szombaton a győri hírességek falának alapkőletétele szí-
nesíti a programot. FÁBIÁN

Az improvizatív zene műhelye 
A győri nemzetközi dzsesszkoncertek 15 éve

(Népszabadság, 1997.04.28.)

Amikor 1982 egyik szokottnál is reményte-
lenebb tavaszi délutánján többek között a
közgazdasági egyetem faliújságján egy
cetli tudatta, hogy Anthony Braxton Győr-
ben koncertet ad, az érdeklődők azt hitték,
álmodnak. És elkezdtek kételkedni, bár
azért gyanították, hogy zenetörténelmi pil-
lanatnak lehetnek részesei. E cetlin meg-
hirdetett esttel vette kezdetét az a nyolc
koncertből álló győri sorozat, amely civil
kezdeményezésként először törte meg a
Magyar Rádió dzsesszkoncertszervező he-
gemóniáját, s amely először adott koncep-
cionális műsorszerkesztéssel magyarországi bemutatkozási lehetőséget a
kortárs improvizativ zene élvonalának. 
1982 tavasza és 1983 ősze között olyan zenetörténeti jelentőségű muzsikusok
léptek fel a győri Petőfi Sándor Városi Művelődési Központban, mint a már em-
lített Anthony Braxton, George Lewis, Roscoe Mitchell, a Rova Saxophone Quar-
tet, Keshavan Maslak, Zbigniew Namyslowski, valamint a hazai improvizatív
zene kiemelkedő egyénisége, Szabados György, Dresch Mihály, Grencsó István
és Binder Károly. 
Braxton 1982. március 19-i koncertje annyira hihetetlennek tűnt azokban a szür-
kére festett időkben, hogy sokan eleve el sem mentek Győrbe. Az ország minden
részéről összesereglett többtucatnyi fanatikus pedig még kezdés előtt fél órával
is kételkedett, s csak akkor nyugodott meg valamelyest, amikor a szervezők fel-
hívták Hegyeshalmot, és ott közölték: a világ akkor legjobb avantgárd szaxofo-
nosa tíz perce átlépte a magyar határt. 
Az akkor megindult folyamat idő hiányában nem tudta igazán kifutni magát.
Hiába puhult megállíthatatlanul a Kádár-rendszer. Hartyándi Jenő és társai vál-
lalkozását - mint mindent, amit az apparátus nem értett, illetve amire nem tudta
az ellenőrzését kiterjeszteni - nemcsak nem nézték jó szemmel, de egy idő után

tettek is ellene. A sorozathoz védőernyőt biztosító Győrkös László igazgatóhe-
lyettest 1983 nyarán finoman eltávolították, a koncertek szervezőitől levélben,
pénzügyi okokra hivatkozva vettek érzékeny búcsút. Az eseményeket szeren-
csére viszonylagos rendszerességgel és minőségben legalább hangszalagon
rögzítették, néhány kazetta meg is jelent, így a zenei és szellemi folyamatok jól
dokumentáltak, még ha egyelőre nem könnyen hozzáférhetőek.
A magyar dzsessztörténelem kitörölhetetlen része ez, akárcsak a koncertekhez
részben kapcsoló Jazz Studium folyóirat, melynek „nulladik száma" még 1979
tavaszán szamizdatként jelent meg, 1982-ben újra indult, a szerkesztőik egy
évig ráírhatták, hogy a művelődési ház módszertani kiadványa, majd újra illega-
litásba kényszerültek. A folyóirat 1990-ig összesen tizenhét számot élt meg, ti-
zenöt Hartyándi Jenő, az utolsó kettő Czabán György szerkesztésében. 
A Jazz Studium igen fontos űrt, a magyar nyelvű dzsesszirodalom nyomasztó
hiányát töltögette be. Az írott sajtó akkortájt - a korábbi gyakorlatnak megfelelően
- a műfajjal csak esetlegesen foglalkozott, jórészt a főáramban dolgozó hazai-
akról tudósítva. Szaklapról pedig még csak nem is álmodozhattunk. (A helyzet
lényegében azóta sem változott, leszámítva az erősen vitatható színvonalú, de
legalább egy évig létező MaJazz magazint.) A Jazz Studium - minden amatőr
bája és hibája ellenére - az akkoriban kibontakozó, a helyét a világban kereső
magyar (nem amerikai mintákat utánzó) improvizatív zene egyetlen hiteles le-
nyomata. A Jazz Studium körül - főként a vajdasági Új Symposiontól eltávolítottak
egy részenek csatlakozása után - új független magyar műhely formálódott, mely-
nek a zenei vonalon túlmutató szellemisége a győri koncertek beszüntetése után
különböző formákban – Közgáz Jazzklub, Közgáz Vizuális Brigád, Kamaraerdei
Jazzfesztivál, Adyton Egyesület, Győri Vizuális Műhely – élt tovább. A „láng fő
hordozója", a jelenleg hetedik éve működő Mediawave, szintén Hartyándi édes-
gyermeke. A legendás bulik tizenötödik évfordulójára május elsején a győri zsi-
nagógában kiemelt programot szerveznek. Az alkalomra összeáll az eredeti
Dresch Quartet (Dresch, Grencsó. Benkő, Baló), vendégük a Vocal Summit tag-
jaként, illetve Archie Shepp, Anthony Braxton, Roscoe Mitchell partnereként is-
mert énekesnő, Jeanne Lee. Szabados György új triójával mutatkozik be, és az
esten ott lesz a jövő képviselője, az ifjú szabadkai hegedűtitán, Lajkó Félix sze-
mélyében, partnere ezúttal a bőgős Lőrinszky Attila. Az estet megelőzően a Xan-
tus Múzeum barokk termében a hetvenes-nyolcvanas évek dzsesszklubjainak
szervezői találkoznak, beszélgetnek, hallgatnak előadásokat. Hartyándiék egy
Bakács Tibor Settenkedő szerkesztette Jazz Studium emlékszámban is gondol-
kodnak, CD-melléklet nincs kizárva.  J. B. Sz.
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Kövesdy Gábor a hazai független 
filmművészetről 
Büszkén vállalt dicstelenség 

(Magyar Hírlap, 1997.04.30.)

Nemrég fejeződött be Nagykanizsán az Országos Független Filmszemle, és e
héten zajlik Győrben a Mediawave Fesztivál. Kövesdy Gábor kritikus, a BBS
Toldi mozi programigazgatója, az idei független filmszemle zsűrijének elnökeként
úgy látja, hogy bár nem vár fényes dicsőség az alkotókra, szakmai és művészi
szempontból értékes gárdája nőtt föl a műfajnak. 
A laikus nézőnek a független és a profi film között csak az a különbség tűnhet
fel, hogy az előbbi esetenként rosszabb technikával készült. Mi az, ami közös
az Országos  Filmszemle és a most zajló Mediawave fesztivál alkotásaiban?
Amerikában azokat nevezik függetlennek, akik a nagy stúdiókon kívül dolgoznak.
Egy másik meghatározás szerint az független, aki nem harmincöt milliméteres
nyersanyagra dolgozik, bizonyos országokban a experimentális szemléletű, kí-
sérleti műveket értik alatta. Nálunk a nyolcvanas évek közepén kezdtek elkülö-
nülni az alkotók a filmkészítés módja és szándéka szerint, amit az akkoriban
megjelenő VHS-videó és a még olcsó szupernyolcas film tett lehetővé. A gyártási
és forgalmazási struktúra ehhez a differenciálódáshoz máig nem tudott kellően
alkalmazkodni, emiatt a különféle mássággal jellemezhető alkotók az amatőr
mozgalom keretei közé kényszerültek, noha sokak esetében nem hobbifilme-
zésről volt szó. A függetlenség az állami struktúrától való anyagi és ízlésbeli tá-
volságot jelölte, mára a fogalom az autonóm gondolkodásmódra utal. A
Mediawave-et 1991-ben azzal a céllal indították el, hogy ennek a szellemiségnek
nemzetközi fórumot teremtsenek, és az elmúlt évek alatt amatőrfilmes fesztivál-
ból lassan a függetlenek Európa-hírű találkozóhelye lett.
A magyar független filmesek hangulatát nem árnyékolja be az országban ural-
kodó rosszkedv és pesszimizmus, legtöbb műből játékos kedv, hrabali irónia
árad.
Közép-Európában máig él az a tradíció, hogy a magasművészetben jelennek
meg szociális, illetve politikai aspektusok. Ennek sokszor kényszeresen igye-
keznek megfelelni az alkotók, ami esetenként indokolt, máskor túlzott aggodal-
mat szül. A független filmeseknél nem annyira érvényesülnek e kényszerek.
Közös ezekben a „szabad filmek”-ben, hogy érződik rajtuk az alkotás öröme.
Persze ezek a filmek is hordoznak társadalmi mondanivalót, de azt nem egy
külső szerep kényszere, hanem a mű belső logikája követeli meg. 
Mit kellene tenni ahhoz, hogy a szakma és a közönség érdeklődéssel forduljon
a függetlenfilm felé?
Az új televíziós csatornák pályázói helyében én felkutatnám azokat az eredeti
gondolkodású, kreatív embereket, akik itt működnek. Ennek a szférának rend-
kívül csekély a társadalmi presztizse, ami régen a politika törekvéseiből követ-
kezett, az új rendszerben pedig abból, hogy nincs körülötte pénz. A média ezért
nem figyel rá igazán, ami talán érthető, de hibás taktika.
Egyes vélemények szerint nálunk az lesz független, aki vagy nem elég tehetsé-
ges, vagy nem tud szalonképes módon helyet követelni magának.
A kiválasztódás itt is működik: ahhoz, hogy valaki független filmes legyen és ér-
vényesüljön ebben a körben, ugyanolyan tehetségesnek és szakmailag felké-
szültnek kell kennie, mintha hivatásos pályára szeretne lépni. Régen azokból is
független lett, akik politikai, szakmai vagy személyes okok miatt nem kerültek
be a hivatalos struktúrába, ma viszont függetlennek lenni egyre inkább szemé-
lyes vállalás kérdése, ezért tényleg csak azok választják ezt a nem túl vonzó
perspektívát, akik valamiféle identitást keresnek. Rendszerint nem a művésze-
tükből élnek ezek az emberek, ami előnyükre és hátrányukra is válik egyben:
nem hajtja őket a filmkészítésben a mindennapi megélhetés kényszere, ez csak
jót tehet a műnek, viszont más elfoglaltságok miatt kevesebb idő marad az al-

kotómunkára. Körülbelül két tucat olyan alkotó van a mozgalomban, aki első-
rangú technikai és művészi színvonalon dolgozik. Legtöbb műre éppúgy nem
jellemző a kísérletezés, mint a párhuzamos magyar filmgyártásból kikerülőkre.
Tematikailag sem különbözik e két kör annyira, mint a kívülállók gondolnák: a
függetlenek egy kicsit személyesebb hangon szólalnak meg, kisebb közösségek
problémáira érzékenyek. Gyakran egyetlen alkotó készíti el az egész filmet, ezért
az ő személyisége jobban rányomja a bélyegét, mintha egy csapat készítette
volna, ugyanakkor rugalmasabban, frissebben reagálnak ezek a művészek a
környezetükre. A nagyjátékfilm ritka műfaj, mivel az igényli a legnagyobb anyagi
hátteret és a legkomolyabb szakmai felkészültséget. Inkább a dokumentum-, a
riport-, a portré-, a kisjátékfilm és az etűd gyakori. Bihari László

Mellékutak a Mediawave-en 

(Népszabadság, 1997.05.02.)

„...rákaptunk az ilyen másodrendű utakra. (...) Ezek a félre való utak merőben
különböznek az elsőrendűektől. A környékükön más az élet menete is, az em-
berek személyisége is. Nem rontanak sehova, ráérnek barátkozni. Helybelisé-
güknek, jelenvalóságuknak élnek, (...) Ez volt a félreeső utak nagy leckéje.”'
(Robert M. Pirsing: A zen meg a motorkerékpár-ápolás művészete) 
A vizuális művészetek ilyen félreeső útjának tűnik a győri fényírók fesztiválja.
Nincs felhajtás és a főprogramnak sincs fősodra, csak bőséges és élvezetes
mellékágak. Ezért remek a helyszín is, a keskeny, szinte álló vizű folyóktól szab-
dalt, apró hidakkal összekötött város. Akik szeretnek kikerülni a rohanó képek
és események sodrából, még útra kelhetnek Győrbe, holnap éjszakáig tart a
fesztivál.
(Mellékút 1.: Bemelegítés) A tavalyi Mediawave díjnyertes filmjei gyorsan meg-
adják az  alaphangulatot. Ha a főút a könnyen emészthető képözön, azt hihet-
nénk, hogy egy ilyen fesztiválon olyan alkotásokat láthatunk, amelyeken
folyamatosan fogni kell a fejet és erőlködni, mint Micimackó, hogy gondolj, gon-
dolj, gondolj. Ennek ellenkezője Phill Mulloy animációs filmje. A zene hangja
győz meg, a karitatív zabálás olyan brutális, érzéki tálalásával taglóz le, hogy
egyetlen betévedt és gátlástalan és köznapi néző sem bír felpattanni, hogy vé-
gigtörtessen a sorok között és azt morogja: a franc a művészfilmekbe. 
A fesztivál nyitónapján még vegyült a közönség a romjaiban is fenséges győri
zsinagógában, amikor a Duna TV-n éppen a Gyöngyössy Imre rendezőre emlé-
kező portréfilmet adták. Ebből kitűnt, hogy egykor a kamerát - és nem a gyors-
tüzelő híradóstábokéit - odaállították a kitaszítottak, a nélkülözők, a menekültek,
az idegenek, a kihalófélben lévők elé.
(Mellékút 2.: A félreeső világ.) Liciano Azevedo a legutóbbi háború utáni Mozam-
bikban állította fel kameráját. A víz a háboróban berobbantott kutak és kiszáradt
családi ciszternák poros kunyhói elől mennek az asszonyok távoli kutakhoz,
hogy napokig álljanak sorban  egyetlen kanna vízért. A férfiak közben ugyancsak
napokig lesik a ritkán felbukkanó vadat. A gyerekek otthon éheznek és szom-
jaznak. Őket látni legkevesebb, ez a mértéktartás a műben a leghatásosabb.
Egy öreg pedig csak vájja, mélyíti közben egy hatalmas fa törzsét, hogy a leg-
közelebbi esőzésnél annyi vizet fogjon fel, ami kitart a következőig. Mindennapi
harc egy korty vízért. 
Más a hordereje a mozambiki történetnek, mint a művelt Nyugatról szóló filmek-
nek: itt alapuljon bármelyen eredeti ötleten egy kisfilm, mint az Alexandra Moya
lakásában vagy egy autóba szorult férfi felett való tanakodás esettanulmányá-
ban, Az emlékezés napjában (Daniel Carey) - mégis szinte szégyellni való, hogy
itt csak egy defekt vagy egy karambol lehet a dolgokat felkavaró kaland. 
Leegyszerűsítve, mintha az első világban legfeljebb attól eshetne pánikba valaki,
mint Harmonia Carnova Peres Az égbolt zenéje című kétségtelenül nagyon iz-
galmas képi világú művében a főhős, hogy bezárva találja magát egy nyolcszög-
letű női mosdóban. 



Igaz, nem minden a történet merítése és hordereje, mert például Veit Helmer
Meglepetés! című hatperces munkája egyetlen gegre felépítve is zseniális. Kicsi
az esélye annak, hogy tömegnek láthassák, ezért elárulhatjuk a slusszpoént: öl-
döklő arzenált halmoz fel egy férfi alvó szeretője köré és működnek szerkezetek,
a balta, a petárda, a vízforraló, csak éppen nem ölnek, hanem jó reggelt megle-
petést okoznak. A tréfa sikerül. Nagyon is.
De akad példa arra is, hogy Franco De Pena kamerája mindhiába rögzítette az
Andokban két öregember mindennapi kínjait, hogy a “magányosságról, nosztal-
giá”-ról regéljen, ha ez mégsem jött le a vászonról. 
Nincs recept. Első látásra úgy tűnik, a Mediawave-en az a vonal, hogy nincs
vonal. Tanulság sincs, hacsak annyi nem, hogy a mellékutak az igazán érdeke-
sek. Sós B. Péter

„Bogaras” Hédervár 
A szobrot a miniszter avatta fel 

(Kisalföld, 1997.05.03.)

(Folytatás az 1. oldalról.) A különleges emlékmű nem a krumplibogárnak, hanem
a hazai megjelenést követően kialakult növényvédelmi szolgálatnak, és így a
mezőgazdaságban dolgozó szakemberek munkájának állít emléket. 
Szolnoki József és Buzás Mihály független filmesek szinte véletlenül akadtak a
témára. Pont ötven esztendővel ezelőtt jelent meg Magyarországon a félelmetes
rovar, a krumplibogár. Az első bogarakat Héderváron találták, és így a falut mint
a hazai elterjedés első állomását tartják számon. 
A dokumentumfilm végigkíséri a megjelenést követő pániktól kezdve egészen
napjainkig a történetet. Sok falubeli megszólal, ők még emlékeznek arra, hogy
mikor találták az első csíkos hátút a földeken. Természetesen a film szereplői is
ott voltak az ünnepségen. A polgármester, Göndöcs László köszöntötte az egy-
begyűlteket, a külföldről érkezett vendégeket, majd egy rövid ismertető követ-
kezett a burgonyabogárról. 
Ezután dr. Nagy Frigyes földművelésügyi miniszter lépett a mikrofonhoz. Mint
elmondta, nagyon örül annak, hogy a filmesek felhívták erre a jelentős évfordu-
lóra a figyelmet, és Hédervárt még többen megismerték a világban. Majd nyug-
tázta, hogy megszűnt a krumplibogárveszély, hiszen tavaly 250 ezer tonna
többlet-burgonya termett Magyarországon. A tárca 164 millió forintot különített
el arra, hogy támogassa a burgonyafelvásárlást. 
Az ünnepélyes leleplezés után előbukkant a hatalmas bogár, amint csápjait he-
gyezve a jövőbe néz. Valószínű, hogy Hédervárt ezután sem nevezik Krumpli-
bogárfalvának, ám az bizonyos, hogy a turisták megállítására - még ha nem is
a Colorado völgyében fekszik – a szoborral újabb lehetőség adatott a Sziget-
köznek. FÁBIÁN GYÖRGY

A győri fesztivál már maga Európa  

(Kisalföld, 1997.05.05.)

Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke a következő gondolatokkal zárta
szombaton a hetedik Mediawave Nemzetközi Művészeti Fesztivál díjkiosztó gá-
láját: 
„Az emberi szabadság megnyilvánulása a győri seregszemle. Manapság nagyon
sokan emlegetik Európát és az oda vezető utat. A Mediawave, amely egy 15 éve
elkezdett folyamat gyümölcse, már nem az út, hanem maga Európa. Sőt, meg-
kockáztatható, az egész világ. Hiszen a fesztiválon itt voltak minden kontinens
képviselői. Szép a fesztivál és örömteli, mert nemzetközisége mellett magyar is
maradt. Ezt meg kell köszönni a szervezőknek és azoknak, akik műveikkel jelen
voltak." A szombat esti díjkiosztó ünnepség után nem ért véget Mediawave. A
zsinagógában balettműsor várta az illusztris vendégeket, Göncz Árpádot és Ma-
gyar Bálint művelődési és közoktatási minisztert, a megye és Győr vezetőit. 
A vasárnap is a lassú, de programokkal, eseményekkel teljes búcsúzkodás je-
gyében telt el. A filmkészítők, a képzőművészek, a nézők is úgy hagyták el a
fesztiválpalotaként szolgáló Lloyd épületét, hogy már a nyolcadik Mediawave-
re készültek. 
- Szeretnék az életünket kemény kategóriák közé szorítani. De a fesztiválon be-
mutatott művek ezeket a kategóriákat áthágják. Csodálkoztam is, amikor a prog-
ramot elolvastam, és láttam, hogy meghívtak. A köztársasági elnök úr is itt van.
Valami baj van? A rendszerváltás előtt, ha egy minisztert meghívtak egy ilyen
fesztiválra, akkor a szervezők nem tudom, mitől tartottak jobban, attól, hogy nem
érti, hogy mi történik ott, vagy attól, hogy megérti. Megtisztelőnek érzem, hogy
meghívtak. Ez azt is jelenti, hogy hosszú életűnek gondolják a szervezők, és
magam is, ezt a fesztivált. Nagy érdeklődést kelt. És a sok támogató mutatja,
hogy érdemes ezt a fesztivált segíteni, mi is ezen leszünk - mondta Magyar Bálint
művelődési és közoktatási miniszter a Mediawave díjátadó ünnepségén. Majd
átnyújtotta a Művelődési és Közoktatási Minisztérium díját a legjobb hosszú do-

kumentumfilmért (Kanehsatake - 270 év ellenállás), amelyet Alanis Obomsawin
nyert el. A zsűri a csaknem ezer pályázó filmből a legjobbnak járó díjat, a fesztivál
fődíját a Kereszt kísérlete című filmért Popov Tarasznak ítélte oda. Göncz Árpád,
a fesztivál fővédnöke ezt követően méltatta a fesztivált, majd sok sikert kívánt a
további munkához. FÁBIÁN GYÖRGY

Bombicz Barbaráé lett a 
legjobb táncfilm díja  

(Kisalföld, 1997.05.06.)

A teremtés álma című nyolcperces etűdöt Pátkai Balázzsal táncolta, Veszprémi
András rendezte, a zene Várai László válogatásából és szerzeményeiből állt
össze, a jelmezeket Gombár Judit készítette, az operatőr Bogdán László volt. 
- Fuchs Lívia tánctörténész a Táncsztár című tévéműsor szerkesztője kért meg,
hogy készítsek egy koreográfiát - emlékezett vissza filmje születésére Bombicz
Barbara - Akkor már motoszkált a fejemben egy ötlet, mely az élet vízből való
születéséről szólt. Számomra a víz, a forrás, az óceán nőnemű, innen már csak
egy lépés volt továbbvinni, hogy az ember a nőből születik meg. Villányi László
Víz című versének egy részlete vezette fel a témát. Annyira az utolsó pillanatban
lett kész a film, hogy köszönettel tartozom Hartyándi Jenőnek, hogy egyáltalán
elfogadta a nevezést. Azt, hogy nyerni fogok, nem is gondoltam. 
- Mi lett a díj sorsa, mi lesz a filmé? 
- A díj a szobám kellős közepén díszeleg. A filmet szeretném benevezni további
fesztiválokra, szeretném, ha élete lenne.  W. K.
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Győr megtűri a Mediawave fesztivált, a Mediawave fesztivál pedig megtűri Győrt
— nagyjából így lehetne jellemezni az idén hetedik alkalommal megrendezett
nemzetközi vizuális seregszemle és a Nyugat-Dunántúl fővárosának az elmúlt
hét évben nem túl szívélyes kapcsolatát. Igaz az elmúlt több mint fél évtizedben
egyik fél sem könnyítette meg a másik helyzetét. A fesztivál szervezőinek el-
mondása szerint Győr korábbi polgármestere lázadó gyerekeknek nézte a már
akkor is harmincas éveiket taposó szervezőket, és egy a filmművészet seké-
lyességéről szóló kiselőadáson kívül nem sokban járult hozzá a rendezvény si-
keréhez. Ezt az azóta saját lábára állt Mediawave Alapítvány azzal „honorálta",
hogy a város vezetői nem élhettek a fesztivál protokolleseményei —megnyitás,
díjkiosztás — adta nyilvánossággal. Az elmúlt két évben azért valamelyest nor-
malizálódott a viszony és — ahogy Hartyándi Jenő főszervező fogalmaz —Győr
városa „inflációval csökkentett mértékben", tavaly hatszáz, idén pedig ötszázezer
forinttal már hozzájárult a fesztiválhoz. 
Ez az összeg a hét évvel ezelőtti, első Mediawave-nek nem is jött volna rosszul:
a rendezvény akkori költségvetése ugyanis mintegy négyszázezer forint volt,
míg az idei megközelíti a huszonötmilliót. A fényírók ma már állandónak tekint-
hető és egyben legnagyobb mecénása a Magyar Mozgókép Alapítvány, amely
idén hétmillió forinttal járult hozzá a költségekhez, de a Nemzeti Kulturális Alap
és a Soros Alapítvány is milliós nagyságrendű segítséget nyújt. Nem elhanya-
golható azonban a Magyarországon működő angol, német és francia kulturális
intézetek segítsége sem, amelyek saját országuk művészeiket utaztatják és
szponzorálják. 
A fesztiváligazgató tapasztalatai szerint egyébként ma valóban könnyebb a hely-
zetük, mint a kezdetekkor, mert „a fesztiválról már nehéz nem tudomást venni."
Idén egyébként négyszázötven regisztrált vendég fordult meg a fényírók feszti-
válján, amelyre hetvenkét országból csaknem kilencszáz alkotással neveztek a
művészek. Hartyándi nem is titkolja: a műfajban elsőknek tekintik magukat az
egyenlők között a térségben, de ennek ellenére nem szeretnének gigantikus
fesztivállá nőni. B. P. P.

A Mediawave-kávéház   

(Magyar Hírlap, 1997.05.10.)

Az egyik utolsó asztaltársaságból tudósítok. Itt ül Tolnai Ottó is, aki a Mediawave
örökös vendége, szellemi fővédnöke. Azt szeretném kiszedni belőle, hogyan tá-
madhat itt fel évről évre az a fészekmeleg, amelyben mindenki megnyílik, se
aludni se a hétköznapokra gondolni nem képes, csak lesüllyedni és felbukkanni
újra meg újra a tömegben, s beszélni, beszélni, beszélni.
Egy bölcsész azt fejtegeti, hogy a Mediawave-nek már nincs igazán értelme.
Csak akkor látná hasznát, ha elvinnék és szétterjesztenék ezt az egymás közti
izzást mindenkinek. A Mediawave őse - mint mondja emberünk - a fagyos szo-
cializmus éveiben egy kis dzsesszfesztiválhoz hasonlatosan burát teremtett a
családias nyíltságra és fészekmelegre vágyóknak, és a búra alatt az ellenséges
külvilággal szemben léteznek a bentiek. Aztán lett belőle nemzetközi multikultu-
rális fesztivál, a külvilág ellenségessége pedig új formát öltött és most még rosz-
szabb. A most felnövekvő generációkkal már egyáltalán nem fogunk szót érteni,
amibe, ha belegondol az ember, megrémül. „Itt kesergünk bent egy hétig, fecse-
részünk, közben a vetítőkben hihetetlen mennyiségű munka árán összehozott
termés pereg, amely mellett kénytelenek vagyunk közömbösen elmenni, mert
ennyi idő alatt nem lehet érdemben foglalkozni vele. Aztán megint mindenki visz-
szamegy a maga életébe és semmit nem tud átadni a többeknek. Ez semmire
nem jó" - borong a névtelenségbe burkolózó bölcsész.
AZ ASZTALNÁL ÉPPEN arról folyik a vita, hogy hova tűnt Budapest. Domokos
János filmrendező szerint, mióta a házak kapuját bezárták és az utcán ábrán-
dosan bolyongani vágyók nem tévedhetnek be a hűvös udvarokra, azóta a város
nem él, varázsa elröppent. Tolnai erősködik, hogy Budapest igenis a világ szel-
lemi központja maradt., mert míg másutt mindenki csak vendég, a Budapestre
látogatók ma is egy élő, fejlődő szervezet keringésébe ívódhatnak bele. Parti
Nagy Lajos pedig arról értekezik, hogy a múltat el kell felejteni, főleg kerüljük a
színes legendákat, amelyek szerint az írók valóban abban az ötszáz kávéházban
ültek szüntelenül. „Akkor nem született volna meg az életmű" - állította komoly
arccal. 
Az urak maguk sem vették észre, hogyan is terelődött a szó ilyen önkéntelenül

a régi Budapestre. Pedig egyszerű a magyarázat: innen az asztaltól a régi Pest
közelebbinek látszik, mint a mostani.
A BOLDOGAN VIGYORGÓ Boka Gábor is itt van, aki az egyik éjszakán éppen
saját, soha korábban nem tapasztalt méretű sikerét élte át: a Rába partjára ve-
zette a közönséget a főtérről, húsz vásári komédiás színész összefogásával,
hogy a folyó vízén felgyújtott sárkánnyal ünnepeljék meg a májust, Győrt, min-
dent. Mire a vízpartra érek, legalább kétezer ember bújt elő a hallgatag győri
mellékutcákból és házakból, amire itt évtizedek óta nem volt példa. Boka vissza-
fordult egy percre és nem akart hinni a szemének: nem látta a sokaság végét.
Miközben a sárkány égett a folyón, a levegőben tűzijáték durrant és a tömeg eu-
fórikus üvöltözéssel ünnepelte Szent György győzelmét. Aztán a kazahsztáni
ujgur zenészek beszálltak a rögtönzött magyar népzenekarba és néhány percre
örvényszerű utcabál támadt.
A Iótenyésztőtől az ácsmeste-

ren át a kulturális szervezőig
sokfélék dolgoztak ezen a sár-
kánygyújtó akción Boka vezeté-
sével, ami után Boka, fáradtan
leroskadva a Lloyd lépcsőházá-
ban, azon örvendezett, milyen jó
is az, hogy az ő emberei között
senki sem profi színész. Pénzt,
hírnevet nem remélnek, de
azért valami megmarad nekik: a
sárkány tűzének melege.
AZÉRT ABBAN TÉNYLEG VAN
VALAMI, hogy az a töménytelen
muníció, amit Hartyándi Jenő és
számtalan önkéntes barátja egy
év alatt összehordott, az elham-
vad, mint a cigarettavég, és
hiába melengeti a köréje gyűlő
vendégsereget, mégiscsak pá-
rává lesz e rövid életű hőség-
ben. Vagy ez így volna rendjén?
Vincent Monnikendam, a zsűri
holland tagja úgy véli, hogy ez
igazából nem is nevezhető fil-
mes fesztiválnak. Ahogy a büfé
egyik hosszú és népes asztalánál nagy üggyel-bajjal megszerzett székére le-
roskadt mellém a többnapos műsorfolyamtól kimerülve, előráncigálja jegyzetfü-
zetét és szakmai elégedetlenségeit fejtegette, kopasz fejének szüntelen
csóválása közepette. Azt állította, hogy a filmekben rengeteg invenció, hit és
eredetiség van, csakhogy valami hiba mindegyikbe becsúszik, ami őt, a profit
bizony mindig megzavarta. A jelenségek körüljárása, az okok tervszerű felderí-
tése, vagy a jellemek kibontása, esetleg „csak" a szakmai, technikai felkészült-
ség, szóval valami mindig hibádzott, és ezt a komoly ítész nem hagyhatja
figyelmen kívül. Na de, vetettem ellene lángolóan, lehet neki igaza szakmailag,
mégis mennyire feltöltődhet az ember mondjuk a grúz filmrendezőről, Paradja-
novról készült portréfilm láttán. Hiszen abban az emberben akkora életerő duz-
zadt, hogy még amikor az orosz hatóságok öt év börtönre ítélték gyanús
népszerűsége és szabálytalansága miatt, ő ott bent sem szűnt meg dicsérni te-
mérdek forgatókönyvvel, kollázzsal és novellával a világot, amelyet szeretett.
Vincent elnézően mosolygott: őt bizony az ilyesmi csak akkor hatja meg, ha az
is kiderül, ami ebből a francia filmből nem, hogy milyen személyiség volt az a
grúz, milyen volt reggeli közben a feleségével és honnan származik az ő letör-
hetetlen hite. A kameramozgásról ne is beszéljünk. Jó, mondtam, szóval nem
tetszik a fesztivál. A holland világjáró művész biztosított, hogy nem erről van szó.
Ő bizony megfordult már mindenütt, de ilyen fesztivált tényleg sehol nem látott,
mert ez nem experimentális és nem konzervatív, nem animációs-, dokumen-
tum-, kis- és nagyjátékfilmek, sőt nem is filmes, hanem multikulturális fesztivál,
amely ilyen családias – mondta és a háta mögé mutatott, ahol egymás feje fölött
hadonászva értekeznek a szellemi zarándokhely felhevült hívei. Ebből származ-
nak gyengéi és erényei. Gyengéje szerinte az, hogy a filmek szakmai színvonala
nem üti meg a szakirányú fesztiválok élmezőnyét. Erénye pedig a légkör.  Ezt a
fészekmeleget Vincent Monnikendam még magyar nyelvtudás nélkül is olyan
különlegesnek találta, amivel sehol nem találkozott.
A Mediawave közép-európai fésületlenségét méltán reprezentálja Bohumil Hra-
hal, akinek az emlékre szánták. A katalógus belső oIdalán az ő képe díszeleg,
előtte pedig Hrabal kórházi ablaka, amelynek párkányáról kirepül a fesztivál ma-
dara.
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BORT TÖLTÖK a környező poharakba és Parti Nagyhoz fordulok, úgy tűnik, el-
lentétben a hollanddal, neki komoly élményt jelentettek a művek: „Azt láttam,
hogy katasztrofálisan  (vagy éppen örömtelien) kicsi a világ: a venezuelai föld-
műves és a bantu néger tárgyi környezete a lepusztult  lavórral meg a gázfőzővel,
a román vagy magyar szabolcsi munkás világa hihetetlenül közel állnak egy-
máshoz. Ami azt jelenti, hogy egyformán gondolkozhatnak és egyformán va-
gyunk emberek, és ehhez képest rnásodlagos kérdés. Ezért nem okoz feltűnést
az, hogy homoszexuális vagy leszbikus filmeket vetítenek, mert minden szem-
pontból beleillik a fesztiválba. Ugyanúgy belefér a legdurvább dokumentum és
a „leg-lolka-bolkább" animációs vagy az artisztikus játékfilm. Egymásba illesz-
kednek, mint a fésű fogai. Ahogy itt ülünk ennél az asztalnál tízen tízfélék, az
tudná kirajzolni, mi ez a fesztivál. Tetszik benne, hogy "a est a”, hogy saját magát
állítja, hogy nem lehet meghatározni…”
MOST VÉGRE FELÉNK FORDUL TOLNAI, és egyszer csak válaszol soha feltett
kérdésemre. A történet, amit elmesél, arról szól, hogyan lelt szellemi rokonra
egyszer itt a fesztiválon Vivi Dragan, egy román operatőr személyében. Már
többször találkoztak, beszélgettek, de nem szövődött köztük barátság. Aztán
egy ilyen győri estén Tolnai véletlenül megemlítette neki a romániai Zsil völgyé-
ben egy csata emlékére felállított század eleji emlékművet, amelyet ő misztikus
bűvölettel tisztel. Az emlékmű egy óriási, kerek márvány asztalból és körülötte
székekből, mögötte a „Csók Kapujából”, vele szemben pedig egy márványosz-
lopból áll, amely szinte az égig magasodik. Tolnai minden tudhatót felkutatott az
emlékműről, amely bár elbűvölte őt, de nem fedte fel előtte rejtélyes értelmét.
Ahogy megemlítette Vivi Dragannak, az elmesélte neki, hogy egy éjszaka ott állt
ő is Csók kapujában, amikor éppen villámlott, és az égbemeredő oszlop félel-
metes árnyéka vetült ez asztalra. Aztán másnap ugyan ennél az asztalnál színes
ruhákba öltözött, gyönyörű cigányokat látott, amint a világ legtermészetesebb
módján reggeliztek. Abban a pillanatban, ahogy ezt Dragan elmesélte, Tolnai
megértette az emlékművet. Ettől a perctől kezdve közeli barátok lettek. Egy kö-
zösség tagjai, akik éljenek bárhol a világban, értik egymást. 
Bihari László

(Népszabadság, 1997.05.10.)

Jóllehet az idén hetedik életévébe lépő Mediawave multikulturális fesztivál fő
profilját ma is a filmek adják, Hartyándi Jenő és társai a kezdetektől nagy hang-
súlyt adnak az adekvát zenei, színházi és képzőművészeti vonulat bemutatásá-
nak.
Különösen a zenei mezőny volt ebben az évben rendkívül erős, azon belül is az
improvizatív zene jelenléte, de hát ennek Győrben már komoly hagyományai
vannak. A Petőfi Sándor Művelődési Központban tizenöt évvel ezelőtt és 1983
őszéig tartott az a Hartyándiék által szervezett nemzetközi dzsesszkoncertso-
rozat, amely először adott folyamatos és átgondolt bemutatkozási lehetőséget
az improvizatív zene nemzetközi és hazai élvonalának. (Lásd bővebben Nép-
szabadság, 1997. április 28.) A legendás koncertekhez részben kapcsolódó, fél-
szamizdatként kiadott folyóirat, a Jazz Studium emlékszáma időközben
megjelent (Repedések. Valami jazz Győrött címmel), és a korabeli hangfelvételek
kérésre hozzáférhetőek. 
Az évforduló tiszteletére a Medíawave keretében külön kiemelt programot szer-
veztek. A helyszín a múlt század közepén épült győri zsinagóga volt, amelyet a

város 1968-ban vásárolt meg annak reményében, hogy azt hamarosan felújítja
és kulturális célra hasznosítja. Eltelt szűk harminc esztendő, a zsinagóga állapota
csak tovább romlott, de a még így is impozáns egykori templom ideális koncert-
és színházi bemutatóhelynek bizonyult. A múlt, jelen és a jövő több rétegben
többszörösen találkozott itt, az akusztikára legfeljebb a falnál állók panaszkod-
hattak, a családias kamarajelleg végig megmaradt. 
Az ünnepi, de közel sem kenetteljes műsort Szabó Sándor nyitotta, három kü-
lönböző gitáron három különböző kompozícióval. .látékában az indiai rága, az
arab makám és az afroamerikai blueskadencia fonódott stílusosan egymásba,
intim hangulatú estje viszont a külső zajok miatt csak részben érvényesülhetett.
Őt elvben Szabados György triója követte volna, de az ígért zongora csak éjfélre
került elő, akkor is hangolatlanul, így az improvizatív zene hazai doyenje társaival
a Lloyd mozi kistermében volt kénytelen hajnalba nyúlóan játszani. 
A program szerint következő Lajkó Félix és Lőrinszky Attila hegedű-bőgő műsorát
az élet egy kicsit átszabta. Lőrinszky jó ideig egyedül állta a sarat, egy darabig
nem is nagyon bántuk, aztán előkerült Lajkó, és amikor belehúzott, mindenki
megbocsátott. Ebben a huszonkét éves szabadkai hegedűsben hihetetlen ener-
gia tombol, zenei világa erősen egyéni, javarészt népzene, kortárs hatással és
némi dzsesszes elemmel vegyítve. Félő, játékában sok még a forrongás, kevés
a letisztulás, túl sokat ad ki egyszerre magából, csak nehogy idő előtt kiégjen.
Mert ha ilyen intenzitással folytatja és bírja, nem kell különösebb jóstehetség,
hogy megállapítsuk: az ezredforduló egyik meghatározó muzsikusa lehet.
Az ünnepinek szánt műsor második felében az ős-Dresch Quartet és alkalmi
partnerük, Jeanne Lee a harminc éve elhunyt John Coltrane-re emlékezett, stí-
lusosan, semmit sem túllihegve. A színvonal hullámzott, különösen Grencsó Ist-
ván visszafogottsága volt feltűnő, no meg az, hogy a világhírű, egykoron  sokat
adó afroamerikai énekesnő felett sem múltak el nyomtalanul az évek.
Persze nem Joanne Lee volt az egyetlen legendás külföldi, eljött például a német
Peter Kowald, aki sokak szerint az improvizatív zene egyik legnagyobb egyéni-
sége, mi több, alapfigurája. Az ötvenhárom éves bőgőművész a Mediawave’97-
en kétszer is fellépett. Először Charles Lane Sidewalk stories filmje alá játszott
élőben, majd szólóestet adott a zsinagógában. Kowald három évtizedes pályája
során hangszere játéklehetőségét rendkívüli mértékben kitágította, kaphattunk
ebből most is ízelítőt, de lehet, hogy jelenleg alkotói válságban van, mert végig
az volt az érzésünk, hogy nem tud a bőgővel mit kezdeni. Nekilendült innen,
megpróbálta úgy, látszott az igyekezet, de nem volt ura a helyzetnek. 
Nem  így Grencsó István, aki néhány kompozíció erejéig Kowald mellé is beszállt
partnernek, s aki ezen és az ős-Dresch Quartetten kívül két saját formációval
lépett fel. A Grencsó Kollektíva a fesztivál nyitányaként és zárásaként század
eleji ragtime-okat szólaltatott meg, különleges hangszerösszeállítással (szaxo-
fon, basszusklarinét, és tangóharmonika) és hangulattal. Nem a (zene)történelmi
hitelességre törekedtek, hanem saját képükre formálták azokat, ízlésesen, sal-
langmentesen, hangszerelési bravúrokkal és tökéletes arányérzékkel. Mindez
szerencsére néhány napja lemezen is hozzáférhető, ez egyben a Mediawave
első CD-kiadványa. Grencsó István héttagú bigbandje élén A Villa Negra nem
apácazárda című filmzenét hangszerelte át, volt, aki szerint kicsit túl bőbeszé-
dűen, szerintem hosszúságában is feszesen, ötletesen és kissé decensen.
Mindezek persze az összmozgásnak csak a legjelentősebb szeletei, hiszen a
hat nap alatt az említetteken kívül még számtalan zenész fordult meg. Csak né-
hányat mutatóba: a román Rona Hartner nagy sikerű oneman-showja, a szintén
román Maia Morgenstern kevésbé sikeres Lola Blau estje, a Mozgó Ház Társulás
öntörvényű Beskett-dalai, a szlovák Jozef Dodo Sosoka akusztikus ütősestje, a
rock felől közelítő Kampec Dolores vagy a  politikai punkrockot előadó román
Sarmalele Reci (Hült Töltöttkáposzta) koncertje. Jávorszky Béla Szilárd.
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(Kisalföld, 1997.05.14.)

Álmukban nem hitték, hogy valósággá ércesedik egy nyári estének a könnyed
szórakozása. Egy évvel ezelőtt még csak jópofa ötletnek tűnt, hogy Héderváron,
a Szigetköz patinás településen felállítsanak egy krumplibogárszobrot. Mára vi-
szont a valóság az, hogy a magyar sajtó szinte minden orgánuma helyet szentelt
a különleges köztéri alkotásnak a Stúdió '97-től kezdve a legnagyobb lapokig. 
Csáki László (19), Zsédely Teréz (19) és Maráczy Manuela (19) elkötelezett híve
a vizualitásnak. Talán így történt, hogy a Mediawave közelébe kerültek, és meg-
ismerkedtek a Szolnoki-Buzás alkotópárossal. A Krumplibogár-film nagy hatással
volt rájuk is. És az ötlettel is szimpatizáltak, hogy kellene egy szobor, amely em-
léket állít a kártevő elszaporodásának, illetve az ennek kapcsán kialakuló nö-
vényvédelemnek. A beszélgetések után azonban nem történt semmi különös.
Teltek a hónapok, a fiatalok folytatták tanulmányaikat a Képzőművészeti és Ipar-
művészeti Főiskolán. Az év elején azonban drámai fordulatot vett a szobor ügye.
Kiderült, lehet belőle valami. Sőt, nekik kell elkészíteni! Egy végzett szobrásznak
is gyakran éveket kell várni arra, hogy önálló köztéri remeket készíthessen. A
két lányból és egy fiúból álló csapatnak azonban ez még diplomájuk kézhezvé-
tele előtt sikerült. 
Gyorsan nekiálltak és összeszedték az összes kisállat-határozót, hogy megnéz-
zék, milyen is a bogár. Elkészítették a gipszmintát, majd a képzőművészeti főis-
kolán bronzba öntötték álmukat. Ekkor - a kész szobor mellé - kaptak egy igazi
krumplibogarat! Nagy volt a csodálkozás, mert a szobornak vagy kettővel keve-
sebb csíkja van, mint az eredetinek! De sebaj, hiszen a művészet és a valóság
nem feltétlenül ugyanaz, és a különlegesség sem elhanyagolható. Az alkotók
csak az avatás után tudták nevüket begravírozni a szoborba, annyira kellett si-
etniük az öntéssel és az utómunkálatokkal. A falubeliek először azt hitték, lopják
az óriás bogarat, de mikor megtudták, kik sertepeltélnek körülötte, kisebb öröm-
ünnepet csaptak neki. Hiszen a falu sokat köszönhet az alkotói hármasnak. Egy
csíkhibás, de mindenképpen látványosságszámba menő, elpusztíthatatlan kár-
tevőt!

A Kék Pelikán vitte a fiatalokat szerte 
Európában – Csáki László első mozifilmje  

(Kisalföld, 2020)

A kilencvenes évek jegyhamisítási története elevenedik meg Csáki László ani-
mációs-dokumentumfilmjében
Idén ötödik alkalommal hirdették ki a Filmalap Inkubátor Programjának nyerteseit.
Ebben az évben pedig második alkalommal szerepelt sikerrel, és nyert támoga-
tást filmjének elkészítéséhez a győri rendező. Legutóbb Miklós Ádám volt az,
aki bekerült az öt támogatott közé, és készítheti el dokumentumfilmjét, tavaly
pedig Csáki László kapott lehetőséget első egész estés animációs-dokumen-
tumfilmjének megvalósításához, ami egyben az első magyar gyártású film is
ebben a műfajban. Vele beszélgettünk pályájáról, és a készülő filmről.
Csáki László közel harminc éve a pályán van, első animációs rövidfilmjét még
középiskolásként készítette. A Győri Balett Művészeti Szakközépiskolában szob-
rász szakon kezdte a tanulmányait 1992-ben, a Magyar Iparművészeti Egyetem
(ma MOME) Videó szakán 2002-ben végzett, majd kezdett ugyanitt oktatni mi-
után megszerezte a diplomáját. Megszámlálhatatlan alkotással és számos díjat
nyert dokumentum- és animációsfilmmel a háta mögött 2013 óta a Budapesti
Metropolitan Egyetem Animáció alap- és mesterszakosainak oktatója, ami mellett
máig aktívan alkot. Jelenleg a Kék Pelikán című animációs-dokumentumfilmen
dolgozik, ami az 1990-es évek nagy vonatjegy-hamisítási lázáról szól.
- Középiskolásként szobrásznak tanult. Mi térítette el a film világába?
“Mi nagyon jó időben jártunk abba a fantasztikusan jó, egyetemi szintű képzést
nyújtó középiskolába, és abban az időszakban elképesztő jó dolgok történtek

Győr művészeti életében is” – idézte fel a rendező pályája kezdeteit. Középis-
kolás évei egybeestek a Mediawave fesztivál fénykorával, ahová évfolyamtár-
saival rendszeresen járt, és amelynek zenei és filmes pezsgése beszippantotta.
Akkor fogalmazódott meg benne, hogy filmesként szeretne dolgozni – mesélte.
“A Mediawave-en találkoztam először olyan nemzetközi rövidfilmekkel, kisjáték-
filmekkel és animációs filmekkel amilyeneket korábban még sosem láttam. Ekkor
kezdett el az foglalkoztatni, hogy hogyan lehet egy történetet a képzőművészet
nyelvén elmesélni. Ehhez pedig rengeteg támogatást – kamerát, vágási lehető-
séget – kaptunk a szervezőktől. Az iskola mellett ez a fesztivál volt az, ami a leg-
erőteljesebb hatást tett rám, mivel itt a film, a színház és a zene együtt jelent
meg. A mai napig nem tudok magamra egyszerűen filmesként gondolni, minden
érdekel ami ehhez kapcsolódik, úgymint a zene vagy a képzőművészet” – idézte
fel a kezdeteket Csáki László.
- Munkáit számos díjjal is jutalmazták. Mire a legbüszkébb?
- Mindig öröm valamilyen díjat elnyerni, de akkor is ezt csinálnám, ha ilyen for-
mában nem ismernék el a munkámat. A szakmai díjak a legfontosabb visszajel-
zések, ezek közül talán a Balázs Béla-díjra vagyok a legbüszkébb, amelyet
2014-ben ítéltek nekem, amelyre két egyetem és a Filmművész Szövetség ter-
jesztett fel.
- Volt olyan meghatározó élménye, ami hatott a pályájára?
- Ilyen volt az Oberhausen nemzetközi rövidfilm-fesztivál Németországban, ami
a kísérleti film fellegvára. Ezen 2004-ben a Hamburgi Rövidfilm Ügynökség kü-
löndíját nyertem el, az első krétaanimációs filmemmel, és kaptam lehetőséget
rá, hogy részt vegyek a rendezvényen. Az, hogy személyesen is láthattam, hogy
milyen filmek szerepelnek ott, hosszú időre meghatározta a munkásságomat.
- Jelenleg első mozifilmjén, a Kék Pelikánon dolgozik, amelynek gyártásához ta-
valy állami támogatást is nyert. Mikorra várható a bemutató?

- A nyolcvan perces film várhatóan két
és fél év múlva kerülhet a mozikba.
Úgy érzem, egy hatalmas lehetőséget
kaptam ezzel, hiszen eddig csak rövid-
filmeket csináltam. Pont ugyanez az
oka annak is, hogy óriási kihívásként
élem meg, hogy olyan dramaturgiával
vezessem végig a történetet, hogy
azzal közel másfél órára lekössem a
nézők figyelmét.
- A történet maga egy fontos kordoku-
mentum is. Felmerül a kérdés: miért
pont ezt a korszakot választotta?
- A kilencvenes évek, reményteli idők
voltak azok, ami az én életemben is

meghatározó volt, és használóként első kézből ismertem meg a jegyhamisítások
történetét. Másodéves egyetemista voltam, amikor egy évfolyamtársam mesélte,
hogy megy Barcelonába. Tudtam, hogy egy ilyen utat nem engedhet meg ma-
gának, rögtön rákérdeztem, hogy honnan van rá pénze. (Akkoriban borzasztó
drágák voltak a nemzetközi vonatjegyek, kevesen engedhették meg maguknak.)
Ekkor tudtam meg, hogy hogyan lehet olcsón hozzájuk jutni, amelynek segítsé-
gével magam is össze-vissza mászkáltam. Én a végén, 97-98-ban csatlakoztam
be, a lebukások 2000 körül történtek. Nem is nagyon gondoltam bele, hogy
miben veszek részt. Az a szabadság, amit akkor számunkra a a Kék Pelikán in-
digóval írt jegy biztosított, mára a 40-50-es korosztály közös emléke. A vonatjegy
hamisítás jelenségen keresztül gyönyörűen megmutatható az első szabad évek
légköre.
- A Kék Pelikán nem előzmény nélküli, 2013-ban már született a történetből egy
két perces trailer. Miért nyúlt vissza ehhez a filmhez?
Fontosnak tartottam, hogy megmutassuk a jegyhamisítás tíz évét a MÁV és a
rendőrségi nyomozások szemszögéből is, ami mellett megjelenjenek az utazá-
sok, személyes történetek is a filmben. Így tovább dolgoztunk és jelentkeztünk
az Inkubátor programra, bízva abban, hogy elkészíthetjük egész estés animá-
ciós-dokumentumfilmként is.
A világjárvány hatásai befolyásolták a munkákat? Hogy haladnak?
Azt kell mondjam, hogy szemben az élőszereplős forgatásokkal, az animációs
műfajban dolgozók szerencsés helyzetben vannak. Jelenleg – ebben a fázisában
– öten dolgozunk a filmen, de ezt tudjuk találkozás nélkül csinálni. Hamarosan
elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor az animátorokat le kell ülteltni, de bízunk
benne, hogy betartva az óvintézkedéseket ezt is meg fogjuk tudni oldani. Azt
azonban hozzá kell tennem, hogy bár ez egy viszonylag magányos műfaj, hiá-
nyoznak a személyes egyeztetések, amikor átbeszéljük a dolgokat. Működik így
is, de messze nem olyan intenzitással, mint amikor egy térben tudunk együtt
gondolkodni, dolgozni.
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Keretes: A történet három főszereplő elbeszélésére épül és a közelmúlt egy kü-
lönös jelenségét, a nemzetközi vonatjegy hamisítás történetét meséli el. A nyolc-
vanas évek végétől 2002-ig tartó időszak Magyarországának jellemző
bűncselekménye volt az okirathamisításnak ez a „light-os” formája, ami arra a
felismerésre épült, hogy az indigóval írt nemzetközi vonatjegyekről egyszerűen,
háztartási tisztítószerekkel eltávolítható a szöveg, és szárítás, préselés után tet-
szőleges úticélra újraírhatók.
Sperling Krisztina

Csáki László
szül.: Mosonmagyaróvár, 1977 - él: Budapest
Győri kisképzősként a Mediawave Filmtáborokban kezdi filmes karrierjét, majd
a 90-es években számos filmet készít Győrött a Mediawave keretében (Csipa
Csoport), a MOME-t elvégezve képzőművész, animációs- és dokumentumfilm
rendező lesz.

Filmográfia:
Fiatalkori öntevékeny műfaji kísérletek, stúdiumok:
Színesfilm (1994, színes, videó, 4 perc – Maráczy Manuélával és Zsédely Te-
zézzel közösen)
Képeslap Ács Miklósnak (1994, színes, videó, 3 perc – Maráczy Manuélával
és Zsédely Tezézzel közösen) ▪ XXV. Dunántúli Független Film- és Vide-
ószemle, 1995
Húsbozót (1994, színes, videó, 3 perc – Maráczy Manuélával és Zsédely Te-
zézzel közösen) ▪ XXV. Dunántúli Független Film- és Videószemle, 1995
Cím nélkül (1995, színes, videó, 7 perc – Maráczy Manuélával és Zsédely Te-
zézzel közösen) ▪ XXV. Dunántúli Független Film- és Videószemle, 1995
Bajazzó (1995, színes, videó, 2 perc – Maráczy Manuélával és Zsédely Tezéz-
zel közösen) ▪ XXV. Dunántúli Független Film- és Videószemle, 1995
Táncfilm (1995, színes, videó, 4 perc – Maráczy Manuélával és Zsédely Te-
zézzel közösen) ▪ XXV. Dunántúli Független Film- és Videószemle, 1995
A nap és a hold (1995, színes, videó, 2 perc – Maráczy Manuélával és Zsédely
Tezézzel közösen) ▪ XXV. Dunántúli Független Film- és Videószemle, 1995
Semmi, semmi, semmi (1995, színes, videó, 3 perc – Maráczy Manuélával
és Zsédely Terézzel közösen) ▪ XXV. Dunántúli Független Film- és Vide-
ószemle, 1995
Plusz egy (1996, színes, videó, 2 perc – Maráczy Manuélával és Zsédely Te-
rézzel közösen)
Nóta – nyugdíjas főtörzsőrmester bácsi énekel nekünk (1996, színes, videó,
2 perc – Maráczy Manuélával közösen)
Emulziókutya (1997, ff, videó, 4 perc – kísérleti etűd) ▪ XXVI. Dunántúli Füg-
getlen Film- és Videószemle, 1997, III. díj ▪ XV. International Film Festival of
Uruguay, Montevideo, 1997, versenyprogram
Habcsók (1997, színes, videó, 6 perc - táborfilm) ▪ 4. Országos Diákfilmszemle,
Budapest, 1997, a zsűri díja ▪ 27. Dunántúli Független Film- és Videó Szemle,
Nagyatád, 1997, különdíj ▪ 45. Országos Független Film- és Videószemle,
1998, legjobb kísérleti film
Piknik (1997, ff, videó, 10 perc - kísérleti etűd) ▪ 27. Dunántúli Független Film-
és Videószemle, 1997, I. díj ▪ 45. Országos Független Film- és Videószemle,
1998, legjobb kísérleti film
Két kirándulás, egy elvágyódás (1997, színes, videó, 5 perc) ▪ 45. Országos
Független Film- és Videószemle, 1998, legjobb kísérleti film
Sörkorcsolya (1999, színes, videó, 4 perc) ▪ 46. Országos Független Film- és
Videószemle, 1999, versenyprogram
Berlin Párizs Genova (1999, színes, S8, 12 perc – Maráczy Manuélával kö-

zösen) ▪ 28. Dunántúli Független Film- és Videó Szemle, Szombathely, 1998,
fődíj ▪ 46. Országos Független Film- és Videószemle, 1999, versenyprogram,
különdíj
13. Motel (1999, színes, S8, 3 perc – kísérleti etűd) ▪ 46. Országos Független
Film- és Videószemle, 1999, versenyprogram
6 nap (1999, színes, S8, 50 perc - kísérleti film) ▪ 29. Dunántúli Független Film-
és Videószemle, Győr, 1999, legjobb animációs és kísérleti film díja
Három négy (2000, színes, S8?, ? perc - kísérleti kisjátékfilm) ▪ 29. Dunántúli
Független Film- és Videószemle, Győr, 1999, legjobb animációs és kísérleti
film díja
7.00 (1999, színes, S8?, ? perc – kísérleti etűd) ▪ 29. Dunántúli Független Film-
és Videószemle, Győr, 1999, legjobb animációs és kísérleti film díja
Az ifjúság megnyugtat (2001, színes, videó, 73 perc - kísérleti játékfilm)
Kápolnák - Halottimitátor (2002, színes, videó, 22 perc - kísérleti kisjátékfilm)
Brungel kapitány kalandjai (2002, színes, videó, 3 perc – kísérleti kisjáték-
film)

A saját hang megtalálása, beépülés a profi filmes szakmába:
Napok, melyeknek értelmet adott a félelem (2002-2003, ff, videó, 3 perc -
krétaanimáció)
Tea (2003, színes, videó, ? perc - kísérleti etűd)
Hubertus Card (2003, színes, videó, ? perc kísérleti kisjátékfilm)
Fluxus-Hajfény (2005, színes, videó, 6 perc - kisjátékfilm)
Darazsak, ludak, körtefa (2005, ff, videó, 6 perc - krétaanimáció)
Egerszalók (2003-2006, színes, videó, 17 perc - dokumentumfilm)
A hangya és a tücsök (2007, színes, 35mm, 10 perc - kisjátékfilm)
Idegen szokás (2007, színes, 35mm, 8 perc - kisjátékfilm)
Péterfy Bori and Love Band: Délelőttök a kádba’ (2008, színes, videó, 4
perc - klip)
Bádogváros (2010, színes, 35mm, 25 perc - dokumentumfilm)
Péterfy Bori and Love Band: Oroszlán a hóba (2010, színes, videó, 4 perc
- klip)
Péterfy Bori and Love Band: Lassú kutya (2010, színes, videó, 4 perc - klip)
Ebolaj - My Name is Boffer Bings (2012, színes, 35 mm, 20 perc - krétaani-
máció)
Belga - Fizetésnap (2013, színes, videó, 4 perc - klip)
Amorf lovagok: Napséta (2013, színes, videó, 3 perc - klip)
Showreel (2014, színes, videó, 2 perc – digitális rajzanimáció)
Varázsszőnyeg (2015, színes, videó, 2 perc – digitális rajzanimáció)
Értesítés (2015, színes, videó, 2 perc – digitális rajzanimáció)
Néhány szó (2017, színes, videó, 8 perc – digitális rajzanimáció)
Vendégszeretet (2017, színes, videó, 7 perc - kisjátékfilm)

Fehér éjszakák a Duna Tv-ben  

(Magyar Hírlap, 1997.05.29.)

Ma este jelentkezik második alkalommal a Duna Televízió kortárs művészeti
estje, a Fehér éjszakák. A műsor nézői összefoglalót láthatnak az idei Mediawave
nemzetközi vizuális művészeti fesztivál eseményeiről, valamint bemutatásra
kerül az elmúlt években díjnyertes alkotások közül három film is. Először az
1993-ban készült Hüvelyk Matyi titkos kalandjai című angol animációs filmet ve-
títik, majd a Zygozis című dokumentumfilm kerül bemutatásra, ezt követi a Köz-
gáz Vizuális Brigád Belsőségek című rövidfilmje. Az estet a Leptinotarsa, avagy
privát nyomozati anyag a krumplibogár titokzatos feltűnéséről Magyarországon
című film zárja.
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MEDIAWAVE 1991-1999 „Csak a szépre emlékezem” - kiadványból
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Győri főtitkár asszony a 
Mozgókép-alapítványnál  

(Kisalföld, 1997.07.19.)

Egész biztosan tiltakozna, ha egy zsurnaliszta a magyar film nagyasszonyának
nevezné. Ebben a titulusban ugyanis van valami fenséges, de van valami kelle-
metlen mellékíz is. Pedig tény, ami tény, Tóth Erzsébet, aki nemrég még a győri
székhelyű Rába Cinema Kft. vezetője volt, ma már a Magyar Mozgókép Alapít-
vány főtitkári székében ül. Praktikusan az ő kezében futnak össze azok a szálak,
amelyek a hivatalos hazai filmgyártást éltetik. Ott patakzanak át budapesti szo-
bájában a pénzforrások, onnan mennek el a nemzetközi filmes szervezetekhez
a tagdíjak és a filmfesztiválokra jelölt alkotások és alkotók is szinte tőle kapják
meg az útlevelüket. Ez persze nem egyszemélyes döntési és végrehajtási ha-
talmat jelent a szakmán belül, csak óriási felelősséget és óriási kihívást. Mert
meg kell felelni a közönség, a támogató állam és a kezdetek óta forrongó szakma
kihívásának. És az asszony, három gyermek édesanyja, megfelel. Kedves, le-
fegyverző mosolyával és megdönthetetlen érveivel, tudásával. Közben amikor
csak teheti, hazalátogat Győrbe, mert a városhoz köti a család, a honvágy és
az az apró praktikus ok, hogy néha dolga akad a városházán is. A kulturális bi-
zottság meghatározó embere. Kényesen ügyel arra, hogy minden ülésen itthon
legyen, mert hiába a magas poszt, az ő városa mégiscsak a Rába-parton talál-
ható. 
„Filmes kötődésem nagyon régre nyúlik vissza. Egri leányka vagyok és már 11
évesen részt vettem a filmes nyári egyetemeken. Gyűjtöttem a sztárok fényké-
pek, mint minden normális kamasz. Az iskoláséveimre ez az autodidakta filmes
tanulás volt jellemző. Szombathelyen a tanárképző főiskolán a magyar-népmű-
velés szak mellett indult egy speciális filmes képzés, akkor kezdtem ismerkedni
igazából a szakmai hátterekkel. 1985-ben kerültem Győrbe, az ifjúsági házba,
majd a megyei művelődési központba dolgozni. Mindkét helyen a filmes terület
volt az enyém. Lassan megismertem azokat az embereket is a városban, akiknek
köze van és volt a mozgóképekhez. Majd amikor a tanítóképző főiskolára kerül-
tem tanársegédnek, akkor is ezt a szakot választhattam, ezt oktathattam a diá-
koknak: filmesztétikát, tömegkommunikációt. A Magyar Mozgókép Alapítvány
megalakulásakor delegáltak az egyik szakkuratórium  elnökének. Ez volt az a
bizonyos művészmozifilm részleg. Kétszer döntöttek úgy a tagok, hogy elnökként
gondozzam a kuratórium ügyeit. Fontos dátum még az életemben, ha úgy tetszik
a szakmai életutamban, hogy 1991-ben Hartyándi Jenővel közösen egy arcu-
latformálással elindítottuk a győri Mediawave Fesztivált." 
Tóth Erzsébet Szabó István első tanítványai közé tartozott a Színház- és Film-
művészeti Főiskolán indított filmes szakon. Egy idő után már nem volt esemény,
amelyről hiányzott volna, nem volt olyan film, amiről ne lett volna véleménye.
Beleért és belenőtt a szakmába. 
„Győr-Moson-Sopron megye önkormányzata és Győr városa kért fel arra, hogy
vállaljam a Rába Cinema igazgatói posztját. Vonzott a kihívás, az átalakulófélben
lévő céget irányítani és közben mindvégig a film közvetlen közelében lenni. Így
természetesen vállaltam. Másfél évig vezettem a vállalatot és ezután mentem
el a Mozgókép Alapítványhoz. Régebben is megkerestek már a javaslatukkal,
de akkor azt családi okokból nem tudtam elfogadni. A három évvel ezelőtti első
felkérés után született még két gyermekünk az első csemeténk mellé. De a szak-
mai szervezetek továbbra is engem javasoltak. Ilyen biztos háttérrel nem lehetett
nemet mondani." 
Mi más lehetne az egyik legfontosabb kérdés, ha szembekerül valaki a magyar
film elsőszámú vezetőjével: szerinte van-e jövője a honi filmgyártásnak vagy le
kell húzniuk az alkotóknak a rolót? 
„Remélem lesz jövője a magyar filmnek. Kétségtelen, hogy van egy finanszíro-
zási válság, nincs kellő pénz, nincs kellő állami részvétel és nincs szponzori hát-
tér se. Emellett érezhető egy alkotói válság is, amely más művészeti ágakban
is jelentkezett a rendszerváltást követően. Ez a kettő erősítette egymást. Ennek

ellenére eddig minden évben megszületett az a 10-15 film, ami életben tarthatta
a nemzeti filmgyártást. A finanszírozásra megoldás lehet, hogy az állam továbbra
is támogatja a filmgyártást, hiszen közalapítvánnyá alakul a Mozgókép Alapít-
vány, ami kifejezetten állami elkötelezettséget jelent a szakma finanszírozásá-
ban. Ez az egyik oldal. A másik, hogy hosszú évek óta tavaly sikerült először
megkötni az MTV-vel egy szerződést, amely szerint a tv beszáll a filmek előállí-
tásába. Ez minden országban így működik. Remélem idén is sikerül megkötni
majd ezt a szerződést. A másik, ami szerintem az egész mozgóképiparnak hasz-
nálni fog, a kereskedelmi tévécsatornák megjelenése. Reméljük ők is segítik a
filmgyártást. Erre egyébként a médiatörvény is kötelezi őket. Ezek mind olyan
források, amelyek felélénkíthetik a filmipart Magyarországon." 
„A nemzetközi szereplésünk nagyon ellentmondásos. Beszélgettem a filmszem-
lén egy francia újságíróval. Azt kérdezte tőlem, tavaly mely filmek voltak a leg-
sikeresebbek a nézőszámokat tekintve kis országunkban? Említettem neki a
Szambát, a Sztracsatellát, A három testőrt, a Honfoglalást. Bólintott, majd arról
kérdezgetett, azt meg tudnám-e mondani neki, hogy melyek voltak a legnagyobb
nemzetközi sikereink? Erre én elsoroltam három másik filmet: a Bolsevitát, a
Haggyállógva Vászkát, a Gyermekgyilkosságokat. Nem értette. A két kategória
miért nem azonos, miért nem azok a sikeres filmek itthon a közönség előtt, mint
külföldön? Nem igazán tudtam megmagyarázni a dolgot. Mert tény, hogy ez az
általános arculata a hazai filmeknek. Külföldi fesztiválokon sikeresen vagyunk
jelen, ugyanakkor a művészi értékű filmek itthon nem találnak közönségre és a
hazai sikerek külföldön nem találnak elfogadásra. De én nagyon szeretném, ha
hosszú idő után lenne végre olyan film, ami mindkét dolgot ötvözi. Mert a kö-
zönségsiker újra beszoktathatja a magyarokat a moziba a hazai filmekre, a nem-
zetközi elismerés pedig a világ minden táján arról is mesélhet, hogy létezik
valahol egy Magyarország, ahol kulturális kincsek születnek. Egyelőre azonban
két pályán futnak az események." 
„A közönségfilmek támogatását eddig nem igazán vállalta fel a kuratórium, de
nekünk fel kell vállalni a fiatal filmesek támogatása mellett a közönségfilmek
szorgalmazását is. A legjobb lenne, ha a két dolog találkozhatna. A közelmúltból
erre jó példaként a Csinibaba című mozit tudom említeni." 
Ehhez a kérdéskörhöz tartozik talán a divat is. Szokás mostanában azt mondo-
gatni, hogy Közép-Kelet-Európa kiment a divatból. 
„Mondogatják, hogy most a Kelet, India, Kína az érdekes, mert ott történik valami.
De én azt gondolom, a filmeseknek a saját értékeiket kell megkeresni és felmu-
tatni. Ne attól legyen jó vagy figyelemre méltó egy mozgókép, hogyan éppen
egy szögesdróttal körülvett vagy attól megfosztott országban készítették." 
A főtitkár asszony egri születésű, Győrben érzi otthon magát, közben a főváros-
ban dolgozik. Ideálisnak tűnő, billegésmentes, háromlábú széken ülhet így. Vi-
déki alapok, fővárosi apparátus. Már csak az a kérdés, a szíve hova húzza
igazán. 
„A filmközpont hazánkban Budapest és ez így van jól. Alternatív filmes központok
azonban már kialakultak és folyamatosan alakulnak a vidéki városokban. A fő-
iskolákon, egyetemeken működő stúdiók egészen meglepő alkotásokkal káp-
ráztatják el a világot. Így a vidék nincs elzárva a filmkészítéstől. Arról pedig talán
nem is kell beszélni, hogy a nemzetközi filmfesztiválok közül az egyik legrango-
sabbat éppen egy vidéki városban, Győrött rendezzük meg évről évre. A Medi-
awave szakmailag és a közönség szemében is érdekes és érdemes produkció. 
Kollégáim gyakran kérdezik meg Budapesten: már itt laksz? Nem - válaszolok -,
itt vagyok. Mindig, ahol szükség van rám. De erőmből, tehetségemből Győrnek
is kell hogy jusson, mert ott vagyok otthon, ott lehet csak igazán élni." 
FÁBIÁN GYÖRGY 

▪  ▪  ▪ 
Mit kelt tudni a Mozgókép-alapítványról? 
A Mozgókép Alapítvány 1991-ben jött létre azzal a szándékkal, hogy az állami,
minisztériumi forrásokat demokratikus úton osszák el a szakmai szervezetek.
Az alapítványt az akkor működő harminc filmes szervezet hozta létre: drama-
turgok, rendezők, mozisok az egyik oldalon, a másikon a kormány akarata, hogy
a mindenkori filmes célokra szánt pénzt az alapítvány kapja meg, majd demok-
ratikus úton ossza el. A hét szakmai kuratórium: a játékfilmgyártás, a dokumen-
tumfilm-gyártás, az animáció, a tudományos ismeretterjesztő filmek gyártása, a
filmforgalmazás, a művészmozifilmklub és a filmes rendezvények kuratóriuma,
valamint a négy „kás" kuratórium: kutatás, képzés, kísérleti film és kiadói tevé-
kenység véleményezi a különböző kéréseket, költségvetéseket, forgatókönyve-
ket. A hét szakmai kuratórium felett van a nemzeti kuratórium, ahol
továbbosztásra különítik el a központi pénztámogatást. Az alapítvány az egész
folyamatot koordinálja. De nem ebben merül ki a munkája. Gondoskodik a nem-
zetközi szervezetekbe befizetendő tagdíjakról, valamint a Magyar Filmszemlét
szervezi és támogat nemzetközi eseményeket, mint a győri Mediawave-fesztivált
vagy a Titanic Fesztivál.
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Bilibáncs Rábapatonán   

(Kisalföld, 1997.07.26.)

(Folytatás az 1. oldalról.) A csütörtök esti nyitó után „hajnali" nyolc óráig húzták
a moldvai és gyimesi zenészek a talpalávalót a rábapatonai Bilibáncs-táborban. 
Györe Gabriella a szervezőcsapat lelke. Éjjel négyig pakol, intézkedik és fogadja
a vendégeket. Idén is minden készen állt már az ünnepélyes, csütörtök esti meg-
nyitó előtt arra, hogy színpompás, szórakoztató és érdekes programokban le-
gyen része minden Bilibáncs-rajongónak. Gabriella elmondta, hogy már hat évvel
ezelőtt, az első Bilibáncs rendezésekor cél volt a népi hagyományok őrzése, a
népi munkamódszerek bemutatása, a hazánkban élő etnikai kisebbségek kul-
túrájának megismertetése. Ezért kaptak helyet a programok között a kézműves-
foglalkozások a fazekasságtól kezdve egészen a nemezelésig, gyöngyözésig
és a tánctanulásig. A rábapatonai fesztivál azonban soha, és így idén sem sza-
kad el teljesen a jelentől. Nemcsak a múltat kutatja, hanem igyekszik bemutatni
a jelenkor művészeti értékeit is. Talán ezen folyamat egyik fontos állomása, hogy
amint véget ért a faluban a Tatros-tábor és a Mediawave Vizuális Művészeti Tá-
bora, kezdődött a Bilibáncs. Egyébként a filmesek Rábapatonáról is forgattak
egy „mozit". Bemutatták a lakókat, a fesztivált és a Bilibáncs-kézművestábort is,
amely megelőzte a programoktól roskadozó hétvégét. 
A Bilibáncs-fesztivál és -tábor otthonra talált Rábapatonán. A jól szervezett prog-
ramok, a vendégek kiszolgálása és a szellemi tőke, amit a fesztivál ötletgazdái
befektettek, már most kamatozik. A Bilibáncs olyan eseménye megyénknek,
melyre odafigyelnek az ország minden részén (debreceni filmesek is jöttek idén
beszámolót készíteni!). 
Külföldről is egyre több az érdeklődő. A falu lakói attól tartanak, hogy egyszer
csak szűk lesz majd a falu, olyan sok vendég látogat el hozzájuk. Akkor pedig
terjeszkedni kell a szomszéd községek felé. De addig még sok víz folyik le a
Rábán. F. GY.

Kitüntetések az ünnepen    

(Kisalföld, 1997.08.21.)

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - az államala-
pitó Szent István király ünnepe alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend
Kiskeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta Nyerges Ferencnek, a
soproni Petőfi Színház ügyvezető igazgatójának eredményes munkássága elis-
meréseként, Hartyándi Jenőnek, a Rába Cinema Kft. ügyvezető igazgatójának
szakmai munkája elismeréseként, Kiss Jánosnak, a Győri Balett igazgatójának,
Liszt Ferenc-díjas táncművésznek vezetői és művészi tevékenysége elismeré-
seként. 
Közművelődési és kulturális díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából kedden
Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszter.
A Magyar Köztársaság elnöke kimagasló szakmai munkája elismeréseként töb-
bek között a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje kitüntetést adományozta
Takács Lászlónénak, a győri Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola ta-
nárának, Varga Gézánénak, a kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium igazga-
tóhelyettesének, valamint eredményes népművelőmunkájáért a “Népművelésért"
díjat adományozta a Baross Éva népművelőnek, a Bartók Béla Megyei Művelő-
dési Központ igazgatójának.

4. Országos Diákfilmszemle      
Budapest, 1997. augusztus 27-29.

győri díjazott:
A zsűri díja: Csáki László: Habcsók 

Kulturális szüret     

(Kisalföld, 1997.09.10.)

Az I. Győri Szüret kulturális rendezvénysorozat csütörtöktől vasárnapig várja a
közönséget a Rába-parti városban. A programok gerincét koncertek, filmvetíté-
sek, kamara- és táncszínházi bemutatók adják. Az első napon, szeptember 11-
én nyílik Hadarics Gábor „Bosznia" című fotókiállítása. A tárlattal este fél hétkor
a Vasutas Művelődési Ház II. emeleti folyosógalériájában találkozhat a közönség,
s a döbbenetesen igaz képeken bepillantást nyerhet déli szomszédunk életébe.
Este nyolc órától a Mediawave Fesztivál filmjeiből, a kelet- és közép-európai al-
kotásokból mutatnak be válogatást. A kiválasztott rövidfilmek közül nem egy díjat
nyert a tavaszi filmfesztiválon, s most újra a közönség meghódítására tör. A be-
mutatott alkotások között szerepel Popov Taras-Vlad Tulkin „A kereszt kísérlete"
című, fődíjat nyert filmje.

Hazai filmesek külföldön      

(Kisalföld, 1997.10.25.)

Október 29. és november 1. között szervezik Bukarestben a Dakino Nemzetközi
Filmfesztivált, amelynek versenypogramjában két győri film szerepel: Tóth Máté-
Nagy Ildikó: Évforduló; Hartyándi Jenő-Hudi László: A három nővér. E fesztivál
keretében is bemutatnak egy három órás filmválogatást a győri Mediawave '97
fesztivál díjnyertes filmjeiből.
November 8-14. között rendezik az amerikai kontinens legnagyobb etnográfiai
dokumentumfilm-fesztiválját, a New York, Margaret Mead International Film and
Video Festivalt, amelyen idén első ízben bemutatkozik a Mediawave fesztivál
egy filmválogatással, valamint közreműködtünk az idei kiemelt cigány tematika
filmjeinek gyűjtésében.

Mediawave napok Prágában
Színház a Tűzoltókhoz      

(Magyar Hírlap, 1997.10.25.)

Magyarországnak van egy rendhagyó fesztiválja, a Mediawave. Vidéken műkö-
dik, holott a fővárosban is ritkán tapasztalt bőséget kínál egyhetes összművészeti
seregszemléjén. Megszámlálhatatlan filmes, színházi, zenei, képzőművészeti
munka kerül itt terítékre, általában több mint hetven országból - miközben a szer-
vezők rendkívül kevés pénzből gazdálkodnak, mondhatni a semmiből. A világ
filmes újítóinak Európa-szerte elismert találkahelye lett hét év alatt Győr, mégsem
látogatják a helyszínt a magyar filmművészek. 
A Mediawave október közepén útra kelt, hogy Prágában háromnapos fesztivállal
mutatkozzon be: így kívánt változtatni azon az ugyancsak különös helyzeten,
hogy cseh művekből az eddigi hét év alatt érthetetlenül kevesebb érkezett, mint
mondjuk Chiléből vagy Ukrajnából. A prágai fesztivál színhelye és társszervezője
a Divadlo u Hasicu (Színház a Tűzoltókhoz) volt. A megnyitón az egyik fő támo-
gató, a Magyar Nemzeti Kulturális Alap elnöke, Török András is megjelent. Arról
kérdeztük, milyennek látja ezt a civil szervezetet: 
- Rokonszenves, sőt rendkívül ritka jelenség a Mediawave. A civil szférának és
a kemény profizmusnak a keveréke. Mindkettőből a legjobbat elegyíti magában.
Úgy jelenik meg a világ előtt, mintha huszonöt ember szervezné egy hónapon
keresztül, továbbá három-négy alkalmazott egész éven át dolgozna rajta. Holott
egy főállású alkalmazottja sincs és Hartyándi Jenő, a főszervező is másból él.
Éveken át szinte semmit nem kapott az államtól, de ez egyáltalán nem tudta
megállítani a fejlődésben. A Mediawave előbb bizonyítani akart, és csak azután
jutott közpénzekhez. Amikor már két éve működött és én még a Művelődési Mi-
nisztériumban dolgoztam, megdöbbenve láttam, hogy ez a fesztivál nem tudott
labdába rúgni a bevett és elfogadott állami fesztiválok mellett. Ennek ellenére
gőzhengerként nyomult előre, nemzetközivé és sokműfajúvá tették a szervezők.
Ma már jelentős támogatásban részesítjük őket, de véleményem szerint még
mindig nem kapja meg, amit érdemelne. Pedig szerintem a magyar filmes
szakma úgy újulhatna meg, ha felszívná magába a Mediawave-en megjelenő
értékeket. 
- Vajon miért fogadják el mégis ilyen nehezen a magyar hivatalos fórumokon? 
- Szerintem talán az irritálja a professzionális világot, a hivatalokat, hogy a Media-
wave mindig több lépéssel akar előrébb lépni, mint lehetne. Másfelől Győr városa
nem szereti a fesztivált. Győr, és általában Nyugat-Magyarország a módos pol-
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Kényelmesebb lett a Rába mozi      

(Kisalföld, 1997.10.30.)

Győrött a Rába mozi nagytermében immár megújult, megszépült nézőtéren fog-
lalhatnak helyet a filmkedvelők. A három hónapig tartó felújítás során - amely ti-
zenkétmillió forintos beruházás volt - hatvan centiméterrel emelték a szintet, több
lépcsőt alakítottak ki, komoly födémmegerősítési munkákat végeztek. A kikap-
csolódásra vágyó néző számára azonban talán a legfontosabb, hogy a régi, ko-
pottas székek helyére 150 új, európai színvonalú ülőalkalmatosság került. Bár
az átalakítás - mialatt a mozi zavartalanul működött - egyelőre csak a földszint
hátsó részét érintette, a jövőben nagyobb változtatásokat terveznek. Többek kö-
zött erről beszélt Hartyándi Jenő, majd hozzáfűzte: A három évvel ezelőtt létrejött

gári gyarapodás világa akar lenni, egy ausztriai kisvároshoz akar hasonlítani.
Ebbe nem igazán illik bele egy „alternatív Mekka", amivé a Mediawave idején,
minden május első hetében válik Győr. A fesztivál vezérelve az, hogy az összes
művészeti ág ugyanazt a célt szolgálja: a világ megismerését és az emberek
közeledését. A másság pedig nem hátrány, sőt: érdekes. Ezért mindent meg is
tesznek azért, hogy a Mediawave egyesítse a házibuli, a kávéház és a műélvezet
áldásos hatásait, lehetőleg minél kevesebb hivatalos formaságtól zavartatva. Ez
az a közös nyelv, amelyen a világ sok országából érkező vendégeik értekeznek
egymással a fesztivál kocsmájában. A Divadlo u Hasicu éppen megfelelő szín-
hely volt erre, ugyanis Boráros Szilárd, a színház magyar vezetője ugyanezt a
célt követte, amikor két évvel ezelőtt belefogott a Prágában is szokatlan magán-
színházi vállalkozásába. Ahogy Kassák Lajos mondta: „Az utak csodálatosan
összeszaladnak a megjelölt vándorokkal."
A Mediawave napok második estéjén már zsúfolásig megtelt a kis épület. Éjfél-
tájban próbáltam interjút készíteni Boráros Szilárddal a tömegben, amikor vidám,
cseh-magyar jelenet zavarta meg a beszélgetésünket. A Tatros együttes kihur-
colta hangszereit a büfébe és ott látott hozzá a koncertjéhez, hogy a magyaros
népzene elősegítse a sörfogyasztást és a végtagok ütemes lüktetését. Az elő-
adásra kirendelt tűzoltó ekkor jött rá, hogy az egyik vendég, akivel már korábban
összeütközése támadt, valójában zenész. Odalépett a zenekarhoz és megállí-
totta a muzsikálásban. Elnézést akart kémi a hegedűs Nyíri Lászlótól, amiért ko-
rábban megakadályozta abban, hogy sörrel a kezében bemenjen a
színházterembe, ugyanis nem tudta, hogy ő művész. Mire Nyíri László is elné-
zést kért a tűzoltótól, hogy ő meg azért is bevitte a sört. Boráros Szilárd életútja
a mediawave-s nemzetköziséget példázza: a csallóközi Alsójányokon született
huszonkilenc évvel ezelőtt. Amikor útnak indult tizenkilenc évesen, nem a nem-
zeti hovatartozás, hanem a szellemi vonzás vezette. Prágában telepedett le és
ma is úgy érzi, soha nem kívánja elhagyni Csehországot. Hogy miért? 
- Nyugodtabbak itt az emberek, mint Magyarországon. Mióta Prágában élek
egyetlen kocsmai verekedést láttam, az itt történt, a színház büféjében. Valaki
adott egy pofont a másiknak, aztán kicsit lökdösték egymást, majd leültek és sö-
röztek tovább. Magyarországon ilyenkor összetörték volna a másikat, vagy leg-
alább a berendezést. A csehek érzékenyek, szeretik a művészetet és főleg a
saját kultúrájukat. Ami néha már szinte nacionalizmusba csap át. Például, ha
egy külföldi művészt akarok bemutatni, akit nem ismernek még a tévéből, akkor
nem jönnek be a színházba. De ha egy cseh művésszel azonos estén léptetem
fel, akkor eljönnek. Prága külön állam. Gyorsan megkap, beleszeretsz, itt ra-
gadsz, de ahogy Kafka mondta: Prága anyánknak karmai vannak. Másszóval
megfog, meg is kínoz, de nem ereszt el. Itt az utcán nincs pangás se éjjel, se
nappal. Rengeteg a jövevény, az auslánder, akik megtanulnak csehül és meg-
töltik a számukra kialakított latin-amerikai, angol vagy akár skandináv kocsmákat.
Tíz éven belül Prága a századforduló Párizsához fog hasonlítani. 
Boráros Szilárd és barátai két évvel ezelőtt pályázati úton nyerték el a színház-
épület használati jogát. A ház a háború előtt a tűzoltók művelődési intézménye
volt, innen származik mai neve. Alapítványi támogatásból és a bevételből tartják
fenn a magánszínházat, amit saját kezükkel újítottak fel. Alkalmazottak nincse-
nek, bárkitől bármikor meg lehet válni. Hogy ebből előbb-utóbb sokaknak elege
lett? „Óriási a rizikó - mondja Boráros, de csak így lehet csinálni. Még így is jól
érzik magukat itt, mert ez nem munkahely, hanem baráti kör." 
Független színházi csoportok befogadója kíván lenni Divadlo u Hasicu, amelynek
nincs saját társulata.
- A legfőbb célunk az, hogy megtaláljuk a különböző művészeti ágak közös pont-
jait. Ezért adtuk két évvel ezelőtt az első rendezvényünknek azt a címet, hogy
Összemosódások. A közönség pedig láthatóan ugyanolyan előszeretettel fo-
gyasztotta a cseh Jirí Stivin, a szlovák Eva Bittová, a francia Miguel Montanaro
vagy a német The Negerlánders muzsikáját, valamint a cseh, orosz, skót, belga,
kanadai, bolgár, ukrán és magyar filmeket - mint a sört, a Becherovkát, a vodkát,
a whiskyt és a pálinkát. 
• Bihari László

27. Dunántúli Független Film-és Videoszemle     
Nagyatád, 1997. november 21-23.

győri díjazottak:
I. díj: Csáki László (Csipa Csoport): Piknik 
III. díj: Hartyándi Jenő — Gyökér Anna: Cigány előítéletek 
Különdíj: Rábapatonai Mediawave — MAFSZ Alkotótábor: Buzgár és Zsombék 
Dicsérő oklevél: Csáki László: Habcsók 

Kihívás előtt a Rába filmszínház 

(Kisalföld, 1997.11.30.)

Az ötvenes évek végén épült Rába mozi - hozzáértők véleménye szerint - a
szocreál építészeti stílus legszebb, legkülönlegesebb alkotása. A 800 személyes
nézőtérrel megáldott filmszínház sorsa az utóbbi időben kérdéses. Az üzemeltető
Rába-Cinema felkérésére az É-1 Munkacsoport Építésziroda többütemű tanul-
mánytervet készített a moziépület újrahasznosítási és bővítési lehetőségeire. 
- Az épületet nem lehet csak önálló, kis egységként kezelni, hiszen egy olyan
épülettömb része, amely globális építészeti újragondolást kíván. A belvárosban
megkezdett rehabilitációs megoldási tervek ismeretében és folytatásaként pró-
báltuk megközelíteni a tömb életét - mondta Petrovicz Attila építész. Kollégája,
Eszes Tibor szerint Győr egyik legpatinásabb üzleti negyedének sarkán épült
egykor a Rába mozi. 
- Tele olyan kihasználatlan terekkel, amelyek a több vetítőtermes filmszínház ki-
alakításán túl - hosszú távon - egy új kulturális- és szabadidőközpont létrejötté-
nek lehetőségét is magukban rejtik. Emellett fontos igényként merült fel még a
frekventált földszinti terek üzleti - például könyvesbolt, videotéka - hasznosítása
is. A megbízó és jelenlegi üzemeltető Rába-Cinema Filmellátó Vállalat nevében
Hartyándi Jenő nyilatkozott lapunknak.
- A Rába filmszínház eddig nemcsak a megyeszékhelyen, hanem a régióban is
premiermozinak számított. A jövőben ez megváltozik, hiszen a tervezett vetély-
társ megjelenése kihívást jelent intézményünknek. – Ebben a kérdőjelekkel tűz-
delt helyzetben szerencsésen egymásra találtunk az E-1 építészirodával, akik -
többütemű tanulmánytervükben - ötleteinket, elképzeléseinket foglalták építészeti
keretekbe. Óriási lehetőséget kínál az épület. Mi az alapfunkció megtartása mel-
lett a kulturális, oktatási, szabadidős témákban gondolkodtunk, persze nem a
hagyományos „művházas” formában.
A mozitermek például főiskolai előadóként is működhetnének, de az épület al-
kalmas klubszerű helyiségek kialakítására is, amelyekben - ne adj' isten, - a civil
szervezetek is helyet kapnának. Olyan hangulatú intézményt szeretnénk létre-
hozni a város szívében, ahová örömmel járnak a polgárok. - GÜLCH –

Rába Cinema Kft. arra törekszik, hogy Győr rangjához méltó, európai színvonalú
mozivá változtassa a kissé már megkopott épületet. 
Az elmúlt évben sor került a hangrendszer bővítésére és az előterek minőségi
rekonstrukciójára. Az épület nagyságából eredően és építészeti jelentősége miatt
önerőből csak szakaszos felújításra van lehetőség, de az intézmény rejtett adott-
ságait figyelembe véve hosszútávú építészeti és hasznosítási tervek készültek.
E szerint kulturális központtá válhat a mozi, öt vetítőteremmel, könyv- és lemez-
bolttal, beszélgetésre, találkozókra lehetőséget adó helyiség kialakításával. A
tervek szerint a főiskolások klubja is helyet kapna az épületben a régen videó-
moziként üzemelt pincehelyiségben.
Bár a megszépült környezetben várja látogatóit a filmszínház, a jegyárak a kö-
zeljövőben nem változnak.  I.A.
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1998
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Kozmológusok bejelentik, hogy az univerzum tágulási rátája nő. ▪ Tony Blair brit és Bertie
Ahern ír kormányfő Belfastban aláírja a nagypénteki megállapodást. ▪ A rendező Franciaor-

szág válogatottja nyeri a labdarúgó világbajnokságot Brazília előtt. ▪ Buenos Airesben 180 or-
szág részvételével ENSZ-konferencia kezdődik az üvegházhatás káros következményeinek
csökkentése érdekeben. ▪ Bill Clinton beleegyezik abba, hogy 850 000 dollárt fizet Paula Jo-
nesnak azért, hogy ejtse a szexuális zaklatás vádját. ▪ Franciaországban elindul az ATTAC

mozgalom azzal a céllal, hogy kikényszerítse a pénzpiacok demokratikus kontrollját. ▪ Bill Clin-
ton botrányba keveredik a titkárnőjével, Monica Lewinskyvel. ▪ 49 szinkron nélküli, magyar fel-

iratos, digitális korongra rögzített film került a boltokba, az év végéig mintegy 8000 darabot
adtak el belőlük.   

AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI
Vincent Gallo: Buffalo 66 ▪ Tom Tykwer: A lé meg a Lola ▪ Lars von Trier: Idióták ▪ Emir Kustu-

rica: Macskajaj ▪ Darren Aronofsky: PI 
ÖRÖKRE ELTÁVOZOTT

szeptember 6. — Akira Kuroszava japán filmrendező (1910)



Fényírók Fesztiválja az áttörés után 

(Kisalföld, 1998.01.02.)

Hamarosan lezárul a Mediawave '98 Fényírók Fesztiválja jelentkezési határideje.
Az utolsó rendezvény több értelemben áttörést jelentett a győri szervezők szá-
mára, és a következő fesztivál várhatóan még nagyobb sikert hoz.. Az alapító
főszervező kétféle nézőpontból is értékelheti a filmvilág idei évét. Összegző in-
terjúnk  Hartyándi Jenővel, a Rába Cinema Kft. és a Mediawave nemzetközi vi-
zuális művészeti fesztivál igazgatójával készült. (3. oldal) 

Újra divatba jött a mozi 
(Folytatás az 1. oldalról.) 
- A január 5-i határidő lejárta előtt milyen érdeklődés tapasztalható a fesztivál
iránt? 
- Tavaly már hozzászokhattunk, hogy egzotikus helvszínekről, mint például
Pápua Új-Guineáról és a Csendes-óceán szigeteiről is küldenek alkotásokat a
jelentkezők - mondta Hartyándi Jenő. - Az idén folytatódott a tendencia, bár a
legjobb film értelemszerűen Észak-Amerikából és Nyugat-Európából érkezik.
Közép- és Kelet-Európa még mindig nem  úgy működik, mint a fejlett régiók.
Szerencsére szervezésünk erősödött egy kiváló munkatárssal, és ennek látha-
tóak az eredményei. Adatbankunk több mint tízezer velünk kapcsolatban álló al-
kotó, szervezet vagy média címét tartalmazza világszerte, bár az évek során
erősen szelektáltunk. Karácsony előttig a főkategóriába 349, az egyéb rendez-
vény kategóriákba majd 50 nevezés érkezett meg, ami a tavalyi számok alapján
több mint ezres  résztvevő létszámot feltételez. Tovább kívánjuk őrizni a színes,
multikulturális jelleget, annál is inkább, mert a fesztivál kezd egyfajta „kultusz-
hellyé" változni. Ahogyan ez gyakran megesik, először külföldön váltunk ismertté,
majd országos szinten, végül az idén már a helyi politika vezetői is értékként
könyvelték el a fesztivált és alapítványunk egyéb művészeti rendezvényeit. Itt
Győrben a programok között telt házat vonz például egy román vagy szlovák
művész fellépése, ami a fővárosban nem biztos, hogy ugyanígy lenne. Sajnos,
a politikából átszivárgó előítéletek a kulturális szférában is működnek, ami sze-
rintünk nagyon negatív jelenség és mindent megteszünk azért, hogy a Media-
wave oldja ezeket. 
- Milyennek értékelhető „mozisszempontból” az 1997-es év?
- A válaszadáskor furcsa helyzetben vagyok. Pontosan tudom ugyanis, mennyire
fontos az intézménynek az a bevétel, amelyet az általam nem túl magasra érté-
kelt amerikai közönségfilmek hoznak. Persze Hollywoodban is léteznek kivéte-
lek... Számomra egy művészfilm, Emir Kusturica „A cigányok ideje” című alkotása
volt az év nagy meglepetése, bár korábban készült, csak a magyarországi be-
mutató esett 1997-re. A Rába moziban vetített premierfilmek szempontjából na-
gyon jó évet zárunk, a nézettség átlagosan 10-15 százalékkal nőtt az idén.
Mintha a forgalmazók is ráéreztek volna a jó ütemezésre, az egyik sikerfilm nem
rontotta, inkább erősítette a másik hatását. Folytatódott a nézőtéri átalakítás a
közönség igényeinek megfelelően, és a jövő évben a munka új lendületet kap.
Elképzelésem szerint egyfajta „közösségi ház" jelleget adnánk a Rába mozinak
kisebb és nagyobb társaságok, csoportok számára egyaránt. Mindez nem zárja
ki, hogy üzleti tevékenységgel is bővüljön a profil, de főként a kultúrával össze-
függésben: például egy kávéház, hangszerbolt és zenei szaküzlet mellett olyan
videotékát szervezünk, ahová a kimondottan művészi filmek barátait várjuk a jö-
vőben. B. Z.

A vetítés hanghiba(?) miatt elmaradt 
Végzetes félreértés a filmszemlén 

(Kisalföld, 1998.02.17.)

(Folytatás az 1. oldalról.) - A filmem kópiájának másolatát időben eljuttattam a
Corvin moziba, de végül - a jobb képminőség miatt - úgy döntöttem, hogy az
eredeti master kópia kerüljön vetítésre. Ezt leadtam a vetítés reggelén és kértem
a cserét - emlékezett Hartyándi Jenő - A vetítési blokk előtt előre jeleztem a tech-
nikusoknak - motoszkált bennem a kisördög, hogy ez egy két hangsávos kópia.
A vetítés megkezdésekor kiderült, félelmem nem volt alaptalan: hiányzott az
egyik hangsáv, amit rögtön jeleztünk a szakembereknek. Elég érdekes, kicsit
nevetséges szakmai vita kerekedett, mert szerintük a másik sávon nem volt
hang, vagyis rossz a kópia. 
Hartyándi Jenő felhívta a technikusok figyelmét: ha ezzel nem tudnak megbir-
kózni, a raktárban egy másik kópia is található, amelyen egy hangsávra keverték
össze mindkét sávot. 
- Miközben ők próbálkoztak a megoldással, azt gondoltam, hogy a jelen lévő
diszpécser intézi a másik kazetta ügyét. Mint utólag kiderült: nem így történt.
Közben érdekes fejlemény lepett meg bennünket: az egyik technikusnak eszébe
jutott, hogy átrakja egy másik magnóba a kazettát. Meglepő módon akkor a

másik hangsávot hallottuk. Meg kell jegyeznem, hogy mindez csaknem egy telt
házas nézőtér előtt történt. Még néhány drótot ide-oda dugtak, aztán egyikük
megkönyörült rajtunk és elment a másik kazettáért. Miután visszaérkeztek, ki-
próbálták, működött az egy sávra összekevert hang. Ekkor a diszpécser kijelen-
tette: már nem lehet elkezdeni a vetítést, mert akkor tíz perccel belenyúlik a
következő filmes blokkba. Semmilyen ok miatt nem lehet ezt megtenni, még
akkor sem, ha ez a csúszás az ő hibájukból történt. Közben bemondták: az elő-
adás hanghiba miatt elmarad. Így talán érthető, az idei filmszemle nem tartozik
a legkedvesebb emlékeim közé. GÜLCH CSABA

Kanadai filmhét Budapesten (részlet)

(Magyar Hírlap, 1998.02.18.)

Kanadai filmhét lesz mától egy héten át a Hunnia moziban és a Pólus Centerben
található Cinéplex Odeonban. A Kanadai Nagykövetség szervezésében tíz nagy-
játékfilm kerül a nézők elé, amelyeket Bede Fazekas Zsolt, a Mediawave mun-
katársa válogatott…

(Kisalföld, 1998.03.25.)

- Három európai főváros magyar intézetének közös és sikeres pályázatából szü-
letett meg a Mediawave-es körút pénzügyi háttere. Prága után nemrégiben Pá-
rizst „ostromoltuk”, majd később Berlin következik a sorban, ahol szeretnénk
bemutatni fesztiválunk arculatát. Nem könnyű feladat az ilyen kulturálisan elhí-
resült helyeken úgy előállni, hogy benne legyen a magyarságunk, de a kelet-eu-
rópai színezet is. 
A Grencsó Kollektíva és a Dresch Quartett, valamint az egykor Magyarországról
emigrált Szelevényi Ákos szaxofonos szerepelt óriási sikerrel. 
- Telt házzal büszkélkedhettünk mindkét napon, sőt, egyik alkalommal - a francia
zenei világot meghódító Ákos koncertjén - annyian voltak, hogy talán százan is
a parton rekedtek és onnan nézték, hallgatták végig az előadást. Még a Media-
wave hajóját meglátogató magyar nagykövetet is megvárakoztatták a hajó biz-
tonsági emberei. Dreschék egyébként a dzsessz-számok mellett gyimesi
muzsikát is játszottak, ami nagyon népszerűnek bizonyult a párizsiak körében.
A mini Mediawave sikerét bizonyítja, hogy a francia szokásoktól eltérően több
újság és a rádió is foglalkozott velünk. GÜLCH CSABA

Filmszemle bemutató Győrben

(Kisalföld, 1998.04.02.)

A győri ifjúsági házban tegnap indult az a háromnapos rendezvény, melyen vá-
logatást láthatnak az érdeklődők a 29. Magyar Filmszemle alkotásaiból. A ren-
dezvény képzőművészeti kiállítással vette kezdetét a Fekete-Fehér Galériában,
melyen Kovács Zita fotóművész Színészarculatok című képeit ajánlotta a meg-
jelenteknek Kaszás Attila (képünkön). A tárlat április 26-ig látható. A nyitónap
programjában szerepelt az a győri érdekeltségű film, mely díjjal tért haza a
filmszemléről: Czabán György és Pálos György Országalma című filmjében
Gyabronka József, Buzás Mihály és Miksi Attila szerepelnek mint győri művé-
szek. Szintén győri alkotást láthatott a közönség ezen a napon, Hartyándi Jenő
„Na, ez a Lajkó Félix" című filmjét. Ma este hat órakor a Presszó című alkotást
tűzték műsorra, majd Wizinger János Hangszigetelés című filmje és Gyöngyösi
Bence Romapi Kris - Cigánytörvény című alkotása lesz látható. Pénteken Makk
Károly a Játékos, Groó Dinna Trapé című alkotása és Szomjas György Gengsz-
terfilmje kerül műsorra. Fotó: B. A.
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45. Országos Független Film- és Video 
Fesztivál  
Hajdúböszörmény, 1998. április 2-5.

győri díjazott:
Legjobb kísérleti film: Csáki László és alkotótársai: Habcsók; Piknik; Két kirán-
dulás, egy elvágyódás 

A Mediawave csatája
Aczél három T-je után Győrben 
megszületett a negyedik T: „Tiprandó”

(Magyar Hírlap, 1998.04.15.)

Ma már talán senki nem gondol vágyakozva a leányzóra, akinek telt idomai elő-
kandikáltak áttetsző ruhácskája alól a század eleji fotón. Mellette teáskanna. A
csendélet ledér nővel a Mediawave idei prospektusán szerepel. Érts meg engem
is - ez olvasható ki a lányka arcából. 
A kép alatt két indulatos mondat áll. 
A Mediawave arról értesíti a közönséget, hogy Győr város Kulturális Irodája aka-
dályozza munkájában. Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy a civilkezdemé-
nyezésből működtetett nemzetközi fesztivál nem kíván politikai csatározások
középpontjába kerülni. A két mondat olyan indulatokról ad hírt, amelyek bizo-
nyára nem teremtenek otthonos környezetet a sokféleség szépségét hét éve hir-
dető, civilkezdeményezésből működtetett fesztivál szellemiségének. Hiszen idén
is 64 ország 1034 filmjéből és 123 koncert-, színház- és kiállítási produkciójából
válogatták ki a Mediawave programját. Az április 27-étől május 2-áig tartandó
fesztivál természetesen nem csak a prostitúcióval foglalkozik, hanem például
több száz főt mozgató népünnepélyen emlékezik majd meg Győr városának a
török megszállás alóli felszabadulásáról, ami éppen négyszáz éve történt, aztán
lesz kazahsztáni ujgur színháztól Ember Judittal való pódiumbeszélgetésen át
Steve Lacy-ig, a dzsessz halhatatlan nagyságáig minden és mindenki. 
Hartyándi Jenőnek, a Mediawave vezetőjének hosszú szakálla van, és hivatali
idejében Birkenstock-papucsot visel. 
- Hallottam már városi pletykákat, hogy anarchista, meg hippi, és hogy meggaz-
dagodtam a fesztiválból, de ezekkel nem törődtem. Viszont az már kiborított,
amikor visszahallottam, hogy politizálok, és ellenzéki szervezkedésre készülök. 
A fesztiváligazgató az idei rendezvény szervezése közben számos akadályba
ütközött, egyes győri intézmények megtagadták a segítségüket, miközben felelős
vezetők nyilvánosság előtt úgy foglaltak állást, hogy a városi önkormányzat és
a Mediawave között politikai ellentétek vannak. Hartyándi szerint valójában egé-
szen más ellentétről van szó. A fesztivál a nonkonformista vonásai miatt egyesek
számára megközelíthetetlen maradt, miközben értetlenül és féltékenyen figyelik
a Mediawave országos, sőt nemzetközi sikerét. Az önkormányzat kulturális iro-

dájának vezetőjéről például az a hír járja Győrött, hogy a Mediawave-et „eltip-
randónak" tekinti, és ezt egy hivatalos találkozón másoknak is kifejtette. 
— Aczél György három T-je után Győrben megszületett a negyedik T: „Tipran-
dó" — kuncogott kesernyésen Hartyándi. 
A fesztivál prospektusának idézett szövegét dr. Bakó Ferenc, a kulturális terüle-
tért felelős győri alpolgármester felháborodva fogadta, csakúgy, mint az irányí-
tása alá tartozó kulturális iroda dolgozói. Bakó írásos bizonyítékot tárt elém az
irodájában, egy frissen kelt körlevelet, amelyben felszólítja a város intézményeit,
hogy minden eszközzel segítsék a Mediawave-et. Ezzel csak azt kívánta alátá-
masztani, hogy se neki, se a Kulturális Irodának semmi kifogása nincsen a fesz-
tivál ellen. 
- Akkor mégis mi lehet a viszály oka - kérdeztem újra. Bakó a Mediawave pros-
pektusára mutatott: 
- Ez a szöveg csurog a politikától! A támadás nem a kulturális irodának szól,
hanem a város vezetésének, mégpedig a választások előtt egy perccel! 
- De hát éppen azt állítja a szöveg, hogy a fesztivál nem akar politikai csatáro-
zások középpontjába kerülni... 
- Na de uram - mosolygott az alpolgármester - ha valaki a politikára hivatkozik,
akkor igenis lehetnek politikai szándékai!
Bakó Ferenc jobbnak látná, ha a Mediawave nem igyekezne magát a városhá-
zától teljesen függetlennek beállítani és a sikereit kizárólag a saját érdemeinek
feltüntetni a külvilág előtt. Hiszen például a fesztiválon önkéntesen vagy bér-
munkában közreműködő szakemberek a város alkalmazásában állnak, szaktu-
dásukat önkormányzati intézményekben szerezték, sőt maga a fesztiváligazgató,
Hartyándi Jenő sem „civil", hanem a polgári hivatására nézve a városházához
tartozó filmforgalmazó vállalat vezetője... 
Másrészt a problémát Bakó úr abban látja, hogy a Mediawave vezetője féltékeny
a város kulturális irodájának sokrétű tevékenységére. Állítását igazolandó felso-
rolta, mennyi mindent szervez az iroda a helybélieknek: Barokk Gyerekbált, Ta-
vaszi Fesztivált, a Magyar Táncfesztivált, a Győri Nyár egy hónapos
eseménysorozatát, a Barokk Esküvőt és a Barokk Nosztalgiák Őszi Művészeti
Fesztiválját. 
Az alpolgármester, aki saját állítása szerint a Mediawave lelkes híve, szeretné
elsimítani a konfliktusokat, amihez, mint mondta, csak az kell, hogy Hartyándi
hajlandó legyen tárgyalni a Kulturális Iroda vezetőnőjével és a városházával.
Hartyándi is nagyon szeretné ezt a találkozót, csak a másik fél hajlandóságában
nem biztos, mert mint kifejtette, már számos alkalommal próbálkozott az együtt-
működéssel, de a kultúra hivatalos szervezői nehezen fogadják el partnernek a
város kereteit régen kinőtt civilkezdeményezést. Ahogy a kulturális iroda egyik
dolgozójának megjegyzése ezt igazolni is látszik, mert az ő munkájuk valóban
nem kavar akkora visszhagot az országos sajtóban és a határokon túl, mint a
Mediawave. Akkor hát ki haragszik és ki féltékeny kire? BIHARI LÁSZLÓ

Berlini turné

Prágai turné

Párizsi turné



MEDIAWAVE 1991-1999 „Csak a szépre emlékezem” - kiadványból
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A fényírófesztivál programjai

(Kisalföld, 1998.04.16.)

Az elmúlt esztendők alatt világhírűvé növekedett a győri Mediawave. Az április
27- én kezdődő fényírófesztivál zenés, színházi és filmes különlegességei között
minden érdeklődő találhat kedvére valót. Ez derült ki Hartyándi Jenő szavaiból
is, akivel a tucatnyi rendezvény legérdekesebbjei között tallóztunk.
- A Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztivál már a kezdetektől arra törekedett,
hogy bemutassa a kisebbségi - etnikai, szociális, szexuális - kultúrákat. Idén in-
kább az etnikai vonal mellé szerveződtek a programok. Első helyen említeném
azt a 140 perces, A világ vége című tibeti filmet, mely minden bizonnyal meg-
döbbentő élménnyel ajándékozza meg a nézőket. Különös véletlen, hogy több
alkotás érkezik az idei fesztiválra a sámánokban gazdag belső-ázsiai térségből. 
A zenés-színházi csemegék közül Hartyándi Jenő az oxitán nyelvű provence-i
népzene legrangosabb képviselőjének, Migue Montanarónak a koncertjét, a Ka-
zahsztánból érkező 13 tagú ujgur színházi csoportot, valamint egy különleges
hangú tibeti énekesnő Mediawave-es bemutattkozárát említette. Természetesen

ahogy eddig is, gyimesi magyar muzsiku-
soknak is tapsolhat a közönség. Boglár
Lajos jóvoltából Dél-Amerika is képvisel-
teti magát az idei fesztiválon. A távoli
kontinens kultúrájával foglalkozó pro-
fesszor kiállításon és filmekkel mutatja
be az indián hétköznapokat és a külö-
nös nép lelkének titkait. 
A dzsesszrajongók sem panaszkod-
hatnak az idei fesztivál összeállítása
miatt. A magyar élvonal jelesein kívül
olyan nagyságokat is sikerült a fo-
lyók városába csábítani, mint az
amerikai Steve Lacy. A zenei terület
legérdekesebb előadója minden
bizonnyal a Csehországból meg-
hívott Iva Bittová lesz, akit a mor-
vák Lajkó Félixének nevez-
hetnénk. A fényírófesztivál május
2-án „Mahmud pasa megszám-
lált végnapjait és gyönyörűsé-
ges halálát" feldolgozó
utcaszínházi forgataggal és
egy középkori hangulatú lako-
mával zárul. GÜLCH CSABA

Nyilatkozat a
Mediawave kapcsán

Békében dolgozni egymás mellett

(Kisalföld, 1998.04.18.)

A bolondos áprilisi széllel menetrendszerűen nemcsak a tavasz és a Mediawave-
fesztivál érkezik el Győr városába, hanem újólag feltámad a győri önkormányzati
hivatal és a Mediawave Alapítvány régi, ellenségeskedésnek tűnő rivalizálása
is. Ehhez a kölcsönös bizalmatlanságon és némi hivatali gyanakváson túl hoz-
zásegítenek bennünket a másik ismeretlen, meg nem értett féllel kapcsolatos
fenntartások és talán saját támogatóink lelkes bátorítása is. Mindez egyre inkább
országos nyilvánosság előtt zajlik, melyet kicsiny hozzáértő, de még inkább
nagyszámú értetlenkedő nézőközönség figyel. Bizony rá kellett jönnünk, hogy
ez egyikünk dicsőségét és jobbítását sem szolgálja. 
Komolyra fordítva a szót, az egymás ellen folytatott sajtó- és nyilatkozatháborút
abbahagyjuk. A helyzetek, a nézetek, a felfogások különbözősége ellenére újra
megpróbálunk egymás mellett és nem egymás ellen dolgozni. Nem akarjuk a
továbbiakban megmutatni, hogy melyikünk a jobb és szebb, vagy az erősebb.
Nem akarjuk legyőzni, bekebelezni a másikat. Elég nagy ahhoz Győr városa,
hogy sok művészeti felfogásnak, kísérletezésnek adjon helyet, jut még nap a
megszokott skatulyába nehezen beilleszthető nonkomformistáknak és fényírók-
nak is. Mégsem jó, ha a művészeti vagy éppen hivatali munka közben címkéket
ragasztgatunk egymásra, meghagyjuk ezt a választási kampányidőszakra má-
soknak. Több bizalommal, kevesebb gyanakvással talán többre megyünk. Fátylat
borítunk arra, ami eddig történt. Talán most végre sikerül.
Hartyándi Jenő                   Balogh József
fesztiváligazgató polgármester

A sokszínű Mediawave 

(Népszabadság, 1998.04.27.)

Mától egy hétig ismét villódznak a képek, szólnak a hangszerek, tartanak a bulik
Győrben a Mediawave, Fényírók Fesztiválja — Another Connection ’98 című
nemzetközi vizuális művészeti rendezvénysorozaton. 
Nem meglepő tulajdonképpen, de a nyolcadik fesztivál beharangozásakor még
mindig a jelentőségét kell hangsúlyozni: egy protokolltól, politikától, magas szak-
mai-kulturális szervezetek védnökségétől mentes civil kezdeményezés nehezen
kapja meg ugyanis a megérdemelt elismertségét. Holott az európai rangú mű-
vészeti fesztiválok során kell nyilvántartani. A sokszínű művészetileg izgalmas
filmprogramját sok sztárvircsaftól és filmkereskedőktől hangos nemzetközi fesz-
tivál megirigyelhetné. 
A média és a kortárs vizuális kultúra iránt érdeklődő értelmiség az eltelt évek
alatt már belátta, hogy Győrben olyan figyelemre méltó egzotikus mozgóképeket
láthat, amelyek soha nem kerülnek nálunk sem a mozikba, sem a tévécsatornák
középszerű „gyorséttermi" programkínálatába. Ezért is különösen furcsa, hogy
évről évre arról hallani, hogy a rendezvénynek otthont adó város (vezetősége)
nem szereti a Mediawave-et. Nehezen érthető ez, hiszen ha nem a rendezvény-
sorozat kulturális jelentőségére, hanem a puszta gazdasági hasznára gondolunk,
már megéri a helyieknek a fesztiválvendégek jó néhány vendégéjszakája, étel-
és italszámlája. (Ráadásul a döntően huszonéves fesztiválközönség megkedveli
a várost és később is szívesen tér oda vissza.) Jegyezzük meg azt is, hogy tavaly
például a köztársasági elnök és a kultuszminiszter jelenlétében zárt a fesztivál,
egy kapcsolódó rendezvényen pedig a földművelésügyi miniszter avatott szobrot.
A városba talán csak a pápalátogatás vonzott ennyi prominens személyiséget
és hozott ennyi ingyenes hírverést. A Mediawave programjának beköszöntő
szövegében ismét „hátráltatóinkról és akadályozóinkról”
emlékeznek meg a szervezők.
Azóta pedig „fegyverszüneti
egyezményt" kötöttek a város-
vezetőséggel, hogy majd a
fesztivál után megbeszélik
végre közös dolgaikat. 
A fesztivál nemzetközi ismertsé-
gét is mutatja, hogy a világ min-
den tájáról érkeznek nevezések.
Tavaly például rengeteg kitünő
film érkezett Dél-Anerikából. Az
idén hatvannégy országból több
mint ezer filmalkotást neveztek.
Közöttük nagyon sok az abszurd
kisjátékfilm, négy például Auszt-
ráliából és Új-Zélandról.
Külön szekcióban vetítik a német kí-
sérleti filmeket, a baden-württembergi
filmes iskola hallgatóinak valamennyi
filmjét beválogatta a programba az
előzsűri.  Hagyományosan nagyon
erős animációs- és dokumentumfilm-
program várható. Látható lesz például
Jan Svankmajer cseh rendező legújabb
kísérleti animációs munkája is. A doku-
mentarista alkotások kisebbségi kategó-
riájának egyik legizgalmasabb műve a
kínai underground filmesek által készített
mű ígérkezik. A világ végén című alkotás
politikamentesen, egzotikus úti-ismeretter-
jesztő filmek és a néprajzi dokumentumfil-
mek ábrázolásmódjától is eltérő képet ad
Tibetről és az ott élő nomádokról. 
Az orosz filmarchívumok megnyitása után nyilvánosságra került anyagokból több
elkészült mű is látható majd a Mediawave-en. A fesztivál vendége mások mellett
Oleg Kovalov, aki Eizenstein filmtöredékeiből állított emléket a rendezőnek.
Szomorú hagyománya az is a Fényírók fesztiváljának, hogy a több száz rendkívül
figyelemre méltó alkotás a rendezvény után soha, sehol nem látható. A tévécsa-
tornák, a filmvásárlók úgy tűnik szívesebben tipródnak Cannes vagy Las Angeles
filmvásárainak standjainál, és veszik ezeknek a mozgóképes turkálóknak az una-
lomig megszokott darabjait ahelyett, hogy Győrben néznék meg a választékot.
Sőt, ha a gyártókkal felvennék a kapcsolatot, bizonyára sokkal olcsóbban jut-
hatnának programjukat színesítő, érdekes és igényes alkotásokhoz. Sós B. Péter
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A tibeti csaj 

(Magyar Hírlap, 1998.04.29.)

Mindenki csak így emlegeti őt: a tibeti csaj. A tizenkilenc éves Zuo Majang izga-
lomban tartja a Mediawave közönségét. A hét végén érkezett Győrbe a nemzet-
közi művészeti fesztivál meghívására. Életében először jár külföldön. A vékonyka,
hosszú fekete hajú leányzó földig érő piros ruhát hord - feltehetően nem népvi-
seletet, csak annak valamilyen utánzatát, ami nejlonból van, akár a régi iskola-
köpenyek. Kontyba csavart haját színes szalagok ölelik körül. 
Vasárnap este rögtön ámulatba ejtette a vendéglátókat. Vacsora közben kiderült,
hogy a mosolygós leányka úgy fogyasztja az erőspaprikát, mint más a kenyeret.
Rögtönzött ételbemutatót tartott az étterem asztalánál: paprikából, vízből, sóból
és cukorból maró hatású levest készített és vidáman körbekínálta. Aki belekós-
tolt, sziszegve szaladt a mosdóba. A tibeti jövevény azonban elmondta, hogy ő
ennek a csípős elegynek köszönheti mesés hangját. 
Zuo Majang tizennyolc éves koráig Tibet hegyei között nomád családban élt.
Közös szabadtéri énekléseken fejlődött ki messze vivő, nyers erőtől duzzadó
énekhangja. Ez a hang ragadta őt ki addigi életéből: tavaly felvették a Lhászai
Zeneművészeti Akadémiára.
Életében először hétfőn lépett közönség elé. Délután a szervezők megmutatták
neki, hogy hol fog énekelni. A győri zsinagóga évtizedek óta málladozó, de a szí-
nes díszfestés nyomait még ma is őrző falai közé lépve a leány kicsit elkomoro-
dott. Szép ez a templom, mondta, de hát ő szabadtéren, a mezőn szokott
énekelni...
A hivatalos koncert ugyan pénteken lesz, de a vendéglátók kérlelésére hétfő
este rövid bemutatót tartott. Szörnyen izgult, még a keze is remegett, amikor az
egyik szervező karon fogta és gyengéden kitessékelte a széksorok közül a szín-
padra. A zavar és izgalom csak addig tartott, amíg meghajolt, köszönt és hoz-
zákezdett az énekléshez. Nem lépett oda a mikrofonhoz - talán nem is tudja, mi
az. A hangja így is körberohanta és megtöltötte a nyolcszögletű épületet, és úgy
megragadta a közönséget, hogy sokan még lélegezni is elfelejtettek. A tibeti jö-
vevény átadta magát ennek a hangnak, az arcán fényesség ömlött szét, mintha
a nap belülről izzította volna fel, és a hegyi népek mozdíthatatlan derűjét sugá-
rozta boldog mosolyával. Ezután jött az igazi meglepetés. Az egyszerű, úgyne-
vezett „mezei dalt" énekelve a tibeti leány néha olyan hangmagasságba
emelkedett, amit európai ember talán csak öntudatlanságban képes produkálni.
Néhányszor még megismételte a dallamot, aztán az utolsó hangok éneklése
közben meghajolt és visszaszaladt a helyére. A közönség ámulatából felocsúdva
visszatapsolta a színpadra. Még egy dal következett, majd a lányka újból csak
kimenekült a reflektorfényből. Ekkor az est egy másik fellépője, a franciaországi
oxitán Migue Montanaro különös kéréssel fordult hozzá. Szeretné rögtönözve
kísérni őt furulyán. A tibeti lány újból a színpadra perdült. Ahogy a dal útjára
indult, a két idegen egymás szemében rögtön megtalálta az ismerőst, és ben-
sőséges kapcsolatba kerültek. A tekintetükkel kapaszkodtak egymásba és nyu-
godtan lépkedtek az első közös zenélés ingoványában. 
- Csak arra van szükség - magyarázta Migue Montanaro a fellépés után -, hogy
az ember fenntartson magában egy darab üres területet: a másiknak. Hogy ami-
kor egymásra nézünk, legyen hová beengednem őt. 
BIHARI LÁSZLÓ

Csillagfogyatkozás, balkáni éjszakák a 
Mediawave-en 

„Egy gyönyörű város vezetői tűrik, hogy egy nemzetközi fesztivált méltatlan és
szégyenteljes körülmények között rendezzenek meg.”

(Népszabadság, 1998.05.02.)

A bemutatott alkotások ismertetése és értékelése helyett először elkerülhetetlen
összegezni a győri Mediawave nyitó napjainak szomorú tapasztalatait. 
Nincs valódi központja a több száz vetítéssel és számos koncerttel, kiállítással,
valamint egyéb programmal zajló rendezvénysorozatnak. Egy hely nincs, csak
helyszínek vannak. Pedig egy fesztiválnak kell legyen centruma. Tavaly erre al-
kalmas volt a Széchenyi téri Lloyd mozi épülete. Esténként táncházaktól hangos
menedékházként is funkcionált, ahol meghúzódhattak azok is, akik lemaradtak
az utolsó komáromi vonatról. Idén a Rába mozi lett a központ, de nem működött
akként. A fesztivállal párhuzamosan a mozi nagytermében és előterében pop-
kornosan folyt tovább a szokásos kereskedelmi üzletmenet, a tévék, a friss filmek
reklámklippjeit adták, és valahol a hátsó lépcsőházból nyíló két kis teremben —
az egyik egy kanyargós pincefolyosó mélyén — húzódhattak meg a másféle fil-
mekre kíváncsi értelmiségi palánták. Az utolsó nagyvetítés után a főbejáratot is
lezárták, és akadtak, akik hiába keresték az oldalsó ajtókat. A közönség ide-oda
ődöng a tulajdonképpen egymástól néhány száz méterre lévő három-négy hely-
szín között, de egy kisvárosban ezek már őrjítő távolságok, különösen ha éppen
sehol nem történik semmi. 
A kicsi termek és a sűrű program iránti érdeklődés miatt kinőtte helyszíneit a Me-
diawave. Idén a tumultuózus jeleneteket megelőzendő egy-kétszáz forintos egy-
ségárú jegyrendszert vezettek be. Kétségtelenül szükség volt valamiféle
beléptető szisztémára, mert olyannyira kevesen férnek el a nagyobb Európa-te-
remben, amely elé ráadásul a kintrekedteknek kiállítottak egy kivetítőt, ahonnan
behallatszik ugyanannak a filmnek a bentivel aszinkronban lévő zaja. Kétszáz-
ötven filmnél azonban szinte lehetetlen a katalógus és a program hosszas ta-
nulmányozásával is kiválasztani a valóban figyelemre méltó műveket. Az egy
hétre előre kívánatos jegyrendeléssel, sőt a túlrendeléssel is oda lesz a várat-
lanság, a filmekre való véletlen betévedés varázsa. Arról a kavarodásról már
nem is beszélve, amit a jegyosztók okoznak egymásnak a rengeteg felbélyegzett
jegytömb közötti reménytelen válogatással. Bármennyire is tiszteletre méltó egy
alternatív, multikulturális civil kezdeményezés szervezőinek a lehetetlen körül-
mények közötti hadakozása, a szervezetlenségnek és a fejetlenségnek egy ren-
dezvény nyolcadik évében már nincs bája. Kényszerűségből már az elhagyott
zsinagógában is tartanak vetítéseket, ahol előfordul, hogy a tolmácsok föladták
a fordítás fáradságos tevékenységét a délutáni előadásra betévedt tízegynéhány
ember számára, összeborultak inkább a tolmácsfülkében, a jegyszedők meg el-
tűntek valahová, így senki sem akadályozta meg, hogy néhány utcagyerek a fil-
mek alatt végig molesztálja a nézőket. 
Az éjszakák a leginkább hervasztóak, amikor véget ér minden program, és csak
az élet perifériáján levés nyomasztó érzése marad az utcán rekedt fesztiváluta-

zóknak. Az alternativitásnak, az undergroundnak, a
balkáni állapotoknak is vannak határai, ez a határ
a fesztivál éjszakai klubja: egy nyomorúságos pin-
cébe kell lemászni deszkalétrán, és ott csak azért
jobb, mert az együtt lévőknek mégsem kell valahol
egyedül berúgniuk. 
Miért uralkodnak ilyen áldatlan állapotok a rövid-
filmesek és művészetpártolók körében Európa-
szerte mind hírnevesebb fesztiválon? A
legkézenfekvőbb magyarázat, hogy miként
Pécsnek nem kell a Kispál és a Borz, Győrnek
sem a Mediawave. 
Bár ez a rendezvény már rég túlnőtt a városon,
csak egyetlen szám a horderejének érzékel-
tetésére: idén négyszáz alkotói hívtak meg rá,
míg a Magyar Filmszemlén általában 150 kül-
földit látnak vendégül. Egy gyönyörű város
vezetői tűrik azt, hogy egy nemzetközi fesz-
tivált ilyen méltatlan és szégyenteljes körül-
mények között rendezzenek meg. A
szervezők nem kapnak reális és tisztesé-
ges feltételeket, megfelelő, a közönséget
kulturáltan befogadó tereket a programok-
hoz. A fesztivál utánra marad annak a
kérdésnek a megválaszolása: meddig
folytatható ez még így? S. B. P.
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Lebegés, ragyogás  

(Népszabadság, 1998.05.05.)

Az élet álom? Nem, csak a város az. Az éjszakai, kihalt Győr, a villogó, sárga
közlekedési lámpák, a zsinagóga sötét tömbje és az ottani váratlan tömeg. Filmet
vetítenek, a vásznat lobogtatja a szél. Bent irdatlan mennyiségű ember áll a bü-
fénél sörért, vajas kenyérért. Fáradt, bódult a társaság, úrvezetői józanságommal
úgy érzem magam, mint aki belekeveredett valami alacsony költségvetésű
filmbe. Fantasztikus lények jelmezben és saját ruhában, tibeti lány sétál el színes
hajfonattal, német ördögfiókák adnak interjút boldog-boldogtalannak. 
Iva Bittová, a morva hegedűs Dorothea Kellerova nevű kolléganőjével Bartók 44
duójából játszik. Kicsit késve jutok be, de nem kell gondolkodni, hogy a két nő
közül melyik a sztár. Az egyik óvatosan, elfogódottan kaparászik a hangszeren,
a másik hosszú, lila ruhában, tornacipőben a szó eredeti értelmében véve is ját-
szik. Játszik és énekel, vagy mondjuk úgy, hogy énekel. Torokból elenged egy
dallamot, dobog, csettint, prüntyög, sikolt, jajgat, nyög, zümmög, dúdol, dorom-
bol. Néha azt énekli, amit játszik, máskor egy új szólamot rögtönöz, van, amikor
nem is hegedül, csak énekel. Kellerova, aki Brnói Filharmonikusok tagja Iva Bit-
tová mellett szorgalmasan halovány. Olyan az egész, mint amikor a szép nő egy
csúnyával barátkozik, hogy jobban kiragyogjon mellette. 
Garaboncia? Czinka Panna reinkarnációja? Iva Bittová negyvenéves, huszonöt
ebből meg is látszik rajta. Színésznőnek készült, azután valahogy elővette a
gyermekkori hangszert, és világhírű lett vele. Nem ideges, látszik, hogy azt sem
tudja, mi a lámpaláz, nagyon természetes módon zenél, ahogyan gyakorlás köz-
ben megszokta, hogy együtt énekel a hegedűvel. Nem tanult énekes, csak átjárja
a zene. Úgy hangolnak, úgy állítják be nekik a mikrofonokat, hogy az az öt-tíz
hang is kész mű, íve van, kezdete és befejezése. Lassan kezd gyanússá válni
az egész. Nem álmodom? Megétettek, megitattak, leütöttek? Itt ez a sötét, nyolc-
szögletű zsinagóga, figyelő és bóbiskoló emberek, fejem fölött a Mediawave fel-
irat, odébb egy Mercedes-jelvény, két nő Bartókot muzsikál. Énekel, hegedül,
de néha vonó helyett egy fémpálcát használnak, amitől levegősebb, halkabb
lesz a hang. Mi ez? 
Akármi volt, éjfélkor véget ért. 
Fáy Miklós

Lacy, Bittová, Muzsikás 

(Népszabadság, 1998.05.07.)

A Mediawave a kezdetek óta nemcsak mozgóképes seregszemle — az adekvát
zenei vonulat éppúgy szerves része. Nem helyettesít, nem (csak) szórakoztat,
az élményt teszi teljessé. És ez így van rendjén. 
A legnagyobb sztár az idén kétségkívül az élő dzsessztörténelemként emlegetett
Steve Lacy volt, még ha nem is adta a legemlékezetesebb koncertet. Nem ő te-
hetett róla: mélyen az éjszakában, úgy egy óra tájban kezdett, elmélyült zenék-
hez csak időnként alkalmas időpontban. Különösen, ha figyelembe vesszük,
hogy addig a publikum hányféle szónikus és egyéb behatáson esett keresztül. 
Lacy azon kevés dzsesszmuzsikus egyike, aki a szopránszaxofont fő hangszer-
ként használja. Ahogy mondják: karrierje abból a szempontból is rendhagyó,
hogy a dixielandtől a free dzsesszig, a beboptól az improvizatív zenéig mindenütt
helyben van. Életét, pályafutását végigkísérő példaképe Thelonious Monk, a hat-
vanas évek elején tizenhat héten keresztül játszottak is együtt, ennek hatása
azóta tart. Nem véletlen hát, hogy győri szólókoncertjén szintén elsősorban Monk
szerzeményeiből válogatott, jó érzékkel, kellő fantáziával és érzékenységgel elő-
adva azokat. A hatvannégy éves, ősz mester végtelen letisztult, kifinomult játéka
még elalvás közben is ott csengett a fülekben.
A legemlékezetesebb koncertet mégsem ő, hanem Iva Bittová adta. Mindjárt ket-
tőt is. A morva roma hegedűs-énekesnő két formációban is fellépett: Dorothea
Kellerovával Bartók hegedű-duettjeit játszotta, Vladimír Václarek gitárossal pedig
saját kompozícióiból mutatott be egy estérevalót. Ezek a koncertek a közönség
zöme számára a nagy rácsodálkozást jelentették: íme, egy  istenáldotta tehetség
a szomszédból, a nevét mintha már hallottuk volna, de így testközelből eddig
még nem ismertük.
Amit Bittová a két koncerten partnereivel művelt, nem könnyű szavakba önteni.
Muzikalitása dermesztő, nemcsak hangjával és hangszerével játszik — egész
testével zenél. Néha szinkronban, néha aszinkronban. Bármilyen tárgyat vesz
a kezébe, az hangszerként szólal meg, a rendelkezésre álló eszközök, a lehe-
tőségek nem korlátozzák a önkifejezésben. Alapjaiban ugyanaz a szuverén mu-
zsika árad belőle, mint Lajkó Félixből, a kortárs, a dzsessz és a népzene sajátos
közép-európai keveréke, de míg Lajkóból mindez sokszor nyersen, érdesen tör
elő, Bittová ízig-vérig nő: kecses, finom, tapintható. Nemcsak hallani, látni is
külön élmény, nemhiába tanult valamikor színészetet. És a show nála sosem
válik zenepótlékká. Tehetsége és természetessége magával ragadó, nemcsak

a színpadon, az életben is, például ahogy éjfélkor hegedűvel és táskával a vállán,
a koncerten kapott virágcsokorral a kezében átsétál a városon.
Az idei Mediawave több különleges találkozásnak adott teret, közülük talán a
legfontosabba a Muzsikás és Alexander Balanescu közös fellépése. Ami össze-
hozta őket: Bartók Béla zenéje és szellemisége. Éri Péterék ezekben a napokban
veszik fel új nagylemezüket, rajta a gyűjtő Bartókot helyezik a középpontba, a
műveiben megjelenő népzenék eredetijét szólaltatják meg, a maguk valóságá-
ban, hagyományos formájában és hangzásában. Hozzá eredeti gramofonfelvé-
teleket mellékelnek, Sipos Mihály és Alexander Balanescu pedig
Bartók-hegedűduetteket ad elő. Ennek a lemeznek az anyagát mutatták be Győr-
ben, koncertszerűen, elevenen. 
E kimagasló hármas mellett a hat nap alatt számtalan egyéb formáció is fellépett,
felsorolni, bemutatni se idő, se hely, az erős mezőnyből ezért csak három további
név: Zhuo Mayang Cong, Corvus Corax és a Dél-alföldi Szaxofonegyüttes. Zhuo
Mayang Cong huszonegy éves tibeti éneknő. 1996-ig nomád család tagjaként
élt Tibet hegyei között, kivételes énekhanga miatt akkor került be a Ihászai ze-
neművészeti akadémiára. A hírek szerint most lépte át először Tibet határát, út-
levele egy hónapos. Zhuo Mayang Cong abszolút népi figura, nem az a
visszafogott fajta, népe ősi dallamkincse csak úgy árad belőle. Érdekes, bár szá-
munkra kissé idegen világ ez. 
A Corvus Corax héttagú német zenekar, középkori piacokon, vásárokon és úri
ünnepségeken játszott zenével rukkoltak elő, nyersen, vadul, helyenként sok-
kolóan. Egyszerre próbáltak a jelennek játszani, és hűek maradni a középkori
hagyományokhoz. Ködösítéstől sem mentes győri koncertjüket azonban inkább
a formalizmus, semmint a szellemi töltet jellemezte, a beígért extázisnál ag-
resszivitásuk nagyobb volt, bár a közönség jelentős része hajlott az őrjöngésre. 
Végül, nem utolsósorban a Mediawave-enn ott volt a Dél-alföldi Szaxofonzene-
kar. Öt fiatal muzsikus, eltérő családi háttérrel, indíttatással, érdeklődéssel. Ze-
neileg nehéz behatárolni őket. A népzenei gyökér persze tagadhatatlan, akárcsak
az ehhez társuló dzsesszes és kortárs elemek. Az biztos, hogy alapvetően kötött
anyag, fegyelmezett kompozíciók sora, egyre jobban visszafogva a zsigerből in-
duló érzelmi kilengést. A Mediawave-en egyébként ők kezdtek. 
Jávorszky Béla Szilárd

A média templomában   

(Magyar Hírlap, 1998.05.09.)

Szempár. Vérágas, kidülledt, fekete - néz. Afrika véres földjéről, a kamerán ke-
resztül egy éhező hutu Győrbe néz, rám, a magatehetetlen mozilátogatóra. 
A Mediawave valamelyik rögtönözve berendezett moziterme egy folyosón mű-
ködik, amely a büféből nyílik. Poroszkáló, poharat szorongató alakok duruzsolása
szűrődik be. 
A hutu nem veszi le a szemét a kameráról. Miért lenne nyugtalan? Kiterítik, ezt
ő is tudja. Két évet töltött el az őserdőben éhezve, menekülve a leendő gyilkosai
elől. 
„Te élni fogsz, én meg nem" - ezt mondja nekem a szeme. És most, amikor az
üzenetét megkapom, tudom, hogy ő már csakugyan nem él. 

▪  ▪  ▪ 
- Él? 
- Azt hiszem. 
- Mi van vele? 
- Néha enni kér, vagy a szüleit hívja. 
A Kisangani napló című filmet látjuk. A fenti párbeszéd 1997 áprilisában hangzott
el Hubert Sauper és Várkonyi Zsuzsanna kamerája előtt Zaire őserdejében, a
hutu menekültek táborában. A földön arccal lefelé gyerek formájú halom fekszik
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az aljnövényzet sűrűjében. Róla szól a párbeszéd, amint a nemzetközi segély-
kommandó tagjai a mellette ülő másik gyereket kérdezik ki. Az ülő fiú magate-
hetetlen az éhségtől és a félelemtől. Éjszaka van. Az. ENSZ felderítő expedíciója
éppen rábukkant a menekültek búvóhelyére egy őserdei tisztáson. Sok a halott,
nyolcvanezer ember éhezik, különféle betegségekben szenvednek. Két éve van

ez így, amióta a hutuk a toszik dől az őserdőbe menekültek, és nyugat felé ha-
ladva megérkeztek Ruandából ide, Zairéba. 
Felemelik a gyerek formájú halmot, és két … inkább vicsorog? Most a szemét
járatja körbe, tehát él. Nyöszörög, de olyan halkan, mint aki már félúton jár a
hallgatás felé. Szép arc. Magára hagyják a sötétségben, mert e pillanatban nem
tudnak mit tenni érte, a szülei pedig elmenekültek, vagy megölték őket. 
A Kisangani napló szerzői saját elhatározásukból, önköltségen jutottak el Afri-
kába, ahol felkéredzkedtek az ENSZ Tanzániából Zairéba tartó segélyszállító
gépére, és egy hónapig tartózkodtak a válságövezetben. 1997 márciusában
értek oda, éppen akkor, amikor az ENSZ expedíciója megtalálta a már régen el-
tűntnek hitt nyolcvanezres hutu menekültáradatot az őserdőben. És a távozásuk
után röviddel, április 22-én éjszaka a tuszi fegyveresek hozzáláttak a menekültek
megsemmisítéséhez. Ki tudja, kik azok a hutuk? És miért akarják megölni őket
a tuszik? És hány embert öltek meg a hutuk? Ki az a Kabila? Jó fiú vagy rossz?
Hány embert öltek meg eddig? Ötvenezret vagy ötszázezret? A különbség öt-
venezer és ötvenezer-egy hutu között? És mi a különbség egy európai ember
számára aközött, hogy élnek-e a hutuk, vagy már nem? Hubert Sauper és Vár-
konyi Zsuzsa, a harmincegy éves, Párizsban élő művészpár nem tudott vála-
szolni ezekre a kérdésekre amikor elindultak Afrikába, de nem is ezért indultak
el. Én, aki most az ő történetüket írom, én is alig tudtam valamit a hutukról, be-
vallom. Pedig a média folyton foglalkozik velük, immár évek óta, Párizsban és
Budapesten egyaránt. Én azonban nem figyeltem oda. Messze vannak, nem ha-
tolt el hozzám a fájdalmuk. 
Egy másik tízéves gyerekkel közlik az ENSZ emberei, hogy most nem tudnak
neki ételt adni. Talán holnap. Áll, mint egy kidöntésre ítélt fa. De még tartja valami.
Nem mozdul, nem dől, meg sem billen. 
A Mediawave-en látható kísérleti dokumentumfilmekben többnyire nem tesznek
fel kérdéseket. Nincsenek bennük adatok, okok, magyarázatok. A néző itt nem
tud meg semmi ilyesmit. Csak azt, hogy mit éreztek a szerzők, és mit a szerep-
lők. 
Várkonyi Zsuzsanna vékony csontú, csicsergő hangú énekes és színész. Fodros
miniszoknyájában, sovány karjával élénken gesztikulál, amikor a filmről kérde-
zem. Ahogy beszél, könnyen el tudom hinni neki, hogy a nemzetközi hatóságok
értetlenül néztek a párizsi művészpárra Tanzániában, amikor az utazásra jelent-
keztek. 
- Tuszi fegyveresek kísérték el az ENSZ felderítő expedícióját Kisanganiból a
menekültek száz kilométerre lévő, őserdőbeli rejtekhelyére - magyarázza kikelve
magából - Azt mondták, hogy védelmet nyújtanak az expedíciónak, valójában
azért jöttek, mert meg akarták tudni, hol vannak a menekültek. Amikor az ENSZ
megtalálta a tábort és a környéken bujkálókat rábeszélte, hogy ők is jöjjenek
oda, akkor a felkelők hozzáláttak a tömeges kivégzés előkészítéséhez. 

▪  ▪  ▪ 
A film után a nézők csatlakoznak a többi vetítésről és koncertről érkezők töme-
géhez, és utcai felvonuláson vesznek részt. Májusfát állítunk.
Miért kell a májusfa? Nem tudom. Csak látom a fát, húsz méter magas, kopasz-
tott fácska, többen viszik a győri főtér felé. A menetet a Corvus Corax német ze-
nekar vezeti. Hatalmas félpucér testű, bőrbe és selyembe csavart germán
férfiszépségek, kopaszok és szakállasak, vagy szakálltalanok és flegmák. A
menet egyik része a zsinagógából indult. Ott, az évtizedek óta haldokló épületben

rendezett német középkori zenével mulatságot a Corvus Corax. 
A győri zsidó közösséget kiirtották a németek a világháborúban, ezért haldoklik
most a zsinagóga. Festett falai élettel teltek meg a Mediawave egy hetére, ami-
korra a „Művészetek szentélye" nevet kapta. Az akkori gyilkosok biztosan nem
ezek a mostani, hosszú combú, önmagukat parodizáló, egyszersmind a mulat-
ságot teljesen komolyan művelő germán fiatalok voltak. 
Mintha egy dühöngő őrült fejéből áradna szét a belvárosi sétálóutcát faltól falig
kitöltő zene. Büszkeség dagasztja a melleket. A szépen bevakolt, hallgatag pol-
gári házak ablakaiból a huszadik század jól értesült polgárai értetlenül néznek
le a fáklyafényben hömpölygő csürhére; zászlókat és egymásba kapaszkodó fi-
atalembereket látnak, akik a művészet erejét ünneplik. A még mindig létező, él-
tető és megtartó művészet diadalmenetében a Corvus Corax zenészei kemény
arccal, rideg határozottsággal fújják középkori német szerszámaikat, és rendü-
letlenül vonulnak a tömeg közepén, selyemből, bőrből és szőrméből összerótt
jelmezükben. Hatalmas lábaikon gúnyosan felkunkorodó végű mokaszinok. 

▪  ▪  ▪ 
Mi történik közben bennem a hutu fiú tekintetével, aki nem egészen egy órával
ezelőtt beleégette magát a retinámba? Most nem érzem őt. Vagy érzem, de el-
mossa az eufória. Ebben a percben, a menet közepén nem értek semmit, de
nem is gondolkozom. 
Ugrás visszafelé az időben. Ismét a film és a felvonulás előtti órában vagyunk
és közeledünk megint Afrikához, de mivel ez már csak egy képzeletbeli utazás,
nyugodtan hozzáképzelhetjük a hutuk nyöszörgését a vetítés előtti, büfében töl-
tött laza félórához. Asztalomnál, ahol most legalább öt egymást alig ismerő
ember ül, egy bajuszos, zakós, középkorú úrra lettem figyelmes. Szigorú a te-
kintete. Rövidesen elárulja, hogy ő Badacsonytomaj polgármestere. Azért jött,
mert művészeket akar meghívni a Mediawave programjából a badacsonyi fesz-
tiválra. Néhány mondatáért idézem most meg őt, egy különlegesen tiszta tudat-
állapotról értekezik, ott az asztalnál. A borkostolók kiváltsága ez az állapot,
miután száznegyven féle bort vesznek a szájukba, majd köpik a földre. Az úr he-
gyes bajusza fürgén mozog szigorú arcán: „Az ember agya olyankor teljesen

tisztán működik, csak a nyelve nem forog és a talajt nem érzi. Tehát járni nem
tud. A bor belélegzett gőzétől és hangulatától nem tud beszélni, egyszerűen csak
van, létezik, és miközben a teste mintha elfáradt volna, tehetetlenül ül, de cso-
dálatos gondolatai vannak, az agya élénkebb a józanságánál, sőt, mintha a tu-
data kiterjedne az egész világra..." 
És még sokáig mondaná, ha nem fordulnánk most el tőle, hogy visszatérjünk a
hutukhoz. A vásznon egy éjszakai vonatozást látunk, az őserdőben tör magának
utat a szerelvény a tíz éve alig használt és ezért sűrű indákkal benőtt vágányon.
A film készítői az ENSZ-expedíció vonatán közelednek a hutuk táborához Ki-
sangani felől, de mivel már nem először jönnek, ők is érzik a csontjaikban a
hutuk nyöszörgését. Zakatolás és növények susogása közben a képek elmo-
sódnak a mélyfekete sötétségben, csíkok, elolvadt alakok röppennek át a vász-
non. Hubert Sauper Ausztriában született, de idővel rájött, hogy igazán csak
Párizsban tud dolgozni. Vékonydongájú, nyugodt temperamentumú ember. Se-
lyeminget és olcsó fekete vászonzakót visel, amikor beszélgetünk. Játék- és do-
kumentumfilmeket készített, mielőtt Afrikába indult volna, hogy különös
késztetésének eleget tegyen. Filmet akart csinálni Afrikában, de maga sem tudta,
milyet. Mióta tavaly Kisanganit megjárta, az emlékek és az ott forgatott „napló"
határozzák meg az életét. Napirendre kellett térnie a népirtás ténye fölött. A vá-
góasztalnál ülve azt érezte, hogy az életének ez a mostani szakasza egybeforrt
a hutukéval, és most csak egyetlen feladata van: átadni. Foglya lett a tapaszta-
latainak. Sauper a barátaival sem tudta megértetni, hogy mi történt vele. Ebben
az az igazán különös, hogy a történtekről mindenki kapott bőséges információt
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a médiából. És mégis, mintha nem tudna róla senki semmit, ahogy Sauper sem
tudott egy évvel ezelőtt. 
- A televíziós riportokhoz szokott néző azt várja, hogy megmagyarázzanak neki
mindent, például hogy mi a jó és mi a rossz, és neki ne kelljen semmit se csinál-
nia, ne kelljen felelősséget vállalnia az üzenetért - magyarázza a független filmes.
- Az érzelmek ma nem divatosak. Pedig egyedül a saját érzelmeinkkel hozhatjuk
közel ezeket a képeket. Sokan elutasítják az olyan filmet, amely túlságosan közel
tolakodik a nézőhöz. Inkább információt akarnak. Az információ biztonságot ad,
megnyugtatja a nézőt arról, hogy mindent tud, és őt nem fenyegeti az a veszély,
amely a filmben szereplőket. 
1997 áprilisában fejezték be a forgatást, és visszautaztak Európába. A BBC-ből
értesültek róla, hogy röviddel később a hadsereg az ENSZ előtt lezárta a kompot,
amelyen Kisanganiből a Kongó-folyón át az őserdőbe, a rejtekhely felé indultak
a segélyszállítmányok. A katonák három egymást követő éjszaka vérfürdőt ren-
deztek a két legnagyobb táborban, aztán elégették a testeket. 

▪  ▪  ▪ 
Várkonyi Zsuzsanna a civil szemtanú felindultságával beszél: - Az első jelentések
szerint, amelyeket a BBC-Newsból hallottam, a tábori áldozatokat a környező
falvak lakói ölték meg. Aztán kiderült, hogy nagyon jól előkészített népirtás volt.
Később azt jelentették, hogy tuszi katonák ölték meg az embereket. Lassan azt
is tudni vélték, hogy a katonák a nemzetközi hírszerzési információira támasz-
kodtak, majd már azt is közölték, hogy a katonák… fabrikálni, és azokkal mani-
pulálni a világot. A sajtó folyton a tényekre hivatkozik. De a halottak számáról
kezdettől fogva változó adatok kerültek nyilvánosságra. Az első becsléseket né-
hány hónap múlva újabbak követték, amikor az ENSZ emberjogi vizsgálatai meg-
kezdődtek. Hat hónap múlva már nagyságrendnyivel több halottról kezdtek
beszélni, miközben kiderült, hogy a korábbi információk hihetetlen hazugságokra
épültek. Rajtunk sokan azt kérték számon, hogy miért nem mondjuk el a filmben
az igazságot. De mi az igazság? Számunkra az volt, hogy amikor cselekedni
kellett volna, az ENSZ és a nyugati hatalmak késlekedtek, vagy nem csináltak
semmit. Volt pénz, voltak eszközök, mégis meghalt több tízezer ember. Gyerekek
haltak meg az orrunk előtt. Vajon miért csukták le a szemüket azok, akik tehettek
volna értük? Nincs jogunk az ENSZ-t vádolni, de mégiscsak láttuk a segélyak-
cióban részt vevők tehetetlenkedését és hihetetlen lassúságát három héten ke-
resztül. És láttuk, hogy maga az ENSZ-expedíció vezette oda a fegyvereseket
a rejtekhelyekhez, és koncentrálta az embereket a táborokba, ahol aztán legyil-
kolhatták őket. A két civil szemtanú feltételezi, hogy senkinek nem állt érdekében
a filmen látható embereket megmenteni. Szerintük a hutu menekültek csak ve-
szélyforrást jelentettek a békére. Ehhez a békéhez pedig anyagi érdekek fűződ-
tek - vélik a csakugyan független filmesek. 

▪  ▪  ▪ 
- Hogy hívnak? - kérdi az expedíció egyik tagja az őserdei patak partján játszó
gyerektől. Zavarodott mosoly a válasz. - Nem tudja a nevét - mondja a társa. -
Nincs neve. 
A névtelen gyerek, akinek eltűntek a szülei, mielőtt megtanulhatta volna a nevét
- ez az üzenet. 
Bihari László

düli intézmény, amelyet a város ekkora mértékben támogat. A lehetőségek nagy-
ságára jellemző, hogy az intézmény nyolcszázezer márkát fordíthat produkciók
létrehozására. Félig elkészült előadásokat is bemutat, így próbálva segíteni az
alkotófolyamatot. A tizenhat próbateremben és hat táncteremben rengeteg fiatal
művész dolgozik, a színházteremben kétszáz néző ülhet le. Az épület korábban
a helyi KISZ szabadidőközpontja volt, úgy hívták, hogy „Fiatal Tehetségek Háza".
1990-ben zárták be, majd a következő évben nyílt meg, mint Podewil. A név a
palota tervezőjéről szállt rá. 
„Állítsd össze a magad Európaját" - ez volt a szlogenje annak a fesztiválnak,
amelyen a napokban számos ország kínálta valamilyen zenekarát, színházát,
filmjét, performanszát, képzőművészét vagy konyháját a Podewilben. Magyar-
országot a győri Mediawave Alapítvány képviselte néhány maga válogatta vagy
készítette filmmel, győri szakácsok pörköltjével, gulyásával és borával, valamint
az Új Dresch együttessel. Délután kettőtől a szédülésig járhatta a látogató a sör-
kert és a négy emelet számtalan helyisége közti utat. Tipikus európai élmény a
túlkínálat okozta csömör, amit egy ekkora fesztiválon kapni lehet, ha a szervezők
úgy ömlesztik össze a programot, mint itt. A Podewiltől független Artefakt kultu-
rális szervezőiroda a berlini európai kulturális intézeteket kérte fel arra, hogy
küldjenek valamit. Olyan produkciók kerültek egymás mellé, amelyeket legfeljebb
az köt össze, hogy mind ugyanazon a kontinensen születtek. Rebarbarás süti
vonósnégyessel. Lengyel freedzsessz se vége, se hossza. Júniusi alkonyat. Sör-
kert lámpákkal és jóllakott emberekkel szerteszét. Miután mindenki elfogyasztotta
a kulturális fejadagját, estefelé a tompulás élvezetei következnek. Az egyik te-
remben például cédétárat rendeztek be, és a lelógó fejhallgatókon a kontinens
zenei terméséből lehet válogatni. Elmélyedés kizárva. A szervezők azért meg-
próbáltak valami otthonosságot csempészni a káoszba, rőzséből bokrot építettek
a szőnyegpadlós, tükrös falú próbaterem közepére, és tehénfoltos szőrmével
borított székekkel rendezték be. Örvendetes, hogy ennyi féle étel, zene, színház
és bor van Berlinben, de a fogyasztónak könnyen támadhat az az érzése, hogy
nem feltétlenül leszünk gazdagabbak attól, hogy a világ ma már könnyedén át-
érhető. 
A Podewil egyik vezető munkatársa magyar. Tálasi Dórától, az igazgató asszisz-
tensétől tudjuk, hogy ekkora ház, ilyen profillal és ekkora lehetőségekkel nincsen
több Berlinben. A hasonló intézmények általában kisebbek, valamilyen egyesület
működteti őket, amely pályázatokból szedi össze a működési pénzt. Ez persze
szűkíti a szervezők mozgásterét. A Podewil virágzásához politikai akarat kellett:
a fordulat után olyan centrumot kívánt létrehozni a város, ahol keleti és nyugati
művészek, csoportok és nézők találkozhatnak. 
Tálasi egyébként kulturális menedzselést tanult, és egy gyakorlat során került a
Podewilbe. A budapestinél jóval nagyobb lehetőségek vonzották ide. Berlinben
még mindig rengeteget költenek a kultúrára. Az állam kétmillió márkát ad, egy-
millió a központi befogadószínház fenntartására megy el, ahol a csoportok játsz-
hatnak, a másik millióból élnek a kis társulatok. További forrást jelentenek a
különböző alapítványok és a hat-nyolc, Podewilhez hasonló profilú, színházi pro-
jekteket támogató intézmény. 
Érdeklődésünkre, hogy Berlinben mennyire érezheti magát biztonságban a kor-
társ művészet, az alternatív kultúra, Tálasi Dóra kifejtette, hogy a Podewil mai
szép reményei bármikor elszállhatnak: - A városi vezetők most úgy látják, hogy
Berlinnek a kultúra az egyik legnagyobb vagyona, erre épít a városmarketing -
magyarázta. - Ha bármikor megváltozik a politikai elgondolás, akkor rögtön el-
tűnne a pénz. Erre a rengeteget érő épületre sok invesztornak fáj a foga, bankot
meg mindenféle mást szeretnének belőle építeni. Berlin arculata különben is na-
gyot változott a fordulat óta: a nyugat-berlini Kreutzberget művészek lakták, aztán
Kreutzberg belváros lett, proccosodott, luxusüzletek jelentek meg benne, és aki-
ket a korábbi szabadság vonzott ide, most átköltöznek Kelet-Berlinbe. De ott
ugyanez folyik, így onnan is kiszorulnak. Felértékelődnek az épületek, szubkul-
túrák tűnnek el, felszívódnak azok a kisebb közösségek, amelyek itt az élet ben-
sőségességét őrizték. BIHARI LÁSZLÓ

Helyreigazítás  

(Magyar Hírlap, 1998.05.26.)

A Mediawave csatája címmel lapunk április 15-én megjelent riportja nyomán
Tóth Nándorné, a győri önkormányzat kulturális irodájának vezetője az alábbi
helyreigazítás közlésére kért bennünket: „Visszautasítom Hartyándi Jenőnek azt
a tényállítását, amely szerint én a Mediawave-et eltiprandónak tekinteném, és
kijelentem, hogy soha nem tettem ilyen értemű kijelentést senki előtt. A cikk té-
nyállításaival ellentétben, mint a kulturális iroda vezetője (de úgy is, mint ma-
gánember) - kezdettől fogva minden eszközzel segítettem és támogattam a
Mediawave fesztivált.”

Berlin: a bőség városa? 

(Magyar Hírlap, 1998.06.17.)

A Podewil Berlin központjában, az Alexander Platz közelében található. Nagy
és elegáns. Ebben az a különös egy kelet-európai szemlélődő számára, hogy
itt a kortárs művészetek nem falhoz lapuló, megtűrt vendégek, hanem az egész
ház, a négy emelet, a hatalmas sörkert és a nyári mozi mind csak értük van. A
Podewilt a városi szenátus által alapított közhasznú társaság üzemelteti, kortárs
színházi, zene, tánc, valamint intermédiás produkciókat hoznak létre, továbbá
mint befogadó-színház helyet adnak mások előadásainak és kiállításainak. Ha
valaki jó ötlettel áll elő, pénzt és infrastruktúrát biztosítanak neki. A Podewil el-
sősorban a kísérletező művészet befogadóhelyeként szolgál és mint ilyen, egye-
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Perger Gyula filmes emlékei  

Beszélgetőtárs: Hartyándi Jenő
Gmail Hangouts, 2021.05.30.

Hartyándi Jenő: Egy néprajzos biztos tudja, hogy kell néprajzosan elkezdeni
egy ilyen interjút.
Perger Gyula: Születtem volt 1961-ben. Győriként nem Győrben, mert akkor
olyan rossz híre volt a győri szülészetnek, hogy a szüleim inkább csornai szü-
lészetet választották. De egyébként a
család Győrben lakott, Nádorváros-
ban. Kun Béláról elnevezett általános
iskolába jártam, amely most Kálvária
úti közoktatási intézményként fut. Ez
volt a körzeti iskola, aminek volt egy
zenei osztálya. A gyermekkorom rend-
kívül vidám volt, mert a zenei osz-
tályba összesen 18-an jártunk, az
akkor általános 30-35 helyett. Rész-
ben a zenetanulás, részben pedig a
társaság miatt is nagyon jó dolog volt.
Az osztály felével baráti viszonyban
voltam. Pl. osztálytársam volt szegény
„Győri” Nagy Péter, aki kb. négy éve halt meg, de előtte kiváló külföldet járt
jazzgitáros volt/lett. De Varga László „Duncos” is, a másik gitáros. Ez csak ada-
lék ahhoz, hogy bármi is lett valakinek a szakmája, az a nyolcéves zenetanulás
valamilyen formában előtört többünknél. Ha nem is a klasszikus formában, ha
nem is komoly, hanem komolytalan zenészként, amint nálam is, ami annak
eredménye, hogy az embert gyermekkorában „beoltották”. Aztán szerettem
volna elmenni a pécsi képzőművészeti szakközépiskolába, de a szüleim azt
mondták, hogy ilyen nincs, hogy én, aki eladdig 200 méterre jártam az általános
iskolába, nem fogok elmenni 200 kilométerre kollégiumba. Ezért elmentem a
Révaiba matematika tagozatra, ami izgalmas váltás volt, heti kilenc matematika
órával, de matematikus se lett belőlem.
Ellenben 15 éves koromban találkoztam Timaffy Laci bácsival, akinek volt egy
néprajzi szakköre az akkor nagyon jól prosperáló egykori ifjúsági házban. Ezek
nagyon jó beszélgetések voltak, hogy mi mindent lehet a néprajz keretében
csinálni. De alapvetően nekem, 16 éves gyereknek a néprajz ugyanolyan meg-
foghatatlan volt, mintha kibernetikával kezdtem volna foglalkozni. De lassan
kezdtem kapisgálni mi mindent lehet a néprajz keretében tenni. Pl. elsőként
Nádorvárosból kiballagtam Újváros végébe és elbeszélgettem Reisinger Gyuri
bácsival, az utolsó győri kováccsal. Elmesélte a szakmai titkait, én pedig leraj-
zoltam mindent, amit lehetett. Azért érdekes ez a mostani témánk szempontjá-
ból, mert vannak dolgok, amit nehéz körülírni, lerajzolni, de például fotóval
jobban meg lehet fogni. Persze, mint minden kortárs fiatal én is fotózgattam,
azért már nem Pajtás, hanem valamilyen szovjet géppel. De a néprajzos gya-
korlat növekedése azt hozta, hogy vettem egy nagyfilmes Pentasix-et, ami
akkor is komoly gépnek számított. Nemcsak az alapgépet, hanem mindenféle
közgyűrűket és egyebeket, például egy irdatlan méretű fotóstáskát. Aztán az
iskola fotólaborában, amit akkor hárman uraltunk, megismerkedtem a papírra
nagyítással. De közben, már nem emlékezem kinek hatására, vettem egy
Kodak Brauning 2-es keskenyfilmes, felhúzós felvevőt, ami a mai napig megvan
és még működik, majd elkezdtem filmeket csinálni. Fordító 8-as kamera volt,
ami csábító volt, mert dupla hosszúságú felvételt lehetett vele készíteni. Az első
forgatásaimra nagyon büszke voltam, de a vágásra már nem volt türelmem. Pl.
sikerült szegény Janszky Andreáról forgatnom, az egész arról szól, hogy főtt
kukoricát eszik és közben néha mosolyog, ahogy illik, miközben átmegy a Ta-
nácsköztársaság, jelenleg a Szent István út zebráján. És ezért nagyon büszke
voltam magamra, mert mindezt félfordulattal, kézzel stabilizált, mozgó svenkkel
sikerült megvalósítani. Szóval kamerában vágottan is életképes lett a jelenet.
Ekkor 1979-ben negyedikes gimnazista voltam. Aztán elmentem katonának,
és utána egyetemre, Debrecenbe. Oda már nem vittem el magammal a film-
kamerát, de a Pentasix-szet igen. Egyetlen egyszer használtam komolyan, 81-
ben elmentem Inaktelkére, Kalotaszegre egy lakodalomba és ezek a fotók meg
is vannak. Sikerült megörökíteni e népi esküvőt, minden elemével, amit a nap-
pali világítás lehetővé tett. Csak visszafele tudtam meg egy színházi embertől,
hogy milyen bátor voltam és elsőre nem értettem miért? Megtudtam tőle, hogy
ha Inaktelkén nem kapott el a szeku, a román titkosrendőrség, akkor majd a
határon veszik el a filmet és esetleg a gépet is, ezért dugjam el filmet. Végül
ez nem történt meg, valamiért megúsztam.
1984-ben visszajöttem Győrbe és elkezdtem dolgozni a Xántus János megyei
múzeumban. Aztán pár évre rá a 80-as évek vége felé, nyertünk egy Soros-

ösztöndíjat, ami akkor nem volt olyan csúnya dolog, mint manapság. Ponto-
sabban akkor még úgy hívták, hogy a Soros Alapítvány és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia közös ösztöndíja. Hivatalosan egy mikrorégiós, interdiszcipnális
kutatásra. Szerintem amit írtunk az mestermű volt. Magyarra lefordítva egy
csomó fiatal néprajzos, régész, szociológus, gazdaságtörténész, csupa frissen
végzett fiatal elvonult Kajárpécre. A táborozók pedig egyetemisták voltak. Ott
egy időben volt ásatás, néprajzi gyűjtés, épületfelmérés. Ez azért már nagyon
rendszerváltó hangulatú dolog volt. És ami számomra nagyon fontos volt, oda
már sikerült a Soros pénzből egy VHS kamerát vásárolni. Ennél még külön volt
a kamera és a vállon hordozható videómagnó. Ezzel aztán csináltam egy tábori
filmet, szintén kamerában vágva. Még arra is gondoltunk, hogy esetenként a
háttérbe bejátszottunk magnóról odaillő zenét. Ez a film évekig megvolt a Figler
Andrásnál, aki sajnos meghalt és ezzel eltűnt. Pedig addig nagyon közkeletű
anyag volt, sokszor megnéztük. Ezzel párhuzamosan kijött Hadarics Gabi is,
és az ő hagyományos Super 8-as technikájával, nem a tábori életről, hanem
az eredményekről forgatott „Falujárás” címmel, amivel díjat is nyert.
A 90-es évek elején aztán elég sokat mászkáltam Hadarics Gáborral és Ober-
mayer Józsival Győrben. Józsi talán a legjobb szemű ember volt, akit ismertem.
De a Józsinak mindene volt, csak kamerája nem. Ő nagyon sokat forgatott fej-
ben, ezért aztán ha kezébe kapott egy kamerát, akkor nagyon hatékony tudott
lenni. Pl. akkor tapasztaltam ezt, amikor hárman kimentünk a Kálvária dombra,
azért mentünk, hogy csináljak pár néprajzos felvételt, de közben Józsi elkérte
a kamerámat és én a múzeumban visszanéztem a felvetteket. És gyorsan
szembesültem azzal az ordító különbséggel, ami a kettőnk felvételei közt ta-
pasztaltam. Úgyhogy rá kellett jönnöm, hogy az a film, amit én fejben elgondo-
lok, azt én nem tudom megcsinálni. Talán, ha sokat tanultam és gyakoroltam
volna, akkor igen, de ehhez nekem nem volt türelmem, energiám, időm, tehet-
ségem. És hát jellemző, hogy e kamerám is olyan rendszerváltó hangulatban
végezte, mert Józsi elment vele Berlinbe a falbontásra, én nem tudtam, mert
akkor voltak kicsit a gyerekek. Józsi csinált is kiváló felvételeket és az a gép
örökre nála maradt. Nem sajnáltam tőle, mert amíg tudott fényképezni, remél-
hetőleg ezzel a géppel csinált jó képeket.

És a 90-es évek elején, és itt be is fejezem, mert a többi te tudod. Bár egy filmet
még csináltam, ami most eszembe jutott. Tolna megyébe mentem el az ELTE
néprajzi tanszékével, Fojt Vilmos professzorral, Gaál Karcsi bácsival és a hall-
gatókkal egy közös bécsi és pesti gyűjtőgyakorlatra. Nem filmezni hívott, hanem
mert 4-5 hallgató mellé kellett egy fiatal tanár. Ott csináltam egy filmet, amiről
megint nem tudom, hogy hol van. Azért emlékezetes és izgalmas számomra,
mert ott tényleg egy olyan fontos dolgot csinálhattam volna, ha van türelmem,
szemem, meg megfelelő technikai ismeretem hozzá, ugyanis a helyi fiatalok
elhatározták, hogy májusfát állítanak. Gyakorlatilag délután hattól másnap reg-
gel hatig végig filmezhettem az egész eseményt. Tehát a falopástól, a hántolá-
son át. Akkor már volt 240 perces VHS kazetta, azaz gátlástalanul lehetett
felvenni, tehát mindent dokumentáltam. Végül egyszer végig néztem és ekkor
jött volna az a rész, hogy szelektáljak, tömörítsek, de ezt már nem tettem meg.
Ez volt az utolsó saját filmkezdemény, amire emlékezem.
Aztán jöttél te a 90-es évek elejétől és mi voltunk az elsők, akik kimentek Kun-
szigetre hajnalba, reggel négykor, szegény Teodóz kezdeményezésére, Krisz-
tust keresni. Ami egy hihetetlen kihívás volt számunkra a fényviszonyok miatt.
Mi voltunk az elsők és egyben az utolsók is az eredeti népszokás rögzítésében,
mert az utánunk jövők, akár a Magyar Televízió, a mesterséges fényeivel már
sértették érzékeny néprajzos lelkemet. Azok már félig megrendezett filmek let-
tek. Szóval innentől kezdve, amit csináltam, azt mind veled készítettem. Pl. az
ásványrárói teknővájó cigányról.
HJ: Ne feledkezz el az „Iren, gyere!” című protest filmünkről 91-ből.
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PGy: Velem az történt, hogy a kamerának az egyik oldaláról átálltam a másikra.
Tanácsadó, forgatókönyvíróvá váltam a következő filmekben. Az „Iren, gyere!”
egy igazi rendszerváltó film volt. Tiltakozás a Győrben, a Baross utcán megje-
lenő első McDonalds ellen, amit úgy is kifejezhetnék, hogy idegen elem beszü-
remkedése a magyar világba. Nem volt ez szándékos botrányokozás, bár ők
nyilván így gondolták. De úgy tűnik, mégiscsak ők győztek.
De pl. emlékezem, hogy a múzeum padlásán próbáltunk díszletet és fényt te-
remteni „A három nővér” című filmhez, amit szintén te forgattál a 90-es évek
közepén. Szóval nagyon sok film mellett ott sertepertéltem, amit magam nem
tudtam megvalósítani, azt a továbbiakban segítettem mindenféle háttérmun-
kákkal.
A visszatérésem a Timaffy Laci bácsiról készített portréfilm lett, ami egyfajta
összefoglalás volt számomra. Megcsinálni egy olyan filmet, amiben nemcsak
beszélő fejek vannak, hanem követtük az öreget amerre járt annak idején és
összeszedtük a te korábban róla készített dokumentumaidat. Aztán kivittük éle-
tének pár fontos helyszínére, Ásványráróra, a tehenek közé, ide, oda, amoda.
Örök fájdalom, hogy elmaradt az Állampusztára látogatás, ahol internáló tábor-
ban raboskodott ‘56 után, az egészségügyi állapota miatt. Ezt azért nagyon
szerettem volna. De az legalább a történetben megmaradt, hogy egymáshoz
kötözve „utaztak” a rabomobilban Darvas Ivánnal és a börtönidőszak több tör-
ténete, amiről a család sem tudott, mert nem mesélte el nekik. Amikor Laci
bácsi végül teljesen megnyílt, a háttérben hallgatózó felesége teljesen meg-
döbbent a sosem hallott hátterek miatt. Ezek az én filmes emlékeim.

PERGER GYULA
szül.: Győr, 1961 – él: Győr
Néprajzkutató, pár dokumentumfilmet is készített, illetve a Mediawave Alapít-
vány kurátora.
Filmográfia:
Iren, gyere! (1991, színes, Hi8, 14 perc – munkatárs Lengyel Sándor & Pusztai
Zoltán és Hartyándi Jenő filmjében)

Mediawave Blues (1992, színes, BetacamSP, 38 perc)
Teknővájó cigányok Ásványrárón (1993, színes, Hi8, 39 perc – operatőr Har-
tyándi Jenő)
A három nővér (1995, színes, Hi8, 38 perc – díszletező Hartyándi Jenő film-
jében)
Megbocsájtó – portréfilm dr. Timaffy Lászlóról (1995, színes, Hi8, 70 perc
– Hartyándi Jenővel közösen)

Mediawave-tábor Rábapatonán
Filmetűdök a „Bilibáncs" mozgalmas életéről

(Kisalföld, 1998.07.20.)

A hétvégén kezdődött el a hatodik Mediawave filmes és színházi tábor Rábapa-
tonán. A Bilibáncs '98 programsorozathoz kapcsolódóan egy hétig fiatalok hada
színesíti a falu életét. A gyönyörű, napsütéses időben induló tábor lakói egy filmes
és egy színházi szekcióban élhetik ki alkotókedvüket. 
A színházi szekció Boka Gábor csoportvezető segítségével a Rába-parton elő-
adandó „A Tenkes kapitánya" című vásári komédia előadására készül, valamint
színházi gyakorlatokat is végeznek. De, mint azt Boka Gábor elmondta: ki tudja,
mi lesz a tervekből. Nem akarják a fiataloknak megszabni, mit csináljanak, így,
ha akad jobb, megvalósítható ötlet, akkor azt készítik elő. (Továbbá a filmes
szekció munkája is erősen befolyásolja a programot.) 
Az amatőr filmesek munkáját Buzás Mihály, Lengyel Sándor, Fazekas Sándor
„Pamach", Szolnoki József, Jónás Imre és Hartyándi Jenő segítik. A mintegy
húsz főiskolásból, egyetemistából álló csapat részben önálló filmetűdöket készít,
valamint dokumentálja a tábor munkáját. A táborba az ország minden tájáról, to-
vábbá a környező országokból is érkeztek alkotóvággyal megáldott fiatalok, hogy
egy kellemes hetet eltölthessenek a Rába-parti faluban, s a filmes és színházi
témákat boncolgató programokon részt vegyenek. A Bilibáncs '98 Népi Hagyo-
mányőrző és Továbbvivő Tábor és Fesztivál neves együtteseket felvonultató ren-
dezvényeit is színesíti a független filmesek és színészek tábora. Cs. N.
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Győri Szüret unikumokkal 

(Kisalföld, 1998.09.09.)

Holnap ismét beindul a Civil Kultúrprés, megkezdődik a hagyományos Győri
Szüret. Az esztendő friss „termését", az elmúlt hónapokban megteremtett érté-
keket szeretnék bemutatni a szervezők, és reményük szerint mindenki talál ked-
vére való szellemi nedűt. A programok nagy része a Művészetek Szentélyében
(volt zsinagóga) zajlik. Az érdekesebbekből Hartyándi Jenő „fővincellérrel" cse-
megéztünk. 
- Idén a szüret valós jellegét is nyomatékosítjuk. Ez a szándékunk külsőségekben
is megjelenik. A térségi borkultúrához kapcsolódó bemutatók, kóstolók, termelői
fórumok, helytörténeti előadások színezik a négynapos programot. Külön emlí-
teném a szombati szüreti bált - jövőre csőszbálra kereszteljük -, ahol többek kö-
zött kiderül: ki lesz a szüret szépe és a vidám bálozók miként gyúrják a mustnak
valót? Bizonyára sokan kíváncsiak lesznek ifj. Takács Istvánnak, a „hideg étkek
királyi nagymesterének" bemutatkozására is, aki középkori különlegességekkel
kápráztatja el az ínyenceket.
Hartyándi Jenő elmondta, hogy a kultúrprésből „csordogáló" szellemi lé sem
okoz majd csalódást. Csütörtök este nyolc órakor a volt zsinagógában dr. And-
réka Bertalan, a Győri Konferenciaközpont Közalapítvány kuratóriumának elnöke
nyitja meg a „szüretet", de már előtte - hat órakor - Kultúra-tömegkultúra-plaza-
kultúra címmel - beszélgetést rendeznek, amelyet a népszerű esztéta, Réz And-
rás vezet. Idén is működik a közéleti kávéház, ahol - többek között - a
fesztiválváros Győrről, a helyi programújságokról, a kultúratámogatás kormány-
váltást követő rendszeréről, a Rába ETO háza tájának híreiről csereberélhetnek
véleményt és gondolatokat a résztvevők. Érdekesnek ígérkezik az a fórum is,
amelyen a Győrhöz kötődő írók, újságírók, kiadók és nyomdászok számolnak
be törekvéseikről. A filmbarátok pénteken délután a magyar animációtörténet
lapjaiba pillanthatnak be, de természetesen a dzsessz kedvelői sem szenvednek
hiányt: a magyar kiválóságok mellett a 73 éves amerikai Benny Bailey énekes-
trombitás koncertje - péntek este fél tízkor - igazi unikumnak számít.  GÜLCH

Hova tűnt a komputer és a terv? 

(Kisalföld, 1998.09.17.)

A II. Győri Szüret - Civil Kultúrprés - több kulturális és ifjúsági szervezet össze-
fogásából, támogatásával jött létre. Programjainak idei krónikáját szomorú hír is
tarkítja. 
Hartyándi Jenő elmondta, hogy a művészeti rendezvény-sorozat szeptember
12-i programján, este 10 és háromnegyed 11 között az egykori zsinagóga kup-
olájából eltűnt az É-1 Építészeti Munkacsoport nagy értékű számítógépe. A
gépen a győri Árpád-tömb látványképe és mozgóképes animációja található –
mondta a „Szüret" főszervezője. „A nehezen pótolható komputeranyag tartal-
mazza a győri belváros fejlesztésének programját, az építészkollektíva több hó-
napos munkáját is. Alapítványunk - Mediawave - jutalmat ajánl fel a
megtalálónak. Elérhetők vagyunk a 314-013-as telefonszámon." Hartyándi Jenő
a sikerekről is beszámolt lapunknak.
A színes csokorból az egyik legnépszerűbbet, a „Közéleti kávéházat" emelte ki.
A sokak által hiánypótlónak ítélt program hasonló vagy éppen különböző nézetű,
korú embereknek kínált lehetőséget a vitára, tartalmas eszmecserére. Előfordult,
hogy néha egészen különleges társaság jött össze, a résztvevők teljes vehe-
menciával mondták a magukét, de végül megegyeztek: óriási igény van - ha
évente egyszer is - az ilyen jellegű találkozásokra. A Győri Szüret részeként ér-
dekes fórum résztvevői lehettek azok, akik államtitkári ismertetőt hallgattak az
új kormány kulturális elképzeléseiről, politikájáról. 
A zenei csemegék közül Hartyándi Jenő a dzsesszkoncerteket említette. Osz-
tatlan sikert aratott fellépésével Benny Bailey amerikai trombitás, akinek hangja
Armstrongéhoz hasonló és akit az élő zenetörténetben a dzsessz egyik utolsó
klasszikusaként jegyeznek. 
- A kulturális fesztivál zárónapját ugyan elmosta az eső, de a jó hangulat ennek
ellenére felhőtlen maradt. A királyi szakácsok kitettek magukért, a hordókat
csapra verték, szólt a muzsika, így minden adott volt a feledhetetlen, derűs szü-
reti mulatsághoz - vélekedett a rövid értékelés végén a fővincellér, Hartyándi
Jenő. - GÜLCH -

A szavak és (vagy) Bittová 

(Magyar Hírlap, 1998.10.19.)

Amikor Iva Bittová megérkezett Győrbe a koncert előtt néhány órával és senki
sem tudott vele csehül beszélni, a nyelvtelenégtől szenvedett kicsit. A szervezők
elétoltak néhány szendvicset és ügyetlenkedtek a szavakkal. Aztán jött valaki,
aki tudott angolul, később, már vacsora közben jöttek szlovák fiúk is tolmácsolni,
és Bittová nagyon örült, hogy egyre jobban megértik. De jó, talán nemsokára
beállít egy cseh, és akkor igazán az anyanyelvén beszélhet, így örvendezett.
De még hozzátett valamit. Hogyha legvégül csend lenne, akkor érezné egészen
otthon magát.
Tehát a csend. 
Most Bittováról szavakkal kell beszélnem, és ez kínos.
Interjú? Hát azt nem kértem, pedig ott ült előttem és vacsorázott.
Egy döglött rózsabimbó. Mintha valaki folyton csak azt énekelné: döglött rózsa-
bimbó. Beszél egy nyelvet, ért a szavakon valamit, és ha jól csinálja, mindenki
megérti. Szombaton este néhány száz ember Győrben lenyűgözve hallgatta Iva
Bittovát egy idegen nyelven, dallamokból, sikításokból és sóhajokból vett nyel-
ven, amihez vissza kellett térni valami nyelv előtti állapotba. Mondjuk álmodni
kellett nyitott szemmel. (Nem nehéz.) Aztán felállni és kijönni a teremből és úgy
csinálni, mintha a szavak éppen ugyanilyen jók lennének az érintkezéshez (Ez
sem nehéz.)
Elég lett volna Bittovának egy dalt ismételgetnie, vagy egy kitartott hangot, és mi
máris követtük volna, de ő bemártott bennünket a tudat mélységeibe, közben időn-
ként kiröhögte az egész utazást, az ösztönei között idétlenül botladozó embert. 
Számomra akkor kezdődött a koncert, amikor Iva Bittová hegedű- és énekművész-
nővel, valamint a Mediawave Alapítvánv szervezőivel elmentünk vacsorázni a fel-
lépés előtt. Gondoltam, interjút kérek. Néztem a nőt, ahogyan kortyolgatja a borát,
és nyilvánvaló volt, hogy ez nem az az ember, mint aki a színpadon kibújik belőle.
Szemben velem egy cseh állampolgár ül, olyan egyszerű problémákkal, mint hogy
két gyereke van, akiket el kell tartania, közben sok a dolga, de játszani kell, azt
ugye muszáj, aztán pénzre is szükség van, beszéltünk hát a pénzről satöbbi...
És akkor bemondta a csendet. Hogy lehetne most csend is. 
Szüksége lenne még egy üveg ásványvízre, ennyit mondott a koncert előtt. Mint
aki végleg elválik a többiektől,
Egyedül játszott szombat este a Rába moziban. Visított. Pontosabban engedte,
hogy visítson, mutogasson, kitörjön és bármit akarjon az a valaki, aki benne van.
A koncert szinte ugyanígy történik Bittovával, akár a nézővel. Nem olyan vidám
dolog ez. Hagyni, hogy jöjjön belőlünk valaki, hogy pusztítson, ha akar, szégye-
nítsen meg, legyen az ellenségünk, vigyen kísértésbe úgy, hogy esetleg ne is
tudjunk tőle megszabadulni soha.
Bittová azért résen van, nem engedi ki a gyeplőt a kezéből. Ügyesen vezetgeti
a tomboló erőt, és a szakma fortélyaival felvértezve kiaknázza, megzabolázza.
Olyan világba vezet, amelyet mindnyájan ismerünk, meglepetten kapkodjuk fe-
jünket, és már benne is vagyunk, semmi szokatlanság, itthon vagyunk, ijesztően
itthon. Körülbelül olyan ez, mint amikor álomból ébredve az ember megnyugszik.
De a számnak egyszer csak vége lesz, bezárul, és ott vagyunk megint a szavak
között. Olyankor Bittová, a civil ismét szelíden mosolyog a közönségre. Mintha
azt mondaná: „Hát ez történt.” • Bihari László

Iva Bittová groteszk show-ja 

(Magyar Hírlap, 1998.09.24.)

Iva Bittova morvaországi énekesnő holnap este nyolc órakor koncertet ad a győri
zsinagógában.
A klasszikus és a népzene sajátos keverékét művelő hegedűművész és éne-
kesnő Vladimir Vaclarek gitárossal duóban lép színpadra a Mediawave Alapít-
vány meghívására.  Iva Bittova egyedi formanyelvét maga úgy jellemzi, mint
„saját személyes népművészetét”. Az egy kis morva faluban nevelkedett éne-
kesnő kora gyermekkora óta klasszikus, valamint népzenét tanult, később szín-
művészeti képzésben is részesült. Mindez ötvöződik különös előadásaiban,
amelyekben egyszerre hegedül és énekel, miközben olykor maszkot ölt, máskor
karácsonyfaizzókkal ékesített szemüveget vesz fel és groteszk karaktereket ala-
kít. Szerzeményeiben a kelet-európai gyökerekből táplálkozó népzenei dallamok
váltakoznak atonális futamokkal.
Időnként kitágítja a zene határait; vinnyog, ajkaival csettint, nyelvét szájpadlás-
ához érintve berreg, fújtat, mindezt a zene ritmusának megfelelően. Számos
lemez kiadásával nyert elismerést hazájában és külföldön. Sajátos formanyelve
és művészi világa megosztja a közönséget; sokan rajonganak érte, míg mások
riasztónak találják. Bi.L.
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Bemutatkozott Kínában a 
Mediawave-alapítvány  

(Kisalföld, 1998.12.16.)

A Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány Európa számos orszá-
gának közönsége előtt bemutatkozott már. A közelmúltban pedig a magyar népi
kultúra hírnökeként e kis csoport a legnagyobb ázsiai ország felé vette az irányt. 
- Az emberek valójában nagyon keveset tudnak Kínáról, és azok is csupán köz-
helyek - mondta elöljáróban Hartyándi Jenő, a Mediawave-fesztivál főszervezője.
- Az egy hónapos utunknak kettős célja volt: egyrészt a fesztivál megismertetése
az ázsiai országban, másrészt az ott élő művészeknek a felkutatása. A turné
során - melyet pályázati pénzekből tudtunk megvalósítani - szinte valamennyi
tartományi központban felléptünk. A magyar népzene és néptánc mellett egy mi-

28. Dunántúli Független Film-és Videoszemle
Szombathely, 1998. november 27-29.

győri díjazott:
Fődíj: Csáki László: Berlin 
Különdíj: Primusz — Szombathelyi — Vörös: Boka-lábsztori 

nifesztivál keretében vásári komédiát is előadtunk, valamint filmeket és kiállítá-
sokat is megtekinthettek az érdeklődők. Szerencsénk volt Kína kevésbé ismert
tájait is felkeresni, így jártunk Dzsungáriában és Tibetben, de voltunk Kazahsz-
tánban is. Dzsungáriában élnek az ujgurok, amely rokon nép a magyarral. Na-
gyon vendégszeretően viselkedtek velünk, nemcsak együtt zenéltünk, de a két
nyelvben számos közös szót is felfedeztünk. Az előző fesztiválunkon már fellé-
pett egy tibeti énekes, s most sikerült rábukkannunk egy fantasztikus hangú fiúra.
Az ott élő emberek egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy milyen értékek
rejtőznek a környezetükben. 
- Az európaiak számára egyszerűen elképzelhetetlenek az ottani több ezer kilo-
méteres távolságok - avatott be élményeibe Ditrói  Zoltán, a Kossuth rádió szer-
kesztő-riportere, aki félúton Pekingben csatlakozott a csoporthoz. - Fantasztikus
élmény volt látni a Győr nagyságú oázist, amit több ezer éve mesterségesen
hoztak létre. Kevesen tudják azt is, hogy a világ elől elzárt barátságos kínai falvak
a legnagyobb és legdrágább mazsolatermelő vidékek. A Jangce folyó nagy ára-
dásainak következményei sokáig államtitkok voltak. Majd húszéves titkolózás
után derült ki csak az is, hogy az 1976-os árvíz során kétszázezer ember vesz-
tette életét. Az ázsiaiak közlekedési magatartása is lényegesen eltér az európa-
iakétól. A legfontosabb résztvevők a kerékpárosok, akikből a fővárosban naponta
8 millió cirkál. Az ottani autósok nem tartják fontosnak a világítás használatát,
de duda nélkül soha nem indulnak útnak... Vida M.

Dokumentumtöredékek a győri filmezés történetéből:



1999
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Magyarország, Csehország és Lengyelország belép a NATO-ba. ▪ A NATO bombázni kezd
stratégiai jelentőségű szerbiai célpontokat, és 78 nap után akkor hagyja abba, amikor 
Slobodan Milosevic jugoszláv elnök beleegyezik: kivonja fegyveres erőit Koszovóból. ▪ 

29 európai ország írja alá a Bolognai Nyilatkozatot, melynek fő célkitűzése, hogy 2010-re 
létrejöjjön az egységes Európai Felsőoktatási Térség. ▪ Magyarországon is jól látható a teljes

napfogyatkozás. ▪ Az UNESCO Világörökség Bizottságának ülésén felveszik a Hortobágyi
Nemzeti Park egész területét a Világ Kulturális és Természeti Örökségének listájára. ▪ 

Portugália visszaadja Makaót Kínának. ▪ A Szomszédok című magyar teleregény utolsó adása
1999. december 30-án látható a Magyar Televízióban. ▪ Utcai harcok Seattle-ben a WTO ülése

miatt. A következő években erőszakos demonstrációk a WTO valamennyi ülése alatt. ▪ Sir 
Norman Foster sztárépítész tervei alapján elkészül a felújított Reichstag. 

AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI
Stanley Kubrick: Tágra zárt szemek ▪ Nagisa Oshima: Tabu ▪ Paul Thomas Anderson: Magnolia

▪ Sam Mendes: Amerikai szépség ▪ Andy (Lilly) Wachowski & Larry (Lana)Wachowski: Mátrix 
ÖRÖKRE ELTÁVOZOTT

Március 7. — Stanley Kubrick filmrendező (1928)



Kulturális műhellyé válhatna a Rába mozi   

(Kisalföld, 1999.01.02.)

Akad egy hely Győrben, ahol találkozhatnak a kultúrát szerető polgárok, a film-
klubban megnézhetnek egy-egy művészmozit, a vetítés után pedig beszélget-
hetnek a látottakról, vagy éppen a magyar valóságról. Akad egy szellemi műhely,
amelynek léte a piaci átrendeződés miatt bizonytalanná vált. Ha a tulajdonosok
nem rendezik sorsát, félő, hogy a Rába mozi hónapokon belül eltűnik a színről.
A Rába Cinema Kft-n, illetve a mozinak otthont adó ingatlanon a megye és a
város osztozik. Szerettük volna megtudni, hogy a Rába esetében is igaz-e a
mondás: közös lónak túrós a háta? A Rába Cinema Kft. gazdája, a megyeháza,
személy szerint Maurer János alelnök elzárkózott a nyilatkozattól. A tájékoztatást
arra hivatkozva tagadta meg a Kisalföld riporterének, hogy „a nyilvánosság je-
lenleg a megye gazdasági és politikai érdekeit sértené". Ezzel együtt Maurer
János telefonon utasította a Rába Cinema Kft. igazgatóját, Hartyándi Jenőt, hogy
a Kisalföldnek tett nyilatkozatát vonja vissza. 
Hartyándi Jenő, a Rába-Cinema Kft. igazgatója tudomásul vette a megyeházáról
érkező utasítást, és visszavonta a Kisalföldnek tett nyilatkozatát. Győr város pol-
gármestere viszont készséggel beszámolt olvasóinknak a testület elképzelése-
iről. 
- A moziforgalmazás, -működtetés piaci kategória. Nem véletlen, hogy amikor
osztozkodtunk a megyével a működtető kft.-ből gyakorlatilag kivonultunk, csak
minimális maradt. A mozi épületének többségét viszont igényeltük, így az ingatlan
jelenleg is a tulajdonunk. Úgy tűnik a multiplex mozi keltette konkurenciát hosszú
távon nem fogja bírni a Rába, ezért a helyzetét valamilyen módon rendezni kell,
vagy pedig tudomásul venni azt, hogy elhalhat - mondta Balogh József. A pol-
gármester szerint erővel nem lehet irányítani a nézőket, ezzel együtt sajnálatos
volna, ha a negyvenéves épület funkcióját veszítené. Győr jelenleg is keresi a
lehetséges partnereket, konkrét megállapodás azonban még nem született a
filmszínház, illetve az épület hasznosításáról. 
- A városnak nem áll szándékában, hogy a zsebébe nyúljon a Rába mozi meg-
mentése miatt. A kötelező feladatok elől nem kívánjuk a pénzt ilyen célokra át-
csoportosítani, egyébként sem szeretnénk beavatkozni a piaci folyamatokba -
hangsúlyozta a polgármester, de hozzátette, hogy Győr természetesen felelős-
séget érez a Rába mozi iránt.
Az üzemeltető kft. vezetése már többször megkereste javaslatokkal a tulajdo-
nosokat. Hogy kommersz szórakoztatóközpont vagy kulturális centrum lesz-e
az épületben, egyelőre még kérdéses. Ötletek vannak, döntés még nincs. Győr
az elmúlt nyolc évben, vagyonvédelmi érdek miatt, elzárkózott attól, hogy egy
esetlegesen létrehozandó közalapítványba bevigye az épületet. A kft. formát vi-
szont nem a kulturális intézményeknek találták ki, ez vitathatatlan. Itt jönne a
képbe a többségi tulajdonos, a megyeháza, amely nem tartja időszerűnek a nyi-
latkozatot. 
Az épület belső átalakítására egyébként a Kisalföld információi szerint már évek-
kel ezelőtt elkészültek a tervek. Ezek a nagyterem mellett kisebb vetítőtermekkel
és többfunkciós hasznosítással számoltak. A tervek elkészültek, a multiplex mozi
azonban időközben másutt épült fel Győrött. A Rába ezalatt önerejéből próbált
nyitni a művészetszerető közönség felé. Jelenleg művészfilm-ellátású filmklub,
artvideotéka, 2600 kazettás videoarchívum, irodalmi-művészeti folyóiratolvasó
várja a vendégeket. A Pincemoziban a vetítés utána nézők átbeszélgethetik a
látottakat. Ma még megtehetik.  Nyerges Csaba

46. Országos Független Film-és Video 
Fesztivál Debrecen, 1999. április 15-18.

győri díjazott:
Különdíj: Csáki László: Párizs, Berlin, Genova

Mediawave — szépséghibávaL    

(Magyar Hírlap, 1999.04.21.)

Mégis lesz Mediawave összművészeti fesztivál Győrben. Miközben a szervezők
az előző hónapok bizonytalanságai nyomán még mindig nem tudják, vajon a
város vagy Győr-Sopron megye ad helyet a jövőben a világszerte elismert fesz-
tiválnak, a Mediawave kilencedik alkalommal indul egy hetes útra hétfőn - a Rába
moziban, a Xántus János Múzeumban, a zsinagógában, a főtéren, egy közeli
kis faluban, Rábapatonán és a csallóközi Dunaszerdahelyen. 
Hartyándi Jenő, a Mediawave-et működtető civilszervezet főszervezője tegnap
reményének adott hangot: a város és a fesztivál között évek óta feszült viszony
idén rendeződik. Az ötvenkilenc ország alkotóinak részvételével, mintegy ezer
filmből kiválogatott versenyprogramot bemutató seregszemle bizonytalan hely-
zetének valószínűleg az az oka, hogy a Mediawave civilszervezet, önkéntes

munkából hozza létre egy baráti kör, és ez a sajátos jelenség nehezen illeszkedik
a város kulturális intézményrendszerébe.
A fesztivál ráadásul a népi kultúra és a modern művészetek találkozási pontjait
kutatja, így semelyik politikai vagy kulturális áramlat nem érezheti igazán saját-
jának. Az itt évről évre bemutatott alkotások a filmművészet napjainkban háttérbe
szorult áramlataiból kerülnek ki - állapította meg Czabán György, az előzsűri
tagja. Film alatt általában azokat az egész estés játékfilmeket értik, amelyeket a
televíziók és a legtöbb mozi vetítenek, pedig hozzánk Chilétől Kazahsztánig ren-
geteg helyről küldenek olyan filmeket, amelyek nem illeszkednek ebbe a sorba.
Az animációs filmektől a dokumentum- és táncfilmekig, és ezeknek a műfajoknak
mindenfajta keverékéig rengeteg olyan friss szellemiségű és kreatív munka ér-
kezik, amelyek bizonyítják, hogy a mozgóképnek éppen a nehezen behatárol-
ható ágai kínálják a legizgalmasabb élményeket. Czabán példaként említette az
idei programból Milos Radovic Hazám című tízperces jugoszláv játékfilmjét,
amely a háború előtti hónapokban készült, és a televíziós híradásoknál össze-
hasonlíthatatlanul hívebben ábrázolja a Balkánon tapasztalható indulatokat. 
A Mediawave kétnapos konferenciát rendez a Győri Városi Levéltárral és a Xán-
tus János Múzeummal közösen Bűn és bűnhődés címmel, amelynek részeként
kriminológiai szakértők, jogászok és más szakemberek beszélnek tapasztalata-
ikról, továbbá a kivégzések történetét a középkortól napjainkig bemutató kiállítást
rendeznek a Bécsi Kriminalisztikai Múzeum gyűjteményéből, vendégül látják
Heinz Sobotát, a negyven kiadást megért, A kurvapecér című regény német szer-
zőjét, aki a börtönben megírt művében saját múltjáról számol be. 
A távoli földrészek között informális kapcsolatokat szövő mediawavesek legna-
gyobb mutatványa az a tavalyi kéthetes túra volt, amelyben bejárták Kazahsztán
és Kína ujgurok lakta tájait, sőt eljutottak Tibetbe is. A hároméves szervezőmun-
kára épült expedíció során találkoztak Abdullaev Alimjan kilencéves kisfiúval Ka-
raturuk kazahsztáni faluban, aki dermesztő hatást tett rájuk éneklésével. Nem
csak ő lesz vendége idén Győrnek, hanem az ujgur Szürke Farkasok zenekar
is, amely a csíkszeredai Ordasok néptáncegyüttessel lép fel a zsinagógában. 
A furcsaságairól híres fesztivál zárónapján májusfát állítanak a város főterén,
majd országos falubolondja találkozót és versenyt tartanak a Győrhöz közeli Rá-
bapatonán, amelyre férfiak és nők jelentkezését várják a 06-315-664-es telefon-
számon. Ez a szám valószínűleg már nem sokáig tartozik a Mediawave-hoz,
mivel a fesztiválnak székhelyet adó moziüzemi vállalat, a Rába Cinema Kft. és
a Rába mozi a közelmúltban felépült multiplexszel vívott versenyben csődkö-
zelbe került, ezért a többségi tulajdonos megye meg kíván válni az intézménytől.
Dr. Dézsi Csaba András, a sajtótájékoztatón megjelent alpolgármester elismerte,
hogy a város és a fesztivál viszonyát nehéz múlt terheli. Dézsi szerint ennek
okai  félreértésekben és a rossz ínformációáramlásban keresendők, azonban
az alpolgármester kijelentette, hogy a győri önkormányzat hozzáállása idén meg-
változott, ennek tudható be, hogy a város kulturális költségvetésének részévé
tették a civilfesztivált, és idén akkora összeggel támogatják, amely több, mint
amennyit az elmúlt nyolc évben összesen adtak. Még mindig bizonytalan azon-
ban, hogy hol lesz a székhelye a fesztiválnak, miután Győr a tervek szerint meg-
vásárolja a Rába mozit a megyétől. A közeljövőben lebonyolítandó ügylet során
a Rába mozi épületébe a Győri Filharmonikusok költöznek, és bár továbbra is
kívánnak filmeket vetíteni az épületben, a Mediawave-nek valószínűleg távoznia
kell innen. „Nem tudjuk, hogy a megye hajlandó-e megoldani a Mediawave to-
vábbi sorsát, de ha nem, akkor a város mindenképpen orvosolja a problémát” -
állította az alpolgármester. 
Bihari László

345



MEDIAWAVE 1991-1999 „Csak a szépre emlékezem” - kiadványból

346



MEDIAWAVE 1991-1999 „Csak a szépre emlékezem” - kiadványból

347



Újra kaput nyit a Mediawave     

(Kisalföld, 1999.04.21.)

Az évezred kilencedik, egyben utolsó Mediawave-fesztiválját rendezi meg a ha-
sonló nevű nemzetközi vizuális és művészeti alapítvány április 26-tól május 1-
jéig. Mint a szervezők sajtótájékoztatóján dr. Dézsi Csaba András győri
alpolgármester elmondta, az eddigi legnagyobb szabású Mediawave-támoga-
tása idén már külön tételként jelenik meg a város költségvetésében. Jövőre va-
lószínűleg a kultuszminisztérium is képviselteti magát. A rendezvényre ebben
az évben 1053 filmnevezés és 85 egyéb produkció (színházak, kiállítások, kon-
certek) érkezett. Ebből 150 film, 14 kiállító művész, 18 koncert és 5 színházi elő-
adás kerül a közönség elé. 
Hartyándi Jenő fesztiváligazgató tájékoztatása szerint a Mediawave-et idén
három helyszínen - Győrött, Rábapatopán és Dunaszerdahelyen - szervezik.
Győrött a Rába moziban, a város zsinagógájában kialakított Művészetek Szen-
télyében, valamint a Xántus János Múzeumban és a város más kiállítótermeiben
rendeznek programokat. 
A mozi kínálata a Mediawave hagyományaihoz illően kissé eltér a tévében és
filmvásznon megszokott másfél órás játékfilmektől. 

GYŐRI FILMEK GYŐRIEKNEK – 
kiemelés a Mediawave’99 programjából    

(Kisalföld, 1999.04.22.)

A múlt évben alakult Győri Filmalap egyik fontos tevékenysége, hogy fellelje, a
közönség elé tárja és láthatóvá tegye a korábban és a közelmúltban Győrben
forgatott filmeket. Ebből a színes felhozatalból mutatunk meg egy csokrot a me-
gyeház téren felállított óriáskivetítőn. 
Rafinált bűnösök (r.: Molnár György, 1986) Győrben fogatott vérbő dekame-
rontörténet Törőcsik Mari, Kern András, Koltai Róbert főszereplésével. Április
26. (vasárnap), 18.00, megyeház tér 
Fiatal győri filmesek friss filmjeiből
Csepi Balázs: Vámpírsztori - Horváth Szilárd: Creepy & Egyéjszakás kaland &
Our Fire - Kovács Péter: A hosszú álom – Szollinger István: Másik oldala & Vas-
állat - Villányi Dani: Skatulya – Horváth Szilárd & Klancsár Gábor: Csak nő és
férfi - Antal Attila: Vidd magaddal! Április 28. (kedd), 16.00. megyeház tér 
Leptinotarsa, avagy privát nyomozati anyag a krumplibogár titokzatos feltűné-
séről Magyarországon (r.: Buzás Mihály-Szolnoki József)  Április 28. (kedd).
19.00, megyeház tér 
Véletlenül szándékos - új győri játékfilm premierje! (R.: Kollár István, 2008)
Április 28. (kedd), 21.00, megyeház tér  
Kis utazás (r: Buzás Mihály, 2000) Komédia - az első győri nagyjátékfilm! Április
29. (szerda), 21.00, megyeház tér  

Mától szombatig ismét Mediawave Fesztivál
Győrben     

(Népszabadság, 1999.04.26.)

„Mi, szépérzésű emberek maroknyi, elszánt csoportja, mérlegelve kilátásainkat
és a lehetséges alternatívákat, úgy döntöttünk, hogy nem kívánunk átlépni a kö-
vetkező évezredbe. A legkézenfekvőbb megoldásnak az idő megállítása tűnik.
Ez mind ez ideig lehetetlen volt, de most úgy tűnik, hogy egy különleges, eddig
még sohasem látott eljárással lehetőség nyílik erre.” E kissé önironikus, de talán
éppen ezért szimpatikus három mondat egy kiáltvány részlete, az időmegállító

mozgalom fő pillére pedig a ma Győrben kezdődő Mediawave Fesztivál. A „fény-
írók" immár hagyományos éves seregszemléje Közép-Európa egyik legjelentő-
sebb és egyben legsajátosabb karakterű kulturális eseménye. Igazi
összművészeti fesztivál, a filmek dominanciája mellett a programokban rend-
szeresen szerepelnek kísérleti koncertek, színházi produkciók, képzőművészeti
és fotókiállítások, valamint előadások a világ szinte minden részéről. 
Ötvenkilenc ország 1053 nevezőjéből csaknem másfél száz filmet válogatott ki
nagy nehezen az előzsűri, melyet nagyrészt díjmentesen tekinthetnek meg az
érdeklődők. E hatalmas mennyiségből három művet feltétlen érdemes kiemelni.
Milos Radovic alkotása (Hazám, 1997, 10 perc) tömör, szatirikus előképe a mai
jugoszláv helyzetnek, ahol az abszurditás, úgy tűnik, életforma. A brit színekben
induló Dominik Scherrer munkája (Bőrért pokol, 1998, 28 perc) az előzetesek
szerint ambiciózus és eredeti mitológia, filmopera kerekeken, olyan, mint amikor
Arkhaosz találkozik Mad Maxszel Dante Poklába menet. A német Helga Reider-
meister pedig az új Berlin városának építését kritizálja művében (Fények a tá-
volból, 1998, 96 perc), nem annyira az amúgy sem szeretett világ elvesztése
miatt, inkább mert az látszólag túlságosan kíméletlenül tűnik el. 
A Mediawave a kezdetek óta nemcsak mozgóképes seregszemle - az adekvát
zenei vonulat is szerves része. Nem helyettesít, nem(csak) szórakoztat, az él-
ményt teszi teljessé. A zenei események közül kiemelkedik Iva Bittová péntek
esti koncertje. A morva hegedűs tavalyi fellépése az akkori fesztivál sokak szerint
legjelentősebb eseménye volt, aki akkor elmulasztotta, most bepótolhatja. A 13
éve Franciaországban élő kísérletező magyar dzsesszmuzsikus, Szelevényi
Ákos a tegnapi budapesti buli után kedden éppen Győrben fejezi be rövid, de
annál velősebb magyarországi turnéját, megszokott kísérői mellett ezúttal Éri
Péter (Muzsikás) és Benkő Róbert (ex-Dresch Quartet) játszik majd vele. Ezen-
kívül fellép még - a teljesség igénye nélkül - a Grenecsó Kollektíva, a Dél-alföldi
Szaxofon Együttes, Boris Kovac és a Ritual Nova, Otto Lechner Ausztriából tan-
góharmonika-szólóestet ad, Kerényi Róbert és barátai vezetésével csángó tánc-
ház lesz, a legkülönlegesebbnek pedig az ujgur Szürke Farkasok és a
csíkszeredai Ordasok néptánc együttes találkozása ígérkezik.
A szervezők az idén is több olyan ingyenes film- és szabadtéri programot ígér-
nek, amelyek vendégeik, a város és a régió szórakozását szolgálják. Mindezt a
nagy közönségsikert aratott tavalyi kísérletek – májusfaállítás, falubolondja-vá-
lasztás - mintájára. Újdonság még, hogy a korábban megszokott „vidéki” hely-
színek mellett és helyett ezúttal a szlovákiai Dunaszerdahelyen indul be a
fiókfesztiváljuk. J. B. Sz.



Nyitány a fényírófesztiválon    

(Kisalföld, 1999.04.27.)

Tegnaptól egy hétig ismét mindenkié a győri Mediawave. A művészeti csemegék
kedvelői nem panaszkodhatnak a kínálatra, hisz a fényírófesztivál szervezői idén
is seregnyi unikumból állították össze a programot. A nyitónapi tallózásra Har-
tyándi Jenőt, a nemzetközi seregszemle főmindenesét kértük. 
- A kilencedik Mediawave gazdag kínálatát jellemzi már az a tény is, hogy a 150
filmet 59 ország 1053 nevezőjéből válogatta ki az előzsűri. A bejutott alkotásokat
a fesztivál ideje alatt három teremben vetítjük, ahová minden érdeklődőt szere-
tettel várunk. Ahogy azokra a programokra is, amelyek minden évben sajátos
színekkel árnyalják a fényírósorozatot.
A fesztiváligazgató ajánlatában első helyen említette Reményi Attila zeneszerző
a győri zsinagóga tereire komponált, A szentély kiáltása című művét és a távoli
Kazahsztánból érkezett Abdullaev Alimjan együttesének produkcióját. A kilencé-
ves ujgur énekeszseni bemutatkozása minden bizonnyal világpremiernek számít.
Hartyándi Jenő további zenei ínyencségként szólt a Párizsban élő népszerű sza-
xofonos Szelevényi Ákos és az Ausztriából érkező Otto Lehner koncertjéről. Vé-
leménye szerint az osztrák muzsikus „különleges figurája" az európai zenei
életnek. Vakságától megnövekedett érzékenysége, finomsága a zenéjébe ve-
gyített verbális költészet ünnepi élményt ígér. Nemkülönben az ujgur Szürke Far-
kasok zenekar és a csíkszeredai Ordasok Néptáncegyüttes közös műsora.
A fényírófesztiválnak visszatérő vendégei is vannak, így többek között Iva Bitto-
vának, a cseh zene világhírű személyiségének idén is tapsolhat a győri közön-
ség. Hartyándi Jenő a színházi programokból válogatva a kazahsztáni ujgur
zenészek és táncosok színpadi produkcióját, valamint a Bárka Színház Mrozek-
bemutatóját említette. 
Idei különlegesség még az I. Falubolondja Találkozó is, amelyet tucatnyi kísérő-
programmal Rábapatonán tartanak. A fesztiváligazgató külön szólt a hagyomá-
nyos tavaszünnepről és májusfaállításról, amellyel a győri és a városkörnyéki
eladó lányoknak szeretnének kedveskedni. A májusfát gólyalábasok, vásárt ko-
médiások, néptáncosok, a fesztiváIon részt vevő hazai és külföldi muzsikusok
vezetik fel. A tavaszünnep körtánccal és utcabállal zárul. Gülch Csaba

Színes filmkínálat a Mediawave-en    

(Kisalföld, 1999.04.29.)

Az idei Mediawave már tavaly ősszel elkezdődött. Legalábbis a filmeket mustráló
előzsűri tagjainak, akik kilencvennyolc novemberétől éjt nappallá nyújtva egé-
szen márciusig szemlézték az 59 országból érkezett 1053 alkotást. A szigorú -
az egyéni pontozás miatt - valahol mégis személyes rostán 150 film maradt fenn
- tudtuk meg Perger Gyulától.
Az előzsűri néprajzos tagja gazdagnak és kiegyensúlyozottnak ítélte a kínálatot.
Beszámolt arról is, hogy a rendszerváltó esztendők után a kelet-európai utódál-
lamokból nagyon erős „fénnyel írt" anyag érkezett. Majd rövid időszak követke-
zett, amikor a megszokott színvonal hanyatlani kezdett. Idén ismét a régi
dicsőséggel szembesülhetett a gyakorlott ítészgrémium: a keleti film újra meg-
találta helyét és új életre kapott az úgynevezett szociovonulat. Mostani tapasz-
talata szerint a kísérleti korszak véget ért, életszerűvé vált a mondandó, a
korábban hizarrul alkalmazott technika is helyére került. Perger Gyula - mondjuk
így - kedvenceként Marat Magambetov és Sergei Loznista orosz-német szerző-
páros Élet, ősz című dokumentumalkotását említette, amely egy orosz falu min-
dennapjait dolgozza fel klasszikus filmes eszközökkel. 
Az öreg kontinens alkotóin kívül örmény, indiai, japán, kínai, izraeli, kanadai,

Ha nem teszünk valamit, óhatatlanul át-
lépünk a következő évezredbe... 
Fényfárasztó bolondok Rábapatonán 

(Kisalföld, 1999.05.03.)

Az Enesével szomoszédos, agárversenyeiről híres Rábapatonán hamisítatlan
majálisi zsivajjal telt meg a folyópart. A Rába melletti hangulatos vendéglő tera-
szát elözönlő tömeg egyszerre örülhetett a május elsejének, a hirtelen bekö-
szöntött nyárnak és a Mediawave-nek. A Fényírók Fesztiváljának egyik
legnagyobb szabású programját szervezték Rábapatonán, ahonnan ezúttal nem
az agárverseny, hanem a falu bolondja vitte el a község jó hírét. 
Az első ízben rendezett falu bolondja-találkozó előzményeiről a szervező Burás
Misi elmesélte: februárban született az ötlet, a Rába moziban, az évezred utolsó
farsangján. A szervezők ugyanis belefáradtak Nostradamus és más jövendő-
mondók jóslataiba, a jövő évezredre ígért járványokba, globális felmelegedésbe,
az oroszok visszatérésébe és az egyéb komoly kérdésekbe. 
- Úgy döntöttünk, jó nekünk ebben az évezredben, viszont ha nem teszünk va-
lamit, óhatatlanul átlépünk a következőbe. Első hallásra különösnek tűnhet, hogy
mi csak úgy megállítsuk az időt. Nem is sikerült. Bizonyosan állíthatom azonban,
hogy jelentősen lelassítottuk. Mivel a fénysebességet nem tudjuk elérni, nekünk
kell azt megfékezni úgynevezett fényfárasztó eszközökkel - mondja meghök-
kentő komolysággal... 
Az időmegállító program keretében meghirdetett falubolondja-találkozó győztese,
a moldvai Benke Grátzy - ha  kénytelen-kelletlen át is lép a XXI. századba, ma-
gával viszi „fényfárasztó eszközeit": a koronát, a trónt, egy hordó sört (könnyen
lehet, hogy csak a hordót), egy kétszemélyes utazásra szóló jegyet és a jövő
évi  Mediawave programjaira érvényes tiszteletjegyet. Jól szerepelt például a
gladiátorküzdelemben, melynek során véres eszközökkel kellett ledöntenie el-
lenfelét. Fegyverei között akadt felfújható úszógumi, újságpapír és még néhány
más teljesen alkalmatlan készség.
A csirkefogóversenyen a legtöbb tyúkot elfogó hőst jutalmazták, de néhány pon-
tot az is megért, ha valaki a legtöbb szétszórt gyógyszert szedte fel a fűből. A
döntőt okkal hirdették Dózsa György-emlékversenyként. A versenyzőknek egy
elektromos rezsóra kellett ülni. Szerencsére ezúttal Dózsa utódja szabadon dönt-
hetett, hogy marad-e. Általában leszálltak a versenyzők - két-három másodper-
ces mártírhalál után. A falu bolondját négy megtermett férfi a vállán cipelte el a
kocsmáig, ahol a már említett meglepetések várták. Az egész délutánt átfogó
rendezvényt másfajta műsorokkal is színezték, a Vaskakas Bábszínház a Ma-
darak című produkcióiát mutatta be. Kátai Zoltán pajzán bolondénekekkel szó-
rakoztatta a közönséget. 
A programban meghirdették a Dresch-Szőke Duó koncertjét is, ez egyikük tá-
volléte miatt elmaradt. Viszont a falubolondja-találkozó egy spontán verseny-
számmal gazdagodott: „Keresd a Szőkét!" Laczó

amerikai, kubai, chilei, ausztrál és új-zé-
landi filmesek gazdagítják a kilencedik
fényírófesztivál színeit. Hogy a pénteki
ünnepélyes díjkiosztáson kinek terem
babér, arról nemzetközi zsűri dönt. Tag-
jai: Balázs Attila jugoszláviai író, ren-
dező, Kőrösi Zoltán író, a Magyar Rádió
irodalmi osztályának vezetője, Parti
Nagy Lajos író, filmkurátor, Tolnai Ottó
szabadkai költő, kritikus és Vivi Dragan
Vasile román operatőr. 
GÜLCH CSABA
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A szokottnál szerényebb Mediawave 
A magyar filmek az idén sem tolongtak —
Javult a viszony Győr városának 
vezetésével 

(Népszabadság, 1999.05.04.)

Kissé bizarr a helyszín, a rábapatonai Diófa presszó normál üzemmódban puc-
cos falusi diszkó, tükör és műanyag mindenfelé. A ráccsal leválasztott dühön-
gőben ezúttal dzsesszre éhesek ácsorognak, Dresch Mihály fújja is rendesen,
a többiek pedig megpróbálják követni. Odakinn régóta lóg az eső lába, az egyre
gyakoribb villámlás különös díszletet ad a falubolondja találkozó fénypontjához,
az „ország bolondja" koronázáshoz. A töltés túloldalán később afrikai ritmusokra
mozog a tömeg. Az idei Mediawave fesztivál záróakkordjai ezek, hátra van még
többek között egy hajnalba nyúló csángó táncház, valamint az ujgur Szürke Far-
kasok. 
A fesztivál egyre markánsabb zenei programja ebben az évben a szokottnál vé-
konyabbra sikerült, bár azért akadt néhány emlékezetes koncert. Szelevényi
Ákos népes kíséretével Budapest után kedd éjjel az egykori zsinagógában ismét
nagyot alakított, még ha magyar népzenei gyökerű free dzsessz muzsikája nem
is volt mindig kellően szerkesztett, és a technikusnak sem sikerült mindig a hang-
szerek közötti egyensúlyt megteremtenie. A hét vétvégi fő attrakció, a morva he-
gedűs Iva Bittová az elmúlt egy év alatt már negyedszer lépett fel Győrben,
valamennyi alkalommal zajos sikert aratva. A gitáros Vladimír Václavekkel közös
koncertje a mostani fesztivál talán legjelentősebb zenei eseménye volt, ez a tes-
tével is zenélő hölgy olyan szintű előadó, hogy még gyengébb produkciói is re-
veláció erejűek. Az előzetes várakozásokhoz képest halovány teljesítményt
nyújtottak az ujgur Szürke Farkasok, igaz, a kínai hatóságok csak a zenekar
felét engedték el Magyarországra. Egy másik élményeséIyest, az újvidéki Boris
Kovac és a Rituál Nova fellépését pedig a jugoszláv háború miatt voltunk kény-
telenek nélkülözni. 
A Mediawave azonban mégiscsak alapvetően „,fényíró" fesztivál, persze nem
amolyan hagyományos filmszemle. Itt szinte kizárólag a nagy nemzetközi sztár-
parádékról kiszorult mozgóképes műfajok - animációs, kísérleti-, dokumentum-
és rövidjátékfilmek - a dominánsak. A klasszikus mozi- és tévéműsor iránt ke-
vésbé érdeklődő, vagy abba egyenesen beleunt néző itt olyan műveket láthatott,
amilyeneket máshol soha. Meghökkentő formai gazdagság, a filmes műfajok
szokatlan és izgalmas keveredése, mindez zömmel 5 és 30 perc közötti terje-
delemben. A holland kísérleti filmtől a japán dokumentumfilmeken keresztül az
ausztrál kisjátékfilmig üdítő produkciók sora, egy nyitottabb szellemiségű televí-
ziós csatorna sokat tudna belőle profitálni: igaz, mindez a nálunk meghonosodott

német típusú kereskedelmi tévémintába aligha fér bele. 
Az idei filmkínálat a szakemberek szerint a korábbinál magasabb és egyenlete-
sebb színvonalú volt. A szovjet utódállamokból érkező művek mintha beálltak
volna egy stabil szintre, a legjobb lírai, meditatív alkotások ma kétségtelenül
ebből a térségből érkeznek. Nagyon megerősödött a német jelenlét, az ausztrá-
loké már szokottan izmos, a dél-amerikaiak korábbi intenzitása mostanság alább-
hagyott, Afrika filmművészetét pedig eddig nem sikerült még itt bemutatni. A
magyar filmek az idén sem tolongtak, tavaly indítottak ugyan miattuk egy külön
programsorozatot, de a szervezők szerint olyan szegényes a kínálat, hogy a
fesztiválra jelentkező filmek színvonala nem teszi lehetővé az ilyen jellegű lobby-
zást. Érdekes jelenség, hogy a kísérletező, vagy az úgynevezett szerzői filmek
alkotói körében már nem divat látványosan hátat fordítani a közönségnek. Több-
ször szólt a filmek végén vastaps, ez ebben a műfajban teljesen szokatlan. 
Kissé régimódi, de belakható épület, három vetítővel, tágas társalgóval, középen

a levegőt egymás elől elszívó óriás gumifigurákkal — a Rába mozi az idén végre
megfelelő helyszíne volt a fesztiválnak. Levegős, átlátható, további sorsa viszont
bizonytalan. A tavaly ősszel átadott győri plaza, illetve a falai közt üzemelő mul-
tiplex mozi erősen visszavetette e hagyományos filmszínház látogatottságát: a
Rába Cinema azóta gyakorlatilag folyamatosan veszteséget termel. Ha jelenlegi
tulajdonosai, a megye és a város a híreknek megfelelően túladnának rajta, köny-
nyen lehet, hogy a Mediawave fedél nélkül marad. A többi kulturális intézmény
a városban egy Ilyen jellegű seregszemle és fesztivál központjának teljességgel
alkalmatlan.
A fesztivál pénzügyi helyzete—ehhez a szervezők már hozzászokhattak — fo-
lyamatosan változik: hol pozitív, hol negatív irányban. Egy hónappal ezelőtt ko-
molyan kurtítani kényszerültek a programokat, hiába szerettek volna például egy
komoly, húzós dzsesszkoncertet rendezni, mondjuk John Zorn részvételével, a
25-30 milliós büdzsé ezt egyszerűen nem bírta el. Állandó problémájuk, hogy a
legtöbb pályázatról minden évben márciusban vagy áprilisban döntenek. Nehéz
úgy programokat szervezni, hogy csak az utolsó pillanatban tudják biztosan,
mennyi pénz áll a rendelkezésükre. A Mediawave és a város vezetésének vi-
szonya az idén jelentősen javult, az új, kulturális ügyekért is felelős alpolgármes-
ter végre megfelelő partnernek bizonyult. Úgy tűnik, így most több pénzt kapnak
az önkormányzattól, mint a korábbi nyolc évben együttvéve. (Jellemző, hogy
végső döntés csak a május 9-i közgyűlésen várható.) 
A konkrétumokat kedvelői számára pedig a végére néhány adat: az idei Media-
wave fesztivál körülbelül 150 filmből álló kínálatát 59 országból érkezett 1053
mű közül válogatta ki az előzsűri. A hat nap alatt ezenkívül huszonnyolc koncer-
tet, hét színházi előadást, egy nemzetközi konferenciát tartottak, valamint nyolc
kiállítást nyitottak meg. A fesztivál fődíját Marat Magambetov és Szergej Loznista
Élet, ősz című filmje kapta. További fontosabb díjak: Milos Radovics: Hazám
(legjobb rendezés), Menhaj Huda: Ugorj fiú, és Thomas Barina: Szezonvég (leg-
jobb fikciós film), Tóth Pál: Egy újabb nap (legjobb animációs film), Frances Cal-
vert: Repedések a maszkon (legjobb dokumentum-film), Andrej Kudinenko:
Valentin Vinogradov álmai (legjobb kísérleti film), Dave Ainley: Szappan (Legjobb
elsőfilmes). Nyakó Júlia (legjobb színészi alakítás), Sorín Dragoi (legjobb ope-
ratőr). 
Jávorszky Béla Szilárd 
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sítható választ. Ebben az esetben felfigyelt egy rítusnak beillő műveletre, az in-
haláló asszonyok sétájára. Egy teáskanna formájú képződmény gőzölgött a
terem közepén, és kendővel borított fejjel sétáltak körbe a betegek egy-egy dalt
énekelve — az előírás szerint. Énekelni kell, hogy a gőz átjárja a tüdőt. Mindenki
mást-mást énekelt és lassan araszolgatott. Kész a jelenet. Audrius Stonys litván
filmrendezőnek már csak rögzítenie kellett, amit az élet produkált. 
Figyeltem ezt az átlagosnak látszó fiatalurat, kócos, göndör hajával, nikotintól
kormos fogaival, lestrapált ruháival, a hír járja róla, hogy néhány évvel ezelőtt
stoppal érkezett meg Litvániából, így hozta első filmjét. Egy másik dokumentum-
filmje öreg, teljesen magányos, Litvániában élő grúz férfiról szól, aki a forgatás
után kevéssel meghalt. A férfi szklerózisban szenvedett és büdös volt, kerülték
az emberek, csak a svábbogarak verték fel a ház nyugalmát. A romok apostola
— így nevezte el a rendező — örült, hogy legalább van körülötte élet. Audrius
grúz nyelvű szépirodalmi szöveget olvastatott fel egy színésszel, hogy a nyelv
mint zene szolgáljon a képekhez. A felolvasott Szív című regény egy másik ma-
gányos hősről szól, akinek felnyitják a mellkasát és kiderül: nincs szíve. A film
szereplője erről az utómunkálatról már nem tudott. Audrius azért a csodáért me-
sélte mindezt, ami a munka befejeztével történt. Filmjének szereplője halálakor
úgy végrendelkezett, hogy testéből vegyék ki és szülőhelyén, Grúziában temes-
sék el a szívét. Audriusról nem tudok ennél sokkal többet mondani. Másnap este
láttam őt, amikor egy itt kialakult társaságban ült, a volt Szovjetunió területéről
érkezett művészek találtak egymásra a büfében. Jókat derült, önfeledt volt. Kör-
beadtak egy üveg vodkát, meg néhány szendvicset, fecserésztek, mint régi is-
merősök, pedig soha nem látták egymást. Más nem történt. 
Ezek a filmek felébresztettek bennem valamit. A fesztivál előrehaladtával egyre
kevesebbet aludtam, olyan emberekkel beszélgettem órákat, akikkel Pesten
szólna sem állok, és olyan emberek fedeztek fel bennem rokon lelket, akiket
nem ismertem idáig. Többen arról számoltak be, hogy kimerültségük ellenére
nem éreznek fáradtságot, és annyi emberrel beszélgettek komolyan, mint
amennyivel Pesten hónapok leforgása alatt sem. Az utolsó nap, utolsó óráiban,
kajával, piával, vallomásokkal, tánccal és nőkkel megrakott éjszaka, odalépett
hozzám egy húsz év körüli fickó és a legalapvetőbb kérdésekig jutottunk pilla-
natok alatt, mintha közelről ismernénk egymást. A fesztivál záróünnepségén Tol-
nai Ottó, a zsűri tagja elmondta, hogy ő mint jugoszláviai menekült nem szívesen
vállalt nyilvános szereplést idáig az egész hét alatt, mert úgy érzi magát, mint
akit bombáznak. Egyre többször hallom, hogy az idő megállt, hogy a világ vé-
géhez közeledünk, amit Budapesten, tavasszal, békeidőben nem tudok komo-
lyan venni, de érdekes módon itt, a fesztiválon mégis megrendülten, sóvárogva
néztem a dokumentumfilmeken a kis zárványokban megmarad, természetes
környezetben élő közösségek életét, és ilyenkor döbbenek rá, milyen iszonya-
tosan távolra kerültünk az élet természetes ritmusától, a külső és belső harmó-
niától. 
Vannak, akik alternatív életformákba menekülnek, mint az osztrák Mutoid Waste
Company, ez az anarchista, szegénységet vállaló nomád csoport, amely az
olaszországi Rimini körzetében él. Egyike azon közösségeknek, amelyek talált
vashulladékból gépeket állítanak elő, és maguk szervezte showműsorokban lép-
nek fel velük. A Mediawave-en vetített róluk készült riportfilm tanúsága szerint
nem kell sok ész a produkcióik befogadásához, ezt ők is tudják. Karóba húzott
és ökörként lángon kisütött Volkswagen bogár, amelyet egy másik gépember te-
kerget, lépegető gépi kutya, no meg tűznyelők és gépzene. A fafűtéses lakóko-
csiban vándorló fiatalok szabad ég alatt, ingyenesen megtartott
performanszainak nincs egyéb üzenete, mint hogy élj szabadon, gyűjtögetéssel
vesztegesd az életed, vesd meg a gépet és szeresd a másikat. Emlékszem egy
áruházból való kézikocsiban napozó lányra a filmen, akinek semmi dolga nem
volt azon túl, hogy a többiekkel együtt örüljön a napsütésnek. A film gyér számú
közönségének körében némi nyugtalanságot keltett az üzenet, mert a szabad
és önfeledt ember látványa sóvárgást ébreszt manapság, de hát kinek van kedve
két hétig ugyanazt az alsónadrágot hordani, fát gyűjteni és bizonytalanságban
élni. Ennél sokkal idegesítőbb számomra az, amiről a filmen beszámoltak, hogy
Európában egyre kevesebb az olyan szabad közterület, ahol egyáltalán felléphet
egy ilyen csoport, és a művészek lakta foglalt házak korszaka is leáldozóban
van már, mert sorra elüldöznek mindenkit, aki nem hajt hasznot. 
Mintha ez a törvényszerűség fojtogatná a Mediawave-et is. A fesztiválnak otthont
adó mozi a csőd szélére kerül, miután Győrben megnyílt egy multiplex. A fesztivál
szervezői közül többen itt dolgoznak, talán már nem sokáig. Ha bezár a mozi.
nem Iesz munkájuk, és senki sem tudja megmondani, hol lesz jövőre Mediawave.
Hogy lesz-e egyáltalán hely, ahol néhány száz ember még egymásra találhat.
Bihari László

Élet a Földön 

(Magyar Hírlap, 1999.05.08.)

Az elmúlt vasárnap hajnalban üldögéltem a győri Rába-parton mint az éppen
befejeződött Mediawave fesztivál látogatója, és sehogyan sem akartam a hotelba
térve aludni. Az óvárosi házak üdén és elégedetten fogadták a hajnalt, számukra
nem hozott mást a felkelő nap, mint az elmúlt évszázadok bármelyik reggele.
Én viszont megtorpantam, már megint, Mediawave után. 
Miért ér mindig ugyanaz a rádöbbenés, ez a nehezen körülírható élmény, ami
felforgat, és mégis nyugodtabbá tesz, mint bármi más egész évben? Mondjuk
az akasztófakötél látványa? Igen, az egyik kora délelőtt — tizenegykor — meg-
reggelizve, szórakozottan bepillantván a fesztivál valamelyik kiállítására, a Xán-
tus János Múzeumba láttam az akasztófakötelet. Nem is a kötél, hanem az a
halványszürke zsírlerakódás a nyakaktól. A Bécsi Kriminalisztikai Múzeum A bűn
és a büntetés évszázadai a középkoról a második világháborúig című gyűjte-
ményéből való ez a darab. Kicsivel arrébb tömeges akasztásról készült fénykép
a náci uralom utolsó napjaiból, rajta harmincas, jólöltözött férfi fegyelmezetten
néz szembe a kamerával és kiált valamit. De vajon mit? 
Mondjuk ezt: élet! 

Az idei fődíjas orosz—német koprodukcióban készült dokumentumfilmjének
címe: Élet, ősz. Fekete-fehér képek egy kis hegyi falu világából, mindegyiknek
címe is van. Például: Beszélgetés. Két öregasszony fecseg a mezőn. Jár a szá-
juk, de nem halljuk a hangjukat, pedig közel vannak. A mellettük botjára támasz-
kodó férfi a levegőbe néz, arcán az elmúlt élet rezdüléstelen nyugalma. Mit hall?
A beszélgetést valószínűleg nem, ahogyan a néző sem, mert különös módon
csak a távolban botorkáló marha nyakán a kolomp kongása hallatszik. Ezt a nyu-
galmat később még egyszer láttam, ezúttal élőben. Zerkula János, a népzené-
szek nagy öregje Gyimesközéplokról jött feleségével a Mediawave-re. A műsorát
már megtartotta szerdán, de azért minden este elővette a hegedűjét. Szombat
délután a rábapatonai Diófa vendéglő udvarán történt, hogy közelebbről nézhet-
tem félórán át. A vendéglőben és környékén, a Rába töltésének mindkét oldalán
több száz ember pihente ki az egyhetes fesztivált. Zerkula János kalapba, évti-
zedek alatt testéhez nőtt szürke öltönyben, féltucatnyi hallgató előtt dolgozat,
tehát ugyanazt a dallamot eljátszotta vagy ötvenszer. De az arca! Megbarnult,
redős, alig mozgó, mint egy hársfa törzse. Egész testével kíméletesen bánt, a
lábát e félóra alatt meg sem mozdította, míg az arca apró rezdüléseivel dúsította
a zenét, kiegészítette a tekintetével és az ismételgetett dallamnak folyton új színt,
érzelmet adott. A forgatagot maga körül észre sem vette. A szeme alatt, mint egy
mosoly, játszott a délutáni nap, az elmúlt idő lerakódott ezen az arcon és sugár-
zott belőle. Aztán letette a hegedűt és a mozdulatait leső fiatal furulyás szemébe
nézett, érti-e a lényeget. Apró mozdulat. Mellette az ütőgardonos tinédzser lány
óvatosan odanyúlt az öreg térdén nyugvó kezéhez, és lepöccintette Zerkula ci-
garettájáról a hamut.
Marat Magambetov és Szerpej Loznista előbb említett fődíjas filmjében éppen
az a csoda, hogy az élet besétál a jelenetbe egy tehén képében, belebőg mond-
juk a tangóharmonikás előadásába egy másik jelenetben, sőt, megáll mögötte
és láthatóan zajlik valami a fejében, azért bőg. Miért szól a zene évezredek óta
és miről, ez ugyanolyan rejtélye a jelenetnek, mint az, hogy mit gondol a tehén,
amikor bőg. 
Megráz minden olyan dokumentumfilm, amely a hétköznapokból csinál csodát
primitív eszközökkel. Megállítja az időt a Kikötő című tízperces lettországi mű,
amely egy szanatórium termálfürdőjéből vett képekből áll. Egy kéz a víz alatt,
maga az emberi kéz, amely lebeg az évszázadok alatt megérlelődött ásvány-
vízben, buborékok játszanak rajta, és a kéz nem mozdul, legfeljebb rezdül néha.
Csendes képek, vesztes, meggyötört testek. 
Megkérdeztem az alkotót, hogyan találja meg a témáit. Nem adott rá általáno-
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Nem akarnak átlépni 2000-be - Győri kiált-
vány az idő megállítása érdekében 

(Népszabadság, 1999.05.12.)

Meg kell állítani az időt, ha nem akarjuk, hogy az ember korábbi természetes
élete medréből teljesen a partra sodródjon, végérvényesen elveszítse önmagát,
s egy globális massza jól manipulálható, egyéniség nélküli eleme legyen - így
fogalmazott az idő megállításáról szóló győri kiáltvány kezdeményezői közül az
a három, a kor normái szerint már csak részben fiatal értelmiségi, akikkel e moz-
galom ürügyén az ezredvégi aggodalmakról beszélgettem.
A Mediawave, a Fényírók fesztiválja keretében meghirdetett mozgalom eszmei-
ségét Buzás Mihály fogalmazta meg, aki harmincéves televíziós vágó-szer-
kesztő, s a nyáron kezdi első nagyjátékfilmje forgatását a Magyar Mozgókép
Közalapítvány támogatásával. A második évezredben maradni szándékozók kö-
zött található Perger Gyula néprajzkutató, valamint Hartyándi Jenő, a Mediawave
fesztiváligazgatója is.
- Különféle fénylassító és fényfárasztó technikai eljárásokat próbáltunk ki az idő
megállítása érdekében - mondja Buzás Mihály, a sokak által „halálosan komoly
bolondságnak” tarott mozgalom kiáltványának stílusában és szellemében – Az
idő még nem állt meg ugyan, de jelentősen lassult.
Arról beszélgetünk, miért is félnek a harmadik évezredtől…
- Észrevétlenül is kialakul az emberekben egy olyan magatartás, amely leginkább
az öncenzúrához hasonlítható.
- A néprajzkutató szerint két generációval régebben a városban és a falvakban
lakó emberek életük minden szakaszát - még annak záró eseményét, a halált is
- természetesnek fogadták el. Ma azonban a negyvenöt év felettieknek egzisz-
tenciális félelmeik vannak, s a bizonytalanság, a feleslegesség érzete következ-
tében nem tudnak természetesen megöregedni. Sőt a haláluk sem a természet
rendje szerinti megbékélést hozza el, mert életük befejező szakasza hiányoktól
vészterhes, s nem érezhetik úgy, hogy elvégezték a dolgukat a világon.
- Az ember örökös társadalmi bűntudatban él, úgy érzi, lemarad attól a világtól,
amellyel a társadalom haszonelvű világképe értelmében muszáj lépést tartania
- veszi vissza a szót Buzás Mihály. 
- A sürgetés kényszere belehajszolja egy számára eredendően idegen közegbe,
ahol bizonytalanul, önmagát megtagadva létezik.  Szinte havonként kell cserél-
nie, felújítania számítógépes programjait, hogy ennek az önmagában sem ter-
mészetes kommunikációs eszköznek a segítségével érintkezni tudjon a
barátjával, az üzlettársával, vagy megteremtse pótszereit a virtuális világban.
- Az embereket rettentően fárasztja ez a teljesítménycentrikus világ - állítja Perger
- Védekezésünk egy apró, kényszerű jele, elhitetik velünk: ez már valami esély-
egyenlőség jele a világon. Márpedig ez a massza nem közösség, legfeljebb egy
jól menedzselt marketingkultúra tartja össze. Ráadásul a demokratizmus látsza-
tát kelti, noha a fogyasztók mindig csak alattvalói lesznek a haszonélvezők által
kitalált kínálatnak. Soha nem kerülnek a massza centrumába.
Itt közbevetem: ha az emberiség jelentős része elfogadja ezt a neki kínált világot,
megfelel neki, hogy egy globalizált massza egyenrangúnak látszó eleme legyen,
szabad-e, lehet-e az ellen hadakozni, s ha igen, akkor milyen eséllyel, mi módon. 

Az utolsó mozielőadás  

(Kisalföld, 1999.05.28.)

Mozibúcsúztató: közel négy „boldog" évtized után elérkezett az utolsó előadás.
Júniustól bezár az ország egyik legnagyobb hagyományos filmszínháza, hiszen
a Rába neve - a Plaza győri megjelenése előtt - a három legeredményesebb
hazai intézmény között szerepelt. A mozit működtető kft. vezetője Hartyándi Jenő
két évvel ezelőtt már a megoldásokon gondolkodott. 
- Terveket készíttettünk, miként lehetne a Rába többtermes, korszerű, művé-
szetközpontú mozi. A megvalósításban saját pénzből csak kis lépésekkel tudtunk
haladni. Megnyílt a művészmozi, amely klubként is működött, alapítottunk egy,
az országban egyedülálló artvideotékát, illetve Mediawave-archívumot, amely
mára 3700 filmmel büszkélkedhet. Lépegettünk, de a kft. költségvetéséből csak
ennyire futotta. 
A folyamat itt elakadt. A Plaza színrelépésével a nézők egy része elpártolt a bel-
városi mozitól. 
Kár érte, vélekedik Hartyándi Jenő, hiszen a város kevés hasonló befogadóterű
kulturális intézménnyel rendelkezik. Persze a hagyományos filmszínház elköte-
lezettjei nem adják fel és elképzeléseiket, terveiket a megyei önkormányzat is
támogatja. Létrehoztak egy közalapítványt, amely az elmúlt két esztendőben
megalapozott vonalat tovább támogatná, segítené. A forma - mozi, kamaraszín-
ház, kulturális kávéház - már kialakult, egyedüli kérdőjel a hely fölött lebeg. Re-
ményeik szerint nem sokáig, hiszen ősszel újra indulnának. 
- Tehát nem temetünk, csak elköszönünk. Május 30-án búcsúelőadásra hívjuk
nézőinket, barátainkat. Stílszerűen Peter Bogdanovich amerikai filmrendező Az
utolsó mozielőadás című filmjét vetítjük. Aki még mostani formájában szeretné
látni a legendás Rába mozit, az jöjjön és velünk együtt búcsúzzon felejthetetlen
szerelmeink és filmélményeink helyszínétől. – GÜLCH –

- Úgy gondolom, csak egy saját kultúrájában megerősödő nemzet élheti túl a
hagyományvesztő globalizációt - válaszolja Hartyándi - Mi erre törekszünk, de
ki tudja, igazunk van-e? Észre akarja-e venni az ember, hogy a könnyen meg-
szerezhető kommerszért cserébe önmagát veszíti el végérvényesen?
Buzás Mihály szól közbe: 
- Márpedig ha az embernek nincs megalapozott, erős értékrendje, akkor könnyű
manipulálni. Könnyű eladni minden terméket, legyen az mosópor vagy valami-
lyen szélsőséges ideológia. Különösen a Kelet és a Nyugat kultúrájának ütkö-
zőzónájában, Magyarországon. 
Buzás Mihály ehhez még hozzáteszi: az ő korosztálya éppen akkor lépett át a
kezdő felnőttek táborába, amikor megtörtént a rendszerváltás. 
- Az előző rendszer letudta az iskoláinkat, papírt adott az érettségünkről, de az
új társadalom már nem fogadta el ezt a korábbi normarendszert hordozó útra-
valót. Ott álltunk kisemmizve, újra fel kellett építenünk önmagunkat - mondja. 
- Az időt akarjuk megállítani, nem a magunk fejlődését. Mi ebben a megállított
időben szeretnénk megöregedni, s eljutni addig, amikor szép csendesen elfogy
az életünk. Nem attól félünk, hogy mi nem felelünk meg majd a következő évez-
rednek - önmagunkkal teljes mértékben meg vagyunk elégedve -, hanem attól:
a jövő nem felel meg nekünk. Hajba Ferenc
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Bakonyaljai vigasság a megye határán   

(Kisalföld, 1999.10.11.)

A nyáron áthelyezett megyehatár is hozzájárult ahhoz, hogy az egymáshoz közel
fekvő öt település - Écs, Ravazd, Románd és a nemrég csatlakozott Lázi és Ba-
konypéterd először szervezte meg együtt a hétvégén a Bakonyaljai Vigasságok
elnevezésű kétnapos rendezvénysorozatot. Két falu képviselő-testületének ve-
zetőjével a programokról és a tervekről beszélgettünk. 
A műsorokat felsoroló meghívót és a Bab Társulat vásárikomédiás felvonulását
látva rögtön szembeötlenek az egyezések - a rendezvények stílusa nagyon ha-
sonlít a nemzetközi hírű győri Mediawave-éhez. 
- Valóban, Hartyándi Jenő keresett meg minket a Mediawave Alapítványtól - szö-
gezte le Szőlősi Zsuzsanna, Lázi alpolgármestere - Ötletének lényege az volt,
hogy a Balaton-felvidék nevezetes nyári eseményének, a Művészetek Völgyének
mintájára állítsuk össze a programot. Az általa ajánlott műsorrendet természe-
tesen kiegészítettük a helyi szokásokkal. 
- A Kapolcsi Napokhoz képest az a különbség - tette hozzá Müller Gábor, Ro-
mánd polgármestere -, hogy nem a fővárosiakat akarjuk idecsábítani, inkább azt
szeretnénk, ha a győriek számára válna vonzóvá vidékünk.
- Éppen a Bakonypéterd határában lévő, Románddal közös focipálya mellett ál-
lunk, a falubeliek kötélhúzáshoz készülődnek. Melyek voltak azok a mozzanatok,
amelyek idén jól sikerültek és ezért hagyománnyá válhatnak, és mi az, amin jö-
vőre változtatnának?

Partra sodort tengeri csillagok   

(Kisalföld, 1999.10.25.)

Az épület tulajdonosa, a megyei önkormányzat a közelmúltban hozta létre a
Mozgókép-, Művészeti, Oktatási és Ifjúsági Közalapítványt, amelynek célja, hogy
életet leheljen a katakombarendszerbe. A füstös félhomályban emberek beszél-
gettek az asztalok körül, a falakon képek, kézművesereklyék figyelték, ahogyan
a vetítőterem is lassan megtelik a mozgókép szerelmeseivel... 
Ivanics Ferenc, a megyei közgyűlés első embere szerint kell lennie minden vá-
rosban egy ilyen helynek, amely az elvetett mag szívósságával lassan gyökeret
ereszt, és „termésével" az embereknek ad táplálékot. 
Az artmozi és klub valóban a föld alatt várja az érdeklődőket, így egyfajta szim-
bólumként példázza azt is: a Rába mozi megszűnésével és a művészfilmek hát-
térbe szorulásával mélypontra jutott az önkifejezésnek azon speciális ága, amelyet
úgy hívunk, mozi. De ahogy újból leforgott „az utolsó mozielőadás" (vagyis az a
film, amely a Rába mozi utolsó vetítési napján félbeszakadt), úgy lehet hinni azt
is, hogy ismét fény és lencse alá kerülnek azok az alkotások - értékek -, amelyek
régóta várnak egy helyre.
Hartyándi Jenő az artmozit Győrkös László emlékének ajánlotta, mert mint
mondta: az ő szellemiségéből élnek ők is, a helyiség működtetői. S. Á. 
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29. Dunántúli Független Film- és VideÓszemle Győr, 1999. december 13-15.

győri díjazottak:
Legjobb dokumentumfilm: Szolnoki József (Écs-Bábolna): Pannon halom 
Legjobb animációs és kísérleti film: Csáki László és munkatársai (Mosonmagyaróvár-Budapest): Hat nap, Három négy, 7.00 
A Mediawave legjobb dokumentátora: Magyar Attila — Kiszer Barbara (Salföld): Tánc az éjszakában ▪ Magyar Attila — Váradi Gábor — Sal Imre (Salföld-Szom-
bathely): Bilibáncs '98 
Elsőfilmes díj: Gaál Márton (Pécs-Győr): Röviden Adyról ▪ Baglyas György — Szeift Ákos (Rábapatona-Dunaújváros): GY.U.R.O.K. 
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2000
ITTHON ÉS A VILÁGBAN TÖRTÉNT 

Egy ritka együttállás látható újholdkor. Az 1781-ig ismert összes égitest és a Nap egy vonalban
helyezkedik el. ▪ A Kurszk orosz atom-tengeralattjáró teljes legénységével elsüllyed a Barents-

tengeren. Budapesten megkezdődik a Nemzeti Színház építése. ▪ A Budapesti Építész Ka-
mara kizárja tagjai sorából Siklós Mária építészt, az új Nemzeti Színház tervezőjét. ▪ Bill

Clinton amerikai elnök az amerikai elnökök között elsőként a kommunista Vietnamba látogat. ▪
A szatmári szilvapálinka kiérdemli a földrajzi eredetvédelmet, vagyis hungarikum lesz. ▪ A

2000. év bélyegkülönlegessége az ezredforduló alkalmából megjelenő bélyegblokk. Ennek fő
motívuma az univerzum részeként ábrázolt 2000-res szám és benne a „kék bolygó". ▪ A Vörös-
kereszt jelentése szerint ebben az évben a világon 752 katasztrófa történik, ami több mint 10
millió embert érint. ▪ Augusztus végén kigyullad az osztankinói tévétorony. A tűz 450 méteres

magasságban tör ki, 100 méterrel a közkedvelt „Hetedik mennyország" étterem fölött. 
AZ ÉV NAGYJÁTÉKFILMJEI

Wong Kar-wai: Szerelemre hangolva ▪ Alejandro González Inarritu: Korcs szerelmek ▪ Ridley
Scott: Gladiátor ▪ Kinji Fukasaku: Battle Royale 

ÖRÖKRE ELTÁVOZOTT 
február 11. — Roger Vadim francia filmrendező (1928) ▪ február 19. — Friedensreich Hunder-

wasser osztrák építész (1928) ▪ július 16. — Petri György Kossuth-díjas költő, műfordító, 
újságíró (1943)



A hétvégi táncos rendezvények, 
koncertek szinte mindig telt házasak 
Csemegék a Rómer-házban 

(Kisalföld, 2000.01.21.)

Változások és állandóság jellemzi az egykori Rába mozi örökébe lépett Rómer-
ház Alapítvány közel két hónapos történetét. Az első „keresztelő" - Mozgó Ház
- után hamarosan új nevet kellett választani, hiszen hasonlóval már működik egy
közérdekű filmes szervezet. A kuratórium elnöke Turbók Arnold Bertalan helyett,
aki más beosztása miatt lemondott tisztéről, Perger Gyula személyében új vezető
került az alapítványi grémium élére. 
Színes és állandó viszont a Rómer-ház kulturális programja. A népszerű filmes
sorozatok, klubvetítések mellett egyedi alkalmakkal, sajátos mozicsemegékkel
próbálják a győri Teleki utcába szoktatni a közönséget. Hartyándi Jenő, az ala-
pítvány nagy tapasztalattal rendelkező „ügyvezető" motorja szerint legalább egy
esztendőre van szükség, hogy azt mondhassák: „No, ez így működik." 
A hétvégék általában a fiataloké. A táncos rendezvények, koncertek szinte kivétel
nélkül telt házasak. Ahogy a kézművességre alkalmat kínáló Pinceműhely is. 
Hét közben a másként értékes kultúra és művészet felé irányítják a közönség
tekintetét. Ilyen például az Átvitt értelem sorozat, amelynek vendégeként - többek
között - Barsi Ernő néprajztudóssal, Makovecz Imre építésszel és Markó Iván
balettművésszel találkozhattak az érdeklődők. Ezek mellett az egyedi, különleges
alkalmak mellett szeretnének egy közösségi beszélgetést meghonosítani. Ahogy
már teszi ezt az Angyal Armand Asztaltársaság, amelynek tagjai hetente össze-
ülnek és különféle témákról cserélnek véleményeket.
Hartyándi Jenő a közeljövő különleges eseményeiből is említett néhányat. Ja-
nuár második felében a világhírű bosnyák rendező, Emír Kusturica alkotásaiból
láthatnak válogatást a Rómer-házi filmbarátok. A program része az a január 22-
i koncertcsemege, amelyen a Kusturica-filmek zenészei - Boban Markovic és
zenekara - muzsikálnak a közönségnek. 
Ehhez hasonló „ásznak" ígérkezik a népszerű Ghymes együttes februári hang-
versenye. Idén sem marad el a jelmezes farsangi bál, amelynek házigazdája a
Rómer-ház és az Angyal Armand Asztaltársaság.

Az első győri gyártású mozifilm 
Kis utazás a rendező koponyája körül

(Kisalföld, 2000.01.22.)

Buzás Mihály nem kispályás kezdő. Olyan filmek jelzik munkásságát, mint a
Filmművészeti Főiskolán tananyagként szereplő hédervári krumplibogársztori,
vagy az Országalma, melyet sajátos stílusáért a televíziócsatornák is rendsze-
resen műsorukra tűznek. Zsebcseles figura az biztos. Egy baráti beszélgetésen
ütött szöget a fejébe valaminek a gondolata. Az NDK-s építőtáborokról, amikor
a lányok elvesztették a szüzességüket, a fiúk megtalálták önmagukat, és min-
denkinek lehetősége volt arra, hogy életében először berúgjon, filmet kellene
készíteni. Elkezdte a gyűjtögetést, melynek eredményét a februári nagy filmes
seregszemlén már mindenki megtekintheti. A film az első a hazai mozi, amely
nem fővárosi, hanem győri alkotásként jelenik meg a vásznon!
- Bár első hallásra hihetetlen, de mégis azt mondtad valahol, a filmed felhasz-
nálóbarát lesz. Érdekes gondolat egy mozgóképfolyamról.
- Kicsit már elegem van azokból az alkotásokhól, amelyeket senki nem ért meg.
Még a rendező sem, sőt, a szakma is csak lesi a vásznat, hogy mi is ez tulaj-
donképpen?
Tisztelet a kivételeknek, de elég sok rendező csinált önmegvalósító mozit mos-
tanában. Én amolyan kisrealista alkotó, mesélő akarok inkább lenni, aki törté-
netet mond el. Olyat, amelyre kíváncsiak a nézők, a felhasználók is.
Szórakoztatni szeretnék. Ilyen egyszerű az egész. 
- A film címe Kis utazás. Nem tartottál attól, hogy ez sok kritikára, találgatásra
ad okot? 
- Évekig gyűjtöttem az NDK-s építőtáboros sztorikat. Saját generációm tagjai
mindig jókat derültek a régi meséken. Ma már szerintem senki nem tudja, mi is
az a szocialista építőtábor: ahol olcsó a sör, szépek a lányok, először rúgunk be
életünkben, a Sanyi először borotválkozik, a pipik megleshetők zuhanyozás köz-
ben. Maguk ezek a történések alapvetően függetlenek a politikai berendezke-
déstől. Ezekből írtam hát egy filmnovellát. Ezzel lehetett pályázni a Magyar
Mozgókép Alapítványnál. Amikor átmentem az első lépcsőn, akkor bekérték a
részletes forgatókönyvet. Nem gondolom magam mindenható írónak, így társa-
kat vettem magam mellé.
Pálos Györgyöt, az operatőrt és Kőrösi Zoltánt. Zolinak jutott eszébe a Kis uta-
zás. Aztán ráragadt. Semprun volt a kiindulás. De a komoly, irodalmilag megha-
tározó mű, amely a koncentrációs táborokba tartó utat írja le, csak távoli
párhuzamnak mondható. A filmünk semmiképpen nem az alapmű paródiája. 

- Semprum is beugrik, de gyanítom, még több ember gondol majd Koltai Róbert
filmjére, és az abban felcsendülő slágerre, a Nagy utazásra.
- Teljesen mindegy, kinek mi ugrik be. A cím a mienk, szerintem erről a filmről
szól. Meg kell nézni és ez tisztán ki is derül majd.
- Egy elsőfilmes alkotónak a filmszemle mindig nagy kihívás. Óriási lehet a siker,
de a bukás is bent van a kalapban. 
- Izgulok is rendesen. Bár a stáb tagjai között olyan öreg rókák is
megtalálhatók, akik garantálták szá-
momra a forgatás alatt, hogy
jó irányban indultunk el és jól
is folytattuk. Harcedzett gladi-
átorok ők, akik munkájuk ered-
ményével nem engedik, hogy a
földbe döngöljön minket a zsűri. 
- A Kis utazáson, bár pár hét és
itt a szemle. van néhány simítani
való. Ezek a munkák is pénzbe
kerülnek. Mint független alkotónak
még meg kellene nyerned néhány
pályázatot, hogy az utómunkálatok
is terv szerint befejeződjenek. 
- A függetlenség nehezen tetten ér-
hető. Már csak azért is, mert nem
lesz ez annyira kommersz. Persze
nem akartunk beleesni a lila avant-
gárd csapdájába sem, hogy bizonyít-
suk, mi vagyunk a totális függetlenek.
A függetlenség különben is egy nehe-
zen tetten érhető kategória. Ha szá-
momra nem mond el egy történetet egy
mű, az nem érdekel. Ha megkérdeznek, miért ezt csináltuk, arra azt tudom mon-
dani, mert ilyet szerettem volna. Megtehettem volna, hogy nem veszek tudomást
a mai mozinézői szokásokról, és bízhattam volna az utókorban, hogy majd ér-
tékel. De nem kivételes dolgokat akartunk csinálni, hanem hasznosat. Valaki ezt
úgy fogalmazta meg, hogy van, aki tehetséges, zseniális akar lenni, és van aki
hasznos. Ez utóbbiból a filmgyártás területén is hiány van. 
- Még mindig maradjunk a pénzeknél, melyek nélkül nemhogy játékfilmet, de
még farsangi fánkot sem lehet csinálni. A pályázaton az első körön átment a for-
gatókönyv-novella, ettől kezdve mint kés a vajban? Dől a pénz? 
- Kicsit dühös vagyok, amikor valaki odajön hozzám és azt mondja, gratulálok,
hogy nyertél pénz a terved megvalósítására. Ez a terv nekem rengeteg energi-
ámat emésztette fel. Kiléptem az állásomból és egy hónapra bezárkóztam, hogy
írjam a forgatókönyvet. Kockáztattam. Arról nem is beszélve, hogy százezer fo-
rintot kellett a különböző pályázatok benyújtásánál befizetni ilyen-olyan címen.
Nem a szerencsén, a munkán, a kitartáson múlik a dolog.
Szóval a „kés a vajban” kifejezést, nincs az a munkafázis, ahol alkalmazni lehe-
tett.
▪ Mintha egy kicsit indulatosabban szólnál a kulisszák mögötti területről, mint

általában a rendezők. Megviselt, hogy sok energiát kellett a pénz előteremtésébe
fektetned?
▪ Úgy gondolom ezzel mindenki így van, aki kamera mögé áll. Magyarországon
nincs filmtörvény, nincsenek leírt szabályok. Ha el is kezded a munkát, nem tud-
hatod, hogy a jövő héten is ugyanazon szabályok szerint folytathatod-e. Változ-
nak a kuratóriumok. Ez ide lobbi, az meg oda. Nincs törvény, de azt sem mondja
ki senki, hogy nincs szükség filmgyártásra. Tehát annak a kifejezésnek, hogy
nyertél pénzt, nincs semmi értelme.
▪ De a filmszemlén jól szerepelni, el ne kiabáljam, valamit nyerni, annak már

van.
▪ Viszonylag sok film készült el idén. Izgalmas lesz a verseny. Az eredmények

majd kiderülnek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
▪ Ahogy én ismerlek, bár fontos a  jó vélemény, nem hagynád abba a filmezést
a világ minden pénzéért sem…
▪ … azért kísértésbe hozhatnának.
▪ Szóval már érlelődnek a to-
vábbi tervek?
▪ Világos. A következő filmem
egy merőben meglepő, egé-
szen fantasztikus alkotás
lenne, egy faluról szólna, ahol
holdrakétát építenek. És ez ko-
moly! FÁBIÁN GYÖRGY



BUZÁS MIHÁLY

szül.: Mezőberény, 1968 - él: Győr
Színész, bábszínész, vásári komédiás, forgatókönyvíró, rendező, a Kajárpéci
Vízirevű vezetője, a 90-es évek eleje óta függetlenfilmesként is prosperál, majd
Szolnoki Józseffel és Lengyel Sándorral Győrben megalapítják a Zsebcselek
Csoportot, amely televíziós magazint is gyárt, játékfilm rendező, ő készíti az
első vidéki, profi nagyjátékfilmet (Kis utazás).

Filmográfia:
Zsebcselek (1993-1995, 42 rész, színes, Hi8, 41x30 perc – Szolnoki Józseffel
és Lengyel Sándorral közösen) ▪ XXVI. Dunántúli Független Film- és Vide-
ószemle, Győr, 1997, különdíj
Sárdobálás (1994, színes, videó, 68 perc – színész, Szőke András Mediawave
Nyári Tábor csoportjában)
A „nagy” húsleves (1996, színes, 35 mm, 76 perc – színész Szőke András
játékfilmjében)
Kishúsleves (1996, színes, 35 mm, 10 perc – színész Szőke András kisjáték-
filmjében)
Leptinotarsa, avagy privát nyomozati anyag a krumplibogár titokzatos feltűné-
séről Magyarországon (1997, színes, videó, 47 perc – Szolnoki Józseffel és
Lengyel Sándorral közösen) ▪ 44. Országos Független Film- és Videó Fesztivál,
Nagykanizsa, 1997, I. díj
Mocsárláz (1997, színes, videó, 9 perc – színész, Mediawave Nyári Tábor film-
jében)
Országalma (1998, színes, 35 mm, 100 perc – színész Pálos György & Czabán
György játékfilmjében)
Szabi, a kalóz (1999, színes, videó, 13 perc – dokumentumfilm) ▪ 46. Országos
Független Film- és Videószemle, 1999, versenyprogram
Kis utazás (2000, színes, 35 mm, 100 perc – rendező, producer, az első vidéki
és győri nagyjátékfilm!)
Családi kör (televíziós sorozat - 2000, színes, színész)
Feri és az Édes élet (2001, színes, 35 mm, 90 perc – „location manager” Cza-
bán György játékfilmjében)
A DJ, a gizda, meg az óriás (2002, színes, videó, 22 perc – színész, Media-
wave Nyári Tábor filmjében)
Az égő nyúl (2003, színes, videó, ? perc – társrendező, Szeredi Csabával kö-
zösen)
Gépmesék (2005, színes, videó, ? perc – társrendező, Szeredi Csabával kö-
zösen)
Szalontüdő (2006, színes, 35 mm, 7 perc – színész Szirmai Márton kisjáték-
filmjében)
Return to Tataouine (2006, színes, videó, ? perc – producer, Majdik Péter do-
kumentumfilmjében)
Boldogok a pulykák (2007, színes, videó, ? perc – producer/rendező, ??? do-
kumentumfilm)
Weekend (2007, színes, videó, ? perc – producer, ??? filmjében)
Márk Evangyélioma (2007, ff, 16 mm?, ? perc – színész Király Tamás kisjá-
tékfilmjében)
Religious War (Vallásháború) (2008, színes, 16 mm?, ? perc – színész Lars
Henze /GER/ kisjátékfilmjében)
Summertime (2009, színes, 16 mm?, 7 perc – színész Szirmai Márton kisjá-
tékfilmjében)
Szerepzavar (2018, színes, ?, ? perc – színész Szirmai Márton kisjátékfilmjé-
ben)
kiegészítés:
„Részt vettem többek közt, az “Országalma” című (KVB 1998.) a “Feri és az

édes élet” (KVB 2001.) valamint a „Sztornó” című (KVB 2006.) magyar játékfil-
mek forgatásában, szereplőként és a stáb tagjaként is.
Ezen kívül számos rövidfilm, dokumentumfilm, televíziós műsor, újabban egypár
zenei klip, animáció, reklámfilm, promóció elkészítésében, valamint színdara-
bok szövegkönyveinek megírásában vagyok kisebb-nagyobb mértékben vét-
kes.
Régóta dolgozom/dolgoztam különféle elektronikus médiáknak, különböző
megbízási formákban és státuszokban.
Úgymint író, gyártó, non-lineáris editor, kreatív munkatárs, szereplő, műsorve-
zető, rendező, script-doctor, kreatív szerkesztő, stb…
Ezek között országos közszolgálati televíziók, rádiók, helyi televíziók, valamint
országos kereskedelmi televíziók és rádiók egyaránt vannak/voltak.
Néhány televíziós műsor, a teljesség igénye nélkül, melyekben író, kreatív mun-
katárs voltam: Boros-Bochkor Show (TV2), Bagi-Nacsa Show (TV2), Mi Kérünk
Elnézést (TV2), Vásott Kölykök (TV2), A Nagy Könyv (MTV), Klipperek (MTV)
2015-16-ban kreatív szerkesztője voltam a 4 kerék televíziós magazinnak.
(MTV, Duna TV)
2016 -17-ben, a Sláger FM kereskedelmi rádió induló műsorának, a Sláger
Reggelnek írtam hírkommenteket.
Néhány azok közül a televíziós sorozatok közül, amikben forgatókönyvíróként
dolgoztam, vagy dolgozom jelenleg is: A mi kis falunk (RTL),  Drága örökösök,
1. évad (RTL), Segítség, itthon vagyok! (RTL), Mintaapák (TV2), Dr. Balaton
(TV2)
Gyerekkorom óta, iskolaéveim alatt, és felnőtt koromban számos társulattal
dolgoztam.
Ezek között diák, amatőr, utcaszínház, bábszínház, fél profi és profi színházi
társulat, valamint néptánc együttes egyaránt volt. Színészként és bábszínész-
ként jó ideig Kecskeméten és Pécsen játszottam, valamint Győrben, a Vaskakas
Bábszínházban.
2012-2013 évben pedig a Jordán Tamás igazgatta szombathelyi Weöres Sán-
dor Színházban.
2013-ban, az Iseumi Szabadtéri Játékokon a Jézus Krisztus Szupersztár rock-
opera létrehozásában és bemutatásában vettem részt.
Főként színészi feladatkörben dolgoztam, de fotó és videó dokumentációt is
végeztem, valamint színpadra írást és rendezést is elkövetek időnként.
Korábban a Magyar Független Film és Videó Szövetség elnökségi tagja voltam.
Rendszeresen publikáltam a Pergő Képek című független filmes folyóiratban.
Szabadidőmben hivatásos és civil társulattokkal, valamint saját produkciókkal,
utazó kiállításokkal lépek fel, valamint lehetőség szerint mozgóképeket készí-
tek.
2001 óta vezetem a Kajárpéci Vízirevü nevű önkéntes színtársulatot, mely azon
kevés társulatok egyike, mely megalakulása óta megszakítás nélkül, 100 %-
ban önerőből működik. A Zsebcselek Csoport Vizuális Alkotó B.T. tagjaként és
ügyvezetőjeként, a fenti tevékenységek jelentős részét független alkotóként
űzöm.”

Kis utazás filmszemle közönségdíja és a rendőrök

A 31. Magyar Filmszemlén 2000-ben, a Kis utazás című játékfilmünkkel elnyer-
tük a közönség díját. A kongresszusi központban volt a szemle és a díjátadó
gála is, amit közvetített a TV és ott hersegett a sajtó, ahogy kell. Az időtájt Pé-
csen dolgoztam vendégszínészként és rohangáltam fel-alá Pécs és Budapest
között. Le a próbákra, föl filmet vágni. Megint próbákra, megint filmet vágni, és
a díjkiosztó gála után is ugyanígy volt. Azt hiszem főpróba hétnél tartottunk,
azaz épp nagyon munkás időszak volt, rohannom kellett vissza Pécsre. Megvolt
a díjátadó gála, örömködés, ünnepelgetés, stb., majd hajnalban szépen beültem
a kis kocsimba és tepertem Pécsre, mint a távirat. 
Budapesten ellenben van egy olyan szép szokás, mondhatni népszokás,
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hogyha olyan helyen parkolsz, ahol más szokott parkolni, de most közterületről
beszélünk, nyilván nem magánparkolóról, akkor Jóskapista lámpagyári nyug-
díjas úgy hozza ezt tudomásodra eme szokásjogot, hogy kalapáccsal beveri a
kocsid hátsó lámpáját. Ezt csak azért mondom, mert ahogy mentem vissza haj-
nalban Pécsre az egyik hátsó lámpám nem világított.  
Tepertem-tepertem, siettem és valahol Sárbogárd belterületén 3 óra 40-kor,
ahol életnek semmi nyoma, amerre a szem ellát, nem embert, hanem még
kóbor macskát se láttam, így a megengedett sebességet némileg túllépve men-
tem át Sárbogárdon. Egyszer csak a takarásból előlép két klasszikus rendőr,
az a vastagbőrkabátos, virsliujjú, tömöttbajuszú, még a régi iskolán nevelkedett
– na majd adok én neked olyan taslit, hogy akkor majd szét nézel édes fiam,
szóval ez a típusú -, nyugdíj előtt álló két rendőr, akik le is köröztek a kis zseb-
lámpájukkal. Köröztek azzal a klasszikus laposelemes, befőttes gumival oda-
erősített zseblámpával. Na, mondom, kész, nekem itt végem van! Se a lámpám
nem ég, lakott területen sebességhatárt túllépve haladok, kész, ezek engem
itt elkaszálnak. Jó estét kívánok! Közúti ellenőrzés! – elkérték az iratokat, fél-
revonultak és a zseblámpa fényénél sutyorogtak-mutyorogtak, gondoltam biztos
most beszélik meg mennyi mondjanak, mennyiért engedjenek tovább, vagy
hogy legyen, mennyire vegyenek le. Kisvártatva, tulajdonképpen félénken téb-
lábolva odajöttek a lehúzott ablakhoz, félénken tisztelegtek és mondták: Művész
úr! Gratulálunk a filmjéhez és a díjához! Aztán csak óvatosan vezessen! Jó utat
kívánunk! Viszontlátásra!
És beadták az irataimat az ablakon és én megszólalni se tudtam! Se azt nem
mondtam, hogy köszönöm, se egyesbe nem tudtam tenni a kocsit, mert lefagy-
tam, mint a Windows 95-ös. Ott ültem, nem tudom hány percig, bambán nézve
ki a szélvédőn, hogy mi van? Mi történt? Az történt, hogy két régi vágású, virs-
liujjú, vastagbőrkabátos, tömöttbajuszú sárbogárdi rendőr nézi az istentudja
melyik televízió, melyik híradásában leadott híradást a magyar filmszemle díj-
kiosztó gálájáról és megjegyzi azt, hogy ezen a gálán kiosztott x díj közül melyik
film nyerte a közönségdíjat, és annak a filmnek ki volt a rendezője. Négy és fél
órával később, 200 kilométerrel arrébb összerakják a fejükben egy igazoltatás
során elkért személyi alapján, hogy ez az az ember, akit láttunk a tévében… 
Egyszerűen ez szürreális. Az, hogy ilyen Magyarországon előfordul, ha nem
velem esik meg, esküszöm, nem hiszem el. De velem történt!
Aztán pár perc lefagyás után tudtam csak folytatni az utamat. A tanulság nyilván
az, hogy ne ítéljünk első látásra, akkor se, ha rendőrt látunk.

Négy évig készült Écsen és környékén a film 
Pannon halom 

(Kisalföld, 2000.01.29.)

Az elmúlt esztendő egy kicsit a világvégevárásról is szólt. „Ennek kapcsán szinte
megkerülhetetlen téma a vallás, viszonyunk a jó Istenhez. Ez azonban kényes
téma, mivel a katolikus kereszténység romjaira támaszkodva próbálunk új morált
adni a nemzetnek - fogalmaz Szolnoki József, majd így folytatja: - Ahol csak a
kiüresedett külsőségekben jelenik meg a vallás, ott már egyáltalán nem arról
szól, amiről szólnia kellene.”  Talán ezért is lehet, hogy filmjének, melyet a Ma-
gyar Filmszemlén a kisjátékfilm kategóriában mutatnak be, nagyobb külföldi si-
kert jósol. Pedig a téma magyar, pedig a téma Győr-Moson-Sopron megyei,
pedig a téma écsi. A film címe: Pannon halom. 
Éjjel, dombtetőre állva
Minden éjjel, hajnali három tájékában kelnek fel vizelni. Falusiak, megtehetik,
hogy kiállnak házuk ajtaja elé, és csípőre tett kézzel, kicsit hátradőlve a messzi
távolba néznek. Nap mint nap szinte egyszerre végzik megszokott dolgukat, mi-
közben a szemközti halmot és az azon magasztosan tornyosuló épületegyüttest
nézik. Az éjszaka mindig sötét, a csillagok pedig hol ragyognak, hol a felhők
mögé bújnak. Áldott változatlanság. Egyszer azonban furcsa dolog történik. Az
apátság felett fénycsóva húz el, sávban bevilágítva a környéket. Talán az eljö-
vendő világvége jele ez?
Ilyen egyszerű a történet - meséli a rendező Szolnoki József, kinek nevét a nagy
sikert aratott hédervári krumplibogaras történet kapcsán ismerhette meg az or-
szág. 
- Első pillanatban úgy tűnik, hogy tévedett a filmszemle előzsűrije, és a verseny-
programba rossz kategóriába vette fel a filmjét. 
- Nem egészen dokumentumfilm, amit csináltam. De játékfilmnek sem lehet ne-
vezni, talán ezért használom szívesen a szemle plakátján látható megjelölést:
álfikciós dokumentum. 
- Szereplőket csak válogatott a filmbez. 
- Az ember a szomszédait nem válogathatja meg. Nálam ők a film szereplői. Va-
lóságos, csak egy-egy részletükben kitalált figurák. A történet bemutatása közben
mindig magukat adják. Jó volt velük dolgozni. Négy évig készült a film, de nem

bánom az időt, amit erre fordítottam. Sokat tanultam, sőt, bátorodtam is az esz-
tendők alatt. Olyan helyeken forgattam, ahol régebben nem mertem volna.
- Elég nehéz elképzelni, hogy Écsen vagy a környékén ilyen félelmetes hely
lenne.
- Nem a hely, a helyzet volt félelmetes. Egy temetésről is bekerült a kész filmbe
néhány kocka. Egyik szereplőmet vesztettük el. De mivel élete része volt a tör-
ténetnek, része kellett, hogy legyen a halála is. 
- Nem lehetett könnyű őket megnyerni arra, hogy a kamera elé álljanak. 
- De nehéz sem. Szívesen vettek részt ebben a játékban, amely több évszakot,
születést és temetést is átölel. 
Szép csendben várták a világvégét
- Négy év nagyon hosszú idő egy ilyen rövid film elkészítésére. Miért csak most
kerül bemutatásra?
- Szőke András filmrendező kért fel egy rövidfilmre a Magyar Televízió számára.
Az écsi dombokon forgattam. A környék, az út túloldalán látható Pannonhalma,
az apátság olyan erősen hatottak rám, hogy folytatni akartam. Ahhoz azonban
idő kellett, hogy meginduljon bennem a történet. 
- Gondolom, nem csupán az ötlet, a történet kell egy filmhez, de némi készpénz is. 
- Ha nincs Hartyándi Jenő, a Mediawave Alapítvány és a Bábolnai Televízió,
akkor egész biztos nem tudom befejezni soha ezt a munkámat. 
- A Magyar Mozgókép Alapítvány is segített. De eme két fontos támogató sem
tudott olyan bőkezű lenni, hogy mindig óriási stábbal dolgozzon. 
- Hol egyszemélyes stáb voltam, hol barátok jöttek segédkezni, hol egy egész
kis csapat vett körül. A film szempontjából az volt a fontos, hogy haladjon a
munka, gyűljenek a képek.
- A képek vagy a történet a fontosabb?
-Mindkettő. A film a világvégevárásról és ezen keresztül néhány idős keresztény
Istenhez, a végzethez való viszonyáról is szól egy kicsit. Ezt jó képek nélkül be-
mutatni nagyon nehéz lett volna.
Egyébként pont a téma összetettsége
miatt sűrítettem a képeket. Nagyon
sok nyersanyagból, nagyon sok mun-
kával egy nagyon rövid, húszperces
filmet csináltunk. 
Parasztbiblia és nem valláskritika
- Szavaiból mintha az lenne kiérez-
hető, hogy kritizálja a mai vallásgya-
korlatot.
- Nem tudom, kritika vagy sem, amit
csináltam. Abban azonban biztos va-
gyok, hogy az emberek vallásossága
nem a külsőségekben mutatkozik
meg, hanem valamilyen bensőséges,
átélt dologban. Az általam láttatott pa-
rasztbibliában, ha tetszik, profán
misztikumban talán erre lehet pár pillantást vetni. Mindenkinek a magánügye,
hogyan vélekedik a témáról. Nálam a napfogyatkozás előtt, ahogy a tévéből ki-
hallatszik, hangsebességgel közeledik a hold árnyéka. A fények játéka sok min-
dent eltompított, de sok mindent ki is emelt.
- Jön a filmszemle. Bemutató, értékelés, televíziótársaságok talán, akik vagy
megvásárolják, vagy nem a filmet. De utána hogyan tovább? 
- Nem szakadok el a Pannon halom környékétől. Olyan multimédiás CD-ROM-
on kezdek el dolgozni, amely egy filmkészítő program is lenne. Sok archív film-
felvételem van a családi eseményektől kezdve addig a fegyveres erők napjáig,
melyen szovjet katonák láthatók az apátság alatt.
A CD-ROM a halom körüli 10 kilométeres környéket mutatná be, negyven tér-
képet egymásra fektetve. Hangok, életek, képek közül választhatna a tallózó és
ahogy áthaladna a csaknem fél évszázadon, megismerné a környék történelmét,
de összeállíthatná saját filmjét is. Fábián György
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Szolnoki József emlékei
Beszélgetőtárs Hartyándi Jenő

Écs, Vasútállomás, 2021.05.04.

Hartyándi Jenő: Kezd az elején…
Szolnoki József: 1991-ben kerültem Győrbe, a KTMF-re (ma Széchenyi Egye-
tem). Azért jelentkeztem át Pestről az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskoláról,
mert a hasamra ütöttem, hogy
hova vennének át különbözeti
nélkül. Így kerültem a logisztikára.
Hát, nagyon nem érdekelt a
dolog, úgyhogy bármi mást is ta-
nulhattam volna ezzel az erővel. 
Mint minden gyerek, először én is
meseszakkörre jártam Ajkán, a
szülővárosomban, majd akvarisz-
tikára. Aztán rádióamatőr szak-
körre, de ott velem ellentétben
mindenki épített egy rádiót… Így
hatodikra két dolog maradt, vagy
elmegyek rendőrszakkörre vagy
fafaragóra. Az utóbbit választottam. A középiskolában egészen más dolgok fog-
lalkoztattak, de amikor Győrbe kerültem kerestem egy asztalosműhelyt, ahol
fát is faragnak. Az akkori barátnőmön keresztül kerültem a Mediawave-be és
láttam, hogy ott érdekesebb beszélgetések zajlanak, mint az asztalos műhely-
ben.
Még egy darabig csináltam a fafaragást, majd lassan elengedtem. És akkor
történt, hogy barátok mentek Prágába és csaltak engem is. Az egyik fiú hozott
egy VHS kamerát, amivel össze-vissza veszegettünk föl mindent. Hazajöttünk
és te mondtad, hogy vágjak belőle valamit a Győri Vizuális Műhely cuccán. Ott
volt egy képkeverő és persze én ráraktam az összes effektet. Dombóváron volt
az amatőrfilmes tájegységi szemle, ahol be lett mutatva. Czabán Gyuri a zsű-
riből azt mondta, hogy ha fél óra alatt nem forgat három ilyen filmet, akkor le-
vágja tőből a kezét (felnevet)… Ez volt az első filmem és a reakció. 
Érdekes módon nekem nem voltak sosem játékfilmes ambícióim, lehet azért,
mert a Mediawave-en a dokumentumfilm volt a fő irány és ez olyan volt nekem,
mint egy főiskola. Megtanultam vágni valamennyire, kamerát használni. A 90-
es éveknek volt egy különös felhajtó ereje. Akkor mindenki elhitt mindent és
egy élmény alapú társadalmat épített. Ebből lett a mostani trauma alapú társa-
dalom. Akkor mindenki pozitív keretek közt próbálta elképzelni magát és ezért
sokkal optimistábban állt mindenhez hozzá. A mostanra ezt az élményt a trau-

mák váltották fel. Mindenki a traumáin keresztül próbálja meg elmesélni, értel-
mezni magát. 
Szóval egy jó időszakban kerültem Győrbe és nagyon érdekes volt számomra
az, hogy megnézünk közösen egy filmet és beszélünk róla egy függetlenfilmes
fesztiválon, a MW előzsűrije során, ahol én rakosgattam be a kazettákat a vi-
deómagnóba. Annyira felszabadult és kötetlen volt az egész közeg, hogy pl.
70 ezer forintból nekiálltunk a krumplibogár film forgatásának és ebbe még egy
köztéri szobor, emlékmű is belefért. Ha belegondolsz a nyersanyag, a kazetta
és benzin nem jött ki belőle. De ez senkit nem érdekelt. Megcsináltuk. 
Mindig egy létező dologból indultam el. Valószínű a Mediawave posztszovjet
dokumentumfilmjei – pl. Belov család – nagyon erősen hatottak rám. Ezeket a
filmeket előbb láttam, mint a Budapesti Iskola filmjeit. Az első évek arról szóltak,
nyilván életkoromnál fogva is, hogy egy olyan közegben keresgéltem, a falusi
hátsó udvarok világában, ahonnan én is jövök. Tehát próbáltam megérteni ki
vagyok. A krumplibogár után teljesen egyértelmű volt, hogy a következő filmben

is ugyanott maradok. Nem mozdultam ki belőle. Ez volt a második komolyabban
vehető filmem, már olyan értelemben, hogy volt benne tét, formai tét, kockázat,
hogy miként mesélek el valamit. 
A 90-es években megalakítottuk a Zsebcselek Csoportot Lengyel Sanyival és
Buzás Misivel. És akkor ott még volt egy zenekar, a Westminster Apu, tehát
volt egy állandó közeg. Tehát, ha valaki lement a Szőlőfürtbe, akkor valaki ott
ült és innentől már nem ült egyedül.
HJ: A „Megértő fülek” klub?
SzJ: Csurák Erzsébettel csináltuk a Petőfi Sándor művházban. Győrben nagyon
jó volt a 90-es években élni, de biztos máshol is, főleg húszévesen. Általában,
a programtól szinte függetlenül, vagy száz ember jött el rá. Paradox módon
egyszerre volt periférikus és maintstream. Aztán a Petőfit lebontották, helyén
ma parkolóház áll, a város pedig összezsugorodott a számomra.
Minden egyes filmmel érzelmileg, intellektuálisan értem egy tudatosabb álla-
potba. Aztán 2000 után egy hatalmas szakadék jött és éreztem, hogyha benne
maradok, akkor megfulladok. Gyakorlatilag teljesen elfogyott a levegő. Aztán
majd tíz évig külföldön éltem, ami gyakorlatilag az életemet mentette meg, mert
bármi történhetett volna velem ekkor. Voltak sötét ügyeim is.
Ha visszatekintek erre az egészre, akkor tényleg volt egy olyan közeg, ahol az
ember el tudta mondani az ötleteit, voltak más emberek, akiket ez érdekelt,
meghallgatták. Volt, aki részt akart benne venni, volt, aki kiröhögte, de így le-
hetett csinálni a dolgokat. Például volt olyan, hogy kiültünk a Baross utcára és
berendeztünk ott egy szobát és ott néztük a Zsebcselek adását. Aztán jöttek a

járókelők és leültek közénk. Előzetesen meghirdettük, és jöttek emberek für-
dőköpenybe, úgy ültek le közénk. A második filmemben, amit itt Écsen forgat-
tam, nagyon közel mentem a szereplőkhöz, mint amikor a lepke odarepül a
villanykörtéhez és megpörköli magát. Miután az a film elkészült, és a legjobb
kísérleti film díját nyerte el a Filmszemlén, adódott, hogy ebbe az irányba men-
jek tovább. De én nem akartam professzionalizálódni. Nem akartam még egy
ugyanilyet megcsinálni. Rájöttem, hogy én nem akarok tévés karriert befutni. A
következő lépés az volt, hogy eggyel följebb mentem és azt mondtam, hogy
ha ez a megfigyelés első szintje, akkor én fellépek a másodikra. Utána már
nem személyek, helyszínek, időpontok vagy események kapcsán kezdtem el
dolgozni, kidolgozni dolgokat, hanem fogalmakat és témákat. Talán nevezhetjük
ezt metanarratívának, vagy jelenség felőli közelítésnek is. Volt egy hatéves
lyuk, miután 1999-ben befejeztem a Pannon halmot. A következő filmemet
2006-ban már Németországban készítettem. A Halló dokuanimáció, egy könyv-
tárfilm, mert lexikonokból raktam össze, egyfajta etimológia-vizualizáció. A te-
lefóniában használatos „hallo” kifejezés eredetét bontottam ki benne.
Utána jött egy dokuesszé, a Hunok (Hun volt, hun nem volt), ahol egy sokkal
elvontabb, absztraktabb témát akartam megfogni. Aztán ez a dolog végérvé-
nyesen átcsúsztatott a képzőművészetbe. Véletlenül vagy lassan, magam se
tudom. Az, hogy képzőművész lettem, egy kicsit hasonló volt, mint ahogy most
egyetemi tanár, mert ez se, az se akartam lenni. 50 éves koromban ez életem
első munkahelye. Négy hónap után megmondták, hogy legyek én a tanszék-
vezető, ami általában úgy lesz az ember, hogy előtte letölt 10-15 évet az egye-
temi közegben. Az életben nemcsak analóg átmenetek, hanem digitális lépcsők
is vannak. Van, amikor három-négyet is ugrok egyszerre.
HJ: Hova jártál iskolába?
SzJ: Kölnben diplomáztam és ott is maradtam pár évig. 2005-ben mentem ki
és 2013-ban jöttem vissza. Azt nem mondanám, hogy győri vagyok, azt se mon-
dom, hogy écsi vagyok, de most már hosszabb ideje megvan az écsi ház, mint
hogy nem volt meg. Ahol most ülünk, itt az écsi vasútállomáson, 2003 óta a
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műterem. A második győri szakaszom azután kezdődött, amikor megismerked-
tem a Grászli Bettivel és megcsináltuk a Hackeld a múltat! című kiállítást 2016-
ban és ezt követően feltártuk az Attila utcában az elfalazott Rákosi-címert.
Én nem tartom magamat se filmesnek, se képzőművésznek, tanár se vagyok.
Vagy mégis? Az első pillanattól fogva, nem tudom ez honnan jött, de már a
krumplibogárnál is az volt, hogy film és emlékmű. Amelynek felavatása köré
szerveztünk is egy eseményt a MW-en. A lényeg az, hogy a filmnek volt egy
szobor kiterjesztése, ami nagyon ritka egy dokumentumfilm esetében. Ez a film
bekerült az Uránia mozis 100 magyar dokumentumfilm (1936-2013) váloga-
tásba. Amit – ahogy Buzás mindig el szokta mondani – egy alumíniumipari tech-
nikus és egy prémes kisállattenyésztő csinált. 2017-es évben egyszerre
kerültem bele a doku 100-as és az 50 év fotó válogatásába (Látkép. Az elmúlt
félévszázad magyar fotográfiája. Capa Központ, Budapest), amely a varsói
Nemzeti Galériában is be lett mutatva. Ahhoz képest, hogy nem gondolom ma-
gamat igazán se fotósnak, se filmesnek. 
A „krumplibogár” szobrot nemcsak lekoppintották, mert lett kukoricabogár szo-
bor is Barcson, hanem nemrég kaptam egy linket, hogy Amerikában, a Chicago
University Pressben megjelent Sergey Govorushko Human & Insect Interaction,
azaz Ember-Rovar Interakció című könyve. Ebbe a tudományos kiadványba
bekerült egy kép a krumplibogár szoborról is! Ez szinte hihetetlen, ha belegon-
dolsz. 
Engem nagyon izgat ez a köztes állapot. A Mediawave Fesztiválban, ahol
egyenlő hangsúlyt kaptak a zenei és a filmes programok is, az egész valahogy
folyt össze. Eszembe jut egy hajnalvárás a Bilibáncson, a kilencvenes évek
elején. A füzesben a Faki (Takács Tibor, Szabadka) klarinéton játszott, én meg
előzetesen építettem szekérdarabokból egy madarat és ágakból egy fészket,
ami alatt egy lyuk volt ásva, odabújtam a kezdés előtt. Videón meg is van, köz-
vetlenül napfelkelte előtt vagyunk, a fejem fehérre volt festve, mintha egy tojás
lett volna a fészekben és onnan bújtam elő. Marha nagy performance volt, ami-
kor megjelentem egyszál semmiben a fészekből vagy száz ember előtt. Ez pl.
egy emlékezetes és a személyiségemet erősen formáló pillanat volt, hogy ki-
állsz csont meztelenül az emberek elé. Aztán elmész a Gyimesbe és egy bá-
csikával, nénikével forgatsz, köztéri szobrot állítasz, anarchista akcióban veszel
részt, satöbbi. Ezek eléggé széttartó dolgok, de a MW-en volt hely a szabad
kapcsolódásra. Ez az, ami engem meghatározott és meg is akadályozta, hogy
professzionalizálódjam. Tehát átok és áldás is egyszerre.
Szóval, volt sok fontos, életre szóló találkozás. Ilyen volt a Xántus János Mú-
zeum 2016-os felkérése a forradalom 60 éves évfordulója alkalmából. Akkor
lett az Attila utcában kibontva a homlokzat a kezdeményezésünkre. Egy Rá-
kosi-címer tártunk fel. Az ország első helyreállított önkényuralmi jelképe. Azért
is bizonytalan a státusza, hogy mi lesz vele. Ez is egy köztéri mű. Így tulajdon-
képpen két köztéri alkotásom is van már, ráadásul mindkettő Győr-Moson-Sop-
ron megyében. Kötődöm az itteni dolgokhoz, mert ez meghatározó korszak volt
az életemben. Vannak szerencsés emberek, akiknek több meghatározó kor-
szakuk is van. Ezek közé tartozom én is. Ilyen értelemben több hellyel azono-
sítom magamat egyszerre.
HJ: Akkor te valójában nem vagy sehol, vagy semmi?
SzJ: Nem semmi nem vagyok, hanem kívülálló. Ami a legjobban tetszett eddig,
hogy amikor tanácsot adtam a Deutsche Telekomnak Bonnban, ott a szerző-
désemre azt írták rá, hogy „out of the box agent”, azaz „dobozon kívüli ügynök”.
Na, ez nagyon tetszett. Olyan köztes irányt céloztam meg, ami a dokumenta-
rizmusból indult, de képzőművészetileg is értékelhető. Az antropológiát az et-
nográfián keresztül, csak egy lépés választja el a dokumentarizmustól. Az
etnográfusok mit csináltak? Odamentek és megnézték, hogy hogy él ott az ér-
deklődésük tárgya, mit csinál, hogyan csinálja, milyen ruhát hord, stb. Az ant-
ropológia már az urbánus közegre is ki van terjesztve. Nemcsak a falu
autentikus világát nézi, hanem az életet általában. Az érdekelt, hogy miként
tudok ebből a dokumentarizmusból fordítani egyet és kilépni úgy, hogy az igaz-
sággal való operáción keresztül a kormányzás bizonyos funkcióit is átvehes-
sem. Olyan kutatást építettünk egy dokumentumként értelmezett
képzőművészeti felindulásból készült fotósorozatra (Katharina Roters: Hunga-
rian cubes), amellyel a feje tetejére állítottuk a magyar néprajztudomány hu-
szadik század második feléről alkotott képét. Szóval engem ezek a dolgok
izgattak, a dokumentum státusza. Az átragasztott címertábla is dokumentum,
egy homlokzaton lévő kapart kőporos minta is. Nemcsak egy korszakról be-
szélnek, hanem mert vakfoltra esnek, magáról a viszonyról is, ami ehhez a kor-
szakhoz fűz bennünket. Tehát a rendszerváltáshoz, a Kádár-rendszerhez. Hogy
ez mit is jelent pontosan, azt itt most nem fejteném ki bővebben. Annyi biztos,
hogy a képzőművészek és a filmesek között az átlagnál sokkal közelebb állok
a tudományhoz, de ugyanakkor nem leselkedik rám az akadémikus meddőség
veszélye sem.

dr. SZOLNOKI JÓZSEF
szül.: Ajka, 1971 – él: Écs, Budapest
A 90-es évek elején a Mediawave polgáriszolgálatos katonájaként kezdett fil-
meket készíteni, majd a Zsebcselek Csoport alapítója, majd az Élményterápia
Bt.-é, az ezredforduló után Kölnben végez filmes és médiaművész egyetemen.
Mostanság egyetemeken is tanít.
Filmográfia:
pályakezdő időszak:
Trabant reklám (1992, színes, videó, 1 perc)
Prága szerintem (1992, színes, videó, 8 perc) ▪ Duisburg Film Festival, 1993,
„bronzmedál” díj
Répamese (1993, színes, videó, 3 perc) ▪ Országos Egyetemi és Főiskolai
Független Film- és Videószemle, Kecskemét, 1993, a zsűri díja ▪ Mediawave’93
Fesztivál, Győr, 1993, versenyprogram ▪ Sors és Képzelet, Marosvásárhelyi
Filmfesztivál, 1993, bemutatóprogram 
Madarak (1993, színes, Hi8, 20 perc – Hartyándi Jenővel közösen) ▪ Országos
Egyetemi és Főiskolai Független Film- és Videószemle, Kecskemét, 1993, a
zsűri díja ▪ Mediawave’93 Fesztivál, Győr, 1993, bemutató program ▪ 22. Du-
nántúli Független Film- és Videoszemle, Dombóvár, 1993, II. díj ▪ Sors és Kép-
zelet, Marosvásárhelyi Filmfesztivál, 1993, bemutatóprogram ▪ Országos
Főiskolás és Egyetemista Filmszemle, Kecskemét, I. díj ▪ Országos Független
Film és Videó Fesztivál, egy hajón Győr és Budapest között, 1993, különdíj
Hollandulat (1993, színes, videó, 4 perc) ▪ Sors és Képzelet, Marosvásárhelyi
Filmfesztivál, 1993, bemutatóprogram ▪ XXII. Arsfilm Amatérú Kromeríz, Cseh-
ország, 1994, versenyprogram ▪ I. Alpok-Adria Filmfesztivál, 1995, verseny-
program ▪ DAKINO Film Festival, Bukarest, 1996
Kisörspuszta (1993, színes, videó, 59 perc – munkatárs Hartyándi Jenő film-
jében) ▪ 41. Nemzeti Független Film- és Videószemle, 1994, legjobb dokumen-
tumfilm díja ▪ 26. Magyar Filmszemle, Budapest, 1995, információs program
Férfitörténetek – Csángómagyar keservesek (1993, színes, Hi8, 35 perc –
operatőr Nesztor Iván filmjében)
Bilibáncs’93 (1993, színes, BatacamSP, 70 perc – operatőr Hartyándi Jenő
filmjében) ▪ A Duna Televízió műsorán, 1995, július 26.
Az angyalok az égbe mentek (1993, színes, videó, 10 perc – munkatárs Bajna
Zsóka filmjében) ▪ International Fringe Film & Video Festival, Glasgow, Skócia,
1995, versenyprogram ▪ DAKINO Film Festival, Bukarest, 1996
Kisvakond (1993, színes, videó, 83 perc – munkatárs Szőke András filmjé-
ben)
Zsebcselek (1993-1995, 42 rész, színes, Hi8, 41x30 perc – Buzás Mihállyal
és Lengyel Sándorral közösen) ▪ XXVI. Dunántúli Független Film- és Vide-
ószemle, Győr, 1997, különdíj
Madarak 2 (1994, színes, videó, 41 perc – Hartyándi Jenővel közösen) ▪ XXIII.
Dunántúli Független Film és Videószemle, Kaposvár, 1994, II. díj ▪ Media-
wave’94 Fesztivál, Győr, 1994, versenyprogram ▪ 25. Magyar Filmszemle, Bu-
dapest, 1994, bemutatóprogram ▪ „Cidade de Vigo 94” International Videofest,
Vogo, Spanyolország, versenyprogram ▪ Alter-Native/Más-Virág International
Filmfestival, Tg.Mures, 1994, Románia ▪ Premi Ciutat de Badalona, Spanyol-
ország, 1995, versenyprogram ▪ 26. Magyar Filmszemle, Budapest, 1995, ver-
senyprogram (Csöndes Mátyás & Uborka Ferenc álnéven nevezték)
Álom a ködben (1994, színes, videó, 22 perc)
Találkozás az élettel (1995, ff, videó, 4 perc) ▪ XXII. Arsfilm Amatérú Kromeríz,
Csehország, 1994, versenyprogram ▪ Premi Ciutat de Badalona, Spanyolor-
szág, 1995, versenyprogram ▪ FilmLaden - Kasseler Dokumentarfilm- &Video-
fest, 1995, versenyprogram ▪ I. Alpok-Adria Filmfesztivál, 1995, versenyprogram
▪ International Fringe Film & Video Festival, Glasgow, Skócia, 1995, verseny-
program ▪ 43. Jugoszláv Dokumentum és Rövidfilm Fesztivál, Belgrád, 1996,
versenyprogram ▪ II. Festival Internacional de Video y Artes Electronicas, Bu-
enos Aires, Argentína, 1996, versenyprogram ▪ DAKINO Film Festival, Buka-
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rest, 1996
Rejtőzködések (1995, színes, Hi8, 13 perc – egyik operatőr Villányi László
filmjében) ▪ Premi Ciutat de Badalona, Spanyolország, 1995, versenyprogram
▪ Budapesti Őszi Fesztivál, Videótánc szemle, 1995, Szimbád mozi ▪ Dunántúli
Független Filmes Szemle, Szombathely, 1995, III. díj ▪ Festival de Video de
Canarias, Kanári szigetek, 1995 versenyprogram ▪ 43. Jugoszláv Dokumentum
és Rövidfilm Fesztivál, Belgrád, 1996, versenyprogram ▪ 6e Mondial de la
Videó, Bruxelles, 1996, versenyprogram ▪ DAKINO Film Festival, Bukarest,
1996 ▪ Bárka Napok, Budapest, 1996, december 27-29.
Homokkomárom (1995, ff, videó, 10 perc)
Hol van az a nyár? (1995, színes, videó, 4 perc)
Gyimesi Film-üzenet (1995, színes, Hi8, 39 perc – egyik operatőr Hartyándi
Jenő filmjében) ▪ Országos néprajzi Filmszemle, 1966, 1 díj ▪ Országos Füg-
getlen Film- és Videó Fesztivál, 1966, 3. díj
Győri arcok – a hajléktalan zenész (1995, színes, videó, 6 perc)
Leptinotarsa, avagy privát nyomozati anyag a krumplibogár titokzatos fel-
tűnéséről Magyarországon (1997, színes, videó, 47 perc – Buzás Mihállyal
és Lengyel Sándorral közösen) ▪ 44. Országos Független Film- és Videó Fesz-
tivál, Nagykanizsa, 1997, I. díj
Pannon halom (1998, színes, videó, ? perc) ▪ 29. Dunántúli Független Film-
és Videószemle, Győr, 1999, legjobb dokumentumfilm díja
+ számos koncert és hangulati dokumentáció a Mediawave Fesztiválokról és
más eseményekről
függetlenfilmes időszak:
A „nagy” húsleves (1996, színes, videó, 76 perc – Szőke András filmjében
operatőr és színész)
Kishúsleves (1996, színes, videó, 10 perc – Szőke András filmjében operatőr
és színész)
Leptinotarsa, avagy privát nyomozati anyag a krumplibogár titokzatos fel-
tűnéséről Magyarországon (1997, színes, videó, 47 perc – Buzás Mihállyal
és Lengyel Sándorral közösen) ▪ Mediawave’97 Fesztivál, Győr,  1997, ver-
senyprogram ▪ St.Louis Film Festival, USA, 1997, bemutatóprogram
Cigány előitéletek (1997, színes, videó, 52 perc – egyik operatőr Hartyándi
Jenő és Gyökér Ancsa filmjében)
Na, ez a Lajkó Félix! (1997, színes, videó, 44 perc – Hartyándi Jenővel közö-
sen)
Pannon halom (1999, színes, videó, 22 perc) ▪ 31. Magyar Filmszemle, Bu-
dapest, 2000, versenyfilm, legjobb kísérleti film
Szoboravatás (2000, színes, videó, 10 perc - színész)
Árpi bácsi, a mozigépész (2004, színes, videó, 12 perc)
Modern Rómeó (2005, színes, videó, 63 perc – operatőr Szilágyi Kornél film-
jében)
profi időszak:
Hallo (2007, színes, videó, 6 perc)
Lassú tükör (2007, színes, videó, 86 perc – díszlettervező a Buharov testvérek
filmjében)
Hun volt, hun nem volt (2009, színes, videó, 51 perc)

Filmes tisztújítás, Új kollégiumi tagok a
mozgókép alapítványnál  

(Magyar Nemzet, 2000.02.02.)

Tisztújítás volt a Magyar Mozgókép Közalapítvány szakkollégiumaiban, miután
lejárt a tagok hároméves mandátuma - tájékoztatta lapunkat Hegedűs László,
az MMA kommunikációs igazgatója. Tegnap búcsúztatták a leköszönőket, s ve-
hették át megbízatásukat az újak. Az animációs kollégiumban továbbra is Sze-
madám György, Kecskeméti Kálmán és Szeredás András látja el a feladatokat.
A dokumentumfilmes kollégiumban megmarad Ferge Zsuzsa és Ember Judit,
újként Kövesdy Gábor lép be. A legnagyobb érdeklődés a játékfilmes kollégium
összetételét előzte meg. Az eddigi tagok tevékenységének folyamatosságát Köllő
Miklós biztosítja, rajta kívül mindenki „cserélődik". Az új tagok: Granasztói
György, Árvai Jolán, Schulze Éva, Kőrösi Zoltán, Sándor Pál és Tolnai Ottó. A
jövőben több a szakmabéli, s ez remélhetőleg az elkészült művek minőségén is
érezhető lesz. A kutatással. képzéssel, kísérteti filmekkel, valamint a könyv- és
folyóirat-kiadással foglalkozó kollégium új tagja Hartyándi Jenő, és továbbra is
részt vesz a munkában Lányi András, Báron György, Szilágyi Ákos, Szilágyi
Gábor. A filmforgalmazói-videó, a népszerű-tudományos s az artmozi-üzemeltetői
kollégiumok összetétele nem változik. Hegedűs László szerint a tavaly nyár óta,
Bihari Mihály alkotmánybíróvá választása miatt elnök nélkül működő nemzeti
kuratórium is hamarosan új vezetőt választ. Az MMA alapító szervezetei való-
színűleg egyet fognak érteni Koltai Lajos elnökké választásával. (kálmán)

Különdíj 

(Kiasalföld, 2000.02.09.)

A 31. Magyar Filmszemlén tegnap a kísérleti és kisjátékfilmek kategóriájában
Szolnoki József „Pannon halom" című' alkotása nyerte el a zsűri különdíját. A fil-
met - mint korábban megírtuk - megyénkben, Écsen forgatták az alkotók.

Gazdag kínálat a Mediawave-en 
Woody Allent Győrbe várják 

(Kisalföld, 2000.02.23.)

(folytatás az 1. oldalról) - Természetesen folytatjuk azt az európai rangú nem-
zetközi filmversenyt, amely rendezvényünk gerincét alkotja. Bemutatjuk a Me-
diawave száz legjobb filmjéből összeállított válogatást. A zenei csemegék közül
a csehországi roma együttest, Vera Bila csapatát, akik Európa más részein -
Franciaország, Spanyolország - már megállíthatatlan népszerűséggel hódítanak. 
Minden bizonnyal unikumként fogadja a közönség azt az énekes párost is, akik
Belső-Mongóliából érkeznek. 
Hartyándi Jenő elmondta, összefoglaló kiállítást rendeznek a fényíró-se-
regszemle hazai és külföldi turnéin készült hangulatfotókból. 
Az eddigi hagyományokhoz híven a fesztivál egy - idén a hedonizmus - téma
köré szerveződik.
- Sokoldalú konferenciát tervezünk, amelyen az előadások mellett bemutatnánk
az élet élvezetét megjelenítő művészeti alkotásokat, a „rossz szokások" - do-
hányzás, kávé, tea, alkohol fogyasztásának - kultúrtörténetét. 
Vendégeink részesei lehetnek a népi hedonizmus csúcsponjának is: Láziban
disznóölést és lakodalmat szervezünk főzőasszonyokkal, vőféllyel, zenekarral.
Kívánság szerint föl vagy le lehet mászni a falvédőről. 
Az idei fényírófesztivált gazdag kiadványkínálat is színesíti. Többek között a ren-
dezvény apropójából jelenik meg egy 1850-ben „született", máig kiadatlan ben-
cés kézirat, egy „ételfilozófia": Jó tanácsok a konyhára. Hasonló különlegesség
dr. Barsi Ernő szigetközi parasztételgyűjtésének könyvbe foglalt változata, va-
lamint az Ifjúsági és Sportminisztérium által támogatott „ártószerek kéziköny-
vecskéje". GÜLCH

Egy díjnyertes film: Pannon halom, avagy
a profán misztikum 
Hétvégi találkozás az écsi Öreg-hegyen  

(Kisalföld, 2000.03.07.)

Hideg szél fújt az Écs fölötti Öreg-hegyen, amikor Szolnoki József zöld Trabant-
jának nyomába eredtünk. A Pannon halom című kisfilm rendezője azt ígérte,
hogy felvisz bennünket a felvételek helyszínére. Körülnéztünk, hol és hogyan
született az idei filmszemle egyik díjazott műve, amely a kísérleti filmek kategó-
riájában a legjobb alkotás minősítést kapta a bírálóbizottságtól. A rendezőtől
megtudtuk, hogy külföldön érdeklődnek alkotása iránt. A miértre talán az a leg-
teljesebb válasz, hogy magyar mentalitást, világlátást tükröz ez a húszpercnyi
etűd. 
A műfaji meghatározással óvatosan kell bánni, mert a Pannon halom határmezs-
gyéket érint, lineáris, egyenes vonalú története nincs, inkább arról szól, hogy mi-
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lyen azoknak az emberek-
nek a hitvilága és világ-
képe, akik a természet
részeként, az ősi monos-
tor szomszédságában
élnek. Az épület óhatatla-
nul emlékezteti őket Isten
jelenlétére. Hitüket azon-
ban nem rítusok és regu-
lák szerint élik meg,
hanem szívből, érzelem-
ből. Érdekes, ahogy
szembeszegülnek a mo-
dern kihívásokkal, a tele-
vízióból rájuk zúduló
természettudományos in-
formációkkal. Tévedés
lenne azt hinni, hogy a film

eme verbálisan megfogalmazott érzetekről szól. Az előbb leírtakat csupán az
egyik néző fogalmazta meg egyéni olvasata szerint. A Pannon halom, az Él-
ményterápia Mozgóképkészítő Betéti Társaság filmje Szolnoki József rendezé-
sében inkább a profán misztikumot, a közönséges istenhiedelmet jeleníti meg
néhány öreg-hegyi ember által, akik krumplit termesztenek, babot és borsót fej-
tenek, utolsó jártányi erejükig emlékeznek e század háborúira, öreg sufnikban
őrzik a még öregebb családi Bibliákat. Éjjel égi jeleket látnak, amik nyilván Is-
tentől érkeznek, mert mástól nem érkezhetnek. A rendező szerint az álfikciós
dokumentumfilm a napfogyatkozás körüli időben, a világvége után két héttel töb-
bek között Mezei Sándort és Lipóth Margitot mutatja, akik olyan könyvet muto-
gatnak, amely „ismeret, amely az örök élethez vezet". 
Látlelet ez a film az 1999 év Magyarországáról, amely a kereszténység egyik
utolsó zászlóshajója, a Pannon halomról, amely a világörökség része, amelyet
ezer éve alapítottak. A földön járó emberek egymás nyűgeit viselik, káromkodnak
a Nyúl és Ravazd közötti dombtetőn, az Öreg-hegyen, az apátsággal szemközti
magaslaton várják lassan, de biztosan a világvégét. Isten velük, senki ellenük.
Láttuk az udvart, ahol Mezei Sándor és Lipóth Margit él. Könnyen vállalkoztak
„a szerepre", mert úgymond jó szomszédjai Szolnoki József rendezőnek. Lipóth
Margit még azt is emlegette, hogy Jóska felesége aranyos, kislánya pedig „gyé-
mánt". Reméljük, a barátság a film bemutatója után is megmarad. A Pannon
halom című filmet a Duna Televízió mutatja be csütörtökön 22.35-kor a
Filmszemle 2000 című műsorában. Milyen mottó alapján? Senki ellen, minden-
kinek. Varga Lajos

Fesztivál az örömök jegyében 

(Kisalföld, 2000.03.29.)

1. oldal Néhány csemege a programból. Április 25-én, a fesztivál nyitónapján
Miquel Montanaro és a Keleti Szél muzsikája adja meg a Mediawave alaphang-

ját. Másnap ehhez kapcso-
lódik a szlovákiai magyar
Ghymes és a kínai Szürke
Farkasok együttes. A Lloyd
kamaratermében egy
észak-amerikai gyógyító in-
diánnal találkozhatnak az
érdeklődők. Április 27-én
kezdődik a hedonizmusról
szervezett kétnapos konfe-
rencia, valamint ezen a

napon mutatják be a Műhely Alapítvány kortárs táncdarabjait. A vidék hedoniz-
musát ismerheti meg a közönség április 28-án két bakonyi faluban, ahol a disz-
nóölés és a lakodalom örömeiből válogathatnak a vendégek. 
A visszatérő neves résztvevők közül Montanaro mellett a Lelky leánykórussal
Győrbe érkezik Iva Bittova is. Új színfoltja az idei programnak a cseh Vera Bilá
and Kale romaegyüttes, Boban Markovic zenekara. Sajátos szerepben lép a
győri közönség elé Emir Kusturica, a világhírű bosnyák filmrendező: No Smoking
együttesével muzsikusként debütál a folyók városában. 
- A filmvetítéseket a Rómer házon kívül a fesztivál idejére bérelt Lloyd moziban
sikerül megoldani - meséli Hartyándi Jenő. - A valamikori Rába moziban ugyanis
a felújításra hivatkozva leszedték a vetítővásznat. A felújítás egyelőre elmaradt,
a vásznat pedig a kapott árajánlat szerint három és fél millió forintért tudnánk
pótolni. Ez nem célszerű és nem is gazdaságos, így döntöttünk a lényegesen
olcsóbb megoldás, a Lloyd mellett. G. Cs.

Kulturális csemegék 

(Kisalföld, 2000.04.20.)

A kultúra több ágának találkozóhelye volt tegnap a győri  Városi Művészeti Mú-
zeum.  Először a győri levéltár négy új négy új kiadványát mutatták be, majd a
Mediawave idei, jubileumi programját - és a fesztiválrendezés nehézségeit - is-
mertették a szervezők. 
Győr város levéltára az elmúlt hét esztendőben nemcsak megtalálta, hanem be
is töltötte feladatait. Ezért aztán a városi közgyűlés minden alkalommal vita nélkül
támogatja az intézmény munkáját -- hangsúlyozta Wernerné Csordás Éva, az
oktatási, kulturális bizottság elnöke, aki a méltatás után a jelenlevők figyelmébe
ajánlotta a négy új kiadványt. Az 1848-as forradalom és szabadságharc másfél
évszázados jubileumát tisztelték meg a Győri Tanulmányok 22., tematikus szá-
mával. A Városi Levéltári Füzetek 2. kötete az intézmény történetét dolgozza fel,
kiegészítve egy fond- és állagjegyzékkel, illetve egy unikumnak számító, 1695-
ös, a Győrből kivezető utakról készült térkép másolatával. A másik két kiadvány
Mónus Imre kötete, Győr elestének és visszavételének bibliográfiája, illetve dr.
Sáry Istvánnak a győri városháza történetéről készült munkája.
Bana József levéltárigazgató arról a szándékról szólt, amelynek eredményeként
hasznos tudományos kiadványokkal, kutatási segédanyagokkal gyarapodhat a
helytörténeti-történelmi szakirodalom. A könyvbemutató után a városi levéltár
restaurálóműhelyébe invitálta az újságírókat, ahol Vajda Alex restaurátor számolt
be az ott folyó munkálatokról. 

▪ ▪ ▪ 
A filmes fesztivál tizedik születésnapját ünnepli, az örömbe azonban egy kis üröm
keveredett, hiszen a pénzügyi forrásokból jóval kevesebb „csörgedezik", mint
amiről az ígéretek szóltak -- tudtuk meg Hartyándi Jenőtől. A fesztiváligazgató
elmondta: a Mediawave filmes része - 63 országból 823 alkotás érkezett - nem
„sérül", de a pénztelenség miatt kényszerből több színházi és zenei programot
töröltek. Az igazi „fémjelek" azért megmaradtak. Így a fesztivál vendége lesz
Emir Kusturica. A világhírű filmrendező „No smoking” nevű zenekarának gitáro-
saként is bemutatkozik a győri közönségnek. A neves morva énekes-hegedűs,
Íva Bittová a Lelky Leánykarral, akiket ő tanit énekelni. A folyók városába érkezik
a cseh-roma Vera Bilá is, aki Kale nevű együttesével spanyolos cigányzenével
színesíti a záró utcabált. 
Az idei mediawave-es konferencia témája a hedonizmus, az élet örömeinek él-
vezete. A rangos előadókon kívül kiállítások is gazdagítják a kétnapos fórumot.
GÜLCH CSABA

Anyagi gondok a Mediawave-en 

(Népszabadság, 2000.04.21.)

Pénzügyi nehézségek miatt programok maradnak el a győri Mediawave művészeti
fesztiválon, amelyet az idén április 23. és május 1. között rendeznek meg —hang-
zott el a szervezők tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján. 
A fesztivált szervező alapítvány az áprilistól hatályba lépett utófinanszírozási ren-
delet miatt került súlyos helyzetbe, mert programjait hagyományosan pályázatokon
elnyert támogatásokból finanszírozza, az innen származó pénzekhez azonban
mostantól csak a rendezvény után juthat hozzá. A sajtóközlemény megfogalma-
zása szerint a kultúratámogatási rendszer folyamatosan bizonytalan helyzetben
tartja nemcsak a szervezőket, hanem a vendégeket és a közönséget is. 
A fesztivál idei költségvetése 40 millió forint, amelynek egyharmadát, 15 millió fo-
rintot szponzorok adták össze, de a hiányzó összeget az alapítvány nem tudja
megelőlegezni, ezért programok maradhatnak el, illetve a versenyfilmek alkotóit
sem képesek meghívni, a fellépőknek is csak utólag fizetnek majd. 
A tíz év alatt a régió rangos művészeti seregszemléjévé vált Mediawave-re 63 or-
szágból több száz alkotást neveztek, amelyből az előzsűri nyolcvan művet válasz-
tott ki. Bemutatják az elmúlt évtized legjobb filmjeiből összeállított válogatást is. 
Durst György, a fesztivált szervező alapítvány kuratóriumának elnöke azt is el-
mondta, hogy a nyitógála bevételét a tiszai árvízkárosultak megsegítésére ajánlják
fel. 

Tízéves a Mediawave - Kusturica Budapesten 

(Magyar Hírlap, 2000.04.21.)

Tizedik alkalommal rendezik meg április 25-étől május 1-jéig a Fényírók Fesztivál-
ját, közismertebb nevén a Mediawave-et. A találkozó vendége lesz Emir Kusturica
filmrendező. A fesztivál nyitógálájának bevételét a tiszai árvízkárosultak megsegí-
tésére ajánlják feL
A Mediawave filmes, zenei, színházi és képzőművészeti rendezvényeinek otthont
adó Győr városa mellett Románd, Bakonygyirót és a csallóközi Dunaszerdahely
is helyszínéül szolgál a művészeti ünnepnek. A Mediawave az elmúlt három évben
utazó programjaival már eljutott Párizsba, Berlinbe, Prágába, Lhászába és Pe-
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kingbe is, Közép-Európa egyik legjelentősebb összművészeti fesztiváljaként tartják
számon. A rendezvény gerincét adó nemzetközi filmversenyre idén 63 országból
823 nem szokványos dramaturgiájú alkotást neveztek be, ebből 90-et vetítenek
le. Tavaly az Európai Filmfesztivál Szövetsége első kelet-európai fesztiválként
tagjai közé választotta a Mediawave-et, ezt ünnepelve az elmúlt kilenc év közel
négyezer nevezett filmjéből válogat a Best of Mediawave szemle. A fesztivál kon-
ferenciája idén a hedonizmus kérdését járja körül, előadások mellett a gyakorlati
bemutatókról Győr híres vendéglői, valamint Románd és Bakonygyirót falusi lako-
dalma gondoskodik. A jazz- és etnozenei programokon fellép a Boban Markovics
Orkesztra, a fesztivál vendége lesz Iva Bittová a Lelky leánykórussal, Emir Kustu-
rica filmrendező gitártudásáról ad számot No Smoking zenekarával. Miles Griffith
a Trio Midnighttal lép fel, de eljön a free jazz legendás alakja, Andrew Cyrille is.
A szervezők, Hartyándi Jenő és Durst György beszámoltak a Mediawave bizony-
talan jövőjéről is. Az utófinanszírozási rendszer miatt a fesztivál a pályázati pén-
zeket későn kapja meg, emiatt az előkészületek lehetetlenné válnak. A fesztivál
rneghívottjainak nehéz megmagyarázni, hogy csak több hónappal később kapják
meg fellépti díjukat.  • T.G.

Miért váRJa a hetet? 
„A szellemiség hat” 

(Kisalföld, 2000.04.25.)

Tizedik alkalommal rendezik meg Győrött a fényírók fesztiválja, vagy ahogy inkább
elterjedt, a Mediawave-et. Az országosan és a világban is egyre ismertebb ren-
dezvény kapcsán anyagi gondokról lehetett hallani, Hartyándi Jenő fesztiváligaz-
gató azonban bízik a sikerben. 
- Azt szeretnénk, hogy a közönség jól érezze magát, s bármilyen körülmények van-
nak, a fesztivált valahogyan megcsináljuk. Éppen ezt használják ki a pénzosztó
szervezetek, s emiatt néha elég furcsa helyzetbe kerülünk. E hónap elsején olyan
finanszírozási rendszert vezettek be, hogy a támogatást ugyan megítélik, de a
pénzt csak utólag, várhatóan hónapok múltán adja oda az államkincstár.  Ez a civil
kezdeményezések nagy részét megöli. Nem tudom, honnan gondolják, hogy a
civil szervezetek így is tudnak működni, hiszen általában nincsen tartalékuk vagy

nagy vagyonuk. 
- Úgy emlékszem, kevés
olyan év volt, amikor ne lettek
volna gondok a rendezvény
körül. A nehézségek ellenére
mégis országos, sőt, világhír-
névre szert tett fesztivált sike-
ült létrehozni Győrött, ami
vidéken nem túl gyakori.
Miben látja az okokat? 
- Nem olyan nehéz megma-
gyarázni. Szerintem az tör-
tént, hogy igazából sohasem
foglalkoztunk az országban
zajló kulturális trendekkel, di-
vatokkal. Sajátos hangulatot
próbáltunk teremteni, ami

nem azonos az estélyi ruhás programokkal, sem a Sziget-féle szellemiséggel. Per-
sze mindegyikből vannak benne elemek. 
- Az idei fesztivál mennyiben lesz más, mint a korábbiak? 
- Semmiben sem, ugyanazt tudjuk jól csinálni, amit eddig. Nem is akarjuk, hogy
más legyen, de nyilván változtunk valamennyit az évek során. Próbáljuk a kevésbé
működő dolgokat elhagyni, amit meg nem vetkőztünk le, azt vállaljuk. 
- A sok esemény közül melyik a legkedvesebb? 
- Sok ilyen lesz, mert mi szervezzük, és olyan embereket hívtunk meg, akik sze-
rintünk fontosak a művészeti életben. Nagy fogás volt, hogy Emir Kusturicát el tud-
tuk csábítani; három éve erőlködtünk, s most viszonylag egyszerűen sikerült.
Ráadásul nem filmrendezőként, hanem zenészként szerepel, ami sokkal izgalma-
sabb. 
- A Mediawave most tízéves. Jelentheti ez azt, hogy hosszú távon is biztosan élet-
képes? 
- Éppen az a baj, hogy nem. Ugyanott állunk, ahol az elején, legfeljebb az image-
ünk erősödött, s nem olyan könnyű kikerülni bennünket. Sőt, az első két-három
fesztivált könnyebb volt megcsinálni, mert nem voltak elvárások velünk szemben. 
- A média hozzáállása talán csak a Sziget esetében változott annyit pozitív irány-
ban, mint e fesztivál kapcsán. 
- Érzékeljük ezt, pedig ugyanazt tesszük, mint korábban. Annak azonban sokkal
inkább örülünk, hogy a szellemiség hat, s most már egyre inkább a győriekre is.
HANCZ GÁBOR

Mediawave: tizedszer 

(Népszabadság, 2000.04.25.)

Ma kezdődik Győrött a tizedik Mediawave Fényírók Fesztiválja, amelynek május
1-jéig tartó programjában nyolcvan film és számos koncert, kiállítás és egy szakmai
konferencia is szerepel. 
Egy tíz éve sikeresen működő rendezvény esetében szomorú, hogy ismét külsőd-
leges dolgokkal, nehézségekkel kell kezdeni a beharangozót. Idén az áprilistól be-
vezetett utófinanszírozási gyakorlat hozta nehéz helyzetbe a szervezőket. A
rendező alapítvány pályázati pénzből állja ugyanis a fesztivál költségvetésének
kétharmadát, de ezeket az összegeket mostantól csak utólag kaphatják meg. A
rendezők pedig a program kurtítása mellett olyan kínos magyarázkodásra kény-
szerülnek, hogy a versenyprogram eddig vendégül látott alkotóit ezúttal nem hív-
hatják meg, illetve a fellépőknek meg kell értetniük, hogy csak utólag kapják majd
meg gázsijukat. 
A program változatlanul nagyon izgalmasnak ígérkezik. Öt kontinensről rendre több
száz alkotást neveznek. 2000-ben például 63 országból több mint nyolcszáz film
érkezett, közülük a legjobb nyolcvanat válogatta ki az előzsűri. A jubileumi Media-
wave alkalom arra is, hogy húsz blokkban az eddigi fesztiválok legsikeresebb film-
jeit újra leadják. Rápillantva a fesztivál honlapjára megtudhatjuk, hogy újra látható
lesz például Milos Radovic Az én hazám című tízperces zseniális filmje vagy Veit
Helmer Meglepetés című ötletrohama (utóbbi az idei programban nagyfilmmel mu-
tatkozik be. 
A Fényírók fesztiválja hagyományosan a rövid, kisjáték és animációs alkotások
meg a dokumentumfilmek mezőnyében kínál sok-sok olyan kiváló darabot, amelyet
sehol máshol, sem moziban, sem tévében nem láthatnak a szenvedélyes mozgó-
képfogyasztók. Az idén azonban néhány hagyományos értelemben vett játékfilmet
is vetítenek majd, mint Greenaway új darabját, meg a filmszemlén már sikert aratott
művek közül Buzás Mihály Kis utazását, Mundruczó Komél Nincsen nekem vá-
gyam semmi című művét, Dyga Zsombor Gyilkosok című thrillerét, sőt Jancsó leg-
utóbbi opuszát is. 
A fesztiválhoz kapcsolódóan tartandó — bakonygyiróti lakodalmassal összekötött
— szakmai konferencia témája a hedonizmus lesz. A zenei programra átvezetésül
pedig egy mediawave-es pletyka: még két hete is úgy tudták a bennfentesek, hogy
Woddy Allen is szaxofonozni fog a győri zsinagógában. De sajnos lemondta. 
A Mediawave a kezdetek óta nemcsak mozgóképes seregszemle — az adekvát
zenei vonulat éppúgy szerves része. Nem helyettesít, nem (csak) szórakoztat, vál-
tozatlanul az élményt teszi teljessé. Több kiemelkedő zenei esemény lesz az idén
is, néhány előadó már-már emblematikus. Itt van például a morva énekes-hegedűs
Iva Bittová, aki Győrbe szinte hazajár, az elmúlt évek során a rendezvény irányult-
ságát meghatározó alapfigurává vált. Ezúttal — akárcsak március végén Buda-
pesten, a Trafóba —a Lelky Leánykórussal érkezik, olyan falujabeli kislányokkal,
akiket ő tanít énekelni. 
Boban Markovicsékat szintén nem kell bemutatni. Emir Kusturica filmjeiből (Arizo-
nai álmodozó, Underground) jól ismerjük őket, általuk pedig a sajátos szerb „lako-
dalmas" fúvószenét. Két hete Budapesten, a Körcsarnokban Lajkó Félixszel
koncerteztek, ezúttal a hírek szerint maguk lesznek, nem is baj ez, a pattogó re-
zesfutamok és hamisítatlan balkáni dallamok önmagukban legalább olyan sokkoló
hatásúak. Kusturica másik „házi zenekara” a No Smoking vasárnap szintén Győr
vendége lesz. 
Bittová és Markovicsék mellett „főműsoridőben", azaz szombat este Lovász Irén
és a cseh Teagrass is bemutatkozik, új nagylemezük (Wide is The Great Danube)
világpremierje lesz ez egyben. A Teagrass eklektikus morva—szlovák együttes,
Lovász Irén sokoldalú népdalénekes, kettejük találkozása pedig dzsesszbe és
bluegrassba oltott kortárs népzenét eredményezett. 
De nemcsak a szombat erős, csemegézni bármely napról lehetne, csütörtökön
például Kiss Erzsi vizuális világzenéje bolondítja majd a nagyérdeműt. Arab, esz-
kimó, spanyol és ki tudja, még milyen népzene keveredik nála, de valójában egyik
sem, ez a karizmatikus színész-énekesnő ismertnek tűnő zenei és nyelvi motívu-
mokból gyúr egyedit és univerzálist. Előtte kedden Migue Montanaro vállalkozik
arra, hogy egy tucat, eltérő zenei indíttatású és képzettségű győri muzsikusból
szervezzen speciális workshopzenekart. 
A Francia- és Spanyolországban népszerű cseh-roma énekesnőt, Vera Bílát nálunk
még talán senki sem ismeri, de várhatóan sokan fogják majd emlegetni, koncertje,
utcabálja a hírek szerint fergeteges spanyolos cigányzene. A kortárs és kísérleti
dzsessz hívei sem csalódnak majd, helyhiány miatt tényleg csak a fellépők listája:
Boran Bergman, Andrew Cyrille és Matt Maneri triója, Miles Griffith, Dresch Quartet,
Grencsó Kollektíva, Dél-alföldi Szaxofonzenekar. Fesztiválzáró hétfő éjjeli ráadás-
ként pedig két nívós rockprodukció, a Quimby, illetve a Kispál és a Borz. 
Jávorszky Béla Szilárd —Sós B. Péter
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(Kisalföld, 2000.04.26.)

Már hétfőn szállingózni kezdtek a vendégek, az igazi invázió azonban tegnap kez-
dődött. A Mediawave 2000 főhadiszállásán, a győri Rómer házban nincs megállás,
folyamatos a filmesáradat. A 10. „születésnapját" ünneplő fényíró-fesztivál fő irány-
vonalát idén is a nemzetközi filmverseny jelenti. Természetesen miközben pereg-
nek a celluloidszalagok, a bőséges programból a zene-, tánc-, képző- és
színházművészet sem hiányzik.
Ezt már a tegnapi mediawave-es „nyitány" is bizonyította. Hiszen a délutáni vetí-
tések dokumentum- és játékfilmes csemegéi, a Maskarás Céh együttes produk-
ciója, valamint Medgyasszay László és Dézsi Csaba András ünnepi gondolatai
után Mique Montanaróé volt a főszerep. A neves oxitán muzsikus különös megle-
petéssel állt a győri Művészetek Szentélyébe (zsinagóga) összesereglett közönség
elé. Montanaro, a „zenei hídverő" különböző indíttatású és képzettségű győri ze-
nészekből egy alkalmi Mediawave Zenei Műhelyt toborzott. Így muzsikált egy szín-
padon a Transzfolk együttes tagjaival, jó pár ifjú népzenésszel, a klasszikus gitár
fiatal virtuózával, Pusztai Antallal és barátjával, Németh Ferenccel, a győri szár-
mazású vak szaxofonossal. 
Az oxitán „varázsló" ezután sem pihent, hiszen a Keleti Szél (Montanaro zenekara,
a Ghymes és a Vujicsics együttes tagjaiból) ismét fergeteges muzsikával „söpört"
végig a színpadon. 
Hartyándi Jenő a fényíró seregszemle fesztiváligazgatója a borús pénztelenségtől
átszőtt szavakkal nyilatkozott lapunknak.
- A kialakult pénzügyi helyzet miatt az ünnep kicsit visszafogottabb, a születésnap
lakmározós része háttérbe szorul. Tesszük ezt azért, hogy a tervezett programok
a lehető legkevésbé csorbuljanak. Ennek ellenére sajnos több művésznek, pro-
dukciónak kellett visszamondanunk a részvételt. GÜLCH CSABA

A bőség zavara
Mediawave 2000  

(Index, 2000. április 28.)

Fesztivál második napján végre jutott idő a Lloyd mozi székeiben kényelmesen el-
nyúlni, és végignézni legalább néhány versenyfilmet. Körülöttünk kialvatlan sze-
mek, mi sem vagyunk valami fittek a 3 órás alvás után, így a társaság nagy része
időnként tömött sorokban vonul a büfé felé, egy-egy jótékony hatású koffeinbomba
ürügyén. Mi is így teszünk, amikor összefutunk Bede-Fazekas Zsolttal, a Media-
wave amerikai képviselőjével, aki elmondja, hogy szerinte az idén érezhetően ke-
vesebben jöttek el az alkotók közül.
Ennek okát ő részben a fesztivál szűkös anyagi kereteiben látja, részben pedig a
hazánkról egyre inkább terjedő - nem túl pozitív hírekben. Idén például Cameron

Pearson (Man Woman Film) filmrendezőt húzták le Pesten 400 dollárral egy üdí-
tőért és egy korsó sörért, egy másik művészt pedig egy egri taxis szabadította meg
5000 forintjától egy néhány száz méteres fuvarért, miután 3000 forintos kedvez-
ményes áron lebonyolíthatott egy 2 perces helyi telefonhívást. 
Még néhány film elfogyasztása után (ezekről majd később) már határozottan érez-
hető volt, hogy az első nap nyitóhangulata után a másodikon már teljes erővel be-
indult a fesztivál. Zavarba ejtően sok a program, így ismét átélhettük az elmúlt
évekről már jól ismert Mediawave-parát: a vetítőtermekben irdatlan jó filmek, amikre
az ember már napok óta ácsingózik, a zsinagógában kihagyhatatlan koncertek,
miközben az éppen zajló konferencián is jó lenne ott lenni. Az embernek a szíve
szakad meg, és közben észre sem veszi, hogy egész nap elfelejtett enni, de nem
is baj, bepótolja majd a fesztivál után, most sajnálja rá azt a tíz percet. 
Hosszas vacillálás után gyors döntés, irány a zsinagóga, hiszen jóféle Ghymes-
koncert zajlik ott: A pozsonyiak a Rege című albumukról játszanak, ami az elmúlt
egy évben szinte már a hallgathatatlanságig kopott a magnómban, még szerencse,
hogy a CD még bírja a gyűrődést. A
koncert nagyon üt, egyetlen bánatom,
hogy a közönségből csak néhányan
perdülnek táncra - köztük én is -, és
ők is inkább félrehúzódva, a sötétebb
zugokat keresve. Az együttest három-
szor tapsoljuk vissza, akik az utolsó -
számomra korábban ismeretlen - rá-
adásszámban olyan dobszólót sütnek
el amilyen nincs is, legszívesebben
keresnék valami hordót, vagy bármit,
ami szól ha ütik. 
A koncert után egyébként Ghymesék
elmondták, jelenleg éppen az új le-
mezükön dolgoznak, amely előrelát-
hatólag ősszel meg is jelenik, és az
eddigi lemezeik közül leginkább a
Rege stílusára fog emlékeztetni. Ami-
kor megkérdeztem tőlük, hogy mit
szólnak ahhoz, hogy kiadójuk (Fonó
Records) ingyenesen letölthetővé
tette 3 albumukat, meglehetősen ve-
gyes érzelmekkel reagáltak: Örülnek
ugyan neki, hogy ezáltal valószínűleg
több emberhez jut el a zenéjük, de
nem igazán érzik hogy ez a lemez-
eladásokra pozitívan hatna. 
A koncert után a japán Dance Rhi-
zome nevű csoportot láttuk még, akik
- ezt nem magamtól tudom, a programfüzetben olvastam - az ősi butoh táncot öt-
vözik modern balett elemekkel. Érdekes volt, ahogy a közönséget megpróbálták
bevonni az előadásba, bár amikor a második embert cibálták a színpadra, a bá-
tortalanabbak - gondolom tartva az esetleges szerepléstől - szép csendben meg-
keresték a kijáratot. 
A napot ismét egy Rómer Ház-party zárta némi élőzenével, amire az előző napi
lendület jócskán rányomta a bélyegét: mindenki kicsit fáradtabbnak tűnt, és mi is
úgy estünk hajnali négykor az ágyba. Ha ez a további napokon is így megy, akkor
feltétlenül be kell majd iktatnunk a fesztivál után egy néhány napos regenerálódási
időszakot, ellenben olyan élményanyagot fogunk magunkba szívni, amiből jócskán
jut majd az ínséges időkre is. 
EMU



Mediawave 2000 - tizedszer 

(Index, 2000. április 28.)

Vannak az évben olyan események, melyeket ha valamiért sikerül kihagynom,
utána hónapokig szívom a fogam miatta. A győri Mediawave fesztivál az egyik
ilyen, és ezt az is hamar észrevehette a társaságunkból, akinek nem mondtam:
már egy egyszerű útszéli Győr táblától is igen jó hangulatom lett, amikor pedig a
zsinagógában felcsendült a fesztivál szignálja, körülbelül úgy vigyoroghattam, mint
egy jóllakott napközis. Ebből arra következtettem, hogy súlyosan ki voltam éhezve
az eseményre. Győrbe érve kapásból a Rómer Házat céloztuk meg, ám érdeklő-
désünkre a helyszínen várakozó taxisok egyike sem tudta, hogy az merre lehet.
Gondoltam könnyítek a feladaton, és elmondom nekik, hogy idén ez a Mediawave
központja, (a tavaly bezárt Rába Mozi helyett) de ez sem sokat segített rajtuk, az
arckifejezéseik alapján arra lehetett következtetni, hogy Mediawave szó is tök is-
meretlen lehet számukra. No comment. 
Nem csüggedtünk, tudakozó, pontos cím, rövid séta, még rövidebb sajtóbelépő-
átvétel, és már rohantunk is a kissé romos zsinagógába, ami kicsit ugyan lepattant
állapotban van, de ennél szebb koncerthelyszínt még nemigen láttam az ország-
ban. Itt már javában zajlott a megnyitó, meglepetésemre elég családias légkörben,
hiszen maximum 200-an lehettünk cak-pakk. (Bennfentesek gyorsan megnyug-
tattak, hogy az első napon mindig kevesen vannak.) 
A következő ami feltűnt, hogy rengeteg a sajtóbelépős, mire az egyik helyi újságí-
rólány egy pohár bor mellett panaszosan mesélte, hogy ilyenkor érthetetlenül meg-
háromszorozódik a győri zsurnaliszták száma, és mindenki bejön a fesztiválra
ingyé', csak ő, az igazi újságíró fizet. Aztán sikerült végre néhány szervezőt is el-
csípnem, akik elmondták, hogy nem, Woody Allen és Cameron Diaz mégsem jön-
nek a fesztiválra, mindketten forgatnak, vagy legalábbis erre hivatkoztak. (Woody
Allent koncertezni hívták, Diaz pedig a "Man Woman Film" című filmjének - való-
színűleg egyetlen itthoni - vetítésére érkezett volna) Itt lesz viszont Emir Kusturica
(Underground, Macskajaj) és együttese a No Smoking, akik április 30-án este lép-
nek fel, és valószínűleg akkora mulatozásra ingerlik majd a közönséget - többek
között a Macskajaj zenéjével - amekkorát még nem láttak az öreg zsinagóga falai. 
Amikor Hartyándi Jenőt, a fesztivál főszervezőjét kérdeztem arról, hogy a pénz-
szűke mennyire nyomta rá bélyegét az eseményre, elmondta hogy inkább a szer-
vezők idegrendszere sínylette meg a dolgot, mint maga a Mediawave. (Néhány
program ugyan elmaradt - a programfüzet szerint objektív okok miatt -, de ez nem
jellemző, hiszen akadtak jócskán olyan művészek is, akik a fesztivál anyagi gond-
jairól értesülve tiszteletdíj nélkül vállalták a fellépést.) 
Végre aztán elkezdődött a Keleti Szél koncertje, amire már nagyon kíváncsi voltam,
és nem is kellett csalódnom: a Ghymes és a Vujicsics együttes tagjaiból álló tár-
saság zenéjének rám erőteljesen tudatmódosító hatása volt, a koncertjük alatt
végig futkározott a hátamon a hideg, szóval tényleg jó volt. Ekkor valaki felfedezte
a programfüzetben, hogy a Rómer Házban Dj. Kolbász (Tilos Rádió) már jócskán
adagolja a hangerőt az esti nyitóbuli számára. Engedtünk hát a csábításnak, és
nem bántuk meg, hiszen volt ott minden, mi szem-szájnak ingere: sör, bor, májas
szendvics csípős pirosarannyal, jó arcok, jó zene, és nem utolsósorban nagyon jó
hangulat, de tényleg: aki kívánja magának a jót jöjjön azonnal Győrbe, nem fogja
megbánni, a Mediawave egy iszonyú jó fesztivál. eMU

Szellemi batyus bál 
Idén áprilisban tizedszer találkoztak a 
fényírók Győrben  

(Fejér Megyei hírlap, 2000.05.02.)

Kócos fesztivál lesz: ezt mondták róla a megnyitón. Szellemi batyus bál volt, gon-
dolom én, miután ismét önmagába zárkózott a művészetek szentélyének kineve-
zett zsinagóga, hazamentek a kínai, amerikai, szerb, szlovák, magyar hátizsákos
alkotók. Május elsején véget ért a fényírók tizedik fesztiválja, a Mediawave Győr-
ben. 
Tudatosan amatőr 
— Még nem kaptam el a fonalat— dünnyögi maga elé a fekete pólós, szakállas
férfi, miközben zsebre vágott kézzel szeli át a Széchenyi teret. Szinte suttogó han-
gon mond néhány szót arról, mennyire fáradt, Hartyándi Jenőből kibújik a fesztivál
főszervezője, de amikor fél óra múlva a zsinagógában látom viszont, a „vak szaxis"
koncertjén, olyan pihent, mintha az egész délutánt átaludta volna a Hrabal mozi
valamelyik sarkában. Otthon van ismét az övéi közt.
De ki is ez a furcsa népség, ki az a pár száz ember, aki mindig feltűnik a vizek vá-
rosában, ha a mozivásznon, a műsorfüzetben, a lobogókon felvillan a nemzetközi
filmfesztivál rántott csirkének becézett jelképmadara? 
Ők az egykori mások, a kívülállók, az esetenként kirekesztettek, akik amatőr lá-
tásmóddal váltak profi alkotóvá, s profiként csináltak egy tudatosan és a pénz hi-
ányában egyaránt amatőr fesztivált. Egyre többüket fogadta be a hivatalos

filmszakma, mondta is valaki a záróünnepségen: a Mediawave értékrendjében
egyre inkább közelít a budapesti filmfesztiválhoz. Ami annyit jelent, hogy vagy a
budapesti filmfesztivál javul, vagy a győri Mediawave romlik — tette hozzá. 
De térjünk vissza a zsinagógába, ahol a győri származású, de főként Amerikában
és Olaszországban élő „vak szaxis", Németh Ferenc lép fel magyar muzsikusokból
szervezett alkalmi együttesével. A szaxofonos arca, mosolya karmesteri pálca, a
fiúk a gitárral és a dobok mögül úgy figyelik vonásainak változását, mintha kottát
olvasnának. 
A zenész egyébként minden estéjét a szentélyben tölti, egyetlen koncertről sem
hiányzik, s az emberek szemében néha irigységet fedezek fel, amikor elkapom az
idős emberre vetett pillantásukat. Az öreg egész testével a zene felé fordul, átadja
magát az élvezetnek, boldog. Es amikor a cseh-morva énekesnő, Íva Bittová a le-
vegőben hadonászva hegedűvonója hegyével követi a „megzenésített" dongó útját,
a közönség soraiban elsőként a vak szaxofonos tapsol és kiált „bravót". Az éne-
kesnő már eseményszámba menő fellépését most olyan falujabeli kislányok kísérik,
akiket Íva Bittová maga tanít dalolni. 
Krisztus és Pinoccio
A moziban gyászos a hangulat. David Christensen alkotását „meditatív, csendesen
humoros filmként" ajánlják a programfüzet összeállítói. Történet egy apáról és a
fiáról, akik egy hullát szállítanak ki a temetőbe. 
— Amikor Szent Péter szabadságra megy -- meséli az apa a koporsón ülve —,
Jézus Krisztust kéri meg arra, hogy helyettesítse őt. — Könnyű dolgod lesz —
mondja Szent Péter Krisztusnak — csak az érkezők nevét kell megkérdezned! 
Rövid idő múlva egy nagyon öreg ember jelenik meg Jézus előtt, aki megkérdezi
tőle, milyen nevet visel. Az idős férfi sokat gondolkodik, ám végül tehetetlenül tárja
szét karját. 
— Én már annyira vén vagyok, hogy a nevemre sem emlékszem. 
— Valamire csak emlékszik? - így Jézus. 
— A fiamnak szögek voltak a kezében — válaszolja az öreg. 
— Atyám? — döbben meg Jézus. 
Az öreg hátrál néhány lépést, s gyanakodva visszakérdez: — Pinoccio? 
A mozi kacag, a tolmácsgép recseg. 
— Nem hiszem, hogy bármilyen filmmel meg lehetne változtatni a világot — rázza
meg hosszú haját a zárónapon a fesztivál díszvendége, a szerb filmrendező, Emir
Kusturica -, de változtatni lehet rajta. Forradalmat csinálni nem lehet vele, de erős
fegyverré válhat az ember kezében. 
— Az én filmjeim azért szólnak cigányokról — fogalmaz később —, mert irigylem
az ő világukat, életmódjukat. Számukra a szabadság a legfontosabb, emberibb
emberek ők, mint mi vagyunk. 
Köznapi hedonizmus
Spanyol cigányzene szól a májusfaállítás után a zsinagóga mellett álló hatalmas
sátorban. A cseh-roma énekesnő Vera Bila és Kále nevű együttese van a színpa-
don. Műanyag poharakból kortyolja a férfinép a sört, a besereglő romák itt-ott táncra
kelnek, a többség csak bámészan élvezi a zenét. 
Május első napján a gyakorlatban is megvalósul, amiről napokon át csak beszélt
a sok tudós ember a fényírók fesztiválján. Az idei tudományos ülés ugyanis a he-
donizmust járta körbe, mint táncosok a májusfát. Május elsején pedig volt disznó-
ölés, falusi lagzi és más földi hívság, bizonyára a gyönyör filozófiájának ókori
hirdetője, a görög Arisztipposz is elégedett lett volna az eredménnyel. 
— Egy évtized alatt nyugat-európai színvonalúvá nőtte ki magát a Mediawave —
ezek Bede-Fazekas Zsolt, az amerikai képviselő szavai —, a működtetés azonban
sajnos nem ilyen professzionális szintű. Ez persze összefüggésben áll a pénzügyi
problémáinkkal is, az, hogy utólagos finanszírozással kellene megszervezni a prog-
ramokat, egyszerűen nonszensz. 
Tíz év azonban már múlt. Olyan múlt, amely arra kötelezi a rendezőket, hogy a ti-
zenegyedik születésnapot is méltó módon ünnepeljék meg. Például egy újabb film-
fesztivállal. Mórotz Eszter 
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Mi lesz veled, Mediawave? 

(Magyar Nemzet, 2000.04.29.)

Győrben jelenleg is zajlik, s május 1-jén, hétfőn ér véget a Mediawave, avagy a
Fényírók Fesztiválja. A filmes seregszemle, mely tíz évvel ezelőtt indult, mára ran-
gos nemzetközi mustrává nőtte ki magát, s kisjátékfilmeket, kísérleti filmeket, ani-
mációs-, dokumentum- és táncfilmeket, valamint a filmgyártás szempontjából
kevésbé ismert népek alkotásait vonultatja fel. Idén azonban a nemrég bevezetett
utófinanszírozási rendszer a fesztivál szervezőit rendkívül nehéz helyzetbe hozta.
Egy efféle fesztivál megrendezése bizony nem olcsó, ám a rendező Mediawave
Alapítványnak mindeddig sikerült előteremtenie a szükséges anyagi hátteret rész-
ben szponzori, részben pedig közalapítványi támogatásból. Durst György, a Me-
diawave Alapítvány kuratóriumának elnöke lapunknak elmondta, hogy az áprilisban
bevezetett utófinanszírozási gyakorlat lényege a teljesítményarányos támogatás.
Mindazok, akik kulturális kezdeményezéseiket közalapítványi támogatásból tartják
fenn, a nekik megítélt összeghez csupán utólag, számlák ellenében juthatnak
hozzá. Ez a rendszer több szempontból is kínos helyzetbe hozta a fesztivál szer-
vezőit.
A meghívottak közt szerepel például Emir Kusturica, az ismert bosnyák szárma-
zású filmrendező és zenész, akinek koncertjét vasárnap éjfélkor hallgathatja meg
a közönség a zsinagógában. Egy ilyen jeles vendég szerepeltetése a fesztiválon
természetesen pénzbe kerül, ám igencsak zavarba ejtő lenne közölni vele, hogy
a tiszteletdíját utólag kaphatja csak meg, számlát azonban máris adnia kellene.
Durst György azt is elmondta, az idén több mint nyolcszáz filmet neveztek a fesz-
tiválra, hatvanhárom országból. Ezen alkotások közül előzsűri válogatta ki azt az
ötvenet, amelyek szerepelnek a versenyprogramban. Csupán ez a procedúra 2-
2,5 millió forintba került, amely összeg a posta, a szállítás, az előválogatás költsé-
geit tartalmazta. Mint sejthető, a pénznek előre meg kell lennie, másként mindezek
lebonyolítása megoldhatatlan. A rendszert tovább bonyolítja, hogy a megítélt tá-
mogatási összeget nettó értéken kell elszámolni, ám a költségek ellenében a szer-
vezők rendszerint 25 százalék áfával terhelt számlát kapnak.
Az utófinanszírozási rendszer következtében jelentkező pénzügyi nehézségek
miatt a fesztivál szervezői kénytelenek voltak több programot lemondani, s elte-
kinteni néhány kitűnő vendég meghívásától. A fesztivál idén mégis a megszokott
színvonalon valósulhatott meg, s ez egyebek mellett annak köszönhető, hogy a
Magyar Mozgókép Közalapítványnak lehetősége nyílt az április 1-jéig megítélt tá-
mogatási összegek egy részét, így a Mediawave-fesztivál finanszírozására szánt
pénz felét a korábbi gyakorlat szerint előre kifizetni. 
A jövő évi fesztivál sorsa azonban bizonytalan. Durst Györgytől megtudtuk, a fesz-
tivál költsége, amennyiben tartani kívánják a színvonalat, mintegy 40-45 millió fo-
rintra rúg. Ebből 10-15 millió forintot a szervező alapítvány szponzorok segítségével
maga is előteremt, ám a fennmaradó 30 millió forint közalapítványi támogatás,
tehát a fentebb leírt utófinanszírozási rendszer szerint csak utólag vehető fel. Ilyen
feltételek mellett lehetetlen garantálni a fesztivál színvonalát, ezért jövőre aligha-
nem eleve szerényebbre tervezik a filmes mustrát. Biztos hátteret, ezért megoldást
jelentene viszont, ha médiatámogatóként megnyerhetnék a Magyar Televíziót. Ha
a tévé biztosítaná a szükséges összeg egyharmadát, ugyanennyi pénz pedig a
szponzorok segítségével állna rendelkezésre, a fennmaradó egyharmadnyi összeg
már vállalható lenne akár utófinanszírozási rendszerben is.
A győri zsinagógában ma délután fél ötkor kezdődik Iva Bittová és a Lelky leány-
kórus hangversenye. Ugyanitt este hétkor a balkáni dallamok kedvelőit várják a
szervezők - a Boban Markovics zenekar játszik. Vasárnap Győrben a Lloyd Nagy-
teremben fél ötkor beszélgetésen vehet részt a közönség Emir Kusturicával, aki
együttesével, a The No Smokinggal éjfélkor koncertet ad a zsinagógában.

A tizedik Mediawave 

(Magyar Hírlap, 2000.05.02.)

A nemzetközi filmmustra alkotásait tekintve senkinek se jut eszébe a filmművészet
válságáról, haláláról elmélkedni

Ferenc József szigorú arccal néz a szemközt álló Sissi válla fölé. A vaságyhoz szo-
kott császár és király festménye mellett „hedonisták" igyekeznek a győri Xántus
János Múzeum lépcsőjén felfelé. A pannonhalmi főapát egykori palotájának dísz-
termében természetesen nem orgia készül, a Mediawave enyhén frivol címmel tu-
dományos igényű, komoly konferenciákat hirdet meg minden évben. Korábban is
aktuális társadalom-politikai kérdések kerültek napirendre, a cigányság múltját,
vagy a piros lámpás évszázadokat felidézve. A „praktikum" persze sosem maradt
el, a bécsi Ítéletvégrehajtó Múzeum kiállított relikviái megdöbbentették a résztve-
vőket, a tárlat a Fényírók fesztiválja után még tett egy kört hazánkban. A hedoniz-
mus idei konferenciájának címe blikkfangos, ám megtévesztő. Nem csak a
dohányzás, az alkohol vagy az édességek csábítanak a mértéktelenségre. A tör-

ténelmi és társadalomtudományi előadásokat idén is kötetbe foglalják, a tudomá-
nyos kutatásokra épülő beszédek ugyanis pusztába kiáltott szóként nem veszhet-
nek el az épület falai között. A „hedonisták" gyakorlati szekcióülésein megalapították
a Magyar Sör Pártot és a Magyar Bor Pártot, a bizonytalan szimpatizánsoknak en-
gedélyezték a kettős párttagságot, de az sem járhat rosszul, aki csak az egyik
kasszának fizet: a későbbi koalíciókötés nem kizárt. 
A Mediawave tíz év alatt komoly kulturális tőkét halmozott fel Magyarországon. A
fesztivál középpontjában álló nemzetközi film-mustra alkotásait tekintve senkinek
sem jut eszébe a filmművészet válságáról, illetve haláláról elmélkedni, a groteszk
kisjátékfilmek, a hagyományos dramaturgiát nélkülöző mozik, a dokumentumal-
kotások és a minden stílusirányzatot képviselő animációs filmek kellemesen meg-
lepik a nézőt, sablonok helyett meséket szőnek, olyan világokba vezetnek,
amelyekről a multiplex és a televízió főműsoridőben mélyen hallgat. Persze az
egyik film hidegen hagy, a másik megérint, a publikum örömébe pedig némi bánat
vegyül: aki nem fért be a Lloyd moziba, meg egyáltalán, akinek a Mediawave eddig
kiesett az életéből, az néhány kivétellel ezeket a filmeket már sosem láthatja. 
A fesztivál zsivaját a város lassan megszokja, az utóbbi két évben az önkormányzat
a korábbiaknál lényegesen nagyobb támogatással honorálta a különleges harmó-
niát, amelyet a fesztivál komponált. Az egykor a helyi dzsessz-klubból indult Fé-
nyírók fesztiválja persze őrzi zenei gyökereit is. Iva Bittová, a Grencsó Kollektíva,
Miles Griffith és a Trio Midnight, Lovász Irén fellépései rendre eseményszámba
mentek, még akkor is, ha néhány koncertet greenwichi idő szerint tartottak meg.
Kétségtelen, a legnagyobb sztár idén Emir Kusturica volt, aki a No Smoking zene-
kar frontembereként érkezett Győrbe. Kusturica jó hírt is hozott magával: az Un-
derground forgatása után ugyan eljátszott a gondolattal, hogy nem készít több
filmet, ám a fesztivál vendégeit megnyugtatta, ezt a fogadalmat a Macska-jaj című
filmje végleg megtörte. TÖLGYESI GÁBOR

Erotikus bábolnai csirkék

(Blikk, 2000.05.02.)

A kukorica, a tojás és a csirke után Bábolna negyedik aranyát mutatta be a hét
végén. A győri Mediawave fesztivál egyik szenzációja ugyanis az erotikus fehér-
nemű-bemutató volt. Tánczos Anita (22) Bábolnán alkotó divattervező 32 modelljét
láthatta a csípős hideg ellenére is forró hangulatba került közönség. 
- A fehérnemű kultúrtörténetét tanulmányozva először a fűzők érdekeltek. Csináltam
egy rokokó abroncsszoknyával kombinált, nagyon bonyolult darabot. Látva, hogy
itthon kevés az igényes fehérnemű elkezdtem ilyenek tervezni. Nem biztos, hogy
ilyen ruhadarab az utcán is hordható, nálam inkább a látvány a lényeg. Legfőbb
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Bizarr filmtörténetek és Kusturica-láz a
Fényírók tizedik találkozóján

(Origó, 2000. május 2.) 

Április 25. és május 2. között rendezték Győrben a 10. Mediawave fesztivált, Ma-
gyarország legrangosabb nemzetközi filmfesztiválját. A világ összes tájáról érkezett
független filmesek seregszemléjét koncertek, kiállítások, szakmai beszélgetések
kísérték, valamint a felfokozott várakozás, amely Emir Kusturica jelenlétét meg-
előzte. A Mediawave hihetetlen sokszínűségét jól jellemzi a díjkiosztás egy vidám
epizódja: a zsűri kínai tagja elmondott egy viccet, amit egy másik kínai mondaton-
ként magyarra fordított, hogy végül a magyar műsorvezető angolra fordítsa azért,
hogy érthesse a poént például a fesztivál német fődíjasa is, aki egyébként filmjét
Bulgáriában forgatta, szerb, francia, román, magyar és ukrán szereplőkkel.
Fényírók egymás közt
A Mediawave fesztivál évek óta úgy kezdődik, hogy nem lesz pénz a megszerve-
zésére, vagy legalábbis a tavalyihoz képest szerényebb méretű lesz. Kompromisz-
szumokat ugyan most is kellett kötni, de végül szerencsére idén is meghökkentő
és elképesztően színes forgataggá vált Győr belvárosa. (Még az előzetesen anyagi
okok miatt a programból törölt májusfa-állítás sem maradt el.) Nagy segítséget je-
lentett a rendezőknek, hogy sok művész barátságból engedett gázsijából, sőt a
Dél-Alföldi Szaxofonzenekar ingyen lépett fel. A filmeken kívül idén is rengeteg
egyéb program volt: fellépett Emir Kusturica, szerb filmrendező (Underground, Ci-
gányok ideje stb.) No Smoking nevű zenekarával; Boban Markovic és rézfúvós ze-
nekara a győri zsinagóga enyészetnek indult falai közt; harmadszorra is eljött a
Mediawave-re Iva Bittova cseh hegedűművésznő; Szőke András barátaival szo-
cialista chippendale show-val szórakoztatta
a kihelyezett fesztiválhelyszínre, Romándra
ellátogató lányokat; volt erotikus fehérnemű
bemutató és disznóölés; lehetett beszél-
getni Cameron Diazzal a független amerikai
film helyzetéről; és az évről-évre visszatérő
magyar zenekarok és táncosok is szóra-
koztatták az egész napos vetítőtermi sötét-
ségtől hunyorgó nézősereget. A
Mediawave 10 év alatt annyira fontossá vált
a nemzetközi filmes világban, hogy minden
reklám nélkül több mint 900 beküldött alko-
tásból kellett válogatnia az előzsűrinek. 
Érkeztek filmek Kínától Dél-Amerikáig min-
denhonnan, animációsak és kísérletiek,
játék- és dokumentumfilmek, éjszakánként
pedig Greenaway új filmjének, a 8 és fél nő-
nek a hazai ősbemutatóját vetítették.
A fesztiválon idén először a magyar alkotá-
sokat jórészt olyan filmek képviselték, ame-
lyek a Filmszemle versenyprogramjába is
belekerültek. Ezzel kapcsolatban Báron
György, a Magyar Mozgókép Közalapít-
vány kurátora így fogalmazott a díjkiosztó
ünnepségen: "vagy a Filmszemle színvo-
nala javul, vagy a Mediawave-é romlik".
Mindenesetre a független fesztivál egyre hi-

szakmai kritikusom a barátom. Ő rajtam láthatja először a fehérneműimet. Mielőtt
megkérdezné: letépni nem engedem neki, ahhoz túl sokat dolgozom velük - ne-
vetett Anita. 
- Eszmei értékük szerintem 20-30 ezer forint körül van darabonként. A legtöbbet a
bemutatóra egy aranymotívummal festett ruhával kellett dolgoznom. Erre egy
egész napom ráment.
- Újsághirdetéssel keresett modelleket Anita. A válogatáson megfeleltem, így va-
gyok most itt. Idén érettségizem. Szerencsére a barátom és a szüleim nemhogy
helytelenítenék a bemutatót, inkább büszkélkednek velem - mondta a gazella ter-
metű, fekete hajú, nagy sikert arató Égler Tünde (18) modell. 
A bemutatón Kovácsné dr. Horváth Klára, Bábolna polgármestere asszonya el-
mondta: Megtaláltuk negyedik aranyunkat is. 
A tegnap véget ért Mediawave-en egyébként nem ez az egyetlen pikáns program.
Május elseje alkalmából Szőke András filmrendező és barátai mutattak be „szo-
cialista chippendale show-t" - természetesen csak nőknek és asszonyoknak. Nagy
érdeklődés kísérte az angol filmes, Peter Greenaway „8 és fél nő" című új művét
is, mely bővelkedett a merészebbnél merészebb jelenetekben. A világszerte nagy
botrányt kavart filmnek egyébként Magyarországi ősbemutatója volt a Mediawave
fesztiválon. K. A. – M.  P.

vatalosabbá válásához tarto-
zik, hogy a fődíjas filmet a Me-
diawave történetében megint
csak először, forgalmazni fog-
ják Magyarországon. Így szep-
tembertől bárki megnézheti a
mozikban Veit Helmer Tuvalu
című alkotását. A német ren-
dező harmadszorra nevezett
be a fesztiválra, és tavaly a rö-
vidfilmek kategóriájában Surp-
rise című filmje már elvitt egy
díjat. A majd' két órás Tuvalu
valóban a fesztivál legfigyelem-
reméltóbb alkotása volt; egy fe-
kete-fehér, szavak nélküli,
elvarázsolt történet, mely
Kelet-Európa leglerobbantabb
fürdőjében játszódik. A történet
szerint a vak fürdőmester fia
beleszeret egy házbontás ál-
dozatává vált tengerész lányába, aki mindenáron Tuvaluba, a távoli szigetre sze-
retne eljutni. Terve megvalósításáért akár még a fürdő hőmérsékletszabályozó
gépének egy alkatrészét is képes ellopni, és bár a fürdő hajléktalan lakói a hivataltól
megmentik enyésző hajlékukat, a gonosz nem adja fel. Alig három-négy mondat
hangzik el a filmben, mégis hihetetlenül mulatságos és szép Helmer alkotása. A
német rendező egyébként komoly propagandát folytatott Győrben: fesztiválhely-
szín-szerte kiragasztotta filmje plakátjait, a nézőknek vetítés előtt egy-egy kockát
ajándékozott filmjéből, és mindenkivel beszélgetett a büfében, vagy a zenei ren-
dezvényeknek helyet adó zsinagóga előtti sörsátornál. Itt mesélte el az [origo]-nak,
hogy mivel filmjének nincs szövege, a forgatókönyvet kénytelen volt lerajzolni, min-
tegy 1200 kicsi rajzot készített. A szereplőket Párizstól Bukarestig egész Európából
válogatta - kivéve a gonoszt játszó férfit, aki amerikai. A színészek között azonban
nincsenek profik. "Mikor profi filmszínészt kértem fel a vak úszómester szerepére,
kétségbeesett arcot vágott: nem lehet eljátszani egy vak embert, két órás néma-
filmben" - emlékezett a kezdeti nehézségekre Helmer.
A többi díjazott alkotás is megdöbbentően furcsa helyzeteket mutat be. A Nemzet-
közi Zsűri kedvenc kisjátékfilmjének (Birkaszámlálás) főszereplője egy perverz ka-
lauznő, aki vonzó férfi utasokat altat el és erőszakol meg. A győztes animációs film
(Hajnalban) főszereplői pedig városiasodott háziállatok: egy kalapos kakas, és az
érzékeny disznó asszony. A különdíjas kisjátékfilm (Nővérek) táncolni akaró vak
lányok keringéséről szól a keringőző mulatók között, egy másik díjazott műben
pedig csalikukacok kockáznak, "ki kerüljön a horogra legközelebb" alapon. Nem
véletlen, hogy a legjobb látványért kapott díjat a Hong-Kong című film: a nyüzsgő

világvárosról készített lassított fekete-fehér képek azt
az illúziót keltették, mintha a nyugalom szigetéről lát-
nánk ismertetőt. Hasonlóan fordította ki kamerájával
a világot az Allocation című, szintén holland alkotás,
amely 14 percre elhitette, hogy nincs líraibb a világon
a külszíni szénbányászatnál.
Nagyon erős volt idén is a kínai jelenlét a fesztiválon
(Prága mellett Pekingben is járt már vendégségben
a Mediawave), a legjobb dokumentumfilmnek járó
díjat el is vitte Bibo Liang rendezőnő, Az esküvő című
filmjével.
A magyar filmek versenye "A feltört ugar" néven zaj-
lott, és az összes díjazott szerepelt a 31. (idei)
Filmszemle versenyprogramjában. A fődíjat itt Kenye-
res Bálint Zárás című filmje vitte el, melyet már a ve-
lencei filmfesztiválon is megjutalmaztak. A 14 perces,
verekedésbe fajuló kocsmai zárórát bemutató alkotás
színészi játéka annyira hitelesre sikerült, hogy a csa-
post játszó Szőke Andrást a forgatás során úgy meg-
verték, hogy több bordája eltörött. Az [origo] 31.
Magyar Filmszemléről szóló beszámolójában az volt
olvasható, hogy ahová a Kálmánczehelyi - Stefano-
vics - Végh trió benevez, ott nyer. Így történt ez a Me-
diawave-en is: az uristen@menny.hu harmadik
fesztiváldíját is elvitte, ezúttal ifjúsági kategóriában.
A legjobb magyar animációs film Waliczky Tamás A
halász és a felesége meséje lett, mely különös árny-
játék formájában elevenítette fel a végtelenül mohó
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feleség történetét. Az előzsűri különdíját egy brutális és obszcén, karácsonyi Pi-
roska és a farkas feldolgozás kapta (Black XXX-Mas), melyben Piroska marihuanát
szív, a farkas-rendőr fejét pedig végül egészen közelről lövik szét, kis agydarabokat
hagyva a falon a közönség kedvéért. A közönségdíjat egy másik szadista mű, A
Billy lufija című rajzfilm kapta. Ebben agresszív léggömbök vernek össze kisgye-
rekeket, rendkívül változatos formában.
Kusturica-mánia a Mediawave-en
A filmvetítések mellett (alatt) zajló koncertek között a fesztiválvendég Emir Kusturica
filmjeihez kapcsolódókat kísérte különösen felfokozott érdeklődés. Szombat este
az Underground című film zenéjét játszó Boban Markovic és zenekara lépett fel. A
rézfúvós együttes az elmúlt évben már többször megtáncoltatta a budapesti fiata-
lokat, világhírű rockzenekarokhoz hasonlatos kultuszt teremtve muzsikájával. Most
is óriási ünneplés fogadta a formációt, a közönség halandzsa-szerb nyelven éne-
kelte az Ederlezit, és a többi slágerré vált filmzenét. A zenekar egy tagja az [origo]-
nak elárulta, hogy a Dél-Szerbiából származó tagok egy faluból származnak, és
mindannyiuk családja 4-5 generáció óta muzsikál. Kezdetben vásárokon és lako-
dalmakon játszottak, majd mikor 10 éve elkezdtek Kusturicával együtt dolgozni,
meghódították a koncerttermeket is. Azóta az egész világot bejárták, és otthon is
városi fiatalok előtt játszanak elsősorban. "Lakodalmakra is elmegyünk, de azt
most már nagyon meg kell fizetni. Szeretnénk a zenénkkel meghódítani a világot,
megmutatni, hogy a zenének szívből kell szólnia. A pólónk feliratán is ez áll: „kövesd
az ösztöneidet!" - mesélte a zenekar trombitása. Győrből Monacóba indult a ze-
nekar, ahol Lajkó Félix szabadkai hegedűssel mutatják be élőben új, közös leme-
züket. "A munka Félixszel nagyon nehéz volt. Ő északi zenét játszik, mi pedig
déliek vagyunk, ráadásul a hegedű és a rézfúvósok teljesen különböznek, nem
szokták együtt használni őket" - emlékeztek a zenészek a közös munkára.
Vasárnap végre megérkezett a fesztivál egyik díszvendége, Emir Kusturica is. A
rendező az óriási várakozás ellenére mindössze egy rövid beszélgetést engedé-
lyezett az érdeklődőknek. A szarajevói rendező visszautasította, hogy politikáról
beszéljen, mert szerinte "az értelmiségiek nem tehetnek semmit, fölöslegesen meg
kár beszélni." "Soha többé nem készítek politikai témájú filmet, még csak utalni
sem fogok a politikára, és azt hiszem ez a Macska-jajban már remekül sikerült."
Kusturica a jelenlegi jugoszláv helyzetről csupán annyit mondott, hogy "Jugoszlávia
nem volt rémálom, csak ami utána következett: a féktelen nacionalizmus vált hor-
rorrá. Az emberek Jugoszláviában még mindig nem tudják, hogy vége van a hi-
degháborúnak. Amikor a NATO bombázta az országot, úgy érezték magukat, mint
az Underground szereplői. Most a hazugság a legerősebb fegyver a világon, az
információt küldők és vevők között félelmetes szakadék tátong." Kusturica szerint
minden kezdő filmesnek minél hamarabb meg kell tanulnia, hogy "a kamerával
semmit sem lehet megváltoztatni, a film semmin sem változtat a világon". Pályá-
jának kezdetéről elmesélte, hogy szülei nem akarták, hogy filmes legyen, de apja
kívánsága ellenében mégsem mérnöknek tanult, hanem a prágai filmfőiskolára
iratkozott be. A szarajevói cigányok kisgyerekkora óta nagy hatással voltak rá, "lát-
tam hogy ők szabadok, nem járnak iskolába, ha akarnak tolvajok lesznek, ha akar-
nak kurvák, és ha akarnak meghalnak. Az egész életük performance,
szembehelyezkednek az ipari társadalommal, és sikerül megőrizniük a világgal
szembehelyezkedő életmódjukat" - mondta. A zenéről szólva így fogalmazott: "Fel-
lini azt mondta, a filmhez legközelebb eső művészeti ág a zene. Én hallom a film-
jeimet, mielőtt nekikezdek a forgatásnak." Következő filmjét Amerikában, New
York-ban vagy Montrealban készül forgatni. Arra a kérdésre, hogy forgat-e még
valaha Szarajevóban, legtöbb filmjének és élete nagy részének színhelyén, Kus-
turica magyarul válaszolt: "nem".
Vasárnapról hétfőre virradó éjjel Kusturica gitárosként állt a közönség elé, a No
Smoking nevű zenekarral lázba hozva a fesztivál végére elfáradt, egyszerre ittas
és másnapos közönséget. A zenekar tagjai stílusuk meghatározásakor közölték,
"ez umca-umca zene". A kalauz-egyenruhától az arany zakóig, Boban Markovic
paródiától a Pitbull című Macska-jaj slágerig mindent bevetettek, egyszerre voltak
zenebohócok, performerek, és remek zenészek. Koncertjük többeket Frank Zappa
videóira emlékeztette.
Magyari Péter

Szónikus lenyomat 

(Népszabadság, 2000.05.03.)

A kilencvenes évek talán három legfontosabb, számomra feltétlen legkedvesebb
kulturális fesztiválja, a Művészetek Völgyévé dagasztott Kapolcsi napok, a Pepsi-
szigetté fajult Diáksziget és a győri Mediawave közül az ezredfordulóra egyedül
az utóbbi maradt meg érintetlennek, részeiben és összességében is nyugodt szív-
vel vállalhatónak. Társaival ellentétben nem indult el az integrálódás útján, külön-
böző erők és szükségszerűségek hatására eddig még nem kapott gellert, nem
kapaszkodott rá szponzor és/vagy médium. Igazából nem is értem, hogyan bírnak
a mai magyar világban mégis életben maradni, az egyre lehetetlenebbé váló kul-

túrafinanszírozási rendszerben évről évre ilyen tartalmas, magas színvonalú prog-
ramokkal előrukkolni. 
Szerencsés a helyszín, szerencsés az időzítés, Budapest és Bécs, tél és nyár kö-
zött nagyjából félúton. A nagyobbrészt fővárosi közönség fizikailag is kiszakad min-
dennapi környezetéből, nemcsak beugrik néhány eseményre, belenyal egyes
programokba, ez a fesztivál amolyan életforma, a permanens intellektuális lötyögés
és a szellemi zabálás között valahol félúton. Az idő errefelé változatlanul viszony-
lagos, néha talán túlságosan is az, a kezdési időpontok gyakorta csak tájékoztató
jellegűek. A kiszámíthatatlanság bosszantó lehet, ez a hozzáállás azonban egyben
különös időtlenségjelleget is ad az eseménynek. 
Bár a Fényírók fesztiválját elsősorban mozgóképes seregszemleként ismeri a több-
ség, annak a kezdetektől szerves részét képezi az adekvát szónikus vonal. Kus-
turica zenészei — hirdették minden alkalommal, ahányszor csak Magyarországon
járt Boban Markovics és zenekara. Részben joggal, hisz a délszláv rendező ma
már kultikusnak számító filmjeiben (Arizonai álmodozók, Underground) valóban
ez a Vladicin Hanból származó roma rezesbanda fújta a talpalávalót. Kusturicának
azonban azóta már saját zenekara is van — legutolsó filmjében, a Macska-jajban
a No Smoking tagjaként maga is a húrokba csapott. Nos, az idei Mediawave-en
mindkét formációval testközelből is megismerkedhettünk. 
Boban Markovicsék az elmúlt fél évben legalább tucatszor léptek fel nálunk időn-
ként Lajkó Félixszel, valamennyi alkalommal zajos sikert aratva. (Most, hogy már
ennyit hallottuk őket együtt és külön, meg kell állapítanunk: kettejük találkozása
alapvetően tévút, inkább gyengítik, semmint erősítik egymást.) Bobanék ezúttal is

375



Mediawave 2000 - vasárnap, hétfő,
eredmények  

(Index, 2000. május 3.)

A Mediawave ünnepélyes díjkiosztója (akárcsak a vetítések) fülledt melegben zaj-
lott a győri Lloyd mozi nagytermében. A díjak nem okoztak túl nagy meglepetést,
(egy kivételével, ugyanis az általunk roppant unalmasnak ítél A halász és a felesége
című film díjat nyert) még a néhány nappal ezelőtti tippem is bejött, a Billy lufija
ugyanis közönségdíjas lett. 
Szintén sejthető volt, hogy az ifjúsági filmek kategóriájában az Uristen@menny.hu
bizonyul majd a legjobbnak, (a filmszemlén ez nyerte a kisjátékfilm kategóriát)
amelyben isten a földre ejti a mennyország kulcsát, így kénytelen lejönni érte. A
film készítői elmondták, hogy a 2002-es filmszemlén szeretnék bemutatni új, még
csak a vázlatokon létező nagyjátékfilmjüket, melyen - amennyit elárultak róla -
ismét lehet majd nagyokat derülni. Az Uristen@menny.hu-t egyébként hamarosan
láthatjuk majd az egyik kereskedelmi tévé műsorán, a csapat korábbi alkotásai
pedig fellelhetők az interneten. (További eredmények a keretes írásban) 

jöttek, fújtak, letaglóztak, a feszes délszláv ritmusok és a jól ismert dallamok elő-
adásukban az egykori zsinagógában is a reveláció erejével hatottak. 
Akárcsak a beígért pesti koncertet végül is kihagyó No Smoking késői bulija, aki ki
bírta várni az éjjel egy órás kezdést - én nem -, azok egybehangzóan állítják: Kus-
turica utánozhatatlan filmjeinek zenei világa tökéletesen elevenedett meg a zsina-
góga előtti sátorban. Iva Bittová az utóbbi időben a Mediawave egyik meghatározó
művészévé vált, szombati, szokatlanul kora délutáni koncertjével most is élmény-
számba ment. Ezúttal saját tanítványaival, öt falujabeli kislánnyal érkezett, játszott
velük és izgult értük. Lovász Irén és a cseh Teagrass közös fellépése egyben közös
lemezük (Wide is the Great Danube) premierje volt, a Sebestyén Márta melletti
legszebb hangú magyar népdalénekesnő és a brnói bluegrasst játszó kvartett
mintha elbeszélt volna egymás mellett. 
Szellemileg a leginkább igénybe vevő nap feltétlen a pénteki volt. Ilyen terjede-
lemben, ilyen töménységben népzenébe mártott, avantgárdba hajló elszabadult
dzsesszt ritkán hallhat az ember. Különösen a sokak által várt Borah Bergman,
Matt Maneri és Andrew Cyrille trió nyújtott közönségritkító produkciót, ez a meg-
jegyzés azonban nem annak alacsony színvonalára, sokkal inkább magába for-
duló, helyenként kifejezetten köldöknézésbe átcsapó jellegére vonatkozik. A Rejtély
című legutóbbi lemezükön régmúlt idők elfelejtett dallamait újra életre keltő, ezúttal
azonban radikálisabb koncertprogramot bemutató Grencsó Kollektíva a megszo-
kottnál haloványabb volt, az énekes-performer Miles Griffith szónikus tréfáin viszont
kétszer is nagyszerűen szórakozhatott a nagyérdemű. 
Jávorszky Béla Szilárd

Mediawave: a feltöretlen ugar  

(Népszabadság, 2000.05.03.)

Egy komoly és nagy fesztiválhoz -
márpedig a hétfőn véget ért egyhetes
Mediawave, a Fényírók fesztiválja a
filmfelhozatalában kétségtelenül az -
sok szerencse kell a hivatalból fesz-
tiválozónak. A hihetetlen bőségben
érkező nevezések közül - idén nyolc-
száz alkotás közül választott ki nyolc-
vanat az előzsűri - nem egyszerű
megfelelően összeállítani a mozgó-
képes menüt. Nekem idén nem volt
szerencsém, de ez nem a rendez-
vény hibája, annak az értékét nem
csökkenti. 
A tízéves jubileumához érkezett fesz-
tiválon négy év tapasztalata után, ha
biztosra akartam volna menni, akkor
maradok az animációs filmek fősodra
mellett. Ez a szekció rendre pazar
változatosságot és nagyon magas minőséget mutat. Az idei több, mint egy tucat
animációs alkotás is szinte kivétel nélkül kitűnő darab volt. Akadtak fergeteges,
mulatságos apróságok, mint az orosz Játszunk, amelyben egy kukac kockavetés-
sel ússza meg, hogy a halak gyomrában végezze, vagy a Billy lufijában, ahol a
léggömbök összeesküsznek a gyerekek ellen. Hihetetlen látványvilága miatt volt
lenyűgöző a francia Un juste vagy a svájci Horváth Zoltán által készített Kagyló,
amelyben a Titanic-történet a halak és rákok szemszögéből is ábrázolva volt. Ha-
talmas sikere volt a német Stefan Elig Tony Play Stationje című tizenöt perces re-
mekének, ahol a főhős videójátékának szintjeit teljesíti, például sört iszik fotelokban,
majd vizel és háziasszonyok elől menekül nem túl sok sikerrel. Hiábavalónak tűnik
azonban évek óta ezekről a néhány perces zseniális darabokról hosszan értekezni:
leperegnek ugyanis néhányszor Győrben, de a pár száz szerencsés és kitartó
fesztiválozót leszámítva senki nem látja őket később sem moziban, sem a tévé-
csatornákon. Múlnak az évek, és még mindig senkinek nem jut eszébe bemuta-
tásra megvásárolni azokat. Csak a nagyjátékfilmek számíthatnak szélesebb
ismertségre, mint a másodszor fődíjas Veit Helmer versenyműve, Tuvalu, amelyet
a hírek szerint megvásárolt egy forgalmazó. Vagy a Mokép országos premier előtt
álló új Greenaway-filmjének, a 8 és 1/2 nőnek, amely a fesztivál idei hedonista te-
matikájának következtében került a programba. Joggal, mert a rendező a tőle meg-
szokott érzéki tobzódással, ezúttal a címben szereplő számú nőt a feleségét
elvesztett milliomos idős férfi és fia genfi kastélyában hozza össze, és lesznek ki-
finomult élvezeteik tárgyai, majd azok áldozatai. A balkáni vircsaft jegyében az el-
sődlegesen zenélni érkező Emir Kusturica jelenlétében levetítették a legutóbbi
mulatós filmjét, a Macskajajt is, amelynek még ennyi idővel a bemutató után, itt a
fesztiválon is fergeteges sikere volt. 
A híradások szerint a filmszemlén áttörésszerűen tűnt föl sok olyan fiatal filmes,

akik műveikkel valami újat hoztak a hazai pangó filmművészetbe. Erre utalt a győri
szekció címe is: a Feltört ugar. Nos, ennek blokknak a követést, mint főtéma mellett
döntöttem, és ez nem volt szerencsés választás. Magyar filmtől pedig már régen
nem várom, hogy magával ragadjon, elkápráztásson, netalán megváltoztassa
életem folyását. Mindenesetre az ígéretes jelektől függetlenül ez az ugar - sajnos
- még feltöretlen.
Minden elismerésem persze az alkotóké, akik hihetetlen személyes erőfeszítések
árán létrehozták ezeket a műveket, de különösen a nagyjátékfilmek esetében ez
egyelőre kevésnek tűnik a nagyszerű műalkotások sorához, az „új hullámhoz".
Bíztató lehet, ha valamikor is feltöretik ez az ugar, minden bizonnyal ők vagy a
még náluk is fiatalabbak - a legalább a pőre anyagi érdekektől és köztudott kor-
rupciótól érintetlen művészek - teszik majd ezt meg. 
A látott művek tehát nem igazán voltak meggyőzőek, de jó, hogy legalább elké-
szültek és láthatóak. Dyga Zsombor Gyilkosokja esetében például nehéz volt el-
dönteni, hogy a technika hiányossága a folytonosan alulvilágított, zavaró homály,
vagy netán feszültségteremtő funkciója lenne. Buzás Mihály Kis utazása az építő-
táborokat megjártakban kellemes nosztalgiát ébreszthet, ehhez rengeteg pontos
kelléket és sok szórakoztató ötletet vonultat fel, de marad valami hiányérzet utána,
hogy mire is fut ki ez a különben hangulatos retrofilm. 
A nagyfilmek között a legfigyelemreméltóbb darabnak Mundruczó Kornél Nincsen
nekem vágyam semmi című műve tűnt. Az extrém témaválasztás, a főhős több-
szörösen megtekert életvitele, aki a hét egyik felében vidéki szerelménél él, a má-
sikban homoszexuális prostituált Budapesten, és sajátos kapcsolat fűzi egy
ugyancsak kettős életet élő ügyvéd szeretőjéhez - mindez sokáig leköti a nézőt. A
színészek többnyire jól hozzák a nehéz szerepeket, de sajnálatosan a legéletsze-

rűbbnek szánt jelenetek, a sok káromkodással megtűzdelt veszekedések
ingatják meg a hitelesség érzését. A trágárságban, a mai köznyelv kite-
kerésében, hiteles filmes megjelenítésében a legerősebbek viszont Kál-
mánczhelyi Zoltán, Stefanovics Angéla és Végh Zsolt. 
Az uristen@menny.hu a Mediawave-en is a legjobb kisfilmnek bizonyult.
Ezt már az ifjúsági szekcióban is vetítették, ebben a műfajban eddig sem
volt szó ugarról.
Szaladják István Aranymadár című kisfilmje szintén egységes, magával
ragadó, poétikus, sőt bölcs film, mindehhez megfelelő képi világgal. 
Kellene még néhány sor ide a végére arról, hogy egyre inkább elegük
van a szervezőknek a vesszőfutásból, hogy a fesztiválfinanszírozást
megoldják. De ne zárjunk Mediawave-nekrológgal: bízzunk abban, hogy
jövőre valami változik, erőt gyűjtenek, nem adják fel a civil kezdeménye-
zők, mert a rendezvény úgy jó, ahogy van, folytatni kellene, ha bírják,
és ha lehet. 
Sós B. Péter

A nemzetközi zsűri által kiosztott díjak

Fődíj: Helmer Veit /Germ./- Tuvalu 
Legjobb kisjátékfilm: Sven Taddicken /Germ./- Birkaszámlálás 
Különdíj: Mirjam Kubescha /Germ./-Nővérek 
Legjobb animációsfilm: Wendy Tilby- Amanda Forbis /Can/-Hajnalban 
Legjobb zenésfilm: Dominique Abel /Fr/- Agujetas, cantator 
Legjobb dokumentumfilm: Bibo Liang: /Chin/- Az esküvő 
Legjobb látvány: Gerard Holthuis /NL/- Hong-Kong 
Legjobb animációs ötlet: Kirill Kravchenko /Russ/- Játsszunk? 
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Az eredményhirdetés után hatalmas várakozás előzte meg Kusturica és együttese,
a No Smoking fellépését a zsinagóga melletti sátorban, a frissen felállított májusfa
tövében. A közönség abszolút Kusturica-lázban ég az előző napi Boban Markovics
koncert, és a rendezővel folytatott nyilvános beszélgetés után, mely igen rövidre -
alig fél órásra - sikeredett. Óriási a tömeg a sátor előtt, hallom, ahogy egy tévés az
operatőrét noszogatja, hogy ne tököljön annyit, még lemaradnak a legtutibbról.
Aztán színpadra lép az együttes, melynek a legnagyobb erénye az, hogy fel tudja
pörgetni a közönséget, de nagyon. Engem leginkább egy cirkuszi együttesre em-
lékeztet az egész, a hegedűs a lehető legváltozatosabb testtartásokban játszik (a
legegyszerűbb volt ezek közül az, hogy a hangszer a tarkóján volt, a többit verziót
hely szűke miatt itt most nem részletezném), és tényleg minden zenész kitett ma-
gáért, egyedül mintha a piros mackófelsőben színpadra lépő Kusturica nem tudott
volna igazán gitározni, de őt valószínűleg nem is ezért tartják. Az sem volt igazán
szinpatikus, hogy a Győrbe könyörgött (szó szerint) együttes énekese - valami neki
nem tetsző dolog miatt - idegességében a földhöz vágta a mikrofonját, bár tény
hogy voltak apróbb technikai malőrök. A közönség persze ettől függetlenül tombol,
az emberekről csepeg a víz, a Pit bull-ra pedig rengetegen utánozzák (ez mondjuk
várható is volt) a Macska-jajból jól ismert kézmozdulatokat. 
Koncert után hanyatt-homlok rohanunk haza, hogy reggel képesek legyünk felkelni,
és hogy részt tudjunk venni a korán kezdődő programokon is, melyek két környék-
beli faluban kerülnek megrendezésre. 
Nem jön össze a dolog - hiába, az elmúlt egy hét kivette az energiát az emberből
-, így lemaradunk a disznóölésről, amit már csak azért sem akartam kihagyni, mert
városi gyerek lévén nem láttam még ilyet soha. Délben kijutunk viszont a bakony-
gyiróti pincesorhoz, ahol békebeli áron (12 forintért) mérik a jóféle bor decijét: éppen
a helyi gyerekek jelmezversenye zajlik a zombi, a csontváz és a szellem részvé-
telével, akik a végén még egy közös dalt is előadnak, „Hullának lenni jó" címmel. 
Tüzek gyúlnak, Sas Tamás (Presszó, Rosszfiúk) fát aprít, Szõke András pedig a
fűben elterülve masszírozza valakinek a lábát, miközben rázendít a Dresch Quintett
is. Az ebédet jobb híján papírpoharakból fogyasztjuk el, életemben először koc-
cintok vadpörkölttel. Nem merünk sokat enni, estére hedonista lakoma van meg-
hirdetve a szomszédos faluba, (egy teljesen korrekt falusi ál-lagzi keretein belül)
és nem szeretnénk ha esetleg ott nem tudnánk teljesíteni. 
Délután aztán egyszer csak megindul a násznép (a Mediawave közönsége) a
szomszéd faluba, ahol az egyik háznál ki is kérik a menyasszonyt. Ezután végre
eljutunk oda, ahova már egész nap vágytunk: a lagzi helyszínére. Innentől nem
untatom a részletekkel a kedves olvasót, de tény: ennél szebb befejezése nem is
lehetett volna ennek a fesztiválnak, a mellettünk ülő kanadaiak nem is igen tudtak
betelni azzal az élménnyel, amit egy falusi lakodalom nyújt. Nem tudom mi lehetne
az, ami eltántoríthatna a következõ Mediawave-en való részvételtől. Valószínűleg
nincs ilyen. eMU

"A feltört ugar" - A nemzetközi zsűri által kiosztott díjak

Legjobb film: Kenyeres Bálint- Zárás 
Rendezői: Gulyás Gyula- Tanítványok 
Operatőri: Makkos Szilárd- Nincsen nekem vágyam semmi 
Legjobb művészfilm: Igor & Ivan Buharov, Vasile Croat, Nyolczas István- 
A másik ember iránti féltés diadala 
Legjobb dokumentumfilm: Szolnoki József- Pannon Halom 
Ifjúsági kategória: Kálmánchekyi Zoltán, Stefanovics Angéla, Végh Zsolt-
URISTEN@MENNY.HU 
Animációs díj: Waliczky Tamás- A halász és a felesége 
Legjobb színésznői alakítás: Bognár Anna- Gyilkosok 
Legjobb színész: Nagy Ervin- Rába Roland / Nincsen nekem vágyam semmi 
Közönségdíj: Don Hertzfeld /USA/- Billy lufija 
Az Előzsűri különdíja: Peter Van Hees /Bel/- Fekete karácsony Mediawave 2000, Zöldkártya nélkül

(Magyar Narancs, 2000.05.04.)

A jót mindig nehezebb elviselni, mint a rosszat. Különösen így van ez a periodikus
dolgokkal, melyek oly jól rámutatnak a vágy gyilkos természetére. Ami évente egy-
szer van, azt nehéz átélni. Mert mit lehet kezdeni egy erős hatással a jelenben?
Tudni kell elviselni. De szeretni csak a tavalyit lehet, meg a jövő évit. Épp csak
vége van a tizedik Mediawave-nek, de már alig várjuk, hogy legenda legyen belőle. 
Végre újra dohányoznak kisfiúk a vásznon, végre látszanak újra tekintetek. Szól a
szignál, a főcímen régi képek, hatásos nagyon együtt ez így, jó nézni minden le-
játszott film előtt. Az ember zavarba jön, ha élvezkedik. Sokak határozott követelése
ellenére a lazaság forradalma most sem következett be. Mindannyian érezzük,
hogy nincs átjáró a kínos vigyorgás és a fékevesztett nekivetkőzés végletei között.
Továbbra is feszengünk, toporgunk, reszketünk az ellenőr láttán, szektába térünk,
és desztillált vizet iszunk, vagy alkalomadtán (mindig) berúgunk, mint az állat sem,
belőjük vérbe, leszívjuk tüdőre, nyeljük a májra, hogy ott legyen már végre, belül,
ahol a lélek keresendő. 
A film szerényebbik ünnepe 
tíz év alatt nem tudott professzionalizálódni, és ez jó jel, engedjük meg: nem akár-
milyen hitelességről tanúskodik. 
A díjátadó ceremónia reflektora a legritkább esetben kerül fedésbe a figyelem kö-
zéppontjával, a bejelentettekről rendre kiderül, hogy már hazautaztak, díjazó és
díjazott elkerüli egymást, gondban a tolmács. Durst díjat vesz át saját magától,
Buharovék egymásnak gratulálnak, jaj, de jóban vagyunk. Családias hely ez, amo-
lyan „barátunk a híres ember"-fesztivál. Miki bácsi a szomszéd asztalnál kvater-
kázik, Kusturica - fél nap múltán már csak Emir - lopva lépcsőn hagyja a
vendégváró magyar pálinkát, Miles Griffith fél (mázsa) grillcsirkét fogyaszt, múltával
annak csontjait, végül arcát temeti fél grépfrútba. Markovic felajánlja, hogy viszi a
bőröndömet. Csaknem. 
Paradoxonnal szembesülünk, úgy hívják: szimpatikus fesztiválközönség. Nem
esünk át tizenéves testeken, ugyanezek poharat tartó része nem locsol sört a bo-
kánkra, nincs pogótól megviselt batikpóló. Cigarettánk nem kelt feltűnést, hiába
tanultuk be előrelátóan: „Én is kaptam", illetőleg: „Utolsó szál volt, sajnos." Persze
azért az itteni típus sem tökéletes, erősen vágyik és - rajta ne múljon - igyekszik is
lelkesedni, ez sem tolerálható könnyen. És el is jön az ő ideje. Legkésőbb pénte-
ken. Bittová és a Markovic Orkestar, tele a zsinagóga. Utóbbiak hozzák a vártat,
szerb örömünnep. Csak laikus hallgatónak tűnik úgy, hogy az együttesben min-
denkit Mirovicnak hívnak nem túl különböző keresztnevekkel kombinálva. A taps-
rendnél aztán minden kiderül. Az ültetős koncepció ismét kudarcba fullad, a
csocsek nem az a kimondott Erkel színházi produkció. Nehezen is bírjuk ülve, súly-
pontmentes testrészeinkkel igyekszünk kompenzálni a kalodát. Háromszáz egy-
személyes performance. Az ülve csápolás élményszámba menő. Nagyon szeretjük
mi őket, azt a hat számot is, amit eljátszottak, de ebből hármat miért kellett három-
szor ismételni? Imádjuk mi a Mesecinát, ki nem, de bárhogy vártuk, utoljára már
elmaradt a katarzis. 
Peter Greenaway nem volt ugyan díszvendég, de rendezett filmet, méghozzá na-
gyon a tőle megszokott módon. Címe pedig Nyolc és fél nő. Hipotézise szerint a
testi szerelem fontos kelléke, egyszersmind bizonytalansági tényezője: sose tud-
hatjuk, hol végezzük vele. 
A döntő pillanat, 
amikor Iva Bittová bejön a színpadra, illetve egyszer csak ott van, ilyet évek óta
nem láttam, ott terem valaki a térben, hangot ad ki, a szájából, a hangszeréből,
nem műsort. Ekkor még senki nem sejtette, hogy lesz még este, amikor a környék-
beli cigányok megbocsátó szánalommal nézik, hogyan rögtönöznek roma koreog-
ráfiát a fesztiválhétben megfáradt szervezők Vera Bílára. Műsort ad viszont a No
Smoking. Képzeljünk el egy bandát, amiben Kusturica basszgitáros lehet. A No

377



Smoking olyan. Szerb esztrádzene, showelemek, cirkusz a népnek. Amit csak sej-
tettünk, most bebizonyosodik: gyönyörű tud lenni egy aranyszín zakó, ha vérvörös
ingre öltik. A nagy ember - nem hazudok — háromcsíkos piros mackófelsőben virít,
de nem viccel. Pitbull hívószóra terrier a válasz, és egy maroknyi rajongó irigylésre
méltó biztonsággal talál rá a helyzethez legkevésbé sem passzoló mondatra: „Ma-
radjatok együtt!" — skandálja kivétel nélkül minden szám végén. A hírek szerint
Kusturica és csapata a közönség számára rejtett tartományban már kevésbé volt
simulékony. Speciális, utolsó pillanatokban elővezetett kívánalmaik, fanyalgásuk
a körülmények, a technikai feltételek miatt nem könnyítette meg nagyon a szerve-
zők életét. A végén mégis úgy tűnt, megérte a gondoskodás. 
A Mediawave-közönségnek elvei vannak. Oly mértékben igényes, hogy távol tartja
magát a fehérnemű-bemutatónak hazudott cici- és seggparádétól, ami így nem
hozott be ötven főnél többet. Bizony többször hátrálniuk kellett a kamerásoknak a
kifutó végén. Részemről elégedett volnék, esküszöm, nem tudtam, hogy ilyen tes-
tek léteznek. Halványan zavart csak a tudat, hogy emberek alázzák meg magukat.
Őket láthatólag jobban, de lámpaláznak hitték. 
Van, aki ilyesmi filmet készít és/vagy néz. Ilyen Veit Helmer is, aki Tuvalu című
filmjével a nemzetközi zsűri fődíját vitte haza. Egyetlen kockát őrzök a filmből, azt,
amelyiket a rendező a vetítés előtt a bejáratnál a kezembe nyomott. Sajnos csak
tizenhat milliméter, és én rövidlátó vagyok, ezért nem látom, mit ábrázol. Mások
úgynevezett animációs filmeket készítenek, melyek természetüknél fogva mindig
eggyel több lehetőséget hordoznak. Már maga a technika a groteszknek forrása.
Már most örök kedvencem a Billy lufija, e méltán közönségdíjas film, melyről legyen
elég annyi, hogy Billyt hat percen át kínozza saját lufija. A szintén elismert Hajnal-
ban című tízperces opus pedig 
elementáris disznajával,
példátlan kakasával hétköznapi életünk minden örömével megismertet, a krump-
lihámozástól egészen az autóbalesetig. 
A kedvenc Mediawave-élményem című iskolai dolgozatom témáján percet nem
gondolkodnék. Mindenekfelett a kisvetítő! Pincében jutott hely a Best of 10 év anya-
gának. Erre húz az ember szíve, ugye, mégiscsak mindenből a legjobb jár neki.
Kettős hangszigetelő függöny vezet az elvarázsolt kastélyba, tíz négyzetméteren
három sor szék, nehéz választás, egyedül vagyok. Egyedül hagynak a kékes fényű
filmmel, a fájdalmas Teknőcszerű Dao anyával. Igen, igen. A dohányos kisfiúk.
Egyedül addig, amíg izgatott motoszkálás kezdődik, reakció érkezésemre. (Néző
jött!) Női hang mikrofonon keresztül javasolja, hogy szerinte most már maradjak is
a végéig, nem fogom megbánni. Jelzi, hogy majd szövegeket is fog nekem olvasni
a versfeliratoknál. Fél óra múltán az éteri hang diszkréten érdeklődik: Na, jó a film? 
A fesztivál mint műfaj az egészen infantilis módon szentimentális népségnek való.
Jól érezzük magunkat. Az utolsó este végképp giccses. Senkinek nem akaródzik
hazaindulni, hetedikes nyári tábor. A lányok sírnak, a fiúk megfeledkeznek maguk-
ról. Gyöngyhajú lány, az isten se ment meg tőle. 
Hajnali három körül kerül 
színpadra a Pawn Shop, két jelmezes gengszter a Mississippi-deltából, a szeszti-
lalom idejéből, vagy a Villányi útról. Nyolc harmonikán felváltva folk-blues, három-
szor tapsolják vissza. 
Négykor a győri zsinagógában már minden műsornak minősül. Az első vonatig
sztárok születnek. Fejenként kijut legalább húsz perc, több, mint amennyi be lett
ígérve. Hálás a hallgatóság, elvégre pólóban jött be, de hát akkor még meleg volt,
és egy másik nap. Egyedül 
Győr városa 
nem akarja, hogy jó legyen neki, ennyi idő alatt is csak megszoknia sikerült a Me-
diawave-et. A szervezők nemigen tudnak felidézni olyan esetet, hogy a polgármes-
ter végignézett volna egy programot. Mostohább időszakban előfordult, hogy
éveken át egy sor sem jelent meg a helyi lapokban. Az elhatárolódást érzékelhettük,
lefoglalt szállásunk portását meg tudtuk lepni azzal, hogy be akartunk költözni a
kollégiumi szobába. Igaz, ezt némileg kompenzálta azzal, hogy később viszont el-
felejtett kiköltöztetni minket. Győr nyugalmas hely, ez tény. Nézőpont kérdése, hogy
a májusfát kísérő zajos felvonulás örömünnep vagy csendháborítás. De a belföld-
nek az a része, amely pozitívan reagált, az is megkésve tette. Külföldön a Fényírók
Fesztiválja már rég elismert volt, mikor a magyarok igazán felfedezték maguknak.
Ma Európa legrangosabb mozgóképes megmozdulásai közé tartozik, tavaly óta
az Európai Filmfesztiválok Szervezetének tagja. Hogy a nehézségek ellenére miért
mégis e ragaszkodás a városhoz, rögtön kiderül, amikor az ember először körülnéz.
Víz, víz, hidak, hatalmas platánok, macskaköves belváros, teraszkávézók. De fő-
képp az öreg zsinagóga, jelenleg félig restaurált állapotban. Hiába, nem tudtam
eldönteni, melyik fele tetszik jobban, az enyészet mindig lenyűgöző. Nem csoda,
hogy a fesztiválosok ragaszkodnak hozzá, nehéz volna alkalmasabb díszletet ta-
lálni Lajkó Félix vagy a Lelky leánykórus mögé. Ki fokozni vágyik a hatást, vezessen
útja csigalépcsőn egyenest a karzatra, ott bizony nagy dolgok esnek. A zsinagóga
belakása sem marad visszhang nélkül. Sokan úgy érzik, szellemisége nem fér
össze a vigasságokkal. A 60-as évek óta önkormányzati tulajdonban lévő épület

felújítási folyamatát viszont mindenképp felgyorsította és megkönnyítette a rend-
szeres használat. Emellett az együttműködésben sokat jelent a megszokás, a tra-
díció, város és esemény nevének összefonódása. 
Még a válogatott versenyprogram feltérképezése is sokszor igényelt emberfeletti
türelmet, és megnyugtatónak bizonyult a tudat, hogy van kiút a vetítőből. Minden
elismerésem tehát az előzsűrinek, nem lehettek könnyű hónapjaik. A különösen
reményteljes alkotások meghívásra érkeznek — a filmesek állítólag szeretik, ha
személyesen szólítják meg őket. A szelekció szempontjait nem is olyan könnyű
meghatározni. Hiszen a Mediawave nem gazdasági vállalkozás, nem feltétlenül a
népszerű a beválogatandó. Az alapítvány szándéka kezdetektől az volt, hogy azo-
nos hangsúlyt kapjon a zenei és filmes szekció. Mégis filmes rendezvényként is-
mert, támogatást is kizárólag erre a területre sikerül kapnia. 
Az idei 
fesztiválon egy hét alatt alighanem jó néhány érdeklődő fordult meg, a résztvevők
száma évről évre szerény mértékben, de növekszik. Április vége, május eleje tá-
jékán átmenetileg minden évben bővül a sajtós szakdolgozók köre. Bizonyára ki-
zárólag ennek köszönhető, hogy a magas részvételtől függetlenül minimális a
fizetővendégek aránya. Mindez érthető szigorításokat vont maga után, alighanem
ennek estünk áldozatul mi is. A három nap alatt nem sikerült a Kánaánt jelentő sö-
tétzöld belépőkártyát kiharcolnunk, pedig gazdag az érdekérvényesítő eszköztá-
runk. Be kellett érnünk egy világoszöld „presse" feliratúval, amiről rövid úton
kiderült, hogy nem nyit meg minden kaput, gyakorlatilag ugyanazt a hatást értem
volna el egy tésztaszűrő lobogtatásával. Hiányzott az oly erős belső biztonságot
nyújtó napi-, mi több, hetijegy. Teremből ki, terembe be, otthonkában, papucsban,
mindenféle zaklatástól mentesen. A bennfentesek nyugalmával. Az ellenérvek vi-
lágosak, megint győzött a racionalitás, vesztett a napijegy. A helyszínek befoga-
dóképessége korlátozott, csak konkrét programra szóló helyjegyeket tudnak eladni. 
Pénzügyi szempontból a remények netovábbja természetesen a nullszaldó, bár
két alkalommal előfordult nyereséges zárás is. Most nyilván velünk is beljebb van-
nak kicsit. Ez a tény nem várt örömet elsősorban a közreműködő munkatársaknak
és családjuknak okozott: felvehették a fizetésüket. Idén három-négy millió forint
körül járt a legdrágább napok költsége, a hétvége kitermelte. Jelentős támogatónak
két szervezet számít: a Mozgókép Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma. A folyósított összegek csökkenő tendenciájúak. 
Ha szeretnék magamnak egy fesztivált, azért szeretném, hogy legyen majd egy
pillanat, amikor vízparti kastélyteraszon erdélyi népzenészek és spanyol cigányok
ghánai dobosokkal nyomják minden külföldi vendégek kedvencét, a Tavaszi szél
vizet árasztot. És ha lehet még egyet kívánni, Kanalas Éva előéneklésével. A dolog
'95-ben történt. Azóta nincs vesztenivalójuk. 
- kempf –
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A művészet óriási hazugság 
Találkozás Emir Kusturicával  

(Kisalföld, 2000.05.13.)

Balkáni legendák. Min-
den filmje valami külö-
nös közép-kelet-euró-
pai érzés, groteszk
tükör. S ha belenéz az
ember — a máskor biz-
tos sírás helyett —,
harsányan nevet.
Ebből a „nyelvből" töb-
bet értenek tengeren
innen és túl, mint bár-
melyik valóságra kom-
ponált tudósításból,
hitelesnek szánt „szo-
ció"-ból Emir Kusturica
belülről szemlélődik és
lát. Miközben pereg a
film, sajátos élményeit
osztja meg velünk. Ci-
gányok ideje, A papa
szolgálati útra ment,
Underground és a
Macskajaj. Lelkünkben hintázó legendák, melyekről a Szarajevóban született vi-
lághírű rendező mesél. Mesél, és közben kirajzolódik előttünk a Balkán egy
másik, mindennél árnyaltabb arca, ahol a könnyek partján szétfut a szabad mo-
soly, a nevetés. 
Minden filmje merőben más, mégis gyökerük valamiképpen ugyanaz: a történet,
a táj, az arcok, a mentalitás. No és a muzsika. Balkáni és emberi. Emir Kusturica
— nemrégiben a győri fényírófesztivál vendégeként — bebizonyította azoknak,
akik addig nem hitték, csak hallották: a kamerán kívül a gitárhoz is mesterien
ért. Ezért beszélgetésünk egyik témája a zene. 
— Valamennyi filmem fontos része, nélkülözhetetlen alkotóeleme. Már a forgatás
előtt szeretem tudni, milyen muzsikával dolgozunk. Talán azért is, mert a dalla-
mok egyfajta keretet adnak a filmnek. Hogy gitározok is? Az biztos: a világon
nem a legjobban, de itt az érzés a meghatározó és nem a professzionizmus.
Együttesünk, a „No smoking" hangzásvilága nagyon attraktív: kicsit szerb, kicsit
török, kicsit cigány és egy kicsit magyar is. Olyan elemekből építkezünk, ame-
lyeket mindenki magáénak érezhet, pedig csak a miénk. Sajátos, mégis egye-
temes. Több művészeti ág haldoklik, elveszik, de a zene örök. Sok olyannal
ajándékozza meg az embereket, amely a nap mint nap átélt hülye hétköznapok
ellensúlya. 
- Az Underground című filmjének végén hangzik el a meséket idéző mondat:
„Volt egyszer egy ország...". És mi volt még? 
— Nem akarok a hazámról nagy és tévedhetetlen igazságokat elmondani. Nem
akarom filmjeimmel azt erősíteni, hogy ott csak borzalmak történtek. Való igaz:
voltak szörnyűségek. Rengeteg ember meghalt, de nem akarom a történelmün-
ket megölni, mert ezzel a gyermekkoromat, a kosárlabdacsapatunkat is elpusz-
títanám. Remek játékosokat taszítanék a semmibe és mindent, ami rólunk szól,
ami a miénk, ami bennünket jellemez. Belesodródtunk egy véres háborúba, ami
megállíthatatlanul sok tragikus véletlen drámai egybeeséséből eredt. Ahogy
mondják: „ez van", így történt. Mi magunk idéztük elő, de az ország megmentette
önmagát. Ezt a paradox, furcsán ellentmondásos helyzetet, ezt a különös am-
bivalenciát akartam megmutatni. 
- „Igazság csak az életben van, a művészet óriási hazugság.” Ez a mondat, ez
a sajátos metafora szintén a már idézett filmjében hangzik el. Különös, hogy ezt
éppen egy művész mondja ki. Erre kérnék magyarázatot! 
— Az Underground teljességgel az életemből táplálkozik és az éhségemet csil-
lapítja. A legnehezebb dolgok, a legsúlyosabb igazságok kerültek felszínre. Ezek-
kel kell szembesülnünk. Ez a film ajándék tőlem, nekem. Ezt érzem a hazámról...
A Milosevics-rezsim hátterét, árnyékát tártam a világ elé, amely rengeteg ember,
köztük az én életemet is befolyásolta, alakította és meghatározta. Az Under-
ground valóban megmutatta azt a tragédiát, amit ez a nemzet máig sem tudott
feldolgozni. Vagyis azt, hogy a gyűlölet ilyen kegyetlen háborút szült. Több ol-
dalról nyúltam ehhez a borzalomhoz, amelyet végül is mi idéztünk elő, a nagy-
világ pedig végignézte. Az igazság valóban az életben rejtezik, de vajon mi
munkál a lelkekben? Legbelül. Ez foglalkoztatott. Miként dolgozzák fel ezt a hely-
zetet? Mit éreznek? Többen kérdezték: miért játszom a filmben ezekkel a sor-

sokkal? Az Underground az élet, az életünk nagy igazságaira épül. Felesleges
áltatnom bárkit, így akár önmagamat is: sokkal több annál Jugoszlávia, mint amit
ebben a majdnem háromórás alkotásban el tudtam mondani. Ez csak egy szelet,
parányi részlet az egészből. Maga az élet is sokkal bonyolultabb annál, hogy el-
hitessem, elhiggyem: teljességgel feltártam a történetet. Ez egy őrült játék, amely
egyre növekszik, egyre szélesebb utat tör magának. Arról igyekeztem „beszélni"
a filmben, hogy mennyi hamis illúziónak, álomnak, igazságnak tűnő benyomás-
nak enged az ember. Vagyis: a világot önmagának, saját képmására" fordítja
le... Valóban hiszem, hogy a világban bárhol értik a filmjeimet. Megértik, mert az
életről szólnak, a valóságról, ami éppen úgy hat a vásznon, mint a színpadon.
Alkotásaim saját érzéseimből születtek, de tápláló gyökerük az európai kultúra.
Gülch Csaba ▪ Fotó: Szabados Zoltán
Névjegy 
Emir Kusturica Szarajevóban született 1955. november 24-én. A prágai filmmű-
vészeti főiskolán végzett, jelenleg a rendezés mellett a Columbia Egyetemen
tanít. Filmjei: A Titanic bár (1980 tv), Emlékszel Dolly Bellre (1981), A papa szol-
gálati útra ment (1984), Cigányok ideje (1988-89 tévé-sorozat), Arizoniai álmo-
dozók (1992, amerikai-francia), Underground (1995, francia-német-
jugoszláv-magyar-cseh), Macskajaj (1996, francia-német), A fehér szálló (1999)•
Díjai: Velencei Arany Oroszlán-díj (1981), Cannes-i Arany Pálma-díj (1984,
1995), berlini Ezüst Medve-díj (1993), velencei Ezüst Oroszlán-díj (1998).

(Kisalföld, 2000.05.15.)

Nagy ünnepségre gyűlt össze 1997 tavaszán Hédervár lakossága és még sokan
mások. Köztéri szobrot avattak, de ahelyett, hogy valamely híres fő nevét öreg-
bítették volna, egy egyáltalán nem közkedvelt „szomszéd" kapott emléket bronz-
ból: a krumplibogár. Latin nevén „leptinotarsa". Hasonló címmel filmet is
készítettek a bogárról, ami tudniillik hazánkban Héderváron tűnt fel először. 
Ez azonban nem olyan nagy dicsőség, hiszen nevét senki nem magasztalta
még, nemhogy szobrot készíttessen „neki". Ekkor létesült azonban az első nö-
vényvédő állomás és így a magyar növényvédelem megújításának szánták az
alkotást. A szobor azóta Hédervár egyik legismertebb létesítménye, illetve a pol-
gármester szavaival élve: „a hely specialitása". Göndöcs László azt is elmondta,
hogy az elpusztíthatatlan kártevő mára már olyan népszerű, hogy gyakran har-
minc autó is áll a műemlék környékén. 
A csodabogár színe elé azonban nemcsak idegenek járulnak, hanem a falu ap-
raja is. Ez lett aztán szegény veszte, mert néhány hónapja úgy megszeretgették,
hogy elvesztette egyik lábát és csápját... 
Milyen jó, hogy valóban elpusztíthatatlan jószág, mert hamarosan sikerült orvo-
solni a bajt. Találtak olyan gondoskodókat, akik hajlandóak voltak állnia bogáron
esett kár tetemes számláját. Így nemrég elkezdődött a rekonstrukció. A „sérültet"
elszállították, hogy aztán visszatérve teljes épségben ékesítse új hazáját. Csak-
hogy minderről nem tájékoztatták a falu népét és így többen is felkeltették a pol-
gármester urat éjnek idején, hogy „lopják a krumplibogarat". Szerencsére erről
szó sem volt, csak a mester vitte el javíttatni a megcsorbult jószágot. Mert ugye
ez a kártevő tényleg jó. Hasonmásaival ellentétben nem árt senkinek. Csak dí-
szeleg Hédervár legnagyobb örömére immár teljes egészében.
Dombi Éva

Mediawave New Yorkból nézve
Technika helyett etnika

(Győri Múzsa, 2000/4.)

Steve Gallaghar, a Filmmaker magazin kiadója, rendező-producer és filmmin-
denes New Yorkból érkezett a fesztivál zsűrijébe. 
- Napokba telt, míg sikerült átállnom erre az egészen más tempójú világra. Oda-
haza őrült nagy a rohanás, itt Győrben meg van időm sétálni, körülnézni, gyö-
nyörködni az épületekben, beszélgetni emberekkel: ez fantasztikus. 
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Annyira azért nem. Kísérői szerint nem beszélhetett túl sok vendéggel, mert még
mindig kevesen tudnak az ehhez szükséges szinten angolul. Azután az idő nagy
részében mégiscsak filmeket kellett néznie az amerikainak. A Mediawave sze-
rinte alapvetően különbözik a világ más, filmes kísérletezőket vonzó fesztiválja-
itól. 
- Különös fesztivál ez itt. Miközben a világ a technikai forradalom lázában él, a
kísérletező független filmesek újabb és újabb technikai megoldásokkal, ötletpa-
rádéval kápráztatják el közönségüket, addig itt ebből semmit sem érezni. Az al-
kotók egészen más irányba fordultak. Főként a különféle etnikumok érdeklik
őket, a néprajz, a másság, a különösség, a lélek világa. Ezt tényként mondom,
nem azért, mert baj volna. Ettől egyedi ez a győri találkozó, amely remélem még
sok évet megél. 
TÜKÖR ÁLTAL VILÁGOSAN 
Oroszlán, pálma, medve, aréna. Tekintélyt parancsoló gyűjtemény. Főleg, ha azt
is elárulom, hogy némelyek aranyból, mások ezüstből vannak. Nem vadász,
hanem filmes trófeák ezek. Emir Kusturica gyűjteményéből, aki az idén 10 éves
fesztiválon a Mediawave vendége volt. 
Jelölték művét Oscar díjra, többször kapott rendezői díjat. Pedig nem tett ő tu-
lajdonképpen semmi különöset. Bemutatta a művelt Nyugatnak, hogyan élnek
az általa kicsit mindig lesajnált, cserbenhagyott népek Közép-Európában, vagy
éppen a Balkánon. Kreatívan, de modortalanul, tehetséggel megáldva, de gyak-
ran a jó ízlést nélkülözve, műveletlenül. Azokról az emberekről mesél, akik ősrégi
szokások romjait őrzik. Akik közt a Tízparancsolat egy-egy passzusa gyakran
kerül ideiglenesen felfüggesztésre. Hrabal és Mrozek mesél erről a világról, és
a mi itt felejtődött Esterházynk. Vagy Makavejev a méltán kultuszfilmmé vált Mon-
tenegróban. Erről szól Kusturica munkásságából a Cigányok ideje, az Underg-
round és a Macskajaj is. 
A Fényírók egy évtizede próbálnak tükröt állítani az embereknek. Főleg a kelet-
európaiaknak, hogy ne mástól várják identitásuk megteremtését. Hogy végre il-
lúzióikkal leszámolva valóságos képük legyen önmagukról. Legyenek büszkék
tehetségükre, kultúrájukra. Ezért találhatott egymásra szerencsésen idén Emir
Kusturica és a Mediawave. Csak most meg nehogy a tükröt törje össze valaki.
ICS

Képekbők fakadó humor

(Magyar Hírlap, 2000.05.05.)

A Mediawave fesztivál fődíját idén Veit Helmer alkotása, a Tuvalu nyerte el. A
Tuvalu költői mese dialógusok nélkül, de más, mint a klasszikus fekete-fehér né-
mafilmek. 

▪ A mozinézők könnyed szórakoztatás várnak a filmekről.  A Tuvalu szórakoz-
tató, ám „túlságosan" művészi. Nem akar inkább biztos kasszasikert? 
Az igényes filmek sehol sem számíthatnak túl nagy publikumra, ám a külföldi
forgalmazásnak köszönhetően nagyobb esélyt kaphat egy alkotás. A különleges
stílusú mozik lehet könnyebben kaphatnak beutazási engedélyt más országba
és komolyabban kelthetnek kíváncsiságot, mint az olyan közönségfilmek, ame-
lyek túl nagy meglepetést nem okozhatnak. Németországban elsősorban a mű-
vészmozik látogatói ismerhetik filmjeimet, ám ha arra gondolok, hogy a Tuvalu
már több országban fut, nyugodtan állíthatom: a publikum hatalmasabb annál,
mint amit egy ilyen film „megérdemel". 

▪ Mégsem hiszem, hogy egy rendezőnek ne számítana, mennyi embert tud
megszólítani. 
A hozzám hasonló, harmincas éveit taposó német rendezők, akik elsősorban a
kommerszben utaznak, hiába próbálkoznak külföldön, a kutya se nézi meg film-
jeiket, mert a német humor külföldön nem életképes. Jómagam olyan filmeket
forgatok, amelyek a kultúrákat egyesítik, képesek összehozni a különböző nem-
zetiségű embereket. Roberto Rossellini szavaival élve: azért szükséges filmeket
forgatni, hogy megmutassuk, az egész világon élnek olyan emberek, akik a ba-
rátaink lehetnének, akikkel csodálatosan meg tudnánk egymást érteni. 

▪ Nem pusztán német vagy magyar sajátosság, hogy a külföldi filmekből az
amerikaiak jutnak el leginkább a hazai közönséghez. 
Nem vagyok annyira naiv, hogy fanatikusan higgyek a „határtalan" lehetőségek-
ben, de valamiféle ördöngösség, a valódi kérdések feltevése, az eredeti ötletek-

ből fakadó lelkesültség segíthet, hogy az alkotó a közömbösségből épült aka-
dályokat legyűrje. 

▪ A humor, ha nem túlságosan sajátos, bármilyen zárba beilleszthető kulcs
lehet. Gondolja, hogy a Tuvalu iróniájára a magyar közönség vevő lesz? 
Két éve a Surprise! című rövidfilmem kapott díjat a Mediawave-en. Ezt a filmet
több mint harminc ország fesztiválján vetítették, jó volt látni, hogy humorát min-
denhol megértik. A Tuvalu többek között francia, orosz, amerikai, bolgár színé-
szek és filmesek segítségével született meg. Engem a finom humor vonz, amely
a képek erejével teremtődik meg. A Tuvalu ezért is mond le a beszéd lehetősé-
géről. A szavaknak országonként más a töltete, a mélyebb jelentése. A beszéd
csak félreértések forrása lehet. 
Tölgyesi Gábor

Mediawave 
Duna-völgyi skizó 

(Élet és Irodalom, 2000.05.05.)

Kezdődik! Ott ülünk mindannyian a „Művészetek Szentélyére” keresztelt győri
zsinagógában s várjuk, hogy Durst György, a Mediawave Alapítvány elnöke
mondjon valami biztatót. Ő is tudja, milyen fontos a pozitív üzenet és a fiatalos-
ság, de az arca inkább hasonlít egy Robur szélvédőjére, mint emberi képmásra.
„Soha többet így... egyszerűen nem csináljuk!" Mintha nem is a tizedik Media-
wave megnyitóján, hanem egy kamasz temetésén lennénk. E férfibánat mögött
súlyos elmebaj, az ún. utófinanszírozási rendszer áll. Valamelyik baromarcú,
kreatív az íróasztala mögött kitalálta, hogy áfás számlára s két-három hónappal
később fizetik ki az alapítványi támogatásokat. A baj ezzel az, hogy semmi köze
az élethez. Iszonyúan nehéz elmagyarázni egy manhattani, afro-amerikai
dzsessz-szaxofonosnak, hogy miért nem a koncert után kapja meg a dellát. Hogy
nálunk a minisztériumok nettóban, míg a civil szféra bruttóban számol. Tehát ha
megfújja a nádat, akkor mi előre áfázunk, s arra bizony ráfázunk. Gyönge a poén,
de nincs is ok a röhögésre. A programok egy része így elmarad, s a körülmények
is tovább szittyásodnak. A Mediawave kulturális rafting, aki túléli, annak nagy él-
mény. Amikor a város vezetése szól, kimegyek rágyújtani. Dühömben a zsina-
góga falát rugdosom, de aztán eszembe jut, hogy azt is segítünk renoválni, így
abbahagyom. A sírást is. 
Ami maradt, a szokásos rendszerben bonyolódik. Koncertek a zsinagógában,
hedonista tudományos konferencia a levéltárban, tízéves best-off vetítés az Un-
dergroundra keresztelt pinceklubban, míg a moziban a világ sarkaiból vetítenek
képeket. Hongkong, Kanada, Portugália, Kína; Németország és így tovább, közel
ezer beküldött film közül ötven. A zsűri nemzetközi. Tolnai Ottó, Balázs Attila vi-
gaszágon éppoly magyarok, mint József Attila. A kisebb, nemzeti zsűriben meg
egy szlovák és egy román ül. A románt Radu Igazságnak hívják, ami helyből két
év felforgatás miatt. A Mediawave, hála istennek, továbbra „is megfelel a „geo-
politikai" abszurditásoknak. Példa rá: amikor megérkezik Emir Kusturica a No
Smoking nevű rockbandájával, rövid sajtótájékoztatót tart. A beszélgetés közben
összekeveredik a magyar, a szerb és az angol. A tolmács egy idő után az angolt
angolra fordítja. Közben az udvaron magyar romák várják, hogy végre elkez-
dődjön a cseh cigányok koncertje. A morva cigány, Iva Bitova a Lelky leánykó-
russal már elutazott Dunaszerdahelyre (Szlovákia), hogy megismételje délutáni
koncertjét a Mediawave kitelepített helyszínén. Lovász Irén kísérőzenekara meg
Brnóból jött. A nyitóesten valahonnan a Góbi sivatag alól idekeveredett ujgurok
bazseválnak. Tulajdonképpen örülök annak, hogy a nemzeti érzelmű fiatalok
esztétikai érdeklődése a nem piaci forgalmazású filmművészet iránt lanyha, mert
nekik ez a zsinagóga, a benne lévő vigaszági magyarokkal együtt épp a fogukra
való lenne. Legyünk őszinték, amikor Vera Bila, ez a közel kétszáz centi magas
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47. Országos Független Film-és Video 
Fesztivál Pécs, 2000. május 18-21.

győri díjazott:
III. díj: Obermayer József: Barangolások Xeroxiában 

és száz kiló súlyú cseh cigány énekesnő fellépett a fesztivál egyetlen ingyen-
koncertjén, a mi romáink is csak lestek. A koncert első félórájában háttal álltak
a színpadnak s leesett arccal nézték, miként ugrálnak a szemüveges gádzsók.
A magyar nyikhaj című slágerre már ők is feloldódnak valamennyire. A megren-
dült fehér középosztály nyugalmát végül is a Boban Markovic rezesekkel kivert
szerb-cigány zenekara hivatott helyre tenni, volt is háromszor ráadás. Csak azt
sajnáljuk, hogy a kalasnyikov-kalasnyikov refrénű számukat nem adták elő.
(Talán Jeszenszky Géza iránti tiszteletből, s a ki nem fizetett számlák miatt ma-
radt el.)
Nekem (s ezt a nekemet még magyaráznám) a No Smoking tette be az ajtót. S
nem is annyira Kusturica gitárjátéka (volt vagy három akkord, amit lefogott),
hanem Dr. Nejle Karajlic, a szólóénekes, akihez képest Mick Jagger Barbie-ha-
misítványnak tűnik. (Az más kérdés; hogy minden, kajakból földhöz kúrt mikro-
fonnál — darabja hatvanezer forint plusz áfa — felszisszentem. Hogy fogunk mi
evvel utólag pontosan elszámolni?) A No Smoking Belgrádban természetesen
játszott a hidakon, amikor támadtunk. (Magyarország mindig is a NATO termé-
szetes szövetségese volt, Jugoszlávia meg láncos baráti ország. A történelem
veszett kutyája meg bekaphatja.) Már a látvány is rémisztő volt. Kusturica például
selyem Adidas melegítőt viselt, szalmakalappal. Hegedűsük vasutasnak, a tan-
góharmonikás meg rendőrnek öltözött. Amikor felüvöltött a Macskajajból is ismert
Pit-bull terrier, nem volt mese, a zene legázolta közönségét. Persze, nem min-
denki közönség, s közöttünk, nézők között is kitört a Konrád—Nádas-féle ski-
zofrénia. Egy fiatal operatőr például unta. „Miért, mit vártál, hogy láncfűrésszel
darabolnak fel viselős anyákat a szünetben?" Egy újságíró kollégám szerint csak
a pénz miatt csinálják. Igaza van, kétezerötszázért a minimum, hogy vér folyjék
a tubából. Az a helyzet, skacok, hogy 2000-ben állati ciki véleményformáló, az
írástudók felelősségét érző értelmiséginek lenni. Különlegességét és eredetisé-
gét a semmit nem jelentő igazságosztásban és a minden erkölcsöt nélkülöző tá-
volságtartásban ragadja meg. A Mediawave fődíját Velt Helmer harmincegy éves
német rendező Tuvalu című filmje kapta. A Mokép megvette, forgalmazni is fogja
az Európa-díjra felterjesztett „néma" filmet. Szorongásos mese egy kihalt uszo-
dáról, nem mesélem el, tessék megnézni, az ÉS nem Pesti Műsor. Az utána ké-
szült interjúkból derült ki, hogy Helmer is vigaszágon magyar. Közel tíz éve jár
személyesen és a filmjeivel a Mediawave-re, s mostani remekének egypár sze-
replőjét is Győrben ismerte meg. Egyszerűen nem vettük észre. Talán azért,
mert nem szemben, hanem igazi németként közöttünk, cigányok, csetnikek, ma-
gyarok között állt mindig is. Bakács Tibor Settenkedő

Fényírás, avagy a MEDIAWAVE 

(Milleneumi Országjáró, 2000. július-augusztus) 

A 2000. év tavaszán, április 25 - május 1. között újra, immár tizedik alkalommal
sor került Győr városában a MEDIAWAVE, a Fényírók Fesztiválja megrendezé-
sére. S rögtön pontosítsunk is: a tizedik fesztivál helyszínei Győr, Rábapatona,
Románd és Bakonygyirót voltak. 
Az elegáns Győr, a vizek városa, az egyik leglátványosabban fejlődő városunk
s Románd, a csendes, háromszáz lelkes falucska... Hát persze! Merthogy, tisztelt
olvasó, a MEDIAWAVE olyan kulturális-művészeti fesztivál, amelynek program-
jában tíz esztendő óta természetesen fér meg egymás mellett a roppant igényes
nemzetközi filmprogram és a bakonygyiróti pincesoron megtartott falubolond-
választás, a minden igényt kielégítő zenei csemegék, koncertek sokasága és a
hétvilágra és másnap hajnalra szóló romándi falusi lakodalom...
És ezek csak ízelítők a MEDIAWAVE meghökkentően gazdag programjából.
Akár Európára is tekinthetünk, s büszkén mondhatjuk: nagyon kevés, a MEDI-
AWAVE-hez fogható fesztivál létezik, amely több művészeti ágban is igényes kí-
nálattal bír, s még kevesebb, ahol az igényesség és a mindenkit invitáló
szórakoztatás ilyen együvé tartozik. Márpedig a MEDIAWAVE egy évtizede,
mióta rendszeresen Győrbe invitálja a világ minden tájáról az úgynevezett füg-
getlen filmeseket, a filmprogram mellé minden alkalommal zenei, színházi, kép-
zőművészeti, irodalmi, sőt, gasztronómiai élvezeteket is kínál. 
De hogyan jött létre egyáltalán maga a fesztivál? 
Saját szándékokkal, saját vágyakkal, barátokkal, kitartással és akarattal, s a
rendszerváltoztatással megteremtődő finanszírozási-szponzorálási lehetőségek
kihasználásával. Merthogy nagyjából ez az a recept; amivel az elmúlt tíz év Ma-
gyarországán számtalan civil egyesület, fesztivál és kulturális kezdeményezés
létrejött, létrejöhetett. S mivel az elképzeléseket hamarosan komoly és rendsze-

res szervezőmunka követte, mára, tíz év múltán a MEDIAWAVE Magyarország,
mi több, Közép-Európa egyik legjelentősebb kulturális fesztiváljává vált. 
Ahogy a 2000. évi, ünnepi MEDIAWAVE-fesztivál fővédnöke, Áder János, a Ma-
gyar Országgyűlés házelnöke írta beköszöntőjében: „A MEDIAWAVE ott tart,
hogy már a léte, programgazdagsága és színvonala is bizonyítja, micsoda erőt
szabadított fel, milyen maradandó értéket teremtett és teremt a kulturális sok-
színűség, a befogadói szemlélet. S mint minden esztendőben, a filmek mellett
most is a tudományos konferenciáktól a hamisítatlan népi mulatságokig terjed a
kínálat. Kultúrtörténeti bemutatók és tanácskozások kapnak helyet egy olyan
fesztiválon, amely, meggyőződésem szerint, immár maga is kultúrtörténetet írt.
Nyitott és kötetlen mulatozás invitálja a győri és Győr környéki polgárokat olyan
rendezvényekre, ahol többek közt az európai kultúra jelesei lépnek fel." 
A 2000. évi, tizedik ünnepi Fényírók Fesztiválja szerencsére ugyanolyan volt,
mint az elmúlt kilenc alkalommal. A szervezők - mindenekelőtt Hartyándi Jenő
fesztiváligazgató - ebben az évben is mintegy nyolcszáz, a földkerekség számos
tájáról érkező filmalkotásból válogatták ki a fesztivál gerincét képező filmes ver-
senyprogramot. A Bécsből, Budapestről, az egyetemi városokból, Felvidékről és

Újvidékről s persze Győr-Mosonból érkező öltönyös vagy hátizsákos vendégek
újra találkozhattak a korábbi években itt megismert s túlzás nélkül mára európai
hírűvé vált fesztiválsztárokkal: Iva Bitovától és Vera Bilától a Grencsó Kollektí-
váig, a Boban Markovic-zenekartól Emil Kusturicáig. Ez utóbbi, a világhírű film-
rendező egyébként a zárónap éjszakáján mint basszusgitáros lépett fel
zenekarával a Művészetek Szentélye névre keresztelt egykori zsinagóga mellett
felállított koncertsátor színpadán... 
S persze a tizedik, az ünnepi MEDIAWAVE szerencsére más is volt, mint az el-
múlt kilenc alkalommal. Hiszen ez a fesztivál többek közt azzal szerez magának
újabb és újabb híveket, hogy minden évben egy-egy vezérmotívum köré szervezi
a tudományos konferenciákat és a képzőművészeti kiállításokat. Mindenekelőtt:
előzsűri válogatta ki azt a mintegy nyolcvan alkotást, amelyek a filmes verseny-
programban szerepeltek. A fesztivál idei filmes fődíját a nemzetközi zsűri a Tuvalu
című játékfilmnek ítélte - a mű ősztől megtekinthető lesz a magyar mozikban is.
Ráadásul ez alkalommal a rendezők a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
uma, a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásával az évtizednyi filmtörténetet áttekintő vetítési programmal mutatták
be az érdeklődőknek, mi minden volt látható az elmúlt fesztiválokon. E mellé
pedig, az örvendetesen erős magyar filmkínálat miatt, külön versenyprogramot
is szervezhettek a friss magyar filmeknek. Ha pedig azt is elmondjuk, hogy a
2000. évi MEDIAWAVE „tudományos témája" a hedonizmus gondolatköre, azaz
a hedonizmus kultúrtörténetének, filozófiájának s nem utolsósorban kulináris for-
máinak „vizsgálata" volt (csak az „ízek" kedvéért: hedonista lakoma a Nádor ét-
teremben, borkóstoló a bakonygyiróti pincesoron, a teázás titkaival foglalkozó
előadás és bemutató) - nos, a tisztelt olvasó akkor már alighanem képet alkothat
arról, micsoda forgatag és programgazdagság maga a MEDIAWAVE.
Illetve mégsem. 
Ugyanis a MEDIAWAVE egy hétig tartó csodája korántsem csak a programfü-
zetből kiokoskodható, belépőjegyekkel felkereshető rendezvényekben rejlik. A
MEDIAWAVE-nek része a fesztiválközpontként működő Rómer-ház, ahol soha
nincsen bezárva az ajtó, része a Mosoni-Duna melletti pad, ahol melegen süt a
tavaszi nap, része Győr, a barokk városközpont utcái, a zsinagóga, aminek a
kertjében a Kínából jött ujgur táncosok és kirgiz zenészek improvizálnak a gyi-
mesi hegedűsökkel, és a chicagói dzsesszdobossal és a magyar szaxofonossal,
része a májusfaállítás és tűzijáték, a focimeccs és a traktoros lakodalmi felvo-
nulás... 
Igen, tisztelt olvasó. A MEDIAWAVE az az egyhétnyi ünneplés, vidámság, ahol
eltűnnek a nemzedékek, eltűnnek az országhatárok, kizökken az idő. Tedd félre
az órádat, s nézz körül. Itthon vagyunk. Fényírók vagyunk mindannyian. Immár
egy évtizede fénnyel írunk, nyomokat hagyunk. Hagyományt teremtünk, helyet
a jövőnek. MEDIAWAVE-polgárok: Jövőre is, és minden évben, veletek is, ugyan-
itt. KZ
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My name is Sergio Leone, my music is umtza
umtza avagy a Malvin madár diadala

(Filmkultúra, 2000.július)

2000. április 25. és május 1. között a Győr-Dunaszerdahely-Románd-Rábapa-
tona-négyszögben újra összegyűltek a másfajta kapcsolatra vágyók. A szerve-
zőknek tizedszerre is sikerült megrendezniük a Mediawave-et.
A fesztivál, hiába küzdök ellene, mindegyre annak a madárnak az alakját idézi
föl számomra, amelyet a szervezők jelképüknek választottak, s akit saját hasz-
nálatra Malvinnak neveztem el. Szárnyaszegett, suta, elrajzolt, de bármelyik pil-
lanatban felszállhat. Tud repülni, és ez a tudása akkor is megvan, amikor éppen
nem szárnyal. 
A Mediawave, nevéből és hagyományaiból adódóan, nem filmfesztivál, noha ge-
rincét a filmek képezik. A 10. jubileumi fesztivál léte és milyensége, ez a szerve-
zésen is látszott, szinte mindvégig kérdéses volt. Az ok sajnos és természetesen
a rendelkezésre bocsátott pénzösszeg nagyságában keresendő. (Annak a kér-
désnek a vizsgálatát, hogy változik-e attól a hangulat, ha mondjuk Woody Allen
szaxofonozik a Zsinagógában, toljuk át optimistán jövőre.)
Zenék, filmek, színház (ebben a szekcióban maradt el a legtöbb előadás, a szá-
nalmas commedia dell’arte, amit láttam, is nyugodtan elmaradhatott volna). Buli.
Szabad, megengedő és barátságos kultúrafelfogást közvetített a fesztivál a ven-
dégeinek. Finom sugallata: szakítani lehet (nem kell) azzal a szemlélettel, amely
szerint a kultúra valami nagyon delikát, szent dolog, amiről csak tisztelettel elegy
áhítattal szabad nyilatkozni, és ünneplő ruhában kell magunkhoz venni. A kultúra
e fesztivál szemlélete szerint a dionüszoszi mezőt is a legteljesebb természe-
tességgel magába olvasztó olyan világnézet, amelynek középpontjában a he-
donizmus áll. És ez jól is van így, hiszen mi más venne rá bennünket, hogy
olyasmikben váljunk érdekeltté, amihez durván szólva semmi közünk, hacsak
nem az, hogy közben élvezzük is?
Filmek
A filmes szekció sok izgalmas, csak itt és csak ekkor látható csemegét kínált. A
Győrben töltött három nap alatt értelemszerűen nem tudtam minden filmet meg-
nézni. Miután fontos koncertekről maradhattam volna le, ha időnként a mozizás
mellett voksolok, még így is elég sokat láttam a kínálatból. A mozgóképes felho-
zatalt a díjak fonalára fűzöm föl, az viszonylag felfogható mennyiséget jelent.
Az egész díjazósdi amúgy nem volt túlpörgetve a fesztiválon. A díjkiosztással
egy időben ugyanúgy programok zajlottak, mintha ez is
azt sugallta volna: jó, kiadunk díjakat, de nem elsősor-
ban ezért vagyunk itt. A ceremóniát talán csak Szabó
László Zsolt, az MTV elnöke vette olybá. Ő a tavaszi
melegtől felforrósodott teremben arra a két percre, amíg
átadta a díjat, magára kanyarította a zakóját. Bizarr lát-
vány volt, miközben mi fuldokoltunk a terembéli 40 fok-
ban. Ügyeltek az egyensúlyozásra is: így segítette a
Fekete Karácsonyt az előzsűri különdíjhoz.
A magyar filmek mezőnye szinte egészében a 31.
Filmszemle anyagából került ki, ezekről nem írnék, csu-
pán a díjaikat sorolom föl. A legjobb színész díját Nagy
Ervin és Rába Roland (Nincsen nekem vágyam semmi,
r: Mundruczó Kornél), a legjobb színésznő díját Bognár
Anna (Gyilkosok, r: Dyga Zsombor) kapta. A legjobb rö-
vidfilm az uristen@menny.hu lett, a legjobb dokumen-
tumfilm pedig a Pannon halom (r: Szolnoki József).
Művésziségéért részesült elismerésben A másik ember
iránti féltés diadala (r: Igor és Ivan Buharov, Vasile
Croat, Nyolczas István). Rendezői díjat kaptak a Gulyás
testvérek (A tanítványok). Kenyeres Bálint Zárás c. film-
jéért a legjobb rövidfilm díjával lett gazdagabb.
A játékfilm kategóriában méltán nyert fődíjat Veit Helmer
Tuvalu c. filmje (ezt állítólag szeptembertől, üdítő kivé-
telként, láthatjuk moziban is). Színhely: egy lerobbant
fürdő és közvetlen környéke. Szereplők: öreg fürdős,
öreg fürdősasszony, lelkes, naiv fürdősfiú, ármányos
gazgonosz, aki előbbiektől el akarja orozni a fürdőt, s
aztán a szintén gazgonosz hamvas leányka, aki a gép-
ház motorját akarja megszerezni. Ami nincs: hosszas

beszéd, sőt semmilyen beszéd, csupán in-
dulatszavak, nemzetközi halandzsa. Sztá-
rok sincsenek, a többszörös Carax-hős
Denis Lavant talán a legismertebb sze-
replő. Ami ezekből létrejön: az ódon fürdő-
ből áradó kultúra-nosztalgia, a
rom-esztétika varázsa (mentsük a ment-
hetőt, ha lehet), az érzelmek szabad és
tiszta ereje a legszkeptikusabb nézőt is
megérintik. Mindez helyzet- és jellemkomi-
kummal, valamint jóféle gegek egész so-
rával van megszórva. A filmet fekete-fehér
nyersanyagra forgatták, amit színes pozi-
tívra másoltak. Álomszerűen fantáziadús
színeket és hatásokat értek el ezzel a szo-

katlan technikával.
A már Mediawave-törzsvendég Veit Helmer az egyéb programokon is feltűnt.
Nekem akkor lopta végképp a szívembe magát, amikor átvette a díjként szolgáló
fura valamit, és a mikrofon előtt csendesen meditálni kezdett afölött, vajon hogy
fogja elhagyni az országot ezzel az emléktárggyal.
A kisjátékfilmes mezőny: ahány film, annyi újdonság, formai és tartalmi újítás.
Ami valamennyire jellemző: fájna otthagyni, nézni kell, mert érdekes, mert izgal-
mas, mert eredeti. A semmilyen díjat nem nyert, ám ettől még igen jó Semmi
(Nichts, r: Dana Nowak, Ausztria) c. film kapcsán újra el lehet mondani: egy film-
hez jó ötletnél sokkal több nem kell, ha úgy dolgozza ki a stáb az ötletet, ahogy
az más számára is érdekes tud lenni. Ez a film a képzőművészet apropóján ép-
penhogy erről, mármint a semmi, a jelentéssel megtelt semmi tupírozásáról szól
úgy, hogy verbális kultúránk, ha volna bőr öreg arcán, bizony pirulna. A kategória
díját a Birkaszámlálás (Schafchen zahlen, r. Sven Taddicken, Németország)
kapta. Pornófüggő játékárus és magányát elaltatott utasok megerőszakolásával
enyhítő kalauznő találkozása a gyorsvonaton. Mindennapi, titkolt paranoiáinkat
nyíltan tárgyalja, félszegségünkön szánakozik, s keserédes vidámsággal, fél-
hepienddel zár - nagyon jó. 
Az előzsűri különdíját, mint említettem, a Fekete karácsony (Black XXX-Mas, r:
Pieter Van Hees, Belgium) nyerte. A film noirnál is sötétebb világlátás gyerek-
mesébe oltva. A Piroska és a farkas iszonyú adaptációja. Piroska drogos, a far-
kas rendőr, a szabadító vadász pedig a leányka brutális apja. Szép új világlátás
klipszerűen leforgatva.
A dokumentumfilmekre általában a lassú építkezés volt jellemző. A nyugodt fil-
mek e versenyét az Esküvő (r: Bibo Liang) c. kínai opusz nyerte meg, amelyben
aprólékos filmes leírását kaphatja az érdeklődő a Kína egyes falvaiban még ele-

ven hagyományként élő szertartás megannyi stádiumá-
nak a szándéknyilatkozattól a hozomány
megtárgyalásán keresztül az ünnepélyes aktusig. Nagy
örömömre az én kedvencem, az Agujetas, cantaor (r:
Dominique Abel, Franciaország) is nyert, ő lett a legjobb
zenés film. Manuel Agujetas, az egyik legnagyszerűbb
flamenco énekes Jerez külvárosában él, sem írni, sem
olvasni nem tud. Énekelni azért képes, mondja, mert
sokat tapasztalt és szenvedett. Anélkül nem volna súlya
művészetének. A fesztivál középpontjául választott he-
donizmust is árnyalja ez a tudás. Blaszfémikusan ordí-
tásnak nevezném ezt a fajta éneklést. Nem édelgés,
nem andalgás, nem álmodozás. A pillanat, az érzés mű-
vészete az övé. Ki tudja énekelni a fájdalmat, s abba a
hallgatója szenvedései is belesűrűsödnek
Az animációs szekciónak szinte minden darabja díjra
jogosult lett volna az én ítéletem szerint. Az Egy igaz
embert (Un juste, r: Modi Barry, Franciaország) soha
nem látott, sajátos torzításos, hallucinatorikus képi vi-
lágáért szerettem. A Hajnalbannak (When the day bre-
aks, r: Wendy Tilby, Amanda Forbis, Kanada) a rajzolt
állatai: a disznó, a lúd és társaik antropomorf bája ejtett
rabul. Azok a szexin libegő disznófülek! A Tony játszó-
helye (Tony’s Play Station, r: Stefan Eling, Németor-
szág) a videójátékokba költözöttekhez intézett ironikus
kérdést: biztos, hogy te játszol, s nem a gép veled? A
rajzok elnagyoltsága, bumfordi bája, a sok és jó geg
fergeteges 15 percet biztosít a nézőnek. Itt a díjat leg-
nagyobb sajnálatomra a nagyon szép, technikailag ki-
tűnően megoldott, de a sztori hűséges elmesélésén
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kívül semmi pluszt nem nyújtó A halász és a felesége
c. Grimm-mese-adaptáció (The fisherman and his wife,
r: Waliczky Tamás, német-magyar) nyerte. Amikor olyan
izgalmas gyurmafilm is volt a mezőnyben, mint a
Shshsh - A tv ki van kapcsolva (Shshsh - A tv untooned,
r: Mário Jorge Neves, Portugália). A közönségdíjat a
Billy lufija (Billy’s balloon, r: Don Hertzfeldt, USA) vitte
el. Efölött is szomorkodtam egy sort. Számomra nem
volt túlságosan mulatságos a megvadult lufik gyerek-
verő indulata. Rendben, életünket és vérünket a poé-
nért. Nem akarnék én moralizálni, fölösleges is volna
mindjárt a világ durvulását fölemlegetni. Annyit üzennék
a film kedvelőinek: dobjon le téged a lufi repülőgép re-
pülési magasságból, én pedig nézem inkább a Játsz-
szunk? (Let’s play?, r: Kirill Kravcsenko, Oroszország)
négy percét a kukacról, aki kockapókerrel ússza meg,
hogy csali legyen belőle, még a halat is kijátssza -
slusszpoén. Ez a szösszenet bizonyult a legjobb ani-
mációs ötletnek. A svájci Horváth Zoltán Kagyló (Car-
casses et crustacés) kutyafülét sem kapott,
mindamellett nagyon jó: Titanic-történet a halak és
kagylók szemszögéből. Azok az emberek! A női mellek-
kel borított arcú gusztustalan ínyenc! Az ember a tengeri
lényeknek drukkol, és tulajdonképpen nem bánja, hogy
a gyönyörű Titanic, a civilizáció e diadalmas teljesítmé-
nye hullámsírba süllyed.
A fesztivál teljes ideje alatt a Rómer Házban Best of Me-
diawave címmel retrospektív válogatást vetítettek. Én
megpróbáltam, nem bírtam ki. Benyitottam, és egy füg-
gönybe ütköztem. A töksötétben megpróbáltam kibo-
nyolódni a kísértetkastélyos textilből, többszöri falnak
menés után sikerült is, és egy icipicit világosabb egér-
lyukba kerültem, ahol kb. 3 néző fért volna el, de ameny-
nyire a fényviszonyok látni engedték, teljesen egyedül
voltam a sötéttel. Kicsit próbáltam elnyomni klausztrofóbiámat, majd inkább vál-
laltam az újabb menetet a gaz függönnyel. Amikor újra a Rómer Ház amúgy ke-
véssé barátságos pincehelyiségében találtam magam, bizony mondom, jobb
volt.
Beszélgetések, egyéb rendezvények
A már viszonylag régóta vetített, de itt is lejátszott Macskajaj bemelegítése után
találkozhattunk a mesterrel, Emir Kusturicával. Balázs Attila és Gülch Csaba vol-
tak partnerei a pódiumon. Némi tolmácsolási kavarodás után Emir gyakorlottan
angolra váltott, amit beszélgetőtársai nem értettek jól, ez a kommunikációs zavar
csak a hihetetlenül flott, összeszedett rendezőt nem zavarta. Elég bágyatag kér-
déseket tettek föl neki, hogy kezdődött kapcsolata a filmmel, ilyenek. Megtud-
hattuk, hogy a filmektől nem változik meg a világ, DE nagy hatással vannak azok
az emberekre. Mondtuk magunkban, legalább ezt is megtudtuk. Egyetlen, szá-
momra fontos mondat volt az egy órából. A cigány téma kapcsán Kusturica a
szabadságigényről beszélt. A cigányok azt tartják: ők hadd válasszanak. Lehetsz
tolvaj, meg is halhatsz, de te légy az, aki ezt választod. A cigányok közelebb áll-
nak ahhoz, amit ő az emberi nemben jónak tart. 
A Rómer Házban minden éjjel koncert volt, nekem egy URH-Európa Kiadó em-
lékestet sikerült végigszoronganom az Underground tánczenekar előadásában.
Furcsa volt a tizenéveseket látni, amint boldogult egyetemista koromban kevéssé
ismert, mára slágerré vált dalait dudorászták.
Zene minden mennyiségben
Pénteken a pályaudvarról a kollégiumba vonszoltam a bőröndömet. A szállással
szembesülve páni menekülhetnék vett erőt rajtam, tekintetbe véve a szállás tá-
volságát mindentől, a koszt, és főként azt a penetráns lábszagot, ami sarkig tárt
ablak mellett is a szobában maradt, a felhevülten és boldogan lakmározó szú-
nyogokkal ellentétben. Gyorsan (kb. 1 óra alatt) katapultáltam tehát a zsinagó-
gába. Közjáték: velem is megesett, ami a Magyar Narancsosokkal, hogy csak a
világoszöld Press feliratú kártyára jogosultam. Elfojtva megalázottságomat, ön-
védelemből úgy döntöttem: nem vagyok én olyan béna, csak bejutok valahogy.
A Grencsó kollektíva koncertje kicsit lehűtött, sebaj, azalatt összehasonlíthattam
a zsinagóga már felújított részeit a még felújításra várókkal, és megnézegettem
a kiállított képeket. Radu Igazság, Neil Coltofeanu és Victor Velculescu számí-
tógéppel olyan fotókat csináltak, amelyeken álomszerű egyidejűségben láthatók
Bukarest épületei egykori pompájukban és jelen lepusztultságukban. Hátbor-
zongatóan szép volt. A szememet ez, a fülemet pedig Miles Griffith vigasztalta
meg. A zenéje is, az énekes poénjai is. Egyszer csak hihetetlen visításba fogott,

és felszólította hallgatóit, válaszoljanak neki. És vála-
szoltak. 
A zsinagóga előtti sátorban mérték a szendvicset és
egyéb, folyékony mérnivalókat, bár a rossznyelvek sze-
rint 3 Mediawave-sört kellett meginni, hogy egynek a
hatása érződjön. Így eshetett, hogy a lábszag már nem
is volt annyira kézzelfogható a koleszpriccsen.
Másnap Iva Bittovát láthattuk viszont, aki tanítványaival,
a Lelky leánykórussal érkezett. Tőle azt tanultam: az
igazi művész tulajdonképpen mindegy, mit csinál, ha
azt úgy csinálja, hogy mást leköt vele. Az ő műalkotása
a lénye. Bittová elsősorban dallammal és ritmussal, a
hegedűjével közvetíti azt, amit csak ő tud, de ahol ke-
vésnek bizonyul a hegedű, ott nem habozik csettegni,
visongani, vagy az egész testét használni: mutogatni,
trappolni, körbeszaladni. Törökülésbe ülni. Vagy egy-
szerűen csak megáll, és elmélyült figyelemmel drukkol
a lányoknak. Az ő egész testük is közvetíti a zenét.
Időnként visszaváltanak énekesbe: letisztult gregoriánt
énekelnek gyönyörűen és meghatóan, a következő pil-
lanatban pedig ritmusra szappanbuborékot fújnak. A kö-
tött zenét is tudják jól, a kizökkentés is remekül megy
nekik.
A Kusturica-filmek lakodalmas zenéit játszó Boban Mar-
kovic Orkestar fergeteges hangulatú koncertjére nem
volt lelkierőm beverekedni magam, de a sörsátor kör-
nyékéről is remekül lehetett élvezni, és még a beszél-
getőpartner hangját is lehetett hallani. 
A hangszigeteltnek tartott Sátorban a Himnusz-feldol-
gozása miatt kisgazda és MIÉP-es körökben is ismertté
vált Anima Sound System adott koncertet. A hangulat
elsöprő és magával ragadó volt. A techno alapokra ma-
gyar, zsidó, cigány dallamok kerültek, mindez felpör-
getve, nagyszerűen behangosítva, profi módon

előadva. Bizony, még az is táncolt ott, aki nem akart.
A legnagyobb várakozás Emir Kusturica és a No Smoking koncertjét előzte meg.
Fesztiválbelépőt nem fogadtak el, a jegy 2500 Ft lett volna. (Nem árulom el, ho-
gyan tudtam bemenni.) Ha a produkciót csupán a zene felől akarnánk megfogni,
hoppon maradnánk. Kusturicától és harcostársaitól a  földi kocsma  teljesebb
természetrajzát kapjuk. Klasszikus zene umtza-umtzában és megfordítva: ú.n.
alpári szórakozás ú.n. magas művészetté nemesítve. Meg minden még, ami a
végletek között van: szerb, török, cigány népzene rock and roll-lal turmixolva,
filmes és irodalmi utalások beleordítása a fülekbe. Groteszk tükör, amelyben
ugyanolyan érvénnyel verődik vissza, amit szokás szerint gagyinak illetve érték-
nek láttat velünk a közmegegyezés. Roppant hangerővel hirdeti, hogy a művé-
szetek határait élesen megvonni botorság volna, mert az élet nem ismer
vegytiszta formákat, s csak a korlátolt emberi észnek van szüksége e virtuális
határokra. Filozófia ez a javából, az élet kategorikus imperativusza.
Malvin madár ilyen pillanatokban szárnyalt a legmagasabban. S gubbasztásait
(koszos szállás, szervezetlenség, értelmetlen körök futtatása, elmaradt progra-
mok, a jövő évi fesztivál már most látszó szervezési nehézségei) ilyen áron bár-
mikor megbocsátjuk. Tóth Erzsébet, az MMKA elnökének díjkiosztón elmondott
zárszava szerint minden évben felmerül a kérdés, érdemes-e kategorizálhatatlan
mozgalmakat támogatni. Ő azt válaszolta: csak független, civil mozgalmakat ér-
demes. Hogy Malvin madár a továbbiakban is megőrizhesse függetlenségét,
borzasságát, és jövőre is legyen alkalma ott a győri vásznon teljes groteszk pom-
pájában megjelenni.
Boronyák Rita

Mediawave tizedszer 
Sok rövid sokra megy 

(Filmvilág, 2000/07)

Reál és szürreál, vad abszurdok és lassú sodrású dokumentumok. Akár a ko-
rábbi fényíró-fesztiválok, a jubileumi Mediawave nézője is a bőség zavarával
küzd. 
A Mediawave az európai fesztiválcirkuszban is kakukktojásnak számít, magyar
tájakon meg aztán végképp szokatlan, hiszen olyan műfajokra koncentrál (a rö-
vidjátékfilmre, az animációs filmre, a meditatív, hosszú dokumentumfilmre és a
táncfilmekre), amelyek itthon vajmi kevés presztízsnek örvendenek. Pedig ezek
a műfajok világszerte divatba jöttek, lassan minden második német és francia
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Ki játszik kivel és mit, ez a kérdés kísért a német Stefan Eling animációs filmjében
is. A Tony’s Play Station a számítógépes játékok agyafúrtan szellemes paródiája,
melyben a játék (és a képtér) különböző szintjei között kalandozó főhős minden
lehetséges módon megkevert és agyon-reflektált története egyben a kompjúter
elé szegezett felhasználók felettébb kiszolgáltatott szerepjátékait is kegyetlenül
kifigurázza. 
Eszperente expressz 
A német főiskolás Sven Taddicken Birkaszámlálás című filmje ezek után való-
színűleg finom, hétköznapi csínytevésnek tűnik. Nem is szól másról, mint néhány
átlagember hétköznapi frusztrációjáról, pontosabban arról, hogy mi történik, ha
a balsors és a véletlen fortélya hirtelen összekapcsolja néhány egészen átlago-
san perverz és egészen átlagosan paranoid ember történetét. A cselekmény
majd feléig azt sem igazán lehet sejteni, hogy mire fut ki a film, olyan fura és
távoli szálak peregnek egymás mellett. A pornófilm-addikt, bégető bárányos kon-
zervdoboz-játékokat áruló fiú, az álomvilágban élő, magányos utasokat kábulatba
injekciózó, majd áldozatait megerőszakoló kalauznő, a gátlásos és szerelmes
rendőr-páros, a szörnyen náthás, épp ezért vezetés közben is folyton-folyvást
inhaláló masiniszta, továbbá a kupék között tébláboló kisleány epizódjai egy idő
után – no meg a nagyszabású és trükkös párhuzamos montázs következtében
– hihetetlenül felgyorsulnak és egymásba érnek, hogy aztán az édes-könnyes-
romantikus filmek modorában érjenek boldog véget (komoly idézőjelek között
persze). 
Romantika, líra, groteszk humor és gegparádé, s mindez Buster Keaton és a
Delicatessen szellemében, a Carax-idol Denis Lavant, továbbá Djoko Rosic fő-
szereplésével – sosem gondoltam volna, hogy létezik ilyesmi filmkoktél is, pedig
elkészült, és nem is akármilyen. A Mediawave-re lassan hazajáró német Veit
Helmer átütő sikerű, nagydíjas filmje, a Tuvalu másfél órás nagyjátékfilm minden
dialógus nélkül, mindössze néhány keleten és nyugaton egyaránt érthető halan-
dzsa-eszperente törmelék-mondattal. Másfél órányi füzéres szerkezetű neo-bur-
leszk, történet egy lerombolásra ítéltetett, ódon fürdőházról és lakóiról, szerelmes
história két gátlásos fiatalról, költői etűdsor ármányról és csábításról, elégikus
sztori a patinás értékről, tiszteletről és ragaszkodásról, egyszóval ritka különleges
atmoszférájú moziélmény. Úgy indul, mintha rövidfilm lenne, nem gondolnánk,
hogy a pergő gegek sorozatát, a minden lehetséges verzióban kijátszott hely-
zetkomikum láncolatát húsz percnél, maximum fél óránál tovább lehetne gör-
getni. Veit Helmernek és nemzetközi csapatának azonban maradéktalanul sikerül
a bravúr. Mindvégig fennmarad a feszültség, ezernyi apró motívum rettentően
sűrű hálózata szövi át a filmet – a Tuvalu telitalálat, nem hiszem, hogy lenne
olyan zord szívű nézője, vagy kritikusa, akit ne varázsolna el a humora és az
embersége. Bemutató állítólag ősszel. 
Hongkongi mélabú 
Most hogy így végignézek a szövegen, rá kell hogy jöjjek, a zajos, humoros, pör-
gős filmek kissé elsodorták a figyelmemet, és egy szót sem ejtettem azokról a
csendesebb munkákról, lassú sodrású dokumentumfilmekrõl, lírai filmetűdökről
és kísérleti filmekről, amelyek pedig épp annyira meghatározták idén is a Medi-
awave kínálatát, mint a pattogó, abszurd filmnovellák és gegfilmek. Ilyen külön-
leges alkotás volt például a holland Gerard Holthuis dokumentum-etűdje, a
Hongkong, amely a sokmillós metropolis két éve lezárt repülőterének állított em-
léket. Tizenhárom percen keresztül semmi mást nem láttunk a képeken, mint le-
szálló gépeket, a csupa üveg és csupa fém felhőkarcolók között navigáló, a földet
érésre készülő óriásgépeket, lomha Boeingeket és sebes mozgású újabb társa-
ikat. Szürreális és szokatlan látvány: összeillik is meg nem is a nagyvárosi élet-
képek, hangulatok és az inkább a külterületek lapos síkjaihoz, repterek tágas
pusztaságihoz asszociált repülőgépek pazar montázsa. Lassabb és meditatívabb
film a Hong Kong, mint a nyolcvanas években nálunk is vetített egészestés mon-
tázsfilm, a Kizökkent világ, de a hangulata (a saját határain és lehetőségein las-
san túlnövő civilizáció robosztus emlékeit ritka szép képekbe foglaló melankólia)
az újmódi városfilmek élvonalába sorolja Gerald Holthuis filmjét. 
A jubileumi Mediawave a korábbiaknál jóval szűkösebb költségvetésből gazdál-
kodott, kényszerűségből néhány kiegészítő program el is maradt, ám a lényeget,
a fesztivál hangulatát mindez nem érintette. Hogy jövõre mi lesz, az ma még
nem tudható. Idén mindenesetre a totális Kusturica-őrület, Boban Markovic ze-
nekara, illetve a No Smoking koncertje már önmagában is kielégítette volna a
fergeteges bulikra, decibel-túladagolásra és extremitásokra vágyó sokaságot.
És aki csak a napilapokból vagy a tévékből követte az eseményeket, esetleg
pusztán a hétvégére ugrott le Pestrõl Győrbe, akár azt is hihette: a Mediawave
ennyi. Bár ez sem kevés. Hogy emellett mindenki bőven kapott a nyakába tö-
mérdek egyéb programot – filmek tucatját, színházi előadásokat és fotókiállítá-
sokat –, az persze egyre kevésbé lepte meg a jelenlévőket. A tízéves Mediawave
hozzászoktatta közönségét a bőséghez. Kár lenne érte, ha a csúcson (vagy
ahhoz közel) kellene abbahagyni. Varga Balázs

kisváros egy-egy nívós rövidfilmes vagy kísérleti filmes fesztivál boldog tulajdonosa,
a nyugat-európai közszolgálati tévék többsége rendszeresen vetít rövidfilmeket,
egyszóval mindenütt a hihetetlen túladagolás jeleit látjuk, éppen csak nálunk állt
fejtetőre a világ. Annak ellenére, hogy a javában zajló fiatal filmes áttörés épp ezen
a területen kezdődött, Magyarországon nincs olyan alapítvány vagy kuratórium,
ahová önálló rövidfilmes tervekkel lehetne pályázni. (Pontosabban: egy meghívá-
sos pályázat keretében a legfontosabb műhelyek idén pályázhattak először kísér-
leti- és rövidfilmes csomagjaikkal az MMK illetékes kuratóriumához, de talán nem
távolodok messze az igazságtól, ha azt gondolom, hogy a számukra fenntartott
10 millió forint még csak az első csepp kellene hogy legyen.) 
A versenyprogram néhány filmje láttán csak erősödhetett a frusztrációnk, hiszen
több rövidfilm is volt a Mediawave-en, amelyről ordított, hogy egy átlagos magyar
játékfilm költségvetését bőven meghaladó összegből forgatták. Igaz, szép szám-
mal akadtak olyan munkák is, amelyek itthon is fillérekből elkészülhettek volna.
És ha már a hazai daraboknál tartunk: idén különösen erős volt a magyar me-
zőny, saját szekcióban versenyeztek egymással a magyar filmek – bár ez töb-
beket sérelemmel töltött el, miszerint kalickába kerültek, ahelyett, hogy a nagy
porondon mérettek volna meg. Pedig a legtöbb külföldi fesztivál (így például az
igazán élvonalbelinek számító oberhauseni is) külön szekcióban versenyezteti
a hazai filmeket, ráadásul a „Feltört ugar" fantázianévre keresztelt magyar blokk
alkotásai – így együtt, külön zsűrivel és féltucat díjjal nyomatékosítva – inkább
csak erősítették egymást. Jó lenne azt hinni, hogy ezek a filmek szép lassan be-
szivárognak a hazai művészmozikba, és akkor végre nem egy-egy szűk cikkbe
zsúfolva, hanem érdemben lehet majd foglalkozni velük. 
Fekete Piroska
A Mediawave régi, haladó és közönségbarát hagyománya, hogy évről évre az
abszurd filmek viszik a prímet, úgy a rövidfilmek, mint az animációsok mezőnyé-
ben. Idén sem volt ez másképp, a fekete humorú, csattanós és olykor egészen
aberrált gegekkel zsúfolt filmek nem hagyták lankadni a közönséget. A belga Pi-
eter Van Hees Fekete karácsony című filmje például nyugodtan benevezhetett
volna minden idők legbetegebb és legperverzebb filmjeinek versenyébe. Tudom,
ez a kijelentés nem különösebben csábító, és komoly túlzásnak is tűnik. De kép-
zeljünk el egy brutális videóklipes, techno-stílusban forgatott etűdöt, amely gyer-
mekkorunk egyik kedvenc horrormeséjét, Piroska és a farkas történetét
modernizálja úgy, hogy a végeredmény láttán Wes Craven munkáit kénytelenek
vagyunk átsorolni a kiscsoportos rémisztgetés kategóriájába. A Fekete karácsony
Piroskája kedves rasta-frizurás, piros ruhás fekete lány, aki csak egy füves ci-
garettát akart elszívni az egyik sikátorban, ártatlanul induló kalandja azonban
egy fatális félreértés-sorozat révén Wolfgang, a vérszomjas zsaru gyomrában
végződik. És ez még csak a kezdet, Pieter Van Hees ugyanis nem törődik sem
a politikai korrektség, sem pedig a jóízlés semmilyen kritériumával, gátlástalanul
mixeli össze a Piroska-mese és a Télapó-mítosz elemeit, filmjének minden má-
sodik pillanatában lövések dördülnek, koponyák loccsannak és belek fordulnak
ki – nincs mese, pontosabban van, de apró miszlikbe szaggatva, kicsavarva és
önmagából kiforgatva. Masszívan debil rémálom, hiper-stilizált kivitelben, a szi-
várvány minden színében pompázó miliőben, hisztérikusan gyors ráközelítések-
kel felpörgetett képekben, szaggatott montázsok meghökkentő sorozatával
elmesélve. 
Ez volt a végpont, a szélsőérték, a többi film azért szolidabb rohamot vezényelt
a jó ízlés határai ellen. Mindenesetre az amerikai Don Hertzfeldt közönségdíjas
animációs munkája, a Billy lufija is elég morbid csavarokkal tálalta amúgy egy-
szerű kis történetét. A néhány könnyű ceruzavonással megrajzolt filmhős, a sze-
rencsétlen sorsú Billy azt hiszi, minden következmény nélkül rángathatja,
csapdoshatja, húzogathatja a lufiját, mígnem egy hirtelen fordulattal a léggömb
veszi át az uralmat a halálra rémült srác felett: magasba röpíti, majd leejti, fejbe
kólintja, szorgos ütésekkel folyamatosan terrorizálja a döbbenten összeomló
Billyt. Okító célzatú parabola, Makarenko 2000, akárha valami ősrégi népi mon-
dás kelne életre az erőszak bumeráng-hatásáról, persze a Dragon Ballz és társai
által hiper-agresszívvá pofozott ezredvégi világrendben. Úgy látszik, a morbid
tanítómesék laza trendet képeznek így az ezredvégen, hazai tájékról tán a Pesti
mese: Óz a nagy varázsló groteszk Dorothy-átirata társítható hozzájuk. 
A bumeráng-hatás jegyében született Susanne Horizon-Fränzel filmje is. A kő
repülése aprócska feladatot vállal magára: egy elhajított kő reptét kíséri végig.
Ebből az alaphelyzetből első ránézésre legfeljebb egy ballisztikai oktatófilm néz
ki, az utcai tüntetésen felkapott és eldobott macskakő azonban váratlan fordu-
lattal nem a célba vett rendőröket találja el, hanem földkörüli (és földközeli) pá-
lyára állva, öt kontinensen keresztül szállva kerüli meg a glóbuszt, hogy aztán
éppen azt a dühös fiút csapja homlokon, aki pár perccel korábban elhajította.
Egyszerű, ám hatásos ötlet, a rendező ki is hoz belőle mindent, amit lehet (olyan
sokat azért nem lehet). Mulatságos geg-klip, gyorstalpaló világjárás, távolról és
haloványan Rybczynski örökbecsű remekét, a Jaj, nem tudok megállni!-t idézve. 

384



(Gramofon, 2000. 
június)

Győrben a Media-
wave 10. alkalom-
mal hullámzott át a
városon, ezúttal a
hedonizmus je-
gyében. A művé-
szeti fesztivál
kínálata most is

megkülönböztetett figyelmet
szentelt a zenének. Hallhattunk
avantgárd kísérleteket, world
musicot éppúgy, mint a dísz-
vendég Emir Kusturica filmjei-
ből ismerős muzsikát a Boban
Markovic´ Orkestar prezentá-
lásában és a filmrendező
"balkáni rockzenekarát" is
(No Smoking). A jazz mindig
is kiemelt szerepet játszott
a seregszemlén, hiszen a
találkozó szellemiségével
sok rokon vonást mutat a
műfaj.
Április 26-án az itthon
talán kevésbé ismert
Németh Ferenc (képün-
kön) lépett fel a Zsina-
gógában. Róla annyit
kell tudni, hogy zenész

szülei '56-os emigránsok voltak, ő
már Kölnben született. Ott kezdett zenét tanulni, tanára

azonban, amint a Gramofonnak elmondta, nem biztatta túlságosan. Már épp fel-
s eladta volna a hangszert, mikor egy rádiós barátja szólt neki, hogy Count Basie
szaxofonosa a városban van, ha valaki, ő meg tudja ítélni, érdemes-e zenével
foglalkoznia. Sam Nestico meghallgatott egy Bécsben rögzített felvételt, aztán
hosszú barátság lett a dolog vége. Így fordult meg Los Angelesben is. Most is
nagy vitalitással játszott egyéni interpretációjú standardeket. A kísérő triónak
mindössze egy órája volt a próbára, így nem csoda, hogy voltak döccenők a já-
tékukban. A nagyon tehetséges, fiatal gitáros, Pusztai Antal játékán pedig érző-
dött, hogy az ő világa inkább az akusztikus gitáron játszott komolyzene. 
Április 28-a a jazznek lett szentelve a Művészetek Szentélyében. Igaz, jó órás
csúszás keletkezett a programban. Az okot úgy hívták: Andrew Cyrille, aki aztán
jó fél óráig hozzá sem nyúlt a nagyon precízen összerakott szereléséhez. He-
lyette dobolt a Zsinagóga összes környékbeli oszlopán és márványlépcsőjén.
Biztos, hogy Borah Bergman egyéni stílusban zongorázik, Matt Maneri ugyanezt
teszi hegedűjén. De igazából a triót inkább Hartyándi Jenő olthatatlan free-ra-
jongása hozta el hozzánk. Legyünk őszinték, sok nézőt a gasztronómia tanul-
mányozására ösztönzött inkább játékuk, de hát a hedonizmusba ez is belefér. 
A Grencsó Kollektíva - még éjfél előtt - telt háznak muzsikálhatott. A hívők még
emlékeztek a tavalyi nagy sikerű koncertre, melynek zenei anyagát az ötvenes
évek slágereinek jazzátiratai alkották. Akkor trió formációban léptek fel, most a
szokásos ritmusszekciót (Benkő Róbert - bőgő, Jeszenszky Gyula - dob) egy
vonós duó egészítette ki: Gyulai Csaba hegedűn és brácsán, Márkos Albert pedig
csellón, különlegesen egyedi hangzást teremtve. Grencsó a Wave házi muzsi-
kusa, s most is nagy kedvvel játszott, igazolva, hogy érte klubba, bárba, régi zsi-
nagógába egyaránt érdemes manapság elzarándokolni, ha valaki invenciózus
muzsikát akar hallgatni, izgalmasan hangszerelt darabokra kíváncsi. 
Éjfél után egy trinidadi énekes indult útjára, Miles Griffith. Különleges adottsá-
gaiból tartott egy kis ízelítőt standardek segítségével, miközben Oláh Kálmán
nagyvonalú eleganciával kísérte. A hangszerekkel "játszott" duók esetében Ba-
lázs Elemérrel volt több szerencséje, Egri János inkább megbízhatóan szvingelt,
de nem kockáztatott. Elénekelte Griffith a Mediawave Bluest is, ami akkor és ott
született. A közönségkórust nem sikerült igazán eksztatikus állapotba hoznia.
Egy fiatalember próbálkozott csupán Jarreau-imitációval, szerény sikerrel. S köz-
ben - valljuk be - a Trió Midnight lemuzsikálta nagy nevű szólistáját a pódiumról.
Kiváló hangzás, invenciózus szólók jellemezték hiba nélküli játékukat. 
Nem szabad kihagyni egy beszámolóból, ami a finomságokra koncentrál, a Dél-
alföldi Szaxofonegyüttes koncertjét sem. A jelen egyik leginspiratívabb formációja
ezúttal kvartett formációban érkezett, a fesztivál finanszírozási problémáit mél-

VERA A 
BUDIBA' 

(Wanted Magazin, 2000.
július)

VERA BILA, A MORVA
C I G Á N Y H E R C E G N Ő
MAJDNEM FÉL ÓRÁN
KERESZTÜL PRÓBÁLT A
NŐI WC-BE BEJUTNI. 
De mielőtt folytatnám, jól
odaszögezném a Wanted lap-
jára, hogy a Mediawave kö-
zönsége simán megkajolta ezt
a retrólázban kipirosodott tánczenét, spanyolos ritmust és szláv lírát, amit négy
szólamban celebráltak. Ha az ember megveszi a CD-jét, hallgatni is fogja. De. 
Azért látni kellett volna. Vera Bila először is olyan magas, mit már nem hívunk
magasságnak. Ám amit elmulasztott vertikálisan, azt horizontálisan pótolta. Ami-
kor meglátta a menedzser a színpadot, ráncolt homlokkal vakargatta a tarkóját,
végül kibökte. Az a baj..., a lépcső..., sok! Három vagy négy fok. Vera Bilának
egy emelő kéne. Tehergép. Targonca. Hartyándi Jenő, a fesztiváligazgató szám-
talan alkoholista, idegbeteg, paranoiás, skizofrén, kényszeres művésszel talál-
kozott, s mindig megoldotta problémáikat, de most megmakacsolta magát. Vera
Bila a koncertjére menjen fel a lépcsőn. Pedig már akkor tudtuk, hogy a hercegnő
nem szívbajos. (Illetve az, s őszintén remélem, hogy vigyáz magára, mert hiá-
nyozna, nem a hangja, hanem ő.) Mindenesetre elég cool a néni. Egy rotációs
kapán kívül nem találtunk semmit, így maradt a spártai lépcső. 
A Széchenyi tér közel ötven méter, aminek egyik sarkában ücsörögtünk vele.
Szó nélkül megéhezett s eldöntötte, hogy a tér másik oldalán lévő étteremben
eszik valamit. Elindultunk gyalog, de lassan jutottunk előbbre, mert Vera Bila lus-
tázott. Majdnem olyan lassan közeledett, hogy végül mi is messzinek éreztük a
közelit. Nem is bírta kajakból s leintett egy taxit. Elmondatta a sofőrnek, hogy őt
nem érdekli a távolság, sem az üveggolyó, meg a vadakat terelő juhász, neki
nincs kedve gyalogolni, vigye oda szemközt, majd kifizetik. S valóban, a harminc
métert gépjármű erejű eszközzel tette meg. 
A gyaloglás lehet a mumusa. Ám nem tudtuk kikerülni a térben történő, puszta
lábbal történő gyaloglás csábítását, így Verocska néha mozgott, azon belül is
sűrűn megállt. Csak később vettük és észre, hogy egy ilyen time-break alatt a
hasát felpolcolta egy kerítés tetejére. Máskor az eresz is megtette neki. 
Vera Bila egy magyarországi napja akkor vált fekete-fehér Milos Forman-filmmé,
amikor a WC-vel harcolt. 
Balkánból font európai régiónk irodalmi és filmes bája hogy a geo mindig meg-
határozza az esztétikát és a divatot. Az ajtó és a WC ugyanis tényleg kicsi volt,
pont akkora, hogy egy átlag ember is soknak képzelhette magát benne. Amikor
Vera Bilának pisilnie kellett, mindannyian rosszat sejtettünk. Szürke arccal arra
gondoltam, hogy legfeljebb kibontjuk körüle a téglát, ha vége van a fesztiválnak.
Az még két nap. Ám a hercegnőt kísérte két alattvaló testvére, kik úgy oldották
meg a kérdést, ahogyan Japánban a metrón látni, gyömöszölték a művésznőt.
De amit sikerült tíz perc alatt befele, az kifele vált keservessé. Kihúzni Verát a
budiból nem volt egy rutin feladat. Nem adtuk fel, s igazunk volt, este Vera Bila
egy helyben állva, a kezével legyezve, meghódította közönségét: a fehér közép-
osztályt + a helyi romák spontán családi nagytanácsát. Jó lett volna vele interjút
készíteni, de ha megpróbáltuk, bánatos pofával mondta a menedzsere, Bila
beteg, nagyon beteg, nem tud interjúzni, viszont ha lenne egy emelőnk... Amikor
felment a színpadra, hárman segítettek neki. S persze, a közönség is. Akartuk
őt. A magyar nyikhaj című slágernél már mindenki csápolt. 
Bakács Tibor Settenkedő

tányolva - ingyen. Geröly Tamás ült a dobok mögé, a Győrbe már hazajáró Benkő
Róbert bőgőzött, Burány Béla és Szokolay Balázs izgalmasan, szellemesen sza-
xofonozott, tele különleges ötletekkel, technikai bravúrokkal, virtuózan, energiát
sugározva. Szóval ahogy szoktak. Prezentáltak egy kis éji hedonizmust zenében
elbeszélve. Várjuk őket vissza.
Peter Greenaway a 8 és 1/2 nőben (a fesztiválon volt a magyarországi premierje)
a tőle megszokott őszinteséggel mesél az érzelmek és a szexualitás szerepéről
az ember életében. Amit szavakkal és képekkel már nem lehetett elmondani,
azt hallottuk a zenészektől. Hogy legyen meg egyszer a mi akaratunk is.
Iván Csaba
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Tolnai Ottó
vajdasági költő, író, a MEDIAWAVE zsűritagja és

szellemi védnöke filmes díjkiosztóra írt beszéde

(pergő képek 2000/2)

Tévés barátom azt kérdezte: mit jelent számomra a MEDIAWAVE szignálja? És
eszembe jutott, milyen fontosak voltak számomra, s milyen megszállottan har-
coltam a fődíjas filmekért az elmúlt évek során... Igen, valamiért fontosak - lét-
fontosságúak voltak, mert mindig itt kerestem, ezeken a filmeken, a választ a
világot, az embert illető kételyeimre, amelyek, mármint a kételyeim, igen nagyok
voltak, ugyanis otthon háborúban éltünk, mint élünk valójában, azóta is. És míg
a szignált nézem-hallgatom: eszembe jut, hogy mint egy kaleidoszkópban (mert
valójában varázslatos vásári kaleidoszkóp a Mediawave) mindig is megtaláltam,
egy-egy képből, egy-egy filmből összeraktam azt a bizonyos választ. 
És most, a tizedik Mediawave-en is ugyanígy történt. Előbb egy-egy szép, be-
vésődő kép: hóember szénnel rajzolt zsidócsillaggal mellén, egy istenien pisilő
lány, fejét borotváló fiatal szerzetesnő, valamint egy-egy mondat: „Lehettem
volna ember, mondja az Ember lehettem volna című lengyel filmben, a huták tö-
vében egy hajléktalan, majd arról beszél, hogy egy napon szerelmes lett, sze-
relmes ez a nem-ember, szerelmes Brigitte Bardot-ba, Sofia Lorenbe… És akkor
belém nyilallt ismét a kérdés: de hát milyen is valójában az ember?! És hama-
rosan meg is kaptam a választ egyik kedvenc - jóllehet szintén nem díjazott -
filmben, amelyben egy vércsepár nézi a templom tövében mozgó embereket:
kutyát vezetnek, kaparásznak a temetőben, joggingolnak, labdát rugdosnak,
zászlót visznek a tűzoltó zenekar előtt, fényképezkednek... Minden semmis pil-
lanatban-pozícióban fényképezkednek. Az az ember érzése, hogy az ember kü-
lönben nem is létezne, ha nem fényképezkedne, ha nem filmeztetné magát, ...
Istenem, milyen szuperiorikus az a vércsepár ott a templom tornyában, az ember
fölött, jóllehet mind a ketten ragadozók, az ember és a vércse is. 
Számomra nagy élmény volt a Buharovok filmje. Különös mód a magyar film
nagy korszakát tudta idézni. Arra gondoltam, netán már ismét itt a nagy korszak,
csak mi képtelenek vagyunk látni... 
Ezeket a sorokat a Bergman cukrászda teraszán írom, hallom, mit beszélnek az
emberek körülöttem (sárga szalvétákat dicsér egy asszony, majd váratlanul azt
mondja: Én tudom, mi történik a Babits-házban!). És míg hallgatom őket, azt
kérdem ironikusan az egyik kisfilmet idézve: Hol itt a történet?! Jóllehet mindig
is a médium maga a történet... 
Tehát a Buharovok a nagy korszakot tudják idézni-folytatni, noha csupán egy
embert vettek át belőle, semmi mást, mégpedig Madaras Józsefet. Az ezredvé-
gen senki sem tudott úgy verset mondani, mint a Buharovok ahogyan Madaras-
sal elmondatták A város címerére című Nagy László verset. 
Mármint hogy eljön a fekete katona. 
Mert jön. Az egész filmben jön. Közeledik. Hozzánk már el is ért. Ott van. A bal-

káni katona. Máshová az orosz, megint máshová az amerikai katona ért el....
Ha nem a fekete katona jön el hozzánk-értünk, akkor jön, érkezik a három
ügynök, hogy talán a nagyáruházhoz válasszon terepet a Micsurin TSZ helyén,

amelynek a kapujában a film hősének látomása volt, majd
örökölt egy szekrénysort, vagy a lelkünkért jön a három
ügynök, hogy egy új kockán kockázzon... 
A zsűri először keveselli a jó filmet, pánik uralkodik el rajta,
majd hirtelen sok jó film zuhan a nyakába. És szétszortí-
rozza, megszavazza a díjakat. Akkor az első érzés, ismét
a pániké, de hiszen hová lett a Mediawave szabad szel-
lem, amit a Szőkéék alapoztak volt meg besorolhatat-
lanságukkal?! Aztán összegesítve a díjakat, úgy érzi,
mégis sikerült relatíve tisztességesen elvégezni felada-
tát. 
Befejezésül még két dolgot. 
Ültem két vetítés között a Rómer-ház lépcsőjén. Lát-
tam egy fiatalember érkezik, kis fekete útitáskával. Le-
teszi a táskát. Nyugodtan elővesz egy szép, nagy kék
plakátot, forog, keresi a helyet, hová ragaszthatná.
Látom: a Tuvalu plakátja. Látom, már a népes kínai
delegáció is felfedezte. Körülveszik. Mutatják: nam-

ber van! Máris fényképezkednek vele, filmezik. Veit Helmer előbb meg-
lepődik, majd élvezni kezdi a helyzetet. De közben merészen felmászik egy
magas ablakba, és a legjobb helyre ragasztja plakátját. Lemászik. Már én is oda-
megyek hozzá. Bulgáriáról beszélgetünk, ahol a régi fürdőt találta volt... Meg a
jugoszláv zenészekről... 
Befejezésül tehát még azt szeretném elmondani — fordítva egyet a varázslatos
kaleidoszkópon -, hogy mennyire örülök a sok úgynevezett kísérő rendezvény-
nek, amilyen például a Hedonista konferencia és a Falubolondja-választás. Da-
ruka Mihály, a tavalyi győztes azt nyilatkozta: az idén az ország bolondja címet
szeretné megnyerni. Irigylem azokat, akik beneveztek. Én is egész életemben
falubolondokról írtam... Bár én is méltó lennék arra, hogy részt vegyek a falubo-
londja-versenyen... ha nem is vagyok méltó, első kísérője még !ehetek... Addig
is maradok tisztelettel.

EGYSZERRE MINDIG TÖBB DOLGOT CSINÁLOK 
Interjú Emir Kusturicával

(Találkozások magazin, 2000)

Emir Kusturica, amikor A papa szolgálati útra megy című filmjével meg-
nyerte első cannes-i nagydíját, maga helyett az ünnepségre egy táviratot
küldött. Sajnos, nem tud menni, mert a barátja lakását tapétázza. A mozi
politikai fenegyerekét mindig sokan támadják, de ha filmet csinál - Underg-
round, Arizonai álmodozók, Macska-jaj - általában elviszi az ilyenkor szo-
kásos szobrocskát. Magazinunk a Győri Mediawave-en beszélgetett vele,
ahova Kusturica nem mint rendező, hanem mint a No Smoking rockgitá-
rosa érkezett. 
■ MÜLLNER DÓRA 
Találkozások: - Ön Párizsban él, mégis a legismertebb jugoszláviai bosnyák fil-
mes. 
Emir Kusturica: - 1988-ban emigráltam, de az első demokratikus választások
idején megpróbáltam visszatérni a hazámba, hogy segítsek. Ám elkezdődött a
háború, és akkor végleg eljöttem. Az utolsó filmem, a Macska-jaj nagy részét vi-
szont Szerbiában forgattam. Néha magam is megrémülök: már több mint hu-
szonöt éve készítek filmeket. És első filmem is pont olyan hangulatú volt, mint a
későbbiek. Filmjeim hősei mindig szoros kapcsolatban állnak az őket körülvevő
világgal, társadalommal, de ez most jobban érdekli a nézőket, mint korábban.
Amióta a háború miatt a balkáni területek ismertebbé váltak, talán többen kíván-
csiak a filmjeimre. 
Találkozások: - Miért fontos önnek a zene? 
Emir Kusturica: - A filmrendezés leginkább a zeneszerzésre hasonlít, sokkal job-
ban, mint az írásra vagy más művészeti ágra. Épp ezért én olyan zenésznek
tartom magam, aki filmeket készít, bár nem a zenélésben vagyok a legjobb. A
No Smokingban gitározni nekem hobbi, de egyre fontosabb! S főként azért, mert
filmjeimben a zene és a kép sosem független egymástól. Az agyamban ez tel-
jesen összekeveredik. Célom, hogy visszaállítsam a művészetek sokszínűségét,
sokoldalúságát. Sokszor úgy érzem, nem az a cél, hogy az embereket rávegyék,
keressenek valami jót az életben. A zene és a mozi fontos része ennek az élet-
nek, és szerintem filmet készíteni olyan, mint zenét szerezni, és zenélni legalább
annyira szeretek, mint filmet rendezni. 
Találkozások: - Ennek ellenére mégis a filmjei kapcsán ismeri a nagyvilág. Mi
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az, ami még a zenénél is fontosabb? 
Emir Kusturica: - A filmkészítés. A legfontosabb, hogy érzelmekről szóljon. Itt
nem azokra a szabványosított érzelmekre gondolok, amikre a hollywoodi filmek
építenek! Azok a filmek csak sokkolni, megrémiszteni akarnak, miközben pusztán
felületes reakciókat váltanak ki a nézőkből. Én azt szeretném elérni, hogy a film-
jeim mély emberi érzéseket keltsenek. S ennek érdekében mindig az vezérelt,
hogy visszatérjek a családhoz, ahhoz a titokzatos tartományhoz, amely mély
emberi érzelmeket képes szülni. Arra akarom kényszeríteni a nézőimet, hogy az
érzelmeik vezéreljék a gondolataikat. Éppen ezért minden adandó alkalommal
emlékeztetni akarom az embereket arra, hogy valami hiányzik a mostani amerikai
és más hasonló filmekből. Az én filmjeimben valódi emberi érzelmek határozzák
meg a történetet, melyek érzelmi reakciókat váltanak ki a közönségből. 
Találkozások: - Nagyon sok zenész-rendezőt ismer a zenei és a filmes élet, ilye-
nek például Hal Hartley és Pedro Almodovar. Ön is a két műfajú alkotók közé

sorolja magát? 
Emir Kusturica: - Én sokkal inkább a
társaság miatt veszek részt a zene-
karban, és nem mint valódi alkotó.
Nekem a zenélés az emberek, a tár-
saság miatt fontos, és nagyon jó,
hogy nem vagyok frontember, mert
nem jár annyi felelősséggel. Felelős-
ségvállalásból elég nekem a filmren-
dezés. De nagyon büszke vagyok
arra, hogy először Európa-szerte az
én filmem, az Underground által lett
ismert a Boban Markovic Orkestar. 
Találkozások: - Emiatt fontos, hogy a
filmben hallható zenekarok turnézza-
nak a világban? 
Emir Kusturica: - Ez szerintem pozitív
visszacsatolás, hiszen a filmjeimet
meghatározzák a zenék, amelyek
önmagukban is nagyon jók. Nem is
beszélve arról, hogy szerintem azok
a muzsikák, amelyekkel 20-30 éve
együtt élünk (a rock and rollra gondo-
lok), előbb-utóbb eltűnnek. Sokkal iz-
galmasabbak manapság a
tradicionális zenék, amelyek a világ
újonnan felfedezett helyeiről jönnek,
sokkal izgalmasabbak, mint az angol-
szász mintát utánzó rock and roll.
Van persze néhány kivétel, vannak
néhányan, akik ezt jól csinálják. Ilyen
például Iggy Pop, de alapvetően sok-
kal izgalmasabb egy jó arab zenét
vagy más tradicionális alapokat hasz-
náló muzsikát meghallgatni. Attól tar-
tok, hogy a rock and roll inkább
társadalmi magatartás, de nem az a
zene, amiért meg tudnánk halni.
Találkozások: -A társadalmi magatar-
tást említette. Ön is ott játszolt a há-
ború alatt a hidakon? 

Emir Kusturica: - Nem, de csak azért, mert nem voltam otthon. De bandám, a
No Smoking játszott, és természetesen én is ott lettem volna velük, ha Szerbiá-
ban tartózkodom! Hiszen semmilyen politika vagy történelmi indíték sem lehet
ok arra, hogy igazoljon bármiféle bombázást. Bármennyire is el akarták tüntetni
Milosevicset, a bombázás nem volt jó módszer. Így őt csak megerősítették, és
ugyanakkor az ott élő embereket támadták. Hiszen Milosevics egy jól megerő-
sített bunkerben vészelte át a bombázásokat, míg a többi embernek nem volt
ilyen lehetősége. 
Találkozások: - Milyen tervek foglalkoztatják? 
Emir Kusturica: - Tervezek egy szerelmi történetet, amit Montenegróban forgat-
nék, s egy '92 és '95 közötti, Boszniában élő fiatal párról szól. Egy másikat Ame-
rikában készítek, ami a Cyrano modern kori változata, természetesen Orr címen.
Majd meglátjuk. 

Csáki László söralátétjei 
a Mediawave 2000-re
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Mediawave film- és fotótábor 

(Kisalföld, 2000.07.19.)

A Mediawave-tábor az idén rendhagyó módon itthon és Romániában lesz. A
program tematikája a mozgás. A tábor mindkét részén külön-külön is részt lehet
venni, de a magyarországi filmes szakasz inkább a gyakorlati előképzést szol-
gálja. A rendezvény a 16 év feletti középiskolás, főiskolás és egyetemista kor-
osztály gyakorlati film- és fotókészítési ambícióihoz kíván hátteret biztosítani. A
táborban készült alkotásokból bemutatók, illetve kiállítások lesznek a program
helyszínein, valamint a 7. Országos Diák- és Ifjúsági Film- és Videoszemlén au-
gusztusban Budapesten.
A kászonfeltízi és gyimesközéploki tábort július 30. és augusztus 5. között ren-
dezik meg, a filmrészlegen az ifjúság a rábapatonai oktatókkal találkozhat. A fo-
tósoknál Radu Igazság, Kassay Róbert és Fazakas Rita lesznek a mesterek. A
táborokról az érdeklődők bővebb információkat kaphatnak:…
Rábapatonán augusztus 24. és 29. között várják a fiatalokat. A filmes részleg
oktatói: Fazekas „Pamach" Sándor, Hartyándi Jenő, Magyar Attila és Silló Sán-
dor. A fotórészleg oktatója Nagy Péter, meghívott előadók: Kassay Róbert, Eifert
János.
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Kell a cirkusz 
Durst György kuratóriumi elnök a Mediawave jövőjéről  

(Népszabadság, 2000.10.04.)

Divatjamúlt szóval, alternatív kulturális életben szokatlan szerződés született a
Magyar Televízió és a győri Mediawave Alapítvány között: e szerint a tévé tizen-
ötmillió forinttal támogatja a következő fesztivált, ami a nemzetközi rendezvény
költségvetésének a harmada. Cserében az alapítvány filmes jogok vásárlásában
segédkezik a televíziónak, és kiemelt forgatási lehető-
séget biztosít számára a jövő tavaszi fesztiválon. A né-
hány ember kitartó önkéntes munkájával tíz éve
fenntartott nemzetközi összművészeti fesztivált ez meg-
mentheti az ellehetetlenüléstől. Durst György producer,
a Duna Műhely vezetője és a Mediawave kuratóriumá-
nak elnöke úgy látja, hogy van remény az igényes hazai
televíziózás kialakulására. 

▪  ▪  ▪ 
— Pár évvel ezelőtt a civil kulturális szervezetek képvi-
selői Ravazdon leültek egy postai kábelszállító henger,
mint asztal köré, és érdekeik képviseletére megalapítot-
ták a Ravazdi Kerekasztalt. Helyzetük azóta sem javult
lényegesen. Említhetnénk példaként a Balázs Béla Stú-
diót, ahol idén gondok voltak a munkatársak fizetésével,
a Szegedi Magyar Alternatív Színházi Központot vagy a
győri Mediawave-et, amelyek nemzetközi hírnevük elle-
nére eddig nem tudtak biztonságos körülményeket te-
remteni maguknak. Vajon miért nem találják a helyüket
az ilyen szervezetek? 
— Három hete beszéltem Horváth Györggyel, a Titanic Filmjelenlét Fesztivál ve-
zetőjével, aki a rendezvény előtt körülbelül két hónappal még nem tudhatta, hogy
miből fogja kifizetni az idei fesztivál költségeit. Említhetnénk a Trafót is, ahol a
kortárs művészeti irányzatok képviselői megjelenhetnek a munkáikkal, színház-
zal, tánccal, képzőművészettel, filmmel, s amely nem civil ugyan, de ugyancsak
nehéz helyzetben van. A korábbi nehézségeket tetézi a nemrégiben bevezetett,
úgynevezett utófinanszírozásos támogatási rendszer, ami azt jelenti, hogy előbb
meg kell csinálni a rendezvényt hitelből vagy zsebből — ami attól függ, van-e a

civil szervezőknek öt-tíz-negyvenmilliójuk —, aztán kaphatják meg az alapítvá-
nyoktól a támogatást, utólag. Lehetetlen így dolgozni. Pedig tulajdonképpen ál-
lami feladatot látnak el a kultúra létrehozása, közvetítése, terjesztése által, és
ahogy akkor mondtuk, a párhuzamos kultúrát képviselik a hivatalos kultúra mel-
lett, tehát ugyanúgy részesülhetnének költségvetési támogatásban, ahogyan az
állami vagy önkormányzati intézmények. Közös erőfeszítésünknek az lett az
eredménye, hogy a sajtó mind többet foglalkozott a témával, és körvonalazódni
kezdett egy új koncepció. Aztán a Ravazdi Kerekasztal is, meg a koncepció is a
feledés homályába merült. A kerekasztal valószínű azért, mert mindenki külön-
külön próbálta meg érvényesíteni az érdekeit, ami részben sikerre vezetett. Mos-
tanában azonban úgy tűnik, hogy a kultúrában megint inkább az intézményes,
az ellenőrizhető folyamatokat támogatják. 
Fontos dolgokat hoztunk a magyar kultúrába 
— Idén tavasszal a tizedik Mediawave Fesztiválon a szervezők bejelentették,
hogy talán ez lesz az utolsó, mert „így már nem megy tovább". Arról beszéltek,
hogy kizárólag pályázati támogatásokból fesztivált csinálni olyan, mint homokra
várat építeni. És most itt van ez a szerződés a Magyar Televízióval, tizenöt milliót
kapnak, ráadásul egy részét már jóval a fesztivál előtt. Elégtétel ez a megpró-
báltatásokért?
— Szerencsés helyzetbe került a Mediawave, de az is lehet, hogy van ebben
valami törvényszerű. Sokat segített, hogy a TV 2 támogatja Kapolcsot, vagyis
egy kereskedelmi tévé egy civil kulturális fesztivál mögé állt, ami jó érvként szol-
gált, amikor Szabó László Zsoltot, az MTV vezetőjét próbáltam meggyőzni. Re-
mélem, emiatt nem fogják támadni őt, hiszen dicséret illeti ezért. Az elmúlt tíz
év alatt fontos dolgok kerültek a Mediawave révén a magyar kultúrába. De hogy
így lehet-e fesztivált csinálni? A költségeknek ez körülbelül a harmadát fedezi,
szükségünk van még szponzorokra és pályázati pénzekre is. Ha a közeljövőben
az ORTT-től is sikerül megfelelő támogatást kapnunk, akkor lehet igen a válasz
az említett kérdésre. 
- Mennyiben felel meg az európai tendenciáknak, hogy egy nemzetközi fesztivált
egy tévécsatorna támogatja? 
- Az oberhauseni rövidfilmfesztivált említhetném például. Hasonló a filmes kíná-
lata, mint a Mediawave versenyprogramja, bár Oberhausen nagyobb hírveréssel
és több pénzzel dolgozik. Oberhausen mögött ott áll a város és a tartomány. Az
idei rendezvény fő médiatámogatói a 3Sat és az Arte televíziók. Ez számukra
természetes. A francia Canal Plus vagy az angol Channel 4 sokat költ nem kom-
mersz filmek előállítására. Bár nem lehet összehasonlítani Németország és Ma-
gyarország gazdasági lehetőségeit, de mégis lényeges, hogy külföldön a városok
vagy a régiók olyan súllyal állnak ki a fesztiváljaik mellett, hogy azokat joggal
nevezik el a városokról. Vegyük például a krakkói rövidfilmfesztivált. Cannes ér-
dektelen, unalmas kis üdülőváros lenne, és annak köszönheti a hírnevét, hogy
odaépítettek egy hatalmas mozi- és kongresszusi központot. Nálunk ez nem így
megy. 
Csömör az elüzletiesedett film iránt 

— A Mediawave filmkínálata megközelíthető lesz-e az
átlagos tévénéző számára? Ön szerint kizárólag elitkö-
zönségnek tálalhatók ezek a művek, vagy csak rossz
beidegződésből gondoljuk, hogy a művészfilm nem a
nagyközönségnek való? 
- Attól függ, melyik filmről van szó. A művészfilmek iránti
érdeklődés tekintetében egyébként bizakodó vagyok. A
legutóbbi felmérések azt jelzik, hogy az emberek telítőd-
tek a B szériás amerikai kommerszfilmekkel. A korábbi
évtizedekben nem voltak elérhetőek itthon, ezért mutat-
kozott irántuk akkora igény a kilencvenes években. De
ma már szívesen kapcsolnak át máshová, ha van kíná-
lat. Persze nem hiszem, hogy a Mediawave főműsor-
időbe kerül majd, de lesz iránta érdeklődés az
átlagnézők között is. Az elüzletiesedett film iránti csömört
mutatja, hogy az idei nagy nemzetközi fesztiválokon
csupa kuriózum nyert, tajvani, hongkongi, iráni filmek,
és nem az amerikai kommersz, vagy annak mintájára
készült európai produkciók. Olyan történeteket hoznak
ezek a számunkra egzotikus filmek, amelyeket Nyugaton

egyre kevésbé tudnak megcsinálni. Talán növekszik az archaikus értékek iránti
kereslet, vagy egyszerűen csak elég volt az erőszakból, sőt a Trainspottingból
is. Inkább nézik a jó kis kosztümös romantikust, mint a Rambo 28-at. És akik
nézik, könnyen ott ragadhatnak egy mediawave-es dokumentumfilm előtt is,
amely az iráni selyemszövőnőkről szól. Nincsenek persze népmegváltó illúzióim,
de abban biztos vagyok, hogy a sokszínű televíziós kínálatra szükség lesz. 
— A Mediawave versenyprogramjában mindig sok etnográfiai film szerepel, ame-
lyek archaikus kisebbségi értékeket őrző népcsoportokat mutatnak be. Miért ala-
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kult ez így? — A pályázati kiírásban a kisebbségi létben, az elnyomás
alatt élő népcsoportokról szóló filmeknek külön kategóriát biztosítunk.
Olyan tájakra, szokásokra, népcsoportokra vagyunk kíváncsiak, amelyek-
ről a televíziók ritkán vetítenek filmeket, és különösen ritka az ilyen témák-
ban az általunk igényesnek tartott mű, amely személyes hangon szól. Az
idei fődíjas kínai film egy esküvő előkészületeit és lebonyolítását mutatja
be, és a művön értékelhető, hogy megszenvedtek érte az alkotók. Nemcsak
a film elkészítésén dolgoztak sokat, hanem megszenvedtek az úton, amíg a
közelébe tudtak kerülni egy ilyen történetnek. Az ilyen filmek készítésében
az igazi munka megtalálni azt a történetet, amelyből az alkotó felépítheti ön-
magát. Ugyanilyen személyességet hordoznak a montenegrói kőhordókról ké-
szült művészi dokumentumfilmek. Nem a táj szépsége teszi egyedivé, hanem
az, hogy emberi sorsok jelennek meg a maguk teljességében. Kelet-Európában
nincs jó dokumentumfilm. Vannak televíziós riportok és a valóság pillanatnyi ál-
lapotát rögzítő filmek, amelyek bennünket sem érdekelnek. Ma nincsenek meg
itthon sem a szellemi, sem az anyagi feltételek ahhoz, hogy valaki az elmúlt tíz
évben lezajlott változásokat dokumentumfilmben legyen képes megfogalmazni.
De nemcsak ebben gondolkodunk, hanem a nagyjátékfilm kivételével számos
kategóriát indítunk, mint amilyen az animációs-, a kisjáték- vagy a táncfilm. Sze-
retnénk idén csinálni egy televíziós kategóriát is, mert rengeteg jó munkával ta-
lálkozunk, és szívesen ajánlanánk őket a Magyar Televíziónak. 
Összeterelni az embereket 
— Szeptember közepén a Mediawave három kis faluban az önkormányzatokkal
és a környék civil szervezeteivel összefogva szüreti búcsút rendezett. Gyakor-
latilag a Mediawave szervezői és barátaik együtt buliztak Ravazd, Lázi és Ro-
mánd lakóival. Meghívtak egy nálunk alig ismert román fúvószenekart, a Savale
Fanfare-t, valamint az ef Zámbó Happy Dead Bandet, aztán főzőversenyt, sőt
focit, kirakodóvásárt, mesterségek bemutatóját tartottak, volt tánc és tűzijáték.
Számomra úgy tűnt, mintha hiányt töltöttek volna be e falvak életében. 
— Őszintén szólva ez arra szolgál, hogy jól érezzük magunkat, és ebbe másokat
is belevonjunk. Több okból csináltuk falun: egyrészt, mert Győrben nem találtunk
hozzá helyet, másrészt mert vásári jellegű őszi, szüreti programot akartunk, ahol
másokkal együtt bulizhatunk. Ezeknek az aprófalvaknak a lakói az elképesztően
ronda, beton művelődési házba nem járnak szívesen, de mégis szeretnének tán-
colni, énekelni, jó borokat kóstolni, zenét hallgatni, tűzijátékot bámulni... Néha
össze kell terelni az embereket, és ezeket a vágyakat kielégíteni, ami talán nép-
művelői feladat, nem tudom, mindenesetre nagy igény mutatkozik rá. A falun
élők ugyanolyan emberek, mint én, csak ők más helyzetben vannak, és egy ilyen
ünnepen szerves kapcsolatok épülhetnek közöttünk. Hartyándi Jenőnek, a Me-
diawave főszervezőjének ravazdi kertjében hajnali háromig játszott a román re-
zesbanda, s másnap megkérdeztem a polgármestert, hogy nem okozott-e
problémát. Nem okozott. Régen a tűzoltózenekarok vagy katonazenekarok ma-
síroztak vasárnaponként a falu főutcáján, és ez hozzátartozott az élethez. Azt
tervezzük, hogy a jövőben tovább erősítjük a Mediawave vásári jellegét, és a
következő fesztivál a cirkuszra fog koncentrálni. Az emberek szeretnek bámulni
medvét, bohócot, légtornászt, és olyankor jól érzik magukat. Hálás téma: mennyi
cirkusszal kapcsolatos filmet, színházat, zenét, kiállítást lehet bemutatni, meg-
hívni... A cirkusz maga az emberi teljesség. Mint Fellini. 
Bihari László

DURST GYÖRGY 
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Betiltották, majd engedélyezték a Kis utazást  
A győri filmes és a piramisok(k)  

(Kisalföld, 2000.10.21.)

November másodikán kezdik el országosan vetíteni a legutóbbi Magyar
Filmszemle közönségdíjas alkotását, a győri Buzás Mihály Kis utazás című film-
jét. A bemutató előtt a celluloidszalag kalandos utazáson vett részt Egyiptomban.
A Jadviga párnája című filmmel együtt meghívták az Alexandriai Nemzetközi
Filmfesztiválra. Az alkotók is elutaztak, ám sokként érte őket, hogy mindkét filmet
betiltották. Csak később derült ki, hogy a fényűző pompával várt magyar csapat

a Kis utazást mégis-
csak megnézheti az
érdeklődő közönség-
gel együtt. 
„Igazából minden
adott volt egy jó film-
fesztiválhoz a pira-
misok országában”
- emlékezik vissza
Buzás Mihály - „Ám
mégsem mondha-
tom, hogy teljes
értékű volt a prog-
ram, hiszen a
szervezetlenség
egészen magas-
fokú volt. A Kis
utazást például
háromszor til-

tották le, majd há-
romszor engedélyeztek. Érdekes, hogy az

iszlám törvények milyen szigorúan bánnak a filmekkel. Azt már csak
zárójelben mondom el, hogy amint megszületett a betiltásról a határozat, azonnal
megjelentek a helybeliek nálunk, hogy mennyiért tudnák megnézni a filmet ti-
tokban.” Pedig a Kis utazásban, ebben az építőtábori időket idéző vígjátékban
a szex és az erőszak olyan ritka, mint a fehér holló. Talán még egy fedetlen női
keblet sem lehet látni. 
A film Alexandriából díj nélkül távozott, de még jó néhány nemzetközi megmé-
rettetés vár rá. Jövőre Los Angelesben képviseli majd Magyarországot. F. GY.

Magyar újhullám az ezredvégen  

(Kisalföld, 2000.11.24.)

Magyar újhullám az ezredvégen címmel filmhét kezdődött tegnap este Győrött,
a Rómer-ház Hrabal mozijában (Teleki u. 21.). Az első nap három kisjátékfilm
szerepel a programban, Kenyeres Bálint, Szaladják István és Gulyás Gyula
művei. Ma, mint minden nap, ismét nyolc órától „Az új magyar krimi" jegyében
Dyga Zsombor Gyilkosok című sikeres filmjét vetítik. A hétvégén a „Feltörekvők",
illetve a „Kísérletiek" címet viselő programban fiatal filmesek alkotásai láthatók.
Köztük van Kálmáncbelyi—Stefanovics—Végh: Úristen@menny.hu című filmje.
Megyénk két fiatal tehetséges művésze, Csáky László és Maráczy Manuéla
filmszemlés műve, a 6 nap, vasárnap lesz látható.
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30. Dunántúli Független Film- és 
Videoszemle Győr, 2000. december 7-9.  

győri díjazott:
A zsűri díja: Magyar Attila: Istennel találtalak benneteket 
Legjobb elsőfilm: Miksi Attila: Töredék 

Mediawave 2001 
Az ausztriai Nickelsdorfban is lesznek programok 

Szilágyi Katalin
(Magyar Nemzet, 2000.12.14.)

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg 2001-ben április 27. és május 5. között
a Fényírók Fesztiválja - Another Connection elnevezésű nemzetközi vizuális mű-
vészeti fesztivált, amely itthon és külföldön Mediawave fesztiválként ismert. A
rendezvény programjairól tegnap tájékoztatták a sajtó képviselőit. 
A fesztivál, amely filmnek, zenének, színháznak és táncnak is otthont ad, ha-
gyományaihoz híven lehetőséget teremt a világ különböző részeiről érkező fiatal
alkotók találkozására, a közös témák megbeszélésére. Az utóbbi években meg-
rendezett fesztivál pénzügyi háttere sokszor bizonytalan volt, ezért idén komoly
tárgyalásokat folytattak az anyagi szükségletek fedezéséért - fogalmazott Durst
György, a Mediawave Alapítvány kuratóriumának elnöke. A sajtótájékoztatón el-
hangzott: jövőre is folytatódik a rendezvény gerincét alkotó, európai rangú nem-
zetközi filmverseny, melyre 25 országból neveztek be eddig az évek folyamán.
Durst György hozzátette: az egész rendezvény a játék jegyében zajlik majd, a
konferenciáktól kezdve a kiállításokig, egészen a vásárok, cirkuszok hangulatáig
is elmozdulnak. Mindezek mellett lehetőséget nyújtanak a zenei és a filmes prog-
ramok határon túli bemutatására is: a Mediawave 2001 programjainak a  győri,
romándi, dunaszerdahelyi helyszín mellett Nickelsdorf is helyet ad. Hartyándi
Jenő fesztiváligazgató megjegyezte: sok kelet-európai művész meghívását ter-
vezik, Ázsiára és Afrikára is nyitottak. Biztosnak látszik, hogy a jövő évi feszti-
válon egy egyiptomi és egy dél-afrikai zenei együttes is részt vesz. A program
szervezői bíznak a jó együttműködésben, a kapcsolatok további ápolásában.
Fontosnak tartják a három város összetartozását- nem csak kulturális területen.

Hartyándi lenő: "Csak a szépre emlékezem" 
"Mindent elviselünk... amíg bírjuk!" 
(XX. századi, ismeretlen novákpusztai költő) 

„Csak a szépre emlékezem...” állít be a helyes irányba a kedvelt sláger, mikor
kényszeredetten rászánom magam, hogy valami bevezetésfélét írjak 10 éves
születésnapunkra. Mer’ hát mit is lehet erről írni? Nekünk szervezőknek - idézet
régi magamtól – „a fesztivál csak hab a tortán, kaparunk 8-I0 hónapon keresztül,
majd kinyomunk egy kis habot, aztán szí-
vunk tovább”. Nehéz ehhez a csak a hab
szintjén látványos, egyébként meglehetős
rabszolgamunkához társakat találni, most,
itt, köszönet nékik - valamint a nyílt és tit-
kos támogatóknak, szimpatizánsoknak - a
rövidebb-hosszabb kitartásért, a csüg-
gesztő, kilátástalan helyzetek átvészelésé-
nek segítéséhez. - Nélkületek nem ment
volna! - De a nemes ellenfeleknek, ellen-
lábasoknak is tisztelet, ellenállóképessé-
günk erősödését, mindennel szembeni
edzettségünket ők is növelték. Köszönet
az előzsűrinek (Bakács, Czabán, Durst,
Perger, Silló, Varga B.), akik ikszedik éve
áldozzák fel december közepétől február
közepéig majd minden hétvégéjüket és
küzdik végig magukat a közel 1000 filmen.
Persze van azért öröm is ebben, a jó filme-
ket nagyon szeretjük nézni.
...és tényleg emlékezzünk csak a szépre,
például arra, amikor még Novákpusztán,
úgy 1995 körül a vidéki zárónapon a víz-
parti kastélyteraszon összejöttek az erdélyi
népzenészek, a spanyol cigányzenészek
és az angol Trevor Watts együttesének fe-
kete ghánai dobosai és Kanalas Éva elő-
éneklésével hosszasan nyomták a
„Tavaszi szél vizet áraszt”-ot. De az is em-

lékezetes jelenet volt, amikor hédervári majálisunkon a mikróbuszból kiszálló
ujgur muzsikusok és táncosok minden kérdés nélkül beszálltak játszani az éppen
ott muzsikáló gyimesi népzenészek közé. Kiközben Choma, a tibeti énekeslány
felült egy lovaskocsira és útközben végigénekelte a falut. Aztán Győrben egy
külvárosi kiskocsmában minden nyelvtudás nélkül bement a konyhába és csinált
nekünk tibeti levest, amelynek egyik fő jellegzetessége az volt, hogy szárított
méregerős cseresznyepaprikát tört bele a kezével, miközben nassként néhányat
be is kapott. Majd lelkesen kínálgatta. 1998-as fesztiválunk tibeti kisfiús plakátját
festő kínai vendégünk (Wu Jiang) bátran megkóstolta, mert ő már volt Tibetben
jelszóval, de aztán gyorsan kirohant a WC-re. De a marosvásárhelyi fesztivál, a
Bilibáncs és a filmes táborok mellett sem szabadna szó nélkül elmenni, ezek is
az illúzió részei. 
93-ban a Bilibáncs utolsó napján hajnal három felé vége lett a színben lévő kon-
certprogramnak. De a jó két kilométerre lévő gyönyörű ártéri füzesben a Szokó
(Szolnoki József) és a Faki (Takács Tibor Szabadkáról) valami nagyon titkolt ak-
cióra készült egész nap. Mindenesetre a maradék 50-100 ember a Dresch Misi
és a Geröly Tamás zenés felvezetésével elindult a töltésen a füzes felé. Odaér-
keztünkkor körülöttünk tüzek lobbantak és valami nagyon erősen sámánisztikus
performance kezdődött, olyasmi, mint valamikor hajdanán a lóáldozás lehetett.
Ágakból, száraz fákból, szekérderékból több méter magas misztikus szárnyasló-
szerűségre vetült a tüzek fénye. Egy földbe ásott, szénával fedett veremből elő-
kászálódom a több órás várokozás miatt jéggé fagyott meztelen Szokó, Faki
szaxofonhangjára. Valamilyen ősi, mitikus dolog átszüremlése volt ez. Az em-
berek dermedtem nézték. A darab végén megmaradó feszültséget ösztönösen
a Dresch Misi oldotta fel. Leült és elkezdett valami nagyon meditatív dolgot ját-
szani, amelyhez fokozatosan csatlakozott egy csomó zenész és nem zenész,
mindenféle csörgő és zörgő eszközön. De érdekes módon az ilyenkor várható
kaotikus hangzavar helyett egy nagy nyugalmat árasztó zene állt össze. Oly-
annyira, hogy egyszer csak felállt néhány néptáncos és fáklyával a kezükben,
valami nagyon lassú, méltósággal teli - moldvai körtáncszerű - táncba kezdtek
a tűz körül. Lassan elkezdett pirkadni. Az ottlévőket lenyűgözte a hajnali ködfoltos
ártéri füzes és a szűnni nem akaró zene összhatása. Ha emlékezetem nem csal,
délelőtt 10-11 órakor szakad vége a zenefolyamnak. Megismételhetetlen helyzet.
Ilyent megszervezni nem lehet. (Szerencsére film is őrzi az est részleteit - BILI-
BÁNCK93) 
De azt sem tudom egyhamar elfelejteni, amikor 2-3 évvel ezelőtti Bilibáncson
úgy hajnal 3 óra tájt megfáradva a fiatalok filmkészítési tevékenységétől lefeküdni
készülvén még benéztem a rábapatonai Diófa presszóba, hogy mi újság. Hát
látom, hogy a Boka Gábor és a Györe Elli (a tulaj) nagy kibékülésben vannak,
aminek pecsétjéül az unikumok nagy számban való feszültségoldó bevitelét vá-
lasztották. Csábítottak engem is, de hamar beláttam, hogy behozhatatlan az elő-
nyük. Közben a Matokabinde rázendített és megjött a Pamach is a másik filmes

csoporttól. Szóval a vége az lett, hogy mi-
közben a népzenészek a lambadát játszot-
ták széki stílusban, a maradék közönség
az asztal tetején is táncolva rap dialektiká-
ban énekelte a Pamach által elővezetett
dalt, amely az anyukájától születésnapjára
kapott fogyasztókazetta szövege volt. Kb.
ilyesmi: „Kövér testem ronda, utálom a
húst...”
A fesztivál berlini, párizsi, prágai, borde-
aux-i, majd Kazahsztánt, Dzsungáriát, Ti-
betet és Kínát felölelő bemutatkozó turnéi
is számtalan történetet rejtenek, de elég
ebből itt és most felemlíteni a 13 fős cso-
port 7 órás vesztegzárját a kazah-kínai ha-
táron, maid kalandos átjutásunkat, vagy
Kassay Robi fesztiváldokumentációs kiál-
lításának betiltását Lhaszában. 
E történések nem szerepeltek a médiák hí-
reiben, ezek csak a lelkünkben maradtak
meg, nehezen felejthetően. Olyan sokféle-
képpen, ahányan részesei voltunk a törté-
néseknek. Tulajdonképpen itt évről évre
nem „egy” fesztivál zajlott, hanem min-
denki a saját fesztiválját élte meg, az aktu-
ális hangulata, az érzékelés és a
befogadás időhöz és helyhez kötött - sok-
szor szerencsés - lecsapódásának vonat-
kozásában. Mindig érdekes volt hallgatni -
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Czabán György függetlenfil-
mes, a Mediawave egykori kuratórium
elnöke (2000):

Talán még az elmúlt rendszerben ültünk
egyszer valahol - akkor már túl voltunk a

győri jazz-koncerteken - és arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes lenne,
egy olyan típusú dolgot csinálni, mint amilyen most a MEDIAWAVE. Arra gon-
doltunk, hogy az marha érdekes lenne, ha csinálnánk egy MEDIAWAVE nevű
rendezvényt és akkor, amikor az már állati jól működik, akkor ott kellene hagy-
ni, és kezdeni egy következő másfajta fesztivált. Azért, hogy mindig új műfajt,
új dolgokat, új kultúr-balhét lehessen csinálni, hogy így tehát folyamatosan mű-
fajt lehessen törni. Ez mostanában gyakran eszembe jut, most hogy 10 éves a
MEDIAWAVE. Talán most kéne abbahagyni, befejezni vagy másnak átadni,
csak nem tudom, hogy kinek, vagy hogy mi a jó megoldás. Ha valami túl jól
működik, akkor az kezd el érdekes lenni, hogy hogyan tud nem intézménnyé
válni. Bár az is igaz, hogy amikor sikeressé válik egy fesztivál, akkor van esélye
annak, hogy finanszírozódjon, illetve hogy megmaradjon. Azt te szoktad mon-
dani, hogy az első igazi tavaszi napsugár az mindig a MEDIAWAVE idején je-
lenik meg. Igen, mindig a MEDIAWAVE idején jön el az igazi tavasz. Ez nagyon
el van találva: tavasz, MEDIAWAVE, megújulás, napsütés, szinte rituális ün-
neppé válik az egész fesztivál, a kultúra és a tavasz ünnepévé.

Silló Sándor színházi és televíziós rendező, dramaturg (2000):
„Voltak esték, illetve volt egy este”

A ghánai ütősök már lementek, Félix is (a Lajkó), sőt a mérai lakodalmas banda
is. Ezek a jelentős erők a Lloyd felső emeletén a büfében gyülekeztek. Gyenge
volt még az este; Félix még csak az asztal szélén ülve húzta, a fekák csak pö-
työgtettek a bongóikon. Lassacskán fogyott Ella vörös bora. 
Az apámkorú, zsíroskalapos méraik elégedetten bólogattak: „Jó kis prímás ez
a gyerek!” Bemutatkoztunk egymásnak: „Silló? Silló? Nem volt apád kolozs-
vári?” „De kolozsvári volt” - válaszoltam. „És nem muzsikálgatott?” „De, néha
kisegített, kontrás volt...” Ezután hosszú szünet következett, az öreg gondol-

kodott, nézett, aztán kibökte: „Akkor te ci-
gány vagy!” 
Aztán hajnal felé a ghánai, a győri, a vaj-
dasági, az ukrán és ki tudja még milyen
cigányok együtt énekeltük, hogy Tavaszi
szél vizet áraszt..., ki-ki a maga hangsze-
rén kísérve a Rábaparti-Partyt. 
Hazafelé megálltunk még egy helyen a
Buzással. „Te figyelj Buzás olyan szép ez
a hely én ide visszajönnék egyszer józa-
nul.” Misi rám nézett: „Minek jönnél vissza
a Kekszgyárba?” 
Bár lehet, hogy ez egy másik este volt. 
Voltak esték...”

sok esetben azonos eseményekről lelkesült vagy ingerült emberek véleményét,
ismerve azok kívülről - hál' Istennek - nem látható hátterét, lenyomatait. 
Csak egy példa a legutóbbi fesztiválról. Iva Bittová 1998-as ismeretlenként való
nagyon sikeres fellépése folyományaként 1999-ben már, mint sztár tért vissza a
zsinagóga porondjára. Nagyon nagy érdeklődés előzte meg fellépését, bár sokan
fanyalogtak, hogy már megint ugyanazzal a formációval jön. A közönséggel való
első kontaktusakor éreztem, hogy ő is érzi ezt és valami hihetetlen könnyedség-
gel, természetességgel, szinte fa arccal, módszeresen hengerelte le, darálta be
őket, számról-számra haladva előre. A nemtudomhányadik ráadásnál bementem
a színpad mögé. Amikor a közönség vastapsa közepette ő is bejött, és mint egy
bakfislány sugárzó arccal a nyakamba ugrott és össze-vissza ölelgetett. Majd
ismét visszament – „fa arccal” - egy újabb ráadásra. Ezek igazi visszaigazolások,
ezért érdemes csinálni…
„Csak a szépre emlékezem”, és a fesztivál alapjait adó állandó figurákra, akik -
a fesztivál munkatársain túl - karakterünket és hitelünket szolgáltatták. Nélkülük
mi nem lennénk talán senkik. Ők a mi lábaink, ha valaki közülük időlegesen vagy
véglegesen kiesik, akkor billegünk, akkor ott űr támad, amelyet nehéz befoltozni.
Mert nehéz lenne elképzelni a fesztivált Dresch Misi makacs hitelessége, Gren-
csó sokszínű kísérletezőkedve, Szőke Bandi masszírozós komikuma, Boka
Gábor országokat átívelő szervezkedései és rendezései, Bana Jóska múltidéző
történetei nélkül, de nem szeretnék megfeledkezni Fazekas Sándor, alias Pa-
mach tiszteletet parancsoló nagy szívéről, Kotnyek Pista bölcs mosolyáról, Da-
ruka Misi mindent elsodró lendületéről és Merza Brandó örökös kocsmai
sorbanállásairól (név szerinti kiemelésnek elég ennyi, a többiekről sem feled-
keztem el)... de hangsúlyoznám, hogy itt nem egyszerű „megveszem a művészt-
fellép-elmegy” viszonyról van szó, talán ez adja erőnket és segít elviseltetni
hibáinkat,mert persze nem vagyunk tökéletesek, számtalan hibát ejtünk. És sok-
szor nehezen tudunk rendet vágni a magukat önállósító folyamatok között. Ker-
getve egy önmagunk számára is illuzórikus közösségépítési kísérlet délibábját.
De a hibáink is mi vagyunk, így hibásan is együtt! 
Talán minden lényeges megvolt. Persze dehogy, azt nem lehet megfogalmazni.
„Csak a szépre emlékezem…” 
Hartyándi Jenő 
Győr, 2000. február 29.

Dr. Dézsi Csaba András alpolgármester (2000):
Új idők mozija 

Talán végérvényesen a virtuális városi filmarchívum dicstelen darabja lesz
annak a néhány évnek a története, amikoris Győr városa hadakozott a fényí-
rókkal. Nem akarta kiverni kezükből a kamerát, csak nem értette, mit keresnek
itt, a barokk díszletek között ezek a fura alakok Kelet- és Nyugat-Európából.
Borosta keretezte arccal, hátizsákosan, a különös rövidfilmjeikkel, amelyek egy-
szerre egyetemesek és nemzetiek, nincs bennük semmiféle globális értékrend,
szappanoperás béke, siratnivaló kisasszonysors. Hőseikkel nem úgy lehet azo-
nosulni, mint a tévésorozatok kedvenceivel. Sehol a hollywoodi filmpatika ana-
litikai mérlegén adagolt könnyek, nevetések, nagyívű álromantikus érzelmek,
boldog, pátoszos végkifejletek, pláne nincsenek csillagjáró, emberszívó és em-
berindulatú robotok. 
Csak a valódin túlmutató igaz feszül a filmvászonra, az alkotók saját, kikísérle-
tezett nyelvén, esetenként szokatlanul, néha nyersen, vadul, máskor ironikusan,

de mindig élményszerű ábrázolásban, s valami módon felzaklatóan. Mármost
kell-e bennünket zaklatni ebben a sikerre ítélt városban. Ahol gyakorlatilag teljes
a szakemberek foglalkoztatása, jelentős a nagyipar, közismerten mi vagyunk
a régió gazdaságának motorja... (A közhelyek láncolata tetszés szerint folytat-
ható.) 
Hogy jön tehát bárki ahhoz, hogy "idegenként" szembesítsen bennünket a vi-
lággal esetleg önmagunkkal? S hogy ezeket a fura alakokat - akik elfoglalnak
mozit, zsinagógát, zenélnek és mulatoznak - még támogassuk is?!? 
A keleti és nyugati kultúra randevújának korábban nem szurkolt az önkormány-
zat. Ha valamilyen tekintélyes politikus tette tiszteletét a Mediawave rendezvé-
nyein, akkor hivatalból tapsoltak a hivatalnokok. Úgy, mintha a port vernék le a
tenyerükről. Úgy tett a város önkormányzata, mintha köze sem volna hozzá.
Gyanakvásával kirekesztett egy olyan nemzetközi fesztivált, amelyet rengeteg
magyar és külföldi település irigyelt tőlünk. 
A helyi politikusok időközben jöttek, mentek, a fesztivál azonban a város támo-
gatása nélkül is maradt, túlélt és kiteljesedett. S ebben a nagy politikai jövés-
menésben, a helyi önkormányzatnál sem csupán emberek, hanem értékrendek,
szemléletek, cserélődtek ki, váltották fel egymást. Igy lett mára ez a fesztivál a
város által elismert rendezvénnyé. Ma már senkinek nem jut eszébe hivatalá-
ban, hogy megkísérelje megfojtani, vagy szellemében korlátozni - a támogatás
fejében - a művészi autonómiát. Így láthatják mostanság az érdeklődők Győrött
a régi idők civakodása helyett az új idők moziját. 
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Vagy hogy kerül a csuri az asztalra - mármint a Buzás rántottájára a diófáról,
mint egy pszeudó MEDIAWAVE madár.

Vagy a Jenő története lenne, hogy a Nelli melle hogy lett a "királyi TV-n" vágó-
kép. 
Szintén Jenő a megmondhatója, hogy egy kába prágai hajnalon mit keresett
Lenin a társaságában." 

Bakács Tibor Settenkedő újságíró (2000):

Jenővel kapcsolatosan vannak emlékeim, az első rémületes élményem az, ami-
kor megláttam. Megláttam, ahogy kinéz: szakálla, szeme, meg hogy alig nyitja
ki a száját, de az igazi rémület az akkor volt, amikor először néztünk előzsűrin
filmeket. Én már az első órában rá akartam gyújtani, aztán a másodikban is
meg a harmadikban is, aztán az ötödik órában a nikotin éhségem már olyan
erős volt, hogy rendkívül idegessé váltam, de a Jenő ült egy zongoraszéken,
és folyamatosan ült. Késő este volt amikor először felállt róla, tehát képes nyolc
órát ülni egyfolytában anélkül akár, hogy pisilne. Na én nem ez az ember va-
gyok, és ez engem nagyon megrémített, hogy egy ilyen típusú emberrel kell
majd együtt dolgoznom. Azóta viszont azt lehetne mondani, hogy most már hi-
ányozna nekem, ha nem lenne közöttünk egy ilyen állat.

Balaskó Attila iparművész, vásári komédiás (2000):

Az első fesztiválon (akkor még nem hívták MEDIAWAVE-nek) a Jenő rámbízott
egy spanyol művészt, aki tévedésből egy héttel hamarabb jött a fesztiválra a
megbeszélt időpont helyett. 
Nagyszerűen elbeszélgettünk, mivel Dr. Dragon gyönyörűen tudott spanyolul
és én anyanyelvi szinten birtoklom a magyar nyelvet. Az első nap délutánján
így is már tudtam a spanyol történelmet egészen a 280-as évekig. 
Egyébként azért jött, hogy egy installációt készítsen. (Úgy képzelte, hogy olyan
anyagokból, amik számára tipikusan magyarok.) Így kellett beszerezni neki 10
kg pirospaprikát, és legalább fél napig magyarázta, hogy "grano" (mag) kell
neki, olyan, amit a "caballo comer" (ló eszik). 
Másnap ki is mentünk a Jenővel és a Dragonnal az egyik Győr környéki falu
TSZ-ébe, és elénk is raktak egy teli zsák zabot. Erre a Dragon kijelentette, hogy
ez nem jó, neki olyan kell, ami nagyobb és jobban gurul. Szegény parasztok
hiába állították, hogy ezt eszik a lovak, a mi kis spanyolunk hajthatatlan volt.
Na akkor néztek igencsak furcsán ránk, mikor próbáltuk elmagyarázni, hogy
mire is kell. Szerintem el is könyveltek őrültnek, és végig mutogatták az egész
magtárat, a borsótól kezdve a kukoricán keresztül a búzáig. Végül is két zsák
búzával távoztunk. Talán a parasztok még ma is ugyanott állnak és vakarják a
fejüket.
Érdekes, én is először a büfénél találkoztam a Merza Gáborral - sőt utolsó em-
lékem is az, hogy a zsinagóga udvarában a büfénél állunk. És rövid úton kide-
rült, hogy hiába voltam eddig az összes MEDIAWAVE-en, a Merzán kívül szinte
senki sem ismert. Közben a sok sör feszítését én már nem bírtam és elrohan-
tam a Toy-Toy-ok felé. Visszafelé jövet a Magyar Attiláékkal táncoltunk egyet a
Kossuth Lajos utca sarkán. Miközben ott lejtünk a kocsink előtt feltűnt, hogy
megy a kamera. Csodálkozásomra az Attila elmondta, azért mert a főnöke filo-
zófiája az, ha megy a kamera, az hozza a pénzt. Egy idő után visszatáncoltam
a büféhez, ahol Merza Gabi még mindig kitartóan szorongatja a sörös poharat. 

Egyébként úgy érzem a Magyar Attila sem tudja, hogy ki is vagyok - mindig fur-
csán néz rám, ha valahol összefutunk. De rájöttem ő könnyen van, hisz meg-
szólal és mindenki tudja, hogy ő a Magyar. 
Bezzeg a Merza tudja ki vagyok. Lehet, hogy vele egyszer Balaskóul beszél-
tem?! 
Az első és az utolsó fesztivál között is vannak történetek, de azt a Mütyi tudná
elmesélni, hogy hogyan vándoroltak a fesztivál zászlók az ő és barátai szobáiba
Kimlén. 

Ferenczy Júlia Waldorf pedagógus, 
egykori Mediawave munkatárs:

Pincérek, a törzsvendégek, svéd lányok, arab üzletemberek sereglettel össze
körénk mulatni. Sorba kaptuk az ígéreteket, a lányok repülőjegyet Bagdadba,
a fiúk fellépési lehetőséget Damaszkuszban, s máris tervezgettük az iraki ME-
DIAWAVE napokat... (Sejtettük, hogy az arabokkal vigyázni kell, Bári Ildi külön
is felhívta rá a figyelmünket, azt azért mégsem gondoltuk, hogy két hét múlva
megjelennek Győrben.) 
Egyszóval sikere volt az abszintnek, a Matokabindének, meg a lányoknak is -
ezért Laciék úgy döntöttek, hogy Pesten is lehetne "abszint-parti", csak dátum
kell, meg kellő mennyiségű abszint, amit jó magas áron meg is vett. Ám az
üveg a buszon a hátizsákban hazafele eltörött, s Laci ruhái totál kékek és ab-
szintszagúak lettek, kimosni is alig lehetett őket... 
Az abszint maradt Prágának, ha arra jártok kóstoljátok meg...
Hazafelé tartottunk Németországból a MEDIAWAVE narancssárga Ford Com-
bijával, s akkor még nem sejtettem, hogy vesegyulladással érkezem haza... Ez
a kocsi többször cserbenhagyott bennünket útközben, például a fűtése sem
működött, majd megfagytunk benne, február vége volt. A leheletünk is látszott
természetesen. 
Passaunál az osztrák határőr egyszerűen csak annyit mondott, hogy ZURÜCK
NACH DEUTSCHLAND, mert szerinte túl hangos a kipufogódobunk, s ez za-
varja az osztrák éjszakát. "Nézzen már ránk, fáradtak vagyunk, hazafele tar-
tunk, hova mennénk vissza...??" Persze nem engedett be bennünket
Ausztriába, így a cseh hegyek fele vettük az útirányt. Egész éjjel a havasokban
bolyongtunk, míg egy huppanónál végleg elhagytuk a kipufogódobot, s a cso-
magtartóban hoztuk haza. Ettől kezdve hangosabb volt az autó, mint egy trak-
tor. 
Valahol Bécs felett újra elértük az osztrák határt, én imádkoztam, hogy a rend-
számunkat ne jelentsék le Passauból minden határőrnek. Izgultam, hogy át-
jussunk. Szokó 50 méterrel a határ előtt leállította a motort s csendben
begurultunk a vámosfülkéig. A határőr hosszú percekre eltűnt az útleveleinkkel,
kivert a hideg víz, fájt a vesém, félig összefagyva láttam a lelki szemeim előtt,
hogy épp a listát veszi a kabinjában, s visszaküld bennünket. 
Hál’ Isten udvariasan elbúcsúzott, intett, hogy mehetünk, csak akkor nézett egy
nagyot, mikor újra beindult a motor... 
Másfél napig tartott az út, szinte örökkévalóságnak tűnt. Ezúton szeretném
viszont megköszönni a lehetőségeket, hogy a MEDIAWAVE képviseletében
részt vehettem a lipcsei, berlini, augsburgi, salzburgi és grazi fesztiválokon.
Jó volt!" 
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Boka Gábor bőrös iparművész, vásári komédiás, cirkuszigazgató:

…amikor expedíciónk megérkezett a kazahsztáni-kínai határra, minden elkép-
zelésünket felülmúlta az ottani rendszer. Szerencsére egy kisméretű busszal
utaztunk odáig (ó az a gyönyörű járgány!), ezért viszonylag könnyen bejutottunk
egy kb. olyan kapun, mint például Mari nénié egy átlagos magyar faluban. Arra
az egykor világoskék, mára már nagyon megkopott, lemezből készült kapura
gondolok, amit sokan ismernek. Miután a sofőr - mosolygós kazah ember az
ujgur színház szolgálatában - betornázta a szűk udvarra a szerkezetet, Mari
néni kapuját bezárták mögöttünk, de egyből szembe kerültünk Juliska néni ka-
pujával (ez az a zöld fajta). Tehát falusias hangulatban érkeztünk meg a kazah
határállomásra, ami egy kicsit szocreál, de viszonylag modern épület volt. Futó
kalandnak hittük ezt a találkozást is, és el is hagytuk Kazahsztánt...
…aztán érvényes vízumok, engedélyek ellenére nem engedtek be bennünket
Kínába. Mondván, ha Tibetbe van engedélyünk menjünk oda egyenesen
(egyébként nem lehet külföldről közvetlenül hivatalosan megközelíteni Tibe-
tet)...
…aztán ismét Kazahsztánba kerültünk vissza, de annak is csak a legszélső
szegletébe, mondhatni a senkiföldjére... A Pekingben működő magyar követség
gyakorlatilag nem törődött 12 magyar állampolgár áldatlan helyzetével. Míg
Jenő és (tolmácsunk/vezetőnk) Aiming kb. 6-8 órát töltött egy telefon mellett,
aminek a másik végén szinte már mindenki megszólalt, akinek valaha köze volt
Kínához, vagy Magyarországhoz, az expedíció többi résztvevője egy beton-,
üveg- és márványteremben küzdött a fagyhalállal. A falak úgy sütötték a hide-
get, hogy 1-2 óra elteltével már az sem volt segítség, ha csomagjainkra kupo-
rodtunk, azon keresztül is a csontunkig hatolt... 
Telt-múlt az idő. Baló Pityu már leváltotta a pekingi követségünket és a kül-
ügyminisztériumot. Silló Sanyi nemzeti hős lett, miután a rettenetesen nehéz
csomagjából előkerült valami kis hazai téliszalámi... Egyetlen szórakozásunk,
és kapcsolatunk a külvilággal az maradt, hogy bonyolult útlevél kiadási tortúra,
plusz fegyveres kíséret árán 10-15 percenként valaki eljutott az épület másik
végén lévő WC-hez (ezekkel az akciókkal nem akadályoztuk a határállomás
forgalmát). Úgy útközben Jenőéktől is szerezhettünk információkat helyzetünk
állásáról, valamint újabb, szokatlanabb képeket is feldolgozhatott az agyunk a
több órás semmi után. Teltek a hosszú órák, amíg Magyarországon még nem
nyitottak ki a hivatalok, addig Pekingben súlyosan közeledett a záróra... A csa-
pat egyre idegesebb volt, kivéve Sára Firit, aki a kaland legelejétől a legvégéig
ugyanazon a módon, zsebre dugott kézzel, baromi idegesen, magában károm-
kodva fel-alá járkált. Miután Firi jó 20 éve rendszeresen jár Erdélybe, ahol né-
hány éve ott is él, nem értettem miért ilyen dühös? Megkérdeztem hát - ugyan
Firikém, hát hányszor kellett még hosszabb időt is várakozással tölteni a román
határon? - Te hülye, onnan haza lehetett menni! - volt az elgondolkodtató válasz
közel 5000 km-re a magyar határtól... 
Chengduban a társaság nagy része valami titkos reménytől vezetve - hátha Ai-
ming bemutatja valamelyik unokahúgát, vagy valami hasonló miatt - a szállo-
dában maradt, amíg Baló Pityuval, Kerényi Robival, Sára Firivel beszálltunk
egy taxiba. Ehhez azt jó tudni, hogy kis csapatunk átlagmagasságát nagyon
rontotta Baló Pityu, de a tömegével feltétlenül javította az esélyünket a taxi túl-
terhelésére. (A taxi, mint járgány egy kínai gyártmányú Trabant belméretű, ál-
talában piros szerkezet, amiben a sofőrtől egy rács védi az utasokat, mert
valószínűleg harapnak - támadás ellen ugyanis nem sokat érhet az a ketrec...) 
Utazásunkat a taxiban viszonylag egyszerűen kezdtük. A sofőr mosolygott,
néha mutogatta az összes fogát, és értetlenül bámult, amikor elhangzott a va-
rázsszó: CITY. Mivel nem értette miről van szó, egyszerűbb volt kézmutogatá-
sokkal navigálni derék vezetőnket, aki aztán ügyesen bevezetett minket egy
nyílegyenes úton a városba. Amikor úgy éreztük, hogy elértük azt a bizonyos
"city"-t, egyszerre üvöltözések közepette megállítottuk a sofőrt, aki először meg-
rémült, de felderült a busás fizetség láttán. 
Kínában az a jó, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy a semmi közepén van,
akkor is van látnivaló. Ehhez viszonyítva el lehet képzelni, hogy a késői óra el-
lenére mi lehetett Szecsuán fővárosában. Később valami piacra vetődtünk, ahol
még a régiségek hamisítványai is kiváló kézműves munkák voltak. Vásároltunk
ezt-azt, végül leültünk egy teraszra. A felszolgáló fiú beszélt angolul (ez ritka
jelenség volt utunk során). Italozás, beszélgetés után eldöntöttük, hogy vissza-
megyünk a szállodánkba. Meg is állítottunk egy taxit, és nagy nehezen bepré-
seltük magunkat. jött a következő varázsszó. AIRPORT, aztán az, hogy HOTEL.
A sofőr vigyorogva, de baromi értetlenül bámult ki a ketrecéből. Firi az első ülé-
sen már ott tartott, hogy két kezét felemelte oldalra - amennyire tudta és züm-
mögött, mint egy repülőgép, amikor inkább felajánlottam, hogy visszaszaladok
a kávézóba, és leíratom a pincérfiúval kínaiul azt, hogy "repülőtér". Hamar meg-
jártam az utat, de mire visszaértem, kollégáim már az út szélén álltak, a taxit

elengedték. Evvel nem is volt gond, de "hol a csomagom?" A kis csecsebecsék
a taxiban maradtak, ami persze csak látszólagos dráma, ezért a "na jó, mind-
egy!" hangulatban leintettünk egy másik járgányt. Nagy nehezen megindult a
préselődés, amit egy távolabbi taxis észrevett, látván, hogy "nagyorrúak" (fehér
ember) szállnak be a kollégájához, szerette volna megkaparintani a fuvart, főleg
mert ő beszélt angolul. Viszont kínai felirattal rendelkeztünk. Így gond nélkül
elindultunk. Éppen ezért, alighogy sofőrünk rálépett a gázra, a másik taxi, mivel
kicsit késett, már csak keresztbe tudott bevágódni elénk, mint valami üldözéses
filmben. Erre Baló Pityu felkiáltott "visszahozták a csomagodat!" és már ugrott
is... Mire kiszállt az egész társaság, a két sofőrrel körbe álltuk az "üldöző" taxi
hátulját, ahonnan Pityu lábai lógtak kifelé. Aztán megjelent ő maga is, mondván,
hogy azt hitte ez az a bizonyos előző taxi. "Teljesen úgy nézett ki", mondta. Mi
csak annyit kérdeztünk vissza az expedíció kb. 10. napján "Pityu, te nem vetted
észre eddig, hogy minden taxi és minden sofőr ugyanúgy néz ki?" Sok gyönyö-
rűség esett még meg ezen az úton, például a Daruka-féle "vett malac"-hoz ha-
sonló "vett sofőr", aki Turfánba (Dzsungária) vitt minket pótkerék nélkül, és
természetesen defektet kaptunk. Arról nem beszélve, hogy éjszakai vezetése
alatt az derült ki, hogy lehet, hogy vadiúj a jogsija, vagy nincs is, amire Baló
Pityu csak úgy kiáltott fel egyszer, "No mister!"... 
Az sem volt utolsó dolog, ahogy Kerényi Robi teljesen beleélte magát Amazon-
természetű Márta szerepébe, és amikor a kántor szerelmi félrelépésén dühön-
gött, beszakította a lhaszai opera oldalfalát... 
...végül egy rövid személyes történet... Ez az ázsiai turné adta számomra az
egyik legnagyobb bizonyítékot arra, hogy nagyon kicsi a világ! 
Pekingben az első napi előadás után megismerkedtem egy ausztrál lánnyal,
és egy kb. fél órás beszélgetés után úgy váltunk el abban a 12 milliós városban,
hogy volt egy pillanatnyi, soha nem folytatható találkozás. 
A kínai utazás után néhány nappal Ausztráliába utaztam. Sok emberrel megis-
merkedtem, összebarátkoztam, ilyen volt Sophie Chapman is, aki a későbbi-
ekben 4-5 hónapot itt töltött Magyarországon. Egyik találkozásunk alkalmával
avval kezdte, hogy Kínából kapott levelet, és rajta vagyok a fotókon. Kiderült,
hogy az az ausztrál lány az egyik legjobb gyerekkori barátnője...

Borsa Kata az Öt templom fesztivál szervezője, a Magyar Fesztivál-
szövetség elnöke (2000)

Az a fesztivál, ahol egy riporter, egy üveg vodka támogatása mellett, egyszerre
oroszul, angolul és csehül beszélget egy rózsaszín kabátos fiúval, aki csak a
krokodilok miatt jött és akinek az apja birkózó volt, a Kisvakondról és az ő nad-
rágjáról, na az a MEDIAWAVE... 
Sok bajom volt miatta a suliban, a gimnáziumok kifejezetten utálják az olyan
fesztiválokat, amik kívül esnek a nyári szünet hatáskörén. 
Novákpusztán a Nagyidai cigányok előadásán, egy kocsmai jelenetben a Rab
Viki fejbedobott egy sörösüveggel... 
Az aula dekorációjával szenvedtünk, kézzel kellett varrni, nagyon sokat és vol-
tunk rá hárman. Reggelig ott hasalhattunk volna. Éppen Kispál és a borz kon-
cert volt és a tömeg rutinból a Petőfibe jött. A Cugi hozott egy rekesz sört, és
aki segített varrni egy fél órát, kapott egy üveggel. Csak az előzenekarról csúsz-
tunk le. Gondoltuk jó volna valami zöld is abba a hideg, márvány aulába és va-
laki szerzett rengeteg gyeptéglát. A végén szinte mindenhol az volt, még a ház
elé is jutott belőle a járda mellé. Többen mondták, hogy fel kellene ásni, de
olyan kemény volt a föld, hogy nem lehetett. Minden járókelő sajnálkozott, hogy
úgyis kiszárad. Nem baj, mondtuk, csak egy hetet kell kibírnia. Azóta is ott van,
legalábbis a gyep... 
Olyan ez a fesztivál, mint egy kóbor macska: kicsit szeszélyes, kicsit öntörvé-
nyű, sorra végiglakja a belváros pincéit, kilenc élete van és tehetnek akármit is
ellene, jövő tavasszal megint nem hagyja majd aludni az embereket...
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Lengyel Sándor győri televíziós operatőr-szerkesztő (2000)

...évi extázisaim egyike. A Jenőt még olyan befonatlan szakálltulajdonosként
ismertem meg '89-ben. Akkor még leányálom volt egy videókamera, Győrben
ha volt belőle 5 db, és már nem is emlékszem, de valaki elirányított abba a bi-
zonyos Soproni utcába. A Jenő lecsoszogott alternatív "alföldi" papucsában,
bemutatkoztunk egymásnak, kb. tíz percig arról faggatott, hogy mióta filmezek,
majd bejelentette, hogy jönnek hozzá, kezembe nyomott egy V8 kamkordert,
hogy azért majd valamikor vigyem vissza. A dolgot természetesen úgy intézte,
hogy a Győri Amatőr Filmesek Klubjába kellett visszavinnem a cvekkert, így
egy füst alatt rögtön felvetetett tagnak. Teltek-múltak a hónapok, mi amatőrfil-
mesek hetente találkoztunk úgy tizenketten egy picike irodában, és egy ilyen
összeröffenés alkalmából a Jenő felszólalt: szervezzünk egy filmfesztivált Győr-
ben! Valahogy ilyen egyszerűen indult el ez a dolog a Győri Vizuális Műhely
tagságával abból a parányi irodából egy csütörtöki napon, szeptemberben. A
MEDIAWAVE fesztiválok szervezése alatt azt is megtanultam, hogy mi az a bi-
zonyos kapitalizmus, meg demokrácia, mennyire érvényesülhet a filmkultúra
helyi és nemzeti szinten. Sokszor nem értettem saját városom tetteit, elfogult-
ságait, nézeteit, hivatalait és hivatalnokait a mi szent ügyünkben. Mert azért az
élet bebizonyította, hogy ezt az egészet emberek nem anyagiakért végzik, nem
lettünk belőle milliomosok, a Jenő legfőképp. Végtére is kár az idő ezekért a
gondolatokért, hiszen nekem van a világon a legjobb születésnapom! A fesztivál
hetére esik, filmekkel, videókkal, koncertekkel, ismerős és ismeretlen filmba-
rátokkal. Ott a zsinagóga, a fesztivál egyik helyszíne, ahova gyermekkoromban
sokszor beszöktem játszani, később itt éltem át kamaszként a "Wagner" és a
"Circus Maximus" filmek forgatását. Kell ennél több?

Bihari László újságíró, később dokumentumfilmes (2000)

Számomra a Mediawave az a hely, ahol újra és újra, de mindig váratlan hirte-
lenséggel önmagára ismer az ember. Hogy miért éppen a Mediawave-en?
Most, amikor ezt írom, nincs bennem az az összetéveszthetetlen érzés, amikor
az ember egyszerre rájön, hogy a többiekhez szoros, mindnyájunk számára is-
merős és mégis megismerhetetlen szálak fűzik, amelyek csak kivételes pilla-
natokban mutatkoznak meg. 
Itt jöttem rá, hogy a művészet hogyan formál közösséget az emberekből, és
hogy mégiscsak létezik népünnepély, amely nem halálosan ciki formaságok
halmaza, hanem olyan rendezvény, amely csakis a résztvevők kedvéért van. 
Itt jöttem rá, hogy a hozzám legközelebb álló művek hangulatokat közvetítenek,
és ezzel mondanak el a legtöbbet egy országról, egy korról, egy emberről. Sőt,
a Mediawave-nek is van hangulata, ami sokunk számára a legvonzóbb tulaj-
donsága a fesztiválnak. 
Itt jöttem rá arra, hogy bizonyos művek önmagukat írják, játsszák, forgatják,
festik, és az alkotójuk nem kitalálja, hanem kapja őket. 
Itt láttam először, hogy mi az áldozat, amellyel például a Mediavawe-et tartják
életben, meg az olyan művek megszületéséhez is szükségeltetik, amelyeket
itt bemutatnak. 
És végül - ahogy arról már sokan beszéltek, akik a Mediawave-ről írnak a saj-
tóban - én is mindig azt érzem, hogy hiába próbálkozom. Minden beszámoló
csak szerencsétlen erőlködés a szavakkal, mint most az enyém is. 

Csurák Erzsébet kulturális szakember, képzőművész (2000)

A MEDIAWAVE-ről sokan sokszor mondtak már mindenfélét, de az tény, hogy
meghatározó szerepe van a magyar kultúrában, s az én elmúlt 10 évemben
mindenképpen benne van. Csak nehezen tudok egy-két dolgot kiragadni, mert
annyi jó koncert, film, kiállítás, ismeretség, érzés emléke van bennem. Az egyik
legfontosabb történetem a zsinagógához kötődik, amely 1997-ben - Novák-

puszta helyett - először volt a fesztivál helyszíne, s lent a zsinagóga falain el-
sőként az én selyemképeimet mutattuk be. Ez azért fontos, mert ha nem kapok
lehetőséget a kiállításra, akkor én feltehetően nem festek selyemképeket ...
vagy nem ilyen képeket festek. Másik meghatározó élményem - vagy három
éve volt - szintén a zsinagógához fűződik. Azt hiszem Dresch Misiék játszottak,
és én átmentem a büfébe inni valamit. Miután sokan voltak, kicsit odébb leül-
tem. Ekkor vettem észre, hogy ott beszélget Rona Hartner és a Lajkó Félix, aki
kicsit korábban fantasztikus koncertet adott. Na a Rona Hartner nagyon feldo-
bott állapotban volt és elkezdett román cigány dalokat énekelni, csak úgy ma-
gának. Aztán a Lajkó Félix elkezdte hegedőn kísérni. Pillanatok alatt
félelmetesen jó hangulatot varázsoltak, én meg csak ott ültem, és frenetikus
érzés volt az egészet látni és hallani. Aztán többen felfigyeltek a dologra és
hamar abba maradt a varázslat. Ez volt az én külön ajándékom a MEDIAWAVE-
tól. Na és persze Novákpuszta, Prága és Párizs." 

Balázs Attila vajdasági író, Mediawave zsűritag (2000)

Ahogy Győr ráépült Újvidékre
(miként azt írja akkordok és snittek rossz mestere)
Újvidéken (erősebbek kedvéért: Novi Sad, Jugoslavia) a nyolcvanas évek sok
embert megmozgató, évente sorra kerülő rendezvényének számított az újvidéki
dzsesszfeszt. A jó ég se emlékszik már a hivatalos nevére. Talán inkább Újvidéki
Jazz-napok? Lényegtelen. Legyen csak: dzsesszfeszt. Feszt szervezte zene-
rajongó "rajzos" barátunk Bicskei Fufu. Kicsiből nőtte ki magát ez is nagyra, de
elég gyorsan. A szó szoros értelmében vett dzsessz határai menet közben el-
mosódtak. Mondjuk így, hogy a kortárs részben kötött, részben improvizatív
zene nagyjai léptek ott pódiumra a veterán Sam Riverstől és Chet Bakertől
kezdve - az Art Ensemble of Chicagón át (éppen ezek egyike tiltakozott a
dzsesszre való szőkítés ellen!) - a helyi erő Argyelán Tiborig, Tickmayer Tikiig
és Boris Kovacig. Nem utolsósorban a mindig megjelenő magyar-magyar kü-
lönítmény változó tagjaiig, akiket ugyancsak nem tudok itt mind felsorolni. Ka-
pásból mondom a gyakori neveket: Szabados György, Dresch Mihály, Grencsó
István, Benkő Róbert stb. Tehát a Gyuri, a Misi, a Pisti, a Robi stb. Gerő, Baló
és még többen. Szóló, duó, trió, kvatró... 
Tapsvihar garantált. Aztán meg - a hajnalba mosódó órákban - jött a jam, azaz
a dzsemszessön. Vagy a rádió klubjában, vagy a Telepen, a szocreál, suvick-
szagú, mozis Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben - szemben a kancsal
albán burekossal. Híggal és töménnyel, vágnivaló cigifüstben. A tapsvihar itt is
garantált vala. Itt (vagyis ott) hörgött, üvöltött és sikított egy éjszakán át Ladik
Kati pl. a bevörösödött fejű Phil Mintonnal, a közönségen erőt vett a delírium,
ugyanakkor tudta a közönség, hogy amikor az előzőek kifáradnak, a Dresch-
Grencsó kettősre még mindig lehet számítani. Mit is mondjak, volt valami büsz-
keségféle a kebelben, ahogy a szerb emberek - közöttük elsősorban a
dzsesszbolond Jovica mozigépész, aki egyszer valahol, pár perc erejéig együtt
énekelt Ella Fitzgeralddal, a továbbiakban aztán a Jovica Fitzgerald nevet vi-
selte - imádták Dresch-t és Grencsót. Ott, egy mára már lerobbant, lerobbantott,
kifújt, sokágú kardjába dőlt, jórészt szétrohadt, elenyészett jugó világban. Azok-
ban a füstbe ment nyolcvanasokban, amikor a szkipetár burekos még gondta-
lanul vacakolhatott a túrós és más burekjaival, hogy reggel jóllakhassunk a
készítményével. Joghurttal gyógyítva a macskajajt, intermezzóként a következő
sörig, bármiig. A következő muzsikáig. 
Hejmen, azok voltak az idők! Fű meg fa. Levegő, réz és bőr. Pozitív energia,
de nem akarom patetikával eltaknyolni talán jobb sorsra érdemes szövegem.
Jovica Fitzgerald elismerésül mindig kezet csókolt a zenészeknek. Ma is em-
lékszem gyöngyöző fejének tetejére, ahogy összeszorított bokával, esetenként
facsiptetős, kikopott nadrágjában meghajol a számára istenek előtt. És akkor
egyik reggel sírni kezdett Jovica. Mondták, bepicsázott, ami oké, nem is állt
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távol az igazságtól, ám Jovica alligátor-könnyei valamiféle balsejtelmet árasz-
tottak, megfoghatatlant és értelmezhetetlent. 
- Mikor jönnek el megint hozzánk ezek a finom úriemberek? - kérdezte könnyein
keresztül, annak az embernek a tekintetével, akit talán nem is annyira haza
kellene kísérni, mint inkább az elmeosztályra. - Mikor? 
És aztán tényleg elérkezett az, amikor a zenészek nem jöttek többé. Aki meg
volt, az is elment. Egyedül maradt Jovica Fitzgerald, az éneklő mozigépész. A
maga katatón helyzetében. 
Arra nem emlékszem pontosan, vagy arra sem, de mintha Chet Baker is itt va-
lahol az időben, vagy az elkövetkezőkben ugrott volna ki az ablakon, pontot
téve ide - a maga halálszaltós módján. For all we know. 
S akkor most én is elbőghetném magam, aztán kész. Holnap úgyis dagadt sze-
mekkel ébredek. Ám hozzáfűzném még azt, hogy a zenészeket leszámítva
bőven voltak emlékezetes határon túli látogatói is az újvidéki fesztnek, köztük
például Hartyándi Jenő meg Czabán Gyuri (totál fölöslegesnek érzem itt láb-
jegyzetelni ezeket a neveket). Hartyándi a maga megfontolásából csomót kötött
a szakállán, Czabus meg a zsebkendőjén, hogy ne feledje valamelyik másnapi
teendőjét, leszámítva a kötelező focizást. Grencsó Pisti fotózta-kamerázta a
Telepet, Újvidéknek ezt a ma már múltba vesző, szellemileg és másképp is le-
épülő, átalakuló, kacsás-tyúkos kertvárosát. Hartyándi és Czabán - akiknek fe-
küdt ez a feszt körüli, nem csak zenei "fíling" - ugyancsak járta a Telepet, járt
bennünket, ott lakókat körbe, megörökítve valamit, ami rövidesen - mert mit je-
lent pár év? - kámforrá lesz. Marad a lyukas háló, egy elment csapat emléke,
holt költők társasága. És más emberek az utcában. Marad a film. 
Érdekes, hogy bármikor a Mediawave-re utazom Győrbe, mindez mindig
eszembe jut. És ettől jobban leszek, ideig-óráig. Ha nem rosszabbul... 
Tudom, hogy a javaslatom merész, mégis azt szeretném, ha egyszer a Krump-
libogár-szobor mellett - vagy annál távolabb, de mindenképp az adott keretben
- valahol megtalálná a maga helyét Jovica Fitzgeraldnak, az "eszelős" újvidéki
mozigépésznek ha nem is felnagyított, de kicsinyített mása. Még ha ezerszer
anakronisztikus is. Talán épp ezért. 
Alatta ennyi szöveg: JOVICA FITZGERALD, A LEGEMBERIBB ÉNEKES ÉS
MOZIGÉPÉSZ TISZTELETÉRE - BARÁTAI. 
(Jó, persze, elég csak így virtuálisan akár: emléket állítani - miként megcsele-
kedtem. Mindenképp több a soknál, azaz a semminél.) 

Buzás Mihály filmrendező, komédiás (2000): 
Otthonom, a fesztivál

Történt a sok évvel ezelőtti BILIBÁNCS Fesztivált megelőzően, hogy tanulmá-
nyaim végére mérnöki diplomával tettem pontot. Azóta még nem vettem hasz-
nát egy percre sem, azt sem tudom, hova tettem. Egy diploma letétele azért
mégiscsak eseményszámba ment, ha másért nem, hát annak megünneplése
végett. Ez annak rendje és módja szerint szigorúan le is zajlott, minek folyo-
mányaképpen a karomon lévő márkásabb óra, valamint az utazó táskám áru-
cikké vált, melynek ellenértékeként még két üveg whiskyvel lettünk
boldogabbak. 
Másnap kezdődött a BILIBÁNCS, így hát nem volt már értelme hazamenni,
hanem egyenesen a kultúra mezejére. Táskám nem lévén minden ingóságo-
mat, beleértve frissen szerzett diplomámat, valamint Pierre Cardin zakómat be-
legyömöszöltem egy világoskék orkán hálózsákba, majd elhagyván az alma
matert kiléptem a nagybetűs életbe, mint egy homeless. Zsákba gyömöszölt
addigi életemet betoloncoltam piros színű Skodámba, és nekivágtam Rábapa-
tonának. 
Ifjú mérnökként harcosan síkra szálltam a kultúra mezején, szilaj pogány dal-
lamokra dorbézoltam, színesre festettem bőröm felszínét, varkocsba font ha-
jamba madarak tollait dugdostam, vedeltem a fröccsöket, csocsóztam és
éjszakánként vonyítottam a holdra; egyszóval hagyományőriztem. 

Nap végeztével pedig visszavonultam az akkor már-már lakásként funkcionáló,
otthonosan telezsúfolt Skodámba, ahol a hátradöntött ülésen rendszerint mély
álomba zuhantam. Ez így ment egy ideig, és valószínűleg híre mehetett, mivel
egyik reggel meglepő eset történt. Mély szendergésemból kopogtatás zaja éb-
resztett. Álomittasan kinyitom enyhén duzzadt szemeimet, majd csodálkozva
letekerem az ablakot. 
Kívül (az előszobában) egy teljesen valódi postás állt, majd az ablakon benyúj-
tott egy levelet, melyen nem csalás, nem ámítás, a következő címzés állt: 
Buzás Mihály, Rábapatona, BILIBÁNCS Fesztivál, Piros Skoda ANF-437 
Másnap új életet kezdtem. 

▪  ▪  ▪ 
A hála koszorúi 
A hédervári krumplibogárszobrot - mely meg nem erősített hírek szerint a tele-
pülés régi, csillagos címeréből és némi Lenin mellszoborból olvadt azzá, ami -
felavatása után hosszú ideig látogatták a hitetlenkedők és kíváncsiak hadai.
Ajkukat nemegyszer hagyta el a meglepett felkiáltás "Baszd meg, ez tényleg
itt van, gyertek máá..!" A szobor lassan megszokott turistalátványossággá vált,
ám a jelekből ítélve nem csak "civilek" látogatják. Egyik ottlétünk alkalmával
koszorút fedeztünk fel a vörös márvány alapzaton nyugvó rovar bronz csápjain.
A szalagon a következő felirat volt olvasható "Kenyéradó gazdánknak". Rövi-
desen kiderült, hogy egy, a közelmúltban és a közelben megrendezett növény-
védelmi konferencia küldöttei helyezték el a megemlékezés koszorúját, belátva
ezzel, hogy ha nincs a krumplibogár, akkor a Magyar Növényvédelmi Intézet
sem épült volna ki a mai formájában. Következésképpen a jelen professzorok
sem keresnék a kenyerüket növényvédelemmel, hanem esetleg kőművesek,
vagy népművelők lennének. De nem azok, és ez a krumplibogárnak (Leptino-
tarsa decemlineata) köszönhető. Hát mégsem veszett még ki a hála minden
szívből. 

Kőrösi Zoltán író, MMA kurátor (1962-2016): 
A MEDIAWAVE-t látni és... 

Csörög a telefon, hallgass el te dög, halló, és azt mondja, ugye micsoda öröm,
ugye micsoda jó, hogy csupán néhány hét és újra MEDIAWAVE lesz, hányat
is kell aludni, igazán nem sok, csak addig húzzuk ki valahogyan... 
Nekem meg beng, beng, azonnal elkezdik verni a százas szögeket a kopo-
nyámba, nagy, rozsdásra érett, recés szélű százas szögeket, az egyiket hátul-
ról, pontosabban balfelől, úgy másfél centire az öregliktól, alulról fölfelé ütik be,
nehezen halad előre, nem egy könnyű munka, oda-oda kell sózni, hogy beszu-
szakolódjon az az acél, a másikat pedig a jobb halántékomba kalapálják, kicsit
felülről lefelé, úgy mégis egyszerűbb, ding, ding, középen találkozzanak, a ko-
ponyám közepén, na, ott van a MEDIAWAVE... 
Mert a telefontól eszembe jut, hogy a MEDIAWAVE tulajdonképpen nem más,
mint április végi öröm, békebeli nyugalom a három folyó városában, Győr, ma-
gyarul Arrabona, mint valami gabonapehely, érkeztél a büdös nagyvárosból,
álomra hajtod a fejed, ez lesz a szép, egy hetes összművészeti kiteljesedés.
És hajnalban, amikor a szemközti ház tetőterén, ami annyit tesz, hogy az ab-
lakodtól mintegy másfél méternyire, szóval ott a tetőtérben elkezdődik az épít-
kezés, fúrógép és betonkeverő, a jókedvű vidéki építőmunkásosztály felhőtlen
évődésével vegyítve, akkor még vigasztal a tudat, lépjünk túl a nehézségeken,
itt van például ez a korareggel, micsoda finom győri levegő van, füstszag és
vízpára, ragyog már a nap, cipősarkak kopognak a járdán, a lassú élet boldog-
sága, és mellé hány őrületes koncert lesz ma, ráadásnak kiállítások és miegyéb,
meg persze a filmek, ne feledkezzünk meg a filmekről, mégiscsak zsűritagok
volnánk, megtiszteltetés, de még mekkora, nem is árt a korai kelés. 
Hanem a vetítő előtt az a szakállas ember elképesztően gonoszul vigyorog,
szia, Gyuri, szia, Jenő, mi a fenének örülnek ezek, hoppá, könnyed elterelésnek
beszélgessünk valamiről, de ha tétováznál, leplezetlen vigyorgással löknek be
a terembe, bocsánat, elnézést, nem én voltam, hátulról taszítottak meg, ó, hát
ezt már ismerem, ezt a testmeleg széket, a fenék és a combok nyoma, hosszú
életet töltött valaki ott. 
És amikor kijössz az utolsó aznapi film után, nahát, ez nem is lehet ugyanaz a
város, feljött a Hold, kinek van ilyen visszataszító testszaga, pfúj, disznó, bü-
dösbogár, kimászott a vetítőlyukból, megfeketedett a hosszú órák alatt, a folyók
felől valami zene szól, mi ez, talán a híres győri gondolások, vagy netán mialatt
a székedet gyömöszkölted, elkezdődött a koncert, melyik koncert, melyik elő-
adás, hát az egyik, igyekezzünk tehát, irány a zsinagóga, szaladjunk egy kicsit,
jót tesz az egész napi üldögélés után, macskaláb, enni és inni ráérünk majd
később is, vegyük ki részünket a kulturális programokból, nemcsak a film, nem
vagyunk mi szakbarbárok. De azért ez elképesztő, micsoda egy hely, itt is foly-
tonosan vigyorog mindenki, tömegmeleg, lépni se lehet, mégis egyfolytában
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nyerítenek, magunk közt szólva akár undorítónak is mondhatnám, ha nem len-
nék ennyire nyitott és empatikus, mármint hogy undorítóan jókedvük van, fe-
cserésznek, vihorásznak, tapsikolnak, ölelgetik egymást és szembetűnően
boldogok, arról nem is beszélve, hogy elviselhetetlenül kipihentnek látszanak,
legalábbis a lányok, mert a férfiemberekről szó se essék, azokat különben se
látom... Persze, persze, köszönöm, csak nem akarok inni, mert ma még nem
volt időm enni, meg valahogy olyan fáradt is vagyok, talán a tíz órás filmnézés
teszi... Micsoda, hogy fél óra múlva kezdődik a következő koncert? Aztán a
másik? 0-ó, az nem lehet, illetve nekem nem lehet, mindenki másnak, azt igen,
de nekem ugyebár... jó lenne, nagyon is jó lenne, de nekem aludni kell, tudniillik,
holnap korán reggel kezdik a műszakot a tetőtéri munkások, ami nem is baj,
tekintve, hogy hiába a hajnali fény, füstszag és vízpára, cipősarkak és a lassú
élet boldogsága, csak mintha valami ködön át látnám az egészet, talán mert
begyulladt, csíp a szemem, nem baj, nekem munkakezdésre be kell érnem a
vetítőterembe, ott vár rám a szakállas Jenő, aki gonoszul vigyorog, úgy tesz,
mintha beszélgetni akarna velem, aztán alattomosan taszajt be a terembe, kez-
dődik a tízórányi filmnézés, miközben ugye, gyönyörű a város, elképesztően
jók a programok, legalábbis ezt mondják, tavaly is ezt mondta mindenki, én
meg elhiszem, miért ne hinném el, láttam nyomtatásban is, ülök a vászon előtt
és mindent elhiszek, odakint tavasz van, napsütés, fényes szelek, odakint sze-
retik egymást, nem mintha nekem az hiányozna, hát persze, jó nekem itt is, ez
a szék, ez már az enyém, hozzánőtt a combomhoz és a fenekemhez, az
ember legalább tudja, hogy tartozik valahová, bang, bang, verik a százas
szögeket a fejembe, ügyesen, hogy éppen találkozzanak, középen szikráz-
zanak fel, ott van, az a szikra a MEDIAWAVE, tűzijáték, számoljuk ki, hányat
kell aludni még...  

Scherer József a győri Petőfi Sándor Művelődési Központ egykori
igazgatója

Tető az együttlét felett 1990 őszén Hartyándi Jenő két idősebb úr (Szabolcs és
Imre bácsi) társaságában előadta, hogy egy nemzetközi "alternatív" filmfeszti-
vált szerveznek, partnerként az Ifjúsági Házra és a Megyei Moziüzemi Vállalatra
gondoltak. 
Mi az Ifiházban éppen csak hogy túl voltunk a csapatépítés kezdeti lépésein. 
Annyit tudtunk, hogy nem akarjuk folytatni elődeink decens "tevékenységét". 
Életet akarunk a Házban, fiatalokat, bulit, koncertet, filmet, "kocsmát" és min-
dent, amitől a Ház Újra az lesz, ami volt a kezdetekben "tető az együttlét felett". 
Jenőék elképzelése beleillett ebbe a képbe, ezért úgy gondoltuk, hogy beszál-
lunk a dologba, bár akkor még sejteni sem lehetett mit vállaltunk. 
A lavina elindult! 
Rövid időn belül a Ház minden munkatársa a fesztiválért dolgozott, a gazda-
ságisoktól, valamennyi népművelőn keresztül a gondnokig. 
Mondtam Jenőnek, 
kellene egy ember, aki összefogja az egészet. Valaki bedobta a Bözse nevét. 
Égtek a telefonvonalak "Mi az, hogy nincs faxuk, hol élnek maguk a középkor-
ban?" üvöltötte egy türelmetlen filmes valahonnan Spanyolországból a vonal
másik végén. (A film, amit hoztak az egyik leggyönyörűbb és legsokkolóbb film
volt a szabadságról, amit valaha láttam.) 
Szóval a fesztivál elburjánzott. Fogalmunk sem volt arról, hogy mi lesz belőle,
de tette mindenki a dolgát, amit éppen kellett: 
Érkeztek az első vendégek. "Jóska van itt egy pofa, de nem ért semmilyen nyel-
ven, gyere le", kért az információs. Kiderült, hogy az Illető török. Beültünk a
Wartburgomba és elvittem a Graboplast szállóra. Nem nagyon találtunk közös
nyelvet, mert ő még annyira sem beszélte az angolt, mint én, de este már együtt
söröztünk. 
Nagy Élet kezdődött. Főleg éjszakánként. Óriási volt a hangulat. Minden sa-
rokban volt valami érdekes: zajlottak a programok, koncertek, kiállítások, per-
formanszok, de főleg a nagy dumák, a sörözések és a lányok. 
Néha napközben (amikor mindenki aludt) még vetítések is voltak! Eszméletlen
mennyiségű filmet neveztek. 
A zsűri, Buglya Sanyival az élén derekasan állta a sarat. Nem győztük tölteni
beléjük a kávét és a szendvicseket. Egy ízben megsajnáltam Sanyit, gondoltam
egyen valami jót is. Kivittem Csanakra és kapott egy rendes vasárnapi ebédet,
húsleves, rántott csirke, ahogy kell. De Sanyit az ebédnél jobban érdekelték a
családi történetek. 
A Ház zsongott, mint a méhkas. Úgy éreztük, néhány napig Győr és az Ifiház
a világ közepe. 
Megszületett valami, amiről nem igazán tudtuk, hogy micsoda, de éreztük, hogy
fontos. 
Az utolsó vendéget is kitessékeltük az ajtón. Néhány álmatlan éjszaka után

végre leülhettünk és pezsgőt bontottunk. Az ital elfogyott, mi csak ültünk fárad-
tan, senki nem akart hazamenni. Jó volt együtt, sajnáltuk, hogy vége. 
Ma már tudjuk az volt a kezdet. Örülök, hogy részese voltam. 

Merza "Brandó" Gábor színművész, 
az Országos Diákfilmszemle főszervezője

Én a MEDIAWAVE-nek köszönhetem a színészi pályafutásom kezdetét, és az
egész színészi pályafutásomat is. Boka Gábornak és Szőke Andrásnak kö-
szönhetem. Akkor volt egy "cirkuszi előadás" Novákpusztán, a "Ravazdi Kere-
kasztal" elméleti konferenciáján belül. Kettévált a társulat és a Jenő
megkérdezte tőlem, hogy melyik oldalra mész, az esti színházi előadás próbá-

jára, vagy az elméleti konferenciára. Kérdeztem, hogy nem lehetne-e valami
mást csinálni, mert én inkább sörözni szeretek... 

Perger Gyula: Egy büfé sorában ismertem meg a Merza Gábort. Mindig
előttem állt. 

Merza "Brandó" Gábor ...de a Jenő azt mondta, hogy nem lehet. Gondoltam
akkor beülök inkább a színészek közé, valahogy csak meghúzom magam. De
odajött hozzám a Boka, hogy mit üldögélek én itt? Hát nézem, hogy mit csinál-
tok - mondtam. Itt mindenkinek tennie kell valamit - mondta. Cirkuszi előadásra
készültek. Délután kettőkor kezdtünk próbálni és estére előadás kerekedett be-
lőle. Kérdeztem, hogy akkor mit tudok én csinálni. De közben eszembe jutott,
hogy én nagyon erős ember vagyok és egy lánctépő számot szeretnék bemu-
tatni. De hogy legyen valami szépsége a történetnek, én hasizommal tépem
szét a láncot. Mert abban erős vagyok. A Bársony Julika lett a partnerem. Sze-
reztünk láncot és bementünk a színpadra. Ott voltak a falusiak, meg a vájtsze-
műek. Ott volt az egész konferencia, sok nagyon okos ember. Kimentünk és
elkezdtük csinálni a számot, nagyon belemerülők a hastépésbe, illetve a lánc-
tépésbe hassal, és nem értettem, hogy min röhögnek az emberek. Hátranéz-
tem, hogy biztos a Julika csinál valamit a hátam mögött, és azon röhögnek, de
látom, hogy semmit sem csinál és rájöttem, hogy rajtam röhögnek. Akkor jöttem
rá, hogy hatással vagyok az emberekre, és akkor döntöttem el, hogy ha ilyen
tehetséges vagyok és meg tudom nevettetni az embereket, ami azért elég
nehéz dolog - különösen jól tudom, mert dolgoztam a Mikroszkóp színpadon,
mint díszítő - akkor azt gondoltam, hogy ez lesz a hivatásom, hogy nevettetni
fogom az embereket. Azóta nagyon sok szép produkcióban vettem részt, meg-
ismernek az utcán és autogrammot kérnek. Azt hiszem érdemes volt lemenni
a MEDIAWAVE-re. Es a MEDIAWAVE-nek sok minden mást is köszönhetek,
sok személyes történetem is van, de ezeket nem merem elmondani, mert itt áll
mellettem a feleségem.
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Magyar Attila televíziós rendező, szerkesztő, független filmes
(1958-2003)

Én viszont akkor is elmerném mondani, hogyha itt állna mellettem a feleségem,
hogy nekem így negyvenen túli éveim legszebb és legszomorúbb története a
MEDIAWAVE-n kezdődött. Szerelmi történet. Most film készül belőle és jövőre
nevezni fogom a fesztiválra. Ha nem válogatják be, akkor soha többet nem me-
gyek el. 
Egy másik történetem, hogy a fesztivál megbízásából forgattunk a Váradi Gá-
borral és a Pamach-csal (Fazekas Sándor): buli, dolgoztunk. Hajnalig nézeget-
tem a felvételeinket, és csak arra emlékezem, hogy a Pamach vállán ébredtem.
Vitt ki az autóba. Aztán még egyszer felébredtem, mert bedobott, mint egy té-
likabátot, hát az kényelmetlen érzés volt. Aztán megint a Pamach vállán voltam,
már a Szárnyaskerékben, és reggel dörömbölés. A Pamach megy zuhanyozni,
mennünk kell vágni. Jó megyek. És mire én kinyitottam az ajtót, addigra már
sehol nem volt a folyosón a Pamach, ellenben rózsaszín bugyiban ott állt egy
néger nő. Egyszál bugyiban. Egy törülköző volt a vállán és irtó kedvesen mo-
solygott. Én meg csak néztem, hogy hát ez nem a Pamach, talán álmodok. Be-
megyek a zuhanyozóba, ott már minden rendben volt, mert láttam a Pamach
pocakját, pöcsét. A Pamach korábban végzett, aztán én is mentem vissza a
szobámba, és ugyanazon a folyosósarkon ott áll egy hidrogénezett csehszlovák
típusú nő, ugyanolyan bugyiban, csak rajta trikócska is volt, és nagyon mosoly-
gott. Nem értettem hogyan tud a Pamach nővé alakulni, ráadásul különbözővé.
Mikor a szobában elmeséltem neki ő mondta, hogy ezek a lányok a szomszéd
szobákban lakó profi kurvák, és nem azért mosolyogtak rám, mert kedvelnek,
hanem kuncsaftot láttak bennem.

Fazekas "Pamach" Sándor függetlenfilmes, "lábrázó", főis-
kolai oktató

Van egy kedves MEDIAWAVE-es ismerősünk a Daruka Misi, MEDIAWAVE-es
alapfigura, egyébként Mályiban lakik és asztalos üzeme van. Rendkívül jó asz-
talos és filmes - volt valamikor, bár én még nem láttam egy filmjét sem. De ez
nem von le az értékéből semmit. Egyébként ő volt tavaly a megosztott első he-
lyezettje az "Országos Falubolondja" versenynek. A következő fantasztikus tör-

Gáspárik Attila színész, Mediawave konferanszié, a marosvá-
sárhelyi ALTERNATIVE Rövidfilmfesztivál egykori művészeti igazgatója, a
marosvásárhelyi színház igazgatója (2000)

Mikor először jártam a MEDIAWAVE fesztiválon, azt hiszem a harmadik fesztivál
volt. De mivel Bécs felől érkeztem és már ment a fesztivál, jobbnak láttam, ha
Novákpusztán szállok le, mert tudtam, hogy aznap ott ment a program. Novák-
pusztán egy istállóban találtam magam, szalmazsákon koncertet néző fiatalok
között. És nagyon ködösödött hajnal felé az állapotom. Gondoltam, most már
ideje lefeküdnöm, a szervezők tanácsára felültem a buszra hat óra körül és fel-
ébredtem fél nyolc körül a buszon, amely állt - Novákpusztán. Megkérdeztem
mikor indul. Mondták, hogy tudom-e hányadjára fordult közben a busz Novák-
puszta és Győr között? Harmadjára, mint kiderült, de én olyan jól aludtam, hogy
sajnáltak felkölteni. Akkor megint elaludtam és kilenc körül ismét felébredtem,
akkor éppen úton voltunk, megkérdeztem, hogy ez már Győr? Nem, megint No-
vákpusztára érkezünk, azóta még kettőt fordultunk. Úgyhogy az én tudatomban
nagyon távolinak rögzült az első Novákpuszta-Győr közötti távolság. 
Egy időben sok probléma volt az önkormányzattal, szinte percről percre válto-
zott a helyzet, de már ment a záróünnepség és mint konferansziénak, percről
percre súgták a fülembe a szervezők, hogy mit kell mondani momentán. Sikerült
egy idő után - nem ismerve a helyi viszonyokat - úgy összekeverni a dolgokat,
hogy egy amerikai filmes által nyert díjat, melyet a városi önkormányzat adott
át és győri tartózkodásának költségeinek fedezését jelentette, végül úgy kon-
feráltam fel, hogy a polgármester elutazik a MEDIAWAVE költségén Amerikába.
Ez nem pontosan így volt, de valami nagy sületlenséget mondtam. De én akkor
már semmit sem értettem abból, ami körülöttem történt. Aztán később láttam
videóról és igen szégyeltem magam.
A harmadik történetem szerintem a legszebb: Erdélyből Magyarországra jövet én
Győrött ismertem meg az összes erdélyi filmest és filmhez értő vagy kedvelő em-
bert. Olyanokkal találkoztam ott, akikkel nap mint nap találkozom otthon az utcán,
de nem ismertem ilyen irányú érdeklődésüket. El kellett utaznunk 700 kilométert,
hogy találkozzunk egymással és meg tudjunk alapítani egy fesztivált. Az itt kapott
katartikus hatás kitolta Győr határait egészen Marosvásárhelyig. Mai napig is
sokan úgy emlegetik fesztiválunkat, mint a "kicsi győri fesztivál". Persze azért
vannak különbségek közöttünk, de azért vállaljuk a győri gyökereket.

Oláh Attila „Ody” egykori Mediawave-es munkatárs

Távol-keleti turnénk során Peking volt az utolsó állomás, ahova Lhasaból
Csengdun keresztül érkeztünk. A jó pár ezer kilométeres pörgés után kellően
el voltunk már zsibbadva. Pekingben megérkezésünk után azonnal bevetődtünk
a fellépés helyszínéül szolgáló étterem konyhájába, én babgulyást, Sára Feri
meg pörköltet főzni, hogy a fellépés előtt kész legyen a kaja. A szükségszerűség
nyilvánvalóvá tette, hogy vedelni kezdtünk, az amúgy is elemi erővel ránk zú-
duló kultúrszomj, a szájíz, meg a küldetéstudat miatt. De hát a nyelés feltétlen
reflex ugyebár és ebből kifolyólag rövid időn belül hömpölyögve árasztotta el
kerek fejünket a véralkohol, melynek forrása eleinte a számtalan korty pekingi
sör volt. 
Az aznapi kalóriatáblázat összetételén kívül én a "Helység kalapácsá"-ban Sze-
mérmetes Erzsókot alakítottam a Lopótök Színtársulat produkciójában. Az ét-
terem (HALF DREAM) tulajdonosa vagy tulajdonosnője egy valamikori férfi volt
és szerintem - és ezzel nem voltam egyedül - hajdani férfiasságára csak kissé
mély hangja, határozottsága és kromoszóma-szerelvénye emlékeztethette a
gyanútlan szemlélőt, mint például a Sára Ferit, akinek marhára tetszett ez a
csaj és feltétlenül meg- vagy le akarta videózni. Én hülye meg figyelmeztettem,
hogy az illető nem teljesen nő, pedig hagynom kellett volna, hogy jót röhög-
hessünk, hogyan udvarol az előre-hátra mozgó zoomjával a videókamera mö-
gött. A továbbiakban "az illető" fejében szerintem kellemes gondolatfutamot
indíthatott el az, hogy egy férfi - én - nőt játszottam a darabban, és gondolom
vonzónak talált - mint férfit (?) - ami hát nem csoda. Erre csak akkor eszméltem,
mikor jóval már az előadás után arra kellett rájönnöm, hogy szinte üres az ét-
terem, a többiek itt hagytak első pekingi éjszakában ezzel az illetővel, aki szá-
molatlanul hordta nekem a piát. Én persze már tök részeg voltam. Joviális,
idétlen vigyorom körberágta a fejem és a képemen sminknek használt és rosz-
szul lemosott pirosító együttes hatása tüzelhette "az illető" vágyait. Maradék
agyammal mérlegeltem mi történhet, ha elalszom és ha Jenőék nem veszik
észre, hogy itt maradtam. De akkor szerencsére (nem tudom mikor) visszajöttek
értem, hazavittek - ezekre a pillanatokra már nem emlékezem - csak mesélték,
s aztán már itthon láttam fényképet, amelyen a Sára Feri és én félig letolt ga-
tyával, egymásnak háttal, seggel összeérve, közel a természethez, feküdtünk
a földön és nem mint két pici pihegő teremtmény aprócska fel-, lesüllyedő mell-
kassal, hanem inkább, mint két küldetését megtaláló varacskos barom, részeg
málladozó mintákat lehelve a szőnyegbe, üvöltve röfögtünk és őriztük a túlsá-
gosan zajos pekingi éjszaka csendjét." 
Hartyándi Jenő kiegészítése: Hajnal felé vettük észre, amikor már majdnem a
szállásunkra értünk, hogy ott felejtettük Attilát a bárban. Nem csoda, hiszen 13-
an voltunk és a sikeres fellépés, az egésznapi utazás Tibetből, majd a buli a
pekingi ismerősökkel meglehetősen leamortizált bennünket, visszaszorította
matematikai képességünket. De hogy nem teljesen, azt bizonyítja, hogy hatal-
mas röhögések közt visszamentünk Attiláért, közben találgatva mi történhetett
vele. Mert hát fura helyzet volt az övé. A tulajdonos - egyébként világhírű mo-
dern balett táncos - több éve nővé operáltatta magát. Ami igazolhatóan meg-
tévesztően jól sikerült, csak sajnos ezt én felelőtlenül elárultam az Attilának.
Próbáltuk megfejteni gondolatait, hogy mi vonzhatta Attilában, aki a darabban
helyre menyecskét játszott. Talán a férfiassága? Azt kétlem. Talán a nőiessége?
Azt méginkább. Igazi talány volt. Bár azt is meg kell vallani, hogy Attila véde-
kezésképtelen állapotba került az est során, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy
szállásunkra érve félig letolt nadrággal és félig levetett dzsekivel a feje alatt zu-
hant le fekhelyére a Sára Feri mellé. Tulajdonképpen szép látványt nyújtottak,
mint a magyar kultúra hírnökei, keleti előretolt bástyái.

ténet vele esett meg. Megvették az új Suzukit de a mélygarázsuk tele volt res-
taurálandó templomi fabútorokkal. Ott dolgozgatott, miközben az autóval a lejtős
lejáróra állt a garázs elé. De rosszul húzta be a kéziféket. Egyszer csak észre-
vette, hogy elindult lefele az autó. Misi úgy gondolta, hogy majd kézzel megtartja
a lendületbe jövő autót. Végül is az autó is összetört, a Misi is összetört, na
meg a bútorok is. "Elütöttem magam az autómmal"
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HARTYÁNDI JENŐ
szül.: Győr, 1956 - él: Győr
Amatőrfilmes, majd függetlenfilmes, a Me-
diawave Nemzetközi Film és Zenei Fesz-
tivál igazgatója (1991-2019), számos
filmszakmai (MMA, BudapestFilm) és más
szakmai szervezet tagja, kurátora a 90-es
években. Ma nem filmesként határozza
meg magát, hanem közösséggyűjtőként,
amelynek csak egy alrésze a kapcsolódó filmkészítés, dokumentálás.

Filmográfia:
(erősen szelektált, a Mediawave Filmarchívumban megtekinthető) 
amatőr időszak (Tanítóképző AFK):
Volt egyszer egy „park” (1980, színes, S8, 11 perc)
Vajdatemetés (1981, színes S8, 4 perc – Tóth Tamással és
Szakál Jánossal közösen)
Győri cégérek (1982?, színes, S8, 4 perc)
Alexay bácsi (1982, ff, S8, ? perc – Kovács Cataluccio And-
reával közösen)
A mérkőzés – ETO-Manchester United 2:2 (1984, színes,
S8, 13 perc)
Józsi bácsi és a munka (1985, színes, S8, 3 perc – Mala-
sits Zsolttal közösen) ▪ XV. Észak-Dunántúli Amatőrfilm
Szemle, Tatabánya, 1985, III. díj ▪ XXXIII. Országos Ama-
tőrfilm Fesztivál, Hajdúböszörmény, 1986, versenyprogram
Józsi bácsi hivatalba kerül I-II. (1986, szí-
nes, S8, ? perc – Malasits Zsolttal közösen)

A rendszerváltás előtti átmeneti, videóra
váltás időszaka (Győri AFS):
Szünet (1986, színes, VHS, 4 perc) ▪ Fel-
szabadulás pályázat, Győr, 1987, II. díj ▪
XXXIV. Országos Amatőrfilm Fesztivál,
Pécs, 1987, versenyprogram
Születésnapi hallucinációk, avagy 30
évesek vagyunk (1986, ff, VHS/S8, 3 perc)
▪ XVI. Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőr-
film Szemle, Veszprém, 1986, II. díj ▪ Felszabadulás pályázat, Győr, 1987, II.
díj ▪ XXXIV. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Pécs, 1987, versenyprogram ▪ III.
Országos Videószemle, Nyíregyháza, 1987, versenyprogram
Harmadik változat (1986, színes, VHS, 22 perc) ▪ III. Országos
Videószemle, Nyíregyháza, 1987, versenyprogram ▪ Felszaba-
dulás pályázat, Győr, 1987, II. díj
Napjaink frissessége – Jövőnk a tét! (1986, színes, VHS, 5
perc – Deák Tamás „Döki”-vel közösen) ▪ III. Országos Vide-
ószemle, Nyíregyháza, 1987, versenyprogram, szakmai díj ▪ Díj-
nyertes Amatőrfilmek 7. Nemzetközi Fesztiválja, Győr, 1988,
vetítési program
Templomok (1986, színes, S8+VHS, 5 perc – Szakáll Jánossal
közösen)
Váltson színházbérletet! (1987, színes, S8+VHS, 6 perc – ope-
ratőr Kiss Géza filmjében) ▪ XVII. Észak-Dunántúli Tájegységi
Amatőrfilm Szemle, Győr, 1987, III. díj
Reinkarnáció (1987, színes, S8+VHS, 6 perc – Kiss Gézával közösen)
Kisörspuszta ’87 (1987, színes, VHS, 35 perc) ▪ XVII. Észak-Dunántúli Tá-
jegységi Amatőrfilm Szemle, Győr, 1987, III. díj
▪ XXXV. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Sze-
ged, 1988, versenyprogram
Napjaink frissessége 2 – …és mi mégis itt
vagyunk! (1987, színes, VHS, 3 perc) ▪ III. Or-
szágos Videószemle, Nyíregyháza, 1987, ver-
senyprogram, szakmai díj ▪ Díjnyertes
Amatőrfilmek 7. Nemzetközi Fesztiválja, Győr,
1988, vetítési program
Miska, a fodrász (1987, színes, S8+VHS, 22
perc – alkotótárs: Hadarics Gábor)
Szabados György – Tanítóképző, Győr (1987,
ff, VHS, 89 perc - koncertfilm)
Megkeseredetten (1988, ff, S8+VHS, 33 perc – Csöndes Mátyás álnéven) ▪
XVII. Országos Néprajzi Amatőrfilm Szemle, Dombóvár, 1988, I. díj ▪ Felsza-
badulás pályázat, Győr, 1989, elismerés

Erdélyi emlékek (1988, ff, S8+VHS, 24 perc – Csöndes Mátyás álnéven) ▪
XVIII. Észak-Dunántúli Tájegységi Amatőrfilm Szemle, Szombathely, 1988, dí-
jazott ▪ XXXVI. Országos Amatőrfilm Fesztivál, Szombathely, 1989, verseny-
program
A dolgok végén – én készítem fel az asztalra (1988, színes, VHS, 6 perc –
operatőr Malasits Zsolt filmjében)
Körkép-korkép-kórkép (1988, színes, VHS, 80 perc – a Gabcsikovo-Nagy-
maros vízlépcső kapcsán)
Teremtés előtt (1989, színes, VHS, 9 perc – Ujvári Sándorral közösen) ▪ XXXI.
Brno 16 Film Festival, 1990, versenyprogram
Müncheni beszélgetések – három generáció (magyar disszidensek) (1989,
színes, VHS, 35 perc) 
Üzenet (Gyimes) (1990, színes, VHS, 13 perc) ▪ XXXI. Brno 16 Film Festival,

1990, versenyprogram

függetlenfilmes időszak (Győri Vizuális Műhely):
Gyermekdalok (1989, színes, VHS, ? perc –
Naszádos Lajossal közösen) ▪ 19. Észak-Du-
nántúli Független Film- és Videoszemle, Tata,
1990, II. díj
Vidám-park (1991, színes, VHS, 6 perc – Haj-
nal Zoltánnal és Soós Katalinnal közösen) ▪ Ber-
lin International Film Festival, 1992, bemutaó
program
Egykor a Gyimesben jártam (1991, színes,

UmaticLB, 30 perc – Nesztor Ivánnal közösen) ▪ 20. Észak-Dunántúli Független
Film- és Videoszemle, Veszprém, 1991, II. díj ▪ Mediawave’94
Fesztivál, Győr, 1994, versenyprogram ▪ Országos Néprajzi
Amatőrfilm Fesztivál, Dombóvár, 1993, I. díj ▪ Berlin International
Film Festival, 1992, bemutató program
Cziráki Lajos szótára (1990-1992, színes, UmaticLB, 50 perc
– Villányi László filmjében Hartyándi Jenő az operatőr) ▪ 21.
Észak-Dunántúli Független Film- és Videoszemle, Győr, 1992,
különdíj
Körhinta: Óriáskerék (1991, színes, VHS, ? perc – Pusztai Zol-
tánnal és Nagy Péterrel közösen) ▪ 21. Észak-Dunántúli Függet-
len Film- és Videoszemle, Győr, 1992, II. díj ▪ 39. Nemzeti
Független Film- és Videófesztivál, Békéscsaba, 1992, verseny-

program
Bilibáncs’93 (1993, színes, BatacamSP, 70 perc) ▪ A Duna Televízió műsorán,
1995, július 26.

Valahol Közép-Európában (1993, színes,
BatacamSP, 58 perc – Grencsó Istvánnal
közösen) ▪ Mediawave’93 Fesztivál, Győr,
1993, bemutató program ▪ 22. Dunántúli
Független Film- és Videoszemle, Dombó-
vár, 1993, II. díj ▪ 40. Országos Független
Film és Videó Fesztivál, egy hajón Győr és
Budapest között, 1993, különdíj - Magyar
Művelődési Intézet díja ▪ 26. Magyar
Filmszemle, Budapest, 1995, versenyprog-
ram

A liliom hangja (1993, színes, BetacamSP, 10 perc – Villányi László filmjében
operatőr: Hartyándi Jenő) ▪ Mediawave’93 Fesztivál, Győr, 1993, versenyprog-
ram ▪ 40. Országos Független Film és Videó Fesztivál, egy hajón Győr és Bu-
dapest között, 1993, zsűri oklevele ▪ 40. Országos Független Film és Videó

Fesztivál, egy hajón Győr és Budapest között, 1993, „Lege-
rotikusabb szerelmesfilm” (különdíj) ▪ Sors és Képzelet, Ma-
rosvásárhelyi Filmfesztivál, 1993, bemutatóprogram
Kisörspuszta (1993, színes, BetacamSP, 59 perc) ▪ XXIII.
Dunántúli Független Film- és Videószemle, Kaposvár, 1994,
Veszprém megye különdíja ▪ Mediawave’93 Fesztivál, Győr,
1993, információs program ▪ Sors és Képzelet, Marosvásár-
helyi Filmfesztivál, 1993, bemutatóprogram ▪ Magyar Tele-
vízió Dokumentum Műsorok Stúdiója különdíja, 1994, a
Mediawave Fesztivál legjobb szociografikus dokumentum-
filmjének ▪ 41. Nemzeti Független Film- és Videó Fesztivál,

Kaposvár, 1994, legjobb dokumentumfilm díja ▪ 26. Magyar Filmszemle, Bu-
dapest, 1995, információs program ▪ Országos Tematikus Független Film- és
Videószemle, Eger, 1996, versenyprogram
Madarak (1993, színes, videó, 20 perc – Szolnoki Józseffel és Lengyel Sán-
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dorral közösen) ▪ Mediawave’93 Fesztivál, Győr, 1993, bemutató program ▪
22. Dunántúli Független Film- és Videoszemle, Dombóvár, 1993, III. díj ▪ Sors
és Képzelet, Marosvásárhelyi Filmfesz-
tivál, 1993, bemutatóprogram ▪ Orszá-
gos Főiskolás és Egyetemista
Filmszemle, Kecskemét, I. díj ▪ Orszá-
gos Független Film és Videó Fesztivál,
egy hajón Győr és Budapest között,
1993, különdíj
Az angyalok az égbe mentek (1993,
színes, videó, 10 perc – operatőr: Har-
tyándi Jenő Bajna Zsóka filmjében) ▪ 41.
Nemzeti Független Film- és Videó Fesz-
tivál, Kaposvár, 1994, videókategória legjobb operatőre ▪ International Fringe
Film & Video Festival, Glasgow, Skócia, 1995, versenyprogram
Madarak 2 (1994, színes, videó, 41 perc – Szolnoki Józseffel közösen) ▪ XXIII.
Dunántúli Független Film és Videószemle, Kaposvár, 1994, II.
díj ▪ Mediawave’94 Fesztivál, Győr, 1994, versenyprogram ▪ 25.
Magyar Filmszemle, Budapest, 1994, bemutatóprogram ▪ „Ci-
dade de Vigo 94” International Videofest, Vogo, Spanyolország,
versenyprogram ▪ Alter-Native/Más-Virág International Filmfes-
tival, Tg.Mures, 1994, Románia, versenyprogram ▪ Premi Ciutat
de Badalona, Spanyolország, 1995, versenyprogram ▪ 26. Ma-
gyar Filmszemle, Budapest, 1995, versenyprogram (Csöndes
Mátyás & Uborka Ferenc álnéven nevezték)
9 haiku (1995, ff, Hi8, 24 perc – Bérczes Lászlóval közösen) ▪
XXV. Dunántúli Független Film- és Videószemle, 1995 ▪ Premi Ciutat de Ba-
dalona, Spanyolország, 1995, versenyprogram ▪ XXXVI. Brno 16 Film
Festival, Csehország, 1995, különdíj ▪
43. Jugoszláv Dokumentum és Rövid-
film Fesztivál, Belgrád, 1996, verseny-
program ▪ DAKINO Film Festival,
Bukarest, 1996 ▪ 27. Magyar
Filmszemle, Budapest, 1996, verseny-
program
Szabados György - dokumentumtöre-
dékek (1995, színes, VHS+Hi8, 52 perc
– Czabán Györggyel közösen) 
Rejtőzködések (1995, színes, Hi8, 13
perc – egyik operatőr Villányi László film-
jében) ▪ Premi Ciutat de Badalona, Spanyolország, 1995, versenyprogram ▪
Budapesti Őszi Fesztivál, Videótánc szemle, 1995, Szimbád mozi
▪ 24. Dunántúli Független Film- és Videoszemle, Szombathely,
1995, III. díj ▪ Festival de Video de Canarias, Kanári szigetek,
1995 versenyprogram ▪ 43. Jugoszláv Dokumentum és Rövidfilm
Fesztivál, Belgrád, 1996, versenyprogram ▪ 6e Mondial de la
Videó, Bruxelles, 1996, versenyprogram ▪ Bárka Napok, Buda-
pest, 1996, december 27-29.
Gyimesi film-üzenet (1995, színes, Hi8, 39 perc) ▪ XXV. Dunán-
túli Független Film- és Videószemle, 1995 ▪ 18. Országos Nép-
rajzi Független Film- és Videoszemle, Dombóvár, 1996, I. díj ▪
43. Magyar Független Film- és Videófesztivál, Szombathely,
1996, a zsűri speciális különdíja (második legnagyobb díj) ▪ II.
Festival Internacional de Video y Artes Electronicas, Buenos Aires, Argentína,
1996, versenyprogram ▪ dokumentART, Neubrandenburg, Berlin, 1996, ver-
senyprogram ▪ Országos Tematikus
Független Film- és Videószemle, Eger,
1996, oklevél „értékes néprajzi gyűjtő-
munkájáért”
A három nővér (1995, színes, Hi8, 24
perc – Hudi Lászlóval közösen) ▪ 25.
Dunántúli Független Film- és Vide-
ószemle, Dombóvár, 1996, II. díj ▪ 43.
Magyar Független Film- és Videófeszti-
vál, Szombathely, 1996, legjobb színészi
teljesítményt felmutató játékfilm díja ▪
27. Magyar Filmszemle, Budapest,
1996, versenyprogram ▪ XXXVII. Brno
16 Film Festival, Csehország, 1996,
„ezüst medál” (talán II. díj) ▪ DAKINO Film Festival, Bukarest, 1996 ▪ 
FilmVideo97 – 48 Mostra Internazionale di Montacatini Terme, Olaszország, a

Turisztikai Társaság díja, a csehovi világ eredeti olvasatát erős vizualitással
megidőző feldolgozásért ▪ Festivalul International de Film DAKO, Bukarest,

1977, „a legjobb kép”, azaz operatőri díj
Madarak 3 (1995, színes, Hi8, 9 perc)
Lovak (1995, színes, Hi8, 2 perc)
A tanyán (1996, színes, Hi8, 2 perc)
Mediawave (ős)szignál (1996, ff, BetacamSp, 4 perc – Boka Gá-
borral közösen)
A mag (1997, színes, videó, 23 perc – operatőr William Fomin tánc-
filmjében)
Cigány előítéletek (1997, színes, videó, 52 perc – Gyökér Ancsával
közösen) ▪ 27. Dunántúli Független Film- és Videó Szemle, Nagy-
atád, 1997, III. díj ▪ 45. Magyar Nemzeti Független Film- és Videó-

fesztivál, Szombathely, 1996, versenyprogram
Na, ez a Lajkó Félix! (1997, színes, videó, 44 perc – Szolnoki Józseffel közö-
sen) ▪ 45. Magyar Nemzeti Független Film- és Videófesztivál, Szombathely,

1996, versenyprogram
Igricek és kekecek (1999, színes, videó,
60 perc – Silló Sándorral közösen) ▪ 46. Or-
szágos Független Film- és Videószemle,
1999, versenyprogram

(az ezredforduló után már neveztem filmje-
imet fesztiválokra, azokat az interneten ke-
resztül hoztam nyilvánosságra, ezekből az
érdekesebbek)

A flamingó térde (1995-2001, színes, Hi8, 45 perc – Villányi Lászlóval közö-
sen) 

Kanizsai Casanova (1996-2001, színes, Hi8, 17 perc – Villányi
Lászlóval közösen)
Turfáni képeslapok (2004, színes, videó, 59 perc – operatőr Silló
Sándor filmjében)
Kedvessztán – Mediawave turné kelet-Törökországban (2006,
színes, videó, 60 perc)
Visszatérés a Tatauine bolygóra (2006, színes, videó, 50 perc –
operatőr Majdik Péter filmjében )
A hó városa (2007, színes, videó, 52 perc)
Devecseri fiúk (2007, színes, videó, 28 perc)
Cseh Tamás – az utolsó koncert (2009, színes, videó, 53 perc –
Bérczes Lászlóval közösen)

Ravazdi gondolatok 2011 – környezettudatos antifesztivál (2011, színes,
videó, 6 perc)
A násik földjén (naplófilmek Belső-Dél-
Kínából) (2012, színes, videó, 5 rész)
Új kávéházi hangulatok – a roma zene új-
raértelemzése (naplófilmek) (2012, szí-
nes, videó, 60 perc)
Szerencsés találkozások (2013, színes,
videó, 71 perc)
Fordulj kispej lovam – nyolc lovas útnak
indul (2013, színes, videó, 145 perc)
Macsétás csárdás – 1-2-3-4-5-6 dél-ame-
rikai magyar generációk (2014, színes,

videó, 103 perc)
Arcok a múltból (2016, színes, videó, 24 perc)

A megérintés útja – belső-kínai táncnapló I-II. rész (2016, színes,
125 + 102 perc)
Chacoi magyar tanyavilág (2016, színes, videó, 43 perc)
Győri idők (2017, színes, 21 perc – Villányi Lászlóval közösen)
„lassú víz…” – Nyári berek 2018 (2018, színes, 135 perc)
Győri muzsikusportrék – Trubin László (2019, színes, 87 perc)
Győri muzsikusportrék – Sirsom László (2019, színes, 52 perc)
Győri muzsikusportrék – Varga László „Duncos” (2020, színes,
54 perc)
Győri muzsikusportrék – Scharek Béla (2020, színes, 200 perc)
Egykori győri fiatalok… (a 80-as évekből) (2020, színes, sorozat)
Magyar jazztörténet - A Gonda (202q, színes, 8 részes sorozat –
vágó Szigeti Péter filmjében)
„Együtt libát őrizni…” – történetek a 30 éves Mediawaveről

(2021, színes, sorozat)
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Nagy Péter filmes emlékei
Beszélgetőtárs Hartyándi Jenő

Győr, 2021.05.20.

Hartyándi Jenő: Kezd néprajzosan rövid életrajz-
zal.
Nagy Péter: 1957. április 13-án születtem Vácon.
Ott is nőttem fel, ott jártam általános iskolába. Gim-
náziumba Bicskére jártam. 1975-ben a család
Győrbe költözött apám munkája miatt. Így lettem
győri. A Graboplastnál kezdtem dolgozni egészen
87-ig. Akkor elköltöztem Szentendrére. Három évre
rá beköltöztem Pestre és ott laktam 7 évet. 97-ben
pedig visszaköltöztem Győrbe. Azóta főleg ott élek, kisebb megszakításokkal,
mert laktam egy évet Almádiban és egy évet Bábolnán is. Mostanság is egyre
többet vagyok Pesten.
HJ: Szóval vándor típus vagy, de nagyjából a felét itt töltötted Győrben. Hogyan
kerültél közel a fotózáshoz? Hogyan kerültél be a győri művészeti életbe?
NP: A fotózást már általános iskolában kipróbáltam, mert érdekelt. Annyi segít-
ségem volt, hogy az apám valamikor az ötvenes években Vácon egy drogéri-
ában dolgozott. És abban az időben a drogériában árulták a fotózáshoz
szükséges filmtekercseket, vegyszereket és ami még a híváshoz kellett. Mindez
apámhoz tartozott és otthon is voltak felszerelések. Először apám magyarázta
el és mutatta meg a film és fotó előhívás alaplépéseit. Talán nyolcadikos lehet-
tem akkor. Emlékezem, hogy diavetítővel vetítettem ki a negatívot és úgy pró-
báltam nagyítani. Az alapokat elsajátítottam, de ez akkor abbamaradt. 
Amikor ‘75 körül Győrbe költöztünk 18 évesen senkit nem ismertem, jártam a
Graboplastba dolgozni, és valamiért vettem egy fényképezőgépet és szórvá-
nyosan fotózgattam, nem olyan megszállottként. Aztán egy fiatal graboplastos
kollégán keresztül megismertem a Szombathelyi Lacit. A srác beszélt rá, hogy
csináljak fotókat a Laciról, mint híres szobrászról. A Laci felé pedig mikor talál-
koztunk erősen reklámozott, hogy milyen jól fotózok, miközben akkor még sem-
milyen fotós sem voltam. A Laci meg lelkesen biztatott, hogy „gyere el, aztán
fotózz bátran”. Ez ‘79 körül lehetett. Aztán összeszedtem magamat és felmen-
tem a műtermében és készítettem egy fotósorozatot róla. De azért ekkor már
jártam vagy két éve a graboplastos fotószakkörbe. Károlyi Péter volt a vezetője,
aki az üzem fotórészlegét is vezette. Ő tanítgatott. A Graboplastban is fotóz-
gattam már akkor. Aztán behívtak ‘80-ban katonának, majd leszerelés után
kezdtem el kiállításokra és pályázatokra elküldeni a fotóimat. A katonaság is
jól sült el, mert ott is egy ismerős graboplastos öregkatona srác beajánlott, hogy
„hú, a Péter jó fotós”, és ennek hatására én lettem a likócsi ezrednél a fotós. A
politikai osztályhoz tartoztam, mint fotós és mozigépész. A katonaságnál vé-
geztem el a mozigépész tanfolyamot.
HJ: Így jött be a film?
NP: Igen. Volt a seregben egy régi csepelből átalakított propagandakocsi, ami-
nek volt négy hangszórója, ezért a hangosítás is hozzánk tartozott. A kocsiban
volt komplett fotólabor és filmet is elő lehetett hívni. Itt próbáltam ki először a
filmet is. Volt felvevő, vegyszerek… abba a nagy filmes előhívó tankba fűztem
be a Super 8-as filmet és hívtam le. A szárítókötélre teregettem ki a sok méter
hosszú filmet.
A katonaság után a nyolcvanas évek elejétől aztán beindult számomra a fotó-
zás. Azt lehet mondani, hogy éjjel-nappal fotóztam, mindig volt nálam fényké-
pezőgép és elkezdtem pályázatokra küldeni a fotóimat. Nem azért, de
Nagykanizsán egyből megnyertem egy országos pályázatot, aztán ez még job-
ban fellelkesített. Ami csak volt pályázat elküldtem a képeimet. Ez a lelkesedés
úgy a 80-as évek végéig tartott, aztán mondhatni meguntam, hogy minek is
küldözgetem őket? A nyolcvanas évek végére a fotóban oda jutottam, hogy
megnyertem a Magyar Fotográfia arany kamera díját. ‘86 vagy ‘87-ben volt. Itt
van a fejem felett.
’87 mozgalmas év volt számomra, valamikor akkor nyertem ezt a díjat és vettek
fel a Magyar Fotóművészek Szövetségébe, és akkor költöztem el Győrből
Szentendrére. Mert arra az időre elfogyott Győrből a társaság, akik miatt jó volt
itt élni. A Marika presszóba jártunk találkozni az ismerősökkel, a szakmabeli-
ekkel, akik fotóztak, filmeztek, képzőművészkedtek. Jó részük addigra disszi-
dált, meg elköltözött Győrből. 86-87-ben ment szét a társaság, amely addig
éltetett bennünket.
HJ: Mondanál pár nevet, kikkel jártatok össze?
NP: A Szombathelyi Laci is állandóan oda járt, de úgy emlékezem 87-ben halt
meg. Oda járt? Pontosabban többször onnan vitték el a rendőrök a „kmk” (köz-
veszélyes munkakerülés) miatt. De oda járt a Bardócz Barna (ötvös), szegény
már ő sem él. Akkoriban nagyon sokan a Farsang Sanyától, a festőtől kezdve

a Hefteren át, a költők, a Villányi Laci, a Pátkai Tivadar és rengeteg színész
járt oda. De a közvetlenebb (filmes) társaságból is az Ujvári Sanyi, Taca (Tanai
Csaba), Hajnal Zoli, meg a csajok, pl. az Ispán Edit, aki sok filmnek és fotónak
lett a szereplője…
HJ: Igen, az első filmednek, a „Trallalá”-nak ő volt a főszereplője.
NP: Tényleg ez volt az első filmem, ami 1986-ban készült, de akkortájt vettem
még fel Super 8-as filmre néma nyersanyagot Szombathelyi Laciról, Ujvári Sa-
nyival közösen. Aztán Laci hamarosan meghalt. Ezt a nyersanyagot a későbbi
emlékfilmemben használtam fel. 
Hogy még a fotóra visszatérjek, akkoriban kezdtem el járni a Győri Fotóklubba.
Még a Dönci bácsi, a Markó Ödön volt a vezető. Oda úgy hívtak, mert amikor
Nagykanizsán megnyertem a fődíjat, erről ők hallottak és üzentek, hogy menjek
el. Elmentem és egyből fel is vettek, nem kellett képbírálat, mert egyébként
csak úgy lehetett be-
lépni. Nálam ez kima-
radt, persze vittem
fotókat, de csak néze-
gették.
Az Amatőrfilm Stúdióba
pedig 85-ben vagy 86-
ba kezdtem járni…
HJ: Már a Haffner Szabi
vezetősége alatt. Én is
nagyjából ugyanekkor
csatlakoztam.
NP: Veled én akkor ta-
lálkoztam először, mikor
megszerveztétek a
Braxton koncertet
(1982) az Ifiházban. Ott
én már fotóztam és hoz-
zád eljutott a hír, hogy
valaki ott fotózott és
megkerestél, hogy
abból kéne kép.
HJ: Mesélj a Szentend-
rére költözésről, gondo-
lom vonzottak az ottani
művészeti mozgások, a
Vajda Lajos Stúdió,
nem?
NP: Hát, annyira nem,
akkoriban már lecsen-
gőben volt az ottani un-
derground élet. Én úgy
kerültem Szentendrére,
hogy mindenféle munka
kapcsán megismertem
egy festő srácot, a
Kozma István Kokót,
akit még Vácra való
visszajárásaim során is-
mertem meg és két évre
Győrbe költözött. Jóba
lettünk, de ő egyszer
csak elköltözött Szen-
tendrére. Aztán állan-
dóan hívogatott, hogy
nem jössz Szentend-
rére? És persze emiatt
többször jártam ott. Aztán ahogy ‘86 körül kiürült a győri társaság elgondolkod-
tam rajta, hogy végülis a Dunakanyarból származom, szeretem azt a részt,
odaköltözöm. Csak mire leköltöztem ‘87 tavaszán, Kokóék meg ősszel disszi-
dáltak, azóta Kanadában élnek. Azért persze lett más társaság is egy idő után.
Három évig laktam Szentendrén, béreltem ott egy lakást, csak az idős hölgy,
akitől béreltem, odaadta nevelt fiának a telek egy részét, hogy építkezzenek.
Helyben nem találtam jó bérleményt és így jött képbe Pest.  
HJ: Ott volt valami inspirációd?
NP: Ennek inkább megélhetéssel kapcsolatos oka volt. De akkor már Hadarics
Gábor, akit Győrből ismertem a Filmstúdióból odajárt a filmművészetire, vele
sokat összejártunk és csináltunk is közös filmeket. Vállalkozó lettem, és amivel
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foglalkoztam, egy pár ember dolgozott nekem és megmondom őszintén átvág-
tak elég sok pénzzel. És ekkor bajba kerültem megélhetésileg. És akkor vélet-
lenül összefutottam a győri Graboplastból ismert Károlyi Péterrel, akinél
korábban dolgoztam és csalt vissza, merthogy indul egy új stúdió és már szá-
mítógéppel kellene tervezni a tapéta mintákat. Mert előtte még síkfilmmel dol-
goztunk. Fotó úton dolgoztuk fel a műpadló és tapéta mintákat. Győzködött a
Károlyi Péter, de mondom nem értek a számítógéphez, eddig nem foglalkoztam
vele. Röhögött rajtam, hogy „Ó, megtanulod pillanatok alatt! De legalább te ér-
tesz a minták feldolgozásához!” Állítólag felvettek több embert, akik értettek a
számítógéphez, de a mintákhoz nem. Na és hogy e két dolog így találkozott,
Pesten átvertek pénzzel, ide meg hívtak, így jöttem vissza Győrbe.
HJ: A filmes indulásodról mondanál pár dolgot?
NP: Az első komplett filmem a Trallala volt (1986), amit Győrben készítettem.
A Felszabadulási pályá-
zaton valami díjat is
nyertem vele. Aztán 87-
ben Szentendrére köl-
töztem és közben egyre
jobban lehetett érezni a
rendszerváltás közeled-
tét és Ujvári Sanyival,
aki akkor még Győrben
élt próbáltuk megfogni
ezeket a hangulatokat.
Ebből lett az Eset-t
című film 1989-ben. Na,
ez nem úgy készült,
hogy volt egy forgató-
könyvünk és akkor csi-
náljuk, hanem éreztük,
hogy valami van a leve-
gőben és annak kap-
csán felvettünk ezt, meg
azt. És gondoltuk, hogy
majd csak összejön va-
lami belőle a nagy ka-
valkádban. Ez egy
érdekes dolog, mert fo-
tóban általában elvon-
tabb dolgokat szoktam
csinálni, montázssze-
rűen a saját fotóimat
szoktam összevágni, új-
rakomponálni. Emlék-
szem, hogy voltak olyan
fotósok, akik mindig kri-
tizáltak, hogy jó ez a
fotó, amit te csinálsz, de
ez ilyen művészieske-
dés. Általában kicsit gú-
nyosan szoktak
hasonlókat mondani.
Mert általában a nagy
fotósok jó része a ki-
mondott dokumentum
jellegű dolgokat érté-
kelte. Nekem akkoriban
jött ez a megfogalma-
zás, hogy korhangulatot
dokumentálok. Azt mon-
dom, hogy amit én ösz-
szevágok és újra
komponálok, azt ennek
a kornak a hangulata
alapján csinálom. A kor-
nak a hangulatát doku-
mentálom, ezek
hangulatdokumentá-
ciók. Ezt azért mondtam
a fotó kapcsán, mert az
Eset-t című filmem

majdnem így készült, hogy egy kor hangulatának dokumentációja.
HJ: És volt az a szobrokról szóló filmed…
NP: A Házak (1992), de már nem tudom, hogy miért lett ez a címe.
HJ: Nyilván az is ebben a hangulatban született.
NP: Igen, ekkor már Pesten laktam. E film alá a „Trombitás” Mari zenélt, aki a
Tilos az Á-ban is szokott a Somáékkal játszani.
HJ: Aztán van egy izgalmasan érdekes külön szál nálad, a hieroglifa fordítás,
aminek van filmes kitüremkedése is. Hogy és mikor kezdődött? Mindig tart?
NP: Igen, még tart. 85-87 körül kezdődött, de Egyiptomba csak 91-ba jutottam
el először. Az Ujvári Sanyinak volt egy rokona, szegény Gaál Ernő professzor,
aki már szintén meghalt azóta. Előtte a Kákosi volt az ELTÉ-n a tanszékvezető
és utána lett a Gaál Ernő. Az Ernő egy nagyon rendes ember volt, adott doku-
mentumokat, mindenféle szótárakat, hieroglifa szótárt. Nagyon sok mindenben
segített, amikor Pesten éltem többször bejártam hozzá. Az egy jó időszak volt.
Ez valahogy jött, nem tudom hogyan! De elkezdett érdekelni ez a dolog. Aztán
mikor kijutottam a terepre, utána még inkább izgatott. Talán hétszer voltam kint.
Ennyit Egyiptomról.
HJ: Sokan járnak Egyiptomba, de téged valami egy könyv írására is sarkalt.
NP: Az úgy jött, a 80-as évek végén még nem volt internet, de a Gaál Ernőtől
két napra kölcsönkaptam a piramis szövegeket, amit éjjel-nappal lefénymásol-
tam. És akkor kezdtem piramis szövegeket fordítgatni. Ezzel szórakoztam so-
káig. Aztán mutattam az Ernőnek a fordításaimat, tetszett neki, hogy most
kezdtem 1-2 éve vele foglalkozni autodidaktaként és már így megy a dolog. És
ekkortájt kaptam kedvet, ha összeáll egy anyag ebből, akkor kellene egy köny-
vet kiadni belőle. Visszagondolva már megbántam, hogy az ki lett adva, mert
az egy nagyon nyers fordítás lett, irodalmibbá kellett volna tenni.
HJ: Lehet össze kellett volna állnod egy költővel. Aztán visszajöttél Győrbe és
visszakapcsolódtál a győri függetlenfilmes világba, és akkor már a Mediawave
is erősen prosperált. És egyszercsak a Mediawave designere lettél.
NP: 1999-2000 körül volt ez. Akkoriban nyílt a Rómer ház (1999 ősze).
HJ: Volt egy törés, mert addig a Döki végezte ezeket, de öngyilkos lett…
NP: Az később volt (2008). De vele párhuzamosan már csináltam plakátokat,
szórólapokat és a Rómer anyagait már csak én kezdtem el önállóan. A Dökiék
akkor már csak a Mediawave filmkatalógust szedték. Mikor meghalt akkor vet-
tem csak át.
Még annyit a 90-es évekhez, hogy annak ellenére, hogy én Szentendrén, majd
Pesten laktam, azért sokat lejártam Győrbe. 2-3 hetente lejöttem. A filmstúdióba
is közbe-közbe bejöttem, ha jól emlékezem csütörtökönként volt az összejöve-
tel. Meg a Mediawave-vel is az volt, hogy annak ellenére, hogy Pesten éltem,
az első pillanattól részt vettem benne. Volt fotókiállításom mindjárt az első
évben, majd országos meghívásos fotókiállítást szerveztünk rá. Az egyik alka-
lom nagyon megragadt bennem, mert volt egy kis balhé. A Szűk Dönci fiával,
a Norbival történt. Az egy meghívásos kiállítás volt, kiraktuk a képeket és mikor
mi már elmentünk jött a Norbi és ő berakta a többi közé az övéit. De ő nem volt
meghívott. Másnap megyek, és csak lestem, hogy ezek kinek a képei és le-
szedtük, pontosabban átraktuk máshová. És élénken emlékezem, hogy a meg-
nyitó napján épp fent voltam az Petőfinek a felső karzatán és jött be a Szűk
család Norbival az élen és széles mozdulattal mutatta a képeket, pontosabban
a helyüket. És megmerevedett, hogy hova lettek a képei. Kicsit cikis volt a szi-
tuáció, de megérdemelte.
HJ: A Graboplast után vállalkozó lettél és egyszercsak elkezdtél vágóként dol-
gozni a Bábolna Televíziónak.
NP: Egyszer a Szokó (Szolnoki József) keresett meg, hogy felvették egy német
filmes egyetemre, hogy nem venném-e át tőle a Bábolna TV-t? Ez már több
mint tizenöt éve történt és azóta is dolgozom külsős vágóként nekik. És a jár-
vány hatására, már szinte csak ebből élek, más munkák elkoptak. Elég sovány
a világ most.
HJ: Azért azt ne felejtsük ki, hogy a Mediawave kiadványainak szedése, de-
signja mellett, te csináltad a Mediawave szignálfilmjeit, spotjait.
NP: Igen, érdekes munkák voltak. Te, aki benne voltál az előzsűriben és láttad
a filmeket, mindig kiválogattál pár izgalmas vizualitású filmet és odaadtad
nekem egy szignálzene kíséretében. Izgalmas volt, hogy bele kellett élni
magam, rá kellett hangolódni a megnézés után és egy tömör vizuális hangulatot
összehozni az aktuális fesztiválra a nagyon különböző képi világú filmekből.
HJ: Gondolom nem gondoltad volna, hogy fotósként indultál, majd filmes és
designer, kiadványszerkesztő lettél, majd végül e válságos járvány időszakban
a filmezés egy speciális ágából, a vágásból tudsz megélni.
NP: A filmmel kapcsolatban én elég hamar rájöttem arra, hogy valószínű azért
is nem merültem bele jobban az egész filmezésbe, mert voltak ugyan nagy ter-
vek, és pl. a Hadarics Gáborral, aki addigra végzett operatőr lett én meg már
Pesten éltem, csináltunk a Szombathelyi Laciról egy emlékfilmet, meg voltak
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tervek, meg ilyen vágó-
cucc kéne, meg olyan,
csak akkoriban még
elég drága dolgok vol-
tak ezek. Most már más
a helyzet, mert egy
aránylag egyszerű szá-
mítógépen is lehet fil-
meket vágni, sőt…
Akkoriban az volt a fő
szempont, hogy adás-
minőségben tudjunk
vágni. Manapság meg
tök természetes ez a
legegyszerűbb számí-
tógépen is. De akár egy
jobb okostelefonon is
össze lehet rakni adás-
minőséget. Sokat és
gyorsan változott a
világ azóta.
De mindig közbejött va-
lami. Például vettem
egy Hi8-as kamerát, ami elég jó minőségben rögzített. Volt egy baráti pár, akik
ékszerekkel kereskedtek, Dél-Amerikából hozták be őket és csábítottak menjek
velük és jó dolgokat forgathatok. Kimentem velük és egy pályaudvaron ellopták
a frissen vett kamerámat… és ez nekem egy törés volt. A nagy tervek össze-
omlottak.
HJ: Gazdasági válság állt elő nálad. Vázlatosan elmondtad a pályádat, van
még valami mondandód? Bár még kicsit feszegetném, mert az utóbbi 10-15
évről keveset beszéltél, miközben tudom, hogy rengeteg mindent csináltál.
NP: A Mediawave-nek csináltam a szignálfilmeket, spotokat, mindenféle aján-
lókat. Kétszer is nekilódultunk nagy DVD sorozatoknak a Mediawave legjobb
filmjeiből. A Döki halála után már a katalógust is én csináltam, aminek lett külön
zenei és filmes része. Meg mindenféle szóróanyagokat. A 25 éves kiadványt,
annak 30 évesre kiegészítését. Fotókönyv, győri jazztörténet, rengeteg min-
denfélét. Meg ami volt a Rómer házban 1999-2010 között a havi programfü-
zettől és plakátoktól kezdve, a Bakonyalji vigasságokig. És ott még volt a Rómer
koncertek rögzítése több kamerával és vágása.
HJ: És volt fotókör is, aminek te voltál a vezetője.
NP: Igen, mert akkor még volt a Mediawave-nek a nyári tábora Rábapatonán,
ha jól emlékezem vagy három évig csináltam a fotószekciót. Akik Rábapatonán
mozogtak azok egy része utána a Rómer fotókörbe is eljárt.
HJ: Örülök, hogy ezeket még sikerült kihúznom belőled, mert olyan sok mindent
csináltunk már abban az időben, hogy bennem is masszává állt össze, amiket
nehéz különválasztani. De mindenesetre neked rengeteg és sokrétű tevékeny-
séged benne van az utóbbi 20 év sikeres Mediawave ügyeiben. Köszönet érte.

Filmográfia:
Trallala (1986, VHS, 12 perc)
Lassulás (1987-91, VHS, 8 perc, Tanai Csaba filmje, operetőr és vágó)
Eset-t (1989, N8 videó, 5 perc, Ujvári Sándorral)
Házak (1992, N8 videó, 7 perc)
Egyiptom (1992, VHS, 14 perc)
In Memoriam Kaposi Tamás (1996, Hi8, BetacamSp, 43 perc, Hadarics Gá-
borral és Tanai Csabával)
Szombathelyi László (2002, Hi-8, 29 perc, Hadarics Gáborral és Ujvári Sán-
dorral)
2001-től Mediawave szignál videók, reklám videók, promóciós videók készítése,
koncert és egyébb fesztivállal kapcsolatos videók vágása. 2005-től a Bábolna
Városi Televízió anyagainak vágása, és egyéb videó utómunkák.

képek Nagy Péter Mediawave-es munkáiból
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FILMTERJESZTÉS
mozi és televízió fénykora, az internet megjelenése

és

AKIKRŐL MEG SZOKTAK FELEDKEZNI
a film XX. századi, győri háttérszemélyiségei

A film története Győrben a mozival/mozikkal kezdődött,

e könyv megjelenése előtt 110 évvel. 

Ugyan az előző kronologikus fejezetekben is számtalanszor felbukkannak a győri mozik, általában, mint más rendezvények helyszínei (pl. Mediawave Fesztivál),
de úgy éreztem egy külön fejezet erejéig érdemes felvillantani a győri mozik történetét, azok üzemeltetőit. 
A mozizás kezdeteitől gyakorlati megszűnésükig. Mert a záróakkord a jelen. A XXI. század húszas éveinek elején már csak plázamozi üzemel Győrben, ami bátran
megállapítható, a mozi fejlődéstörténetének utolsó szakaszát jelenti. Hogy ezt a folyamatot és az okokat megértsük tán érdemes felvillantani az egyes szakaszok
jellegzetességeit, és az időről időre bekövetkező változások okait.

Idéztet a Wikipédiából:

A film, magyarul mozgókép, képekből álló sorozat, amely a vásznon olyan gyorsan változik, hogy azt az illúziót kelti, mintha mozogna. A filmet egyszerre tekintjük
művészetnek és iparágnak. Lehet készíteni úgy, hogy valódi jeleneteket filmezünk le egy kamerával, úgy, hogy rajzokat fotózunk le, így tradicionális rajzfilmeket
készítve, úgy, hogy CGI-t, vagyis a számítógép által kreált animációt használunk, vagy úgy, hogy ezeket a technikákat egyaránt használjuk.
A mozi, vagy filmszínház azt a helyet jelöli, amelyet abból a célból hoznak létre, hogy benne filmeket vetítsenek. Angol megfelelője, a „cinema” (ejtsd: szinema)
azonban már az iparágat is, illetve a filmművészetet is jelenti. Modern definíciója szerint olyan művészeti ág, melynek lényege élmények szimulálása, történetek,
ötletek, érzéseket vagy atmoszféra közvetítése mozgóképpel, illetve más stimulációkkal, például zenével. 
A film kulturális ereklye, amely rengeteg kultúrában jelen van. Reflektál a kultúrára, mi több, hat arra. A film az egyik legfontosabb művészeti forma, modern szó-
rakoztatási eszköz és remek módszer a nevelésre, valamint propagandák sulykolására. A film vizualitása hatalmas erő a kommunikációban. Egyes filmek világhírűek
lettek, hála a feliratozásnak, illetve a szinkronizálásnak, mely módszerekkel más nyelvekre lehet fordítani a szöveget.
Szokás a filmművészetre mint a hetedik művészeti ágra hivatkozni. Radványi Géza filmrendező egy interjúban úgy fogalmazott, hogy az objektíven keresztül „ob-
jektíven kell nézni a világot, és felnagyítani az ember és ember, ember és világ közötti összefüggéseket – a láthatatlan összefüggéseket is”. 
A mozi (filmszínház) születésének azt a pillanatot tekintjük, amikor a kinematográf feltalálói először tartottak vetítést fizető közönségnek… 1895. december 28-án
Louis Jean Lumière és fivére, Auguste saját filmjeikből álló előadásukat a párizsi Grand Caféban tartották…

Az egyértelmű, hogy a mozi, mint filmközvetítési forma megjelenését a film fejlődése váltotta ki. Film nélkül nincs mozi, mozi nélkül ellenben van film! Ezzel
szembesít bennünket a jelen, a digitális forradalom ezen első szakasza, a napjainkat egyre inkább maga alá gyűrő internet világa, ahová lassan átkerült a film, elő-
idézve a mozi mostani agóniáját. 
Azzal kellett már az ezredforduló előtti tíz évben szembesülnünk - akkor még csak elsősorban a mozik dolgozóinak -, hogy az 50-60-70-80-as évek nagy mozis fel-
lendülése kezd elakadni. Akkor még csak lassan, de elkezdtek fogyni a nézők. Az első nézőfogyást a televízió megjelenése okozta, de ez még nem volt jelentős a
televíziózás csecsemő és kisgyermek kora miatt. A mozik még tartották nézőket csábító pozíciójukat a képméret, a jobb minőségű hang miatt - és ne feledkezzünk
meg a moziba járás közösségi élmény mivoltáról sem. A filmek, azaz a mozielőadások előtt és után csoportokba verődhettek és beszélgethettek az emberek. 
Komoly és fontos közösségi találkozóhelyek voltak a mozielőadások egy olyan korban, amikor például az 56-os forradalom utószeleként máshol nem lehetett cso-
portosulni a hatóságok gyanakvó figyelme nélkül. Kivéve a sporteseményeket. Azért lassan, a kádári konszolidáció időszakában, a viszonylagos jólét érzete hatására,
az idősebb generációk kényelmi tényezői miatt, és a televíziózás programkínálatának javulása okán mégiscsak hatással bírt a keresletre. Még alig érzékelhetően
de nézőket vont el a mozikból.
Közbevetőleg azért nem árt leszögezni, hogy a mozi a filmek vetítésére kitalált üzleti forma, és az átlag 90 perc körüli játékfilmhossz, ami az ezredforduló előtti
nézőkbe mélyen bevésődött az abból következett, hogy üzletileg és türelmileg e másfél órás időtartamból lehetett a legtöbb hasznot kihozni. E hosszat viselte el a
legjobban a néző, eddig lehetett figyelmét jól fenntartani a befizetett jegyáráért cserébe. 
Az ezredforduló után először a televíziós sorozatok megjelenésével mindez változott. Az ott szokásos 26 és 52 perces műsorhosszak miatt, amelyek a reklámidővel
feltöltve adták ki a 30 és 60 perces műsorszerkezetet. Látszott, hogy a televízió egy másik filmterjesztési módszer, amely alapvetően az otthoni fogyasztásra épít.
A családi körben érvényesülő nézői kényelemre, a hozzá kapcsolható üzleti konstrukcióval (reklámok) itt az üzemeltetői érdekek más irányba vitték a lassan
formálódó felhasználást. A mozi esetében a befizetett jegyár volt a haszonszerzés közvetítő eszköze, a televíziónál pedig a reklámok elviselése, a vásárlási befo-
lyásolása, valamint – mint lassan a hatalmon lévők rájöttek – a politikai befolyásolás lehetősége, a népszórakoztatás ideájának álcájával elfedve. Magyarországon
a szocialista rendszer – mivel nem volt valóságos piacgazdálkodás – a reklám részt kevéssé használta. Ellenben a politikai befolyásolást annál inkább: nevelésnek
és kultúrpolitikának feltüntetve. Ebben a szocialista konstrukcióban a háttérben lévő gazdasági érdekek hiányában az üzemeltetés költségeit az államnak kellett
állnia. 
Abban az időben is nagyon megvolt a véleményünk a magyar televízió műsorpolitikájáról, a műsorok tartalmáról, értékéről - de látva/átélve a rendszerváltás után
kialakult televíziós állapotokat, a kereskedelmi televíziók megjelenésével való színvonalesést, a léc lehető legalacsonyabbra helyezését és e mintát valamiért kény-
szeresen követő közszolgálati televíziókat, erősen felértékelődik bennem a múlt értékszemlélete. Hasonlóan a könyvkiadáshoz. Azért a szocializmus erősen
kontrollált értékszemléletének kialakításában – ma már jól látható - többségében komoly szakemberek vettek részt és még ha bizonyos ideológiai elemeket nem is
léphettek át, sérthettek meg, a közvetítendő művek zöme nem politikai célzattal jött létre és azokban bátran alkalmazhatták az értékszemléletet, és alkalmazták is.
A rendszerváltás után, kontroll híján, az értékalapú gondolkodás is elveszett a könyvkiadásnál éppúgy, mint a televízió műsorok esetében, valamint a filmek terjesz-
tésénél is.
De az idő úgy látszik ezt is megoldja. A napjainkat jellemző állapot, hogy nemcsak megkezdődött, hanem felgyorsulni látszik a televízió, mint terjesztési forma
elhalása. Azt már csak az idősebb generáció klasszikus televízióhoz való ragaszkodása tartja fent. A fiatalok már nem televízió, hanem internetfogyasztók. Ezen új
közvetítési csatornán keresztül érik el - illegális vagy legális letöltéssel, vagy a szaporodó filmes portálokon keresztül - filmes vágyaik beteljesülését. Már egyre na-
gyobb idegenkedéssel tekintenek a fix időpontokban adott televíziós sorozatokra és az azokon „ragadt” elődeikre. Persze fogyasztják ők is őket, csak más formában. 
Visszakanyarodva a mozikra, mára oly erősen megcsappant a mozilátogatók száma, hogy a legfrissebb generációkban már ki sem tud/tudott alakulni moziba járás
szokása. Hiszen már szüleik sem, vagy ritkán jártak. Őket sem vitték, így hát nem alakult ki a kötődés. A legtöbben már nem is értik, miért is kéne nekik beülni egy
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sötét terembe, pénzért, mikor a mobiljukon is szinte bármit elérhetnek. Ilyen-olyan internetes kedvezmények csábításával... az ingyenesség érzetével.
A mozi pedig, amely az előző ezredforduló táján, mint vásári mutatvány indult, majd a moziforma technikailag, képminőségben és kultúrpolitikailag egyre kifinomultabb
fejlődését élte át, mára a plázamozikkal – kis túlzással - lassan visszaért a vásári mutatványok világába (3-4-5-6-7 D mozik). Ami azt jelzi, hogy ebben az üzleti
alapú filmterjesztési módszerben nagyjából ennyi volt. Kifutotta genetikus ívét, életpályáját. 
Persze, mint minden egy ponton elavuló rendszerben, a specialisták megmenthetik az ideát (pl. filmklubok, artmozik, speciális vetítési helyek). Ahogy a hanglemez
is ismét reneszánszát éli: de ez már nem lesz hatással az un. nagyközönségre, amelyre az üzleti mozimodell mindig is épített. A mozi szűk kiváltságos réteg elit
szórakozásaként tud vélhetően továbbélni. Általános népszórakoztatási képessége megszűnik, pontosabban már meg is szűnt.

A film nem üzleti, hanem kulturális/művészeti alapú közvetítése (filmklubok, filmfesztiválok) pedig mozik híján keresni fogja a helyét az új világban. E folyamat a
Mediawave esetében már meg is kezdődött. Itt azt sem árt röviden megemlíteni, hogy a mozi üzleti fejlődése volt az, amely szép lassan kiszorította a nem üzleti
alapú filmformákat (rövidfilmek, kisjáték-, tánc-, zenei- és dokumentumfilmek), mint az üzlethez nem szükséges elemeket a mozikból. A fénykor kezdeti éveiben, a
hatvanas-hetvenes években egy mozivetítés a híradóval kezdődött, utána a nagyfilm előtt rövidfilmeket vetítettek „Kisfilmek a nagyvilágból” címmel. Utóbbi tűnt el
először, majd a híradó követte.
Miért érdemes erről beszélni? A könyvkiadás analógiájával élve a mondjuk 300-500 oldalas romantikus regény a legjobban eladható forma, hasonlóan, mint a 90
perc körüli, moziban vetített nagyjátékfilm. De gondoljunk csak bele, hova jutottunk volna, ha pl. Petőfinek vagy Adynak azt mondja a kiadója, „Kedves Sándor
(vagy Bandi), jók ezek a kis nyúlfarknyi verseid, de üzletileg nem gazdaságosak, még ha egymásután is rakjuk őket egy kötetbe, vékonyka lesz az. Nehéz eladni.
Inkább írjál 500 oldalas szerelmes regényt, arra bizton lesz kereslet.” Hasonlókat kell(ene) mondanunk napjaink és a közelmúlt kisjáték, animációs és kísérleti fil-
meseinek, ha a gazdaságosság és az üzleti szellem oldaláról közelítenénk eme művekhez. De mi van, ha ők csak tömör formában tudják megfogalmazni magukat?
Közben megfogalmazásuk van olyan súlyú, mint egy 500 oldalas, jól eladható regény? Ezen talán érdemes kicsit elgondolkodni.

A győri mozizásról

Ennyi előzetes elmélkedés után térjünk át a győri mozizás történetére. Amit én azon belül rendkívül fontosnak tartok, hogy ezen közvetítési forma azon képviselőinek
munkájáról is képet szeretnék adni, akik a háttérben szorgoskodtak azért, hogy a mozinézők a kornak megfelelő legteljesebb élményt kaphassák. A jegyszedőktől,
a pénztárosokon át a gépészekig, karbantartókig és persze vezetőkig (üzemvezető, gazdaságis, statisztikus, dekoratőr, közművelődési szakember). 
Tudnivaló, hogy az 50-60-as évektől kezdődően erős moziburjánzás indult Magyarországon, így Győrben és környékén is.  Ma már nehéz elképzelni, de pl. 1974-
ban 156 mozi volt a megyében, ebből Győrben pontosan nem tudható, de húszas nagyságrendű! És akkor még nem beszéltünk a vándormozis rendszerről,
ami nemcsak a falvakban, hanem Győrön belül is működött. Üzemekbe, iskolákba jártak rendszeresen vetíteni. Ha ezekből a számokból indulunk ki, akkor köny-
nyen megérthető, hogy az előző bekezdésben hevenyészve felsorolt mozis szakmák képviselői is számosan voltak, akikről mindenképpen érdemes in-
formációkat és emlékeket hagyni az utókor számára.
Eredendően azt terveztem, hogy saját győri mozis tapasztalataimat, emlékeimet osztom meg a könyv olvasóival, de gyűjtőmunkám azt hozta, hogy Németh József
mozitechnikus révén ráleltem Laczó Balázs négy részes, Kisalföldben megjelent retromozis írásaira, aminek újra közléséhez örömömre hozzájárult. Fontos
leletmentő gyűjtemények e cikkek, mert a 70-80-as évek számos győri mozis személyisége szólal meg bennük és izgalmas történeteket mesél el mozisok múltjából. 
Másik fontos forrásom a Németh József által „előbányászott” Mozihíradó egy-egy 1986-os és 87-es száma lett. A Mozihíradó a győri központú Győr-Sopron
Megyei Moziüzemi Vállalat üzemi híradója volt, azaz egy belső mozis körnek szóló szakmai lap. Több írást idézek belőle részben, vagy teljesen, mert nagyon ér-
zékletesen mutatják be a kort. A mozi fénykorának elakadása és a rendszerváltás előtti időszak elbizonytalanodása is jól „lejön” a bennük szereplő szakmai írásokból.
Miközben áthatja őket a szocialista kultúrpolitika irányvonalainak elvárt követése, meglepő nyíltsággal írnak olyan dolgokról, amit ma már nem feltételeznénk erről
az időszakról. 
E koridéző írásokkal kapcsolatban úgy döntöttem, hogy rövidebben-hosszabban kommentálom a benne szereplő tartalmakat, hogy jobban megérthető legyen a
mai olvasó számára. Mert az akkori mondanivaló sok esetben burkoltan, áttételesen volt megfogalmazva, amely a szocializmusra erősen jellemző módszer volt.
Nemcsak a mozis szakmai írásokban volt ez megszokott, de a kor magyar játékfilmjeiben is. Épp ebben az időszakban (80-as évek közepe) kezd egy kicsit megtörni
eme önkontrollos gyakorlat, nyíltabbá válni a megfogalmazás, ennek jelei már felismerhetők ezen írásokban is.

Az első győri állandó mozi - Apolló

Bizton voltak vásári típusú, egy-egy alkalomra szóló mozgóképes bemutatók a városban korábban is, de annak írásos nyomát nem leltem fel.
Idézek a „Régi Győr” portálról: „1912. november 1-jén nyílt meg az első állandó mozi Győrött, Apolló néven… Az első hangosfilmet 1930. október 8-án vetítették az
Apollóban. A második világháború után Aranykert, majd Vörös Csillag mozi néven működött tovább az Apolló, az Országos Moziüzemi Vállalat részeként. A rend-
szerváltozás után, 1990 júniusától Csillag Mozi néven látogathattuk. Átalakítást szerettek volna, melyhez beruházókat kerestek, ám a vegetáló mozi 1992 év végén
bezárt.”

Az első igazi szélesvásznú mozi - Rába

„A győri Rába filmszínházat Lakatos Kálmán vázlatai alapján Harmati János tervezte, mely az ország második, ténylegesen szélesvásznúnak megépített új film-
színháza volt. A “Győri Rövid- és Kötöttáru Nagykereskedelmi Vállalat” – korábban “Mátrai”, “Rozs”, majd “Schuch” vendéglő – helyére épült a RÁBA filmszínház.”
Az 1960. november 6-án tartott átadási ünnepségről így írt a Kisalföld napilap aznapi száma: “November 6-án a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójának
tiszteletére rendezett díszünnepséggel megnyílik Győrött, az Árpád út 35. szám alatt az új győri mozi. A díszünnepséget Bittman Ernő az MSZMP Győr Városi Bi-
zottságának titkára nyitja meg, utána Lombos Ferenc az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Győr-Sopron megyei Pártbizottság első titkára mond ünnepi be-
szédet. A díszünnepségen a Győr-Sopron megyei Moziüzemi Vállalat bemutatja a Cannes-i filmfesztiválon díjat nyert “Ballada a katonáról” című szovjet játékfilmet.
A modern, impozáns moziépület 16 millió forintba került. A nyolcszázhuszonkilenc személyes nézőtér akusztikája és térhatása kifogástalan. A gipszmennyezetben
rejtett világítás van. A vetítővászon szélessége 12 méter 20 centi. A nézőtér légfűtéses.”

A győri Rába filmszínház épületeA mozi előtti utcakép (forrás: Régi Győr)
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A II. Világháború után - A mozi aranykorának kezdete

A hatvanas években, mint mindenhol Magyarországon, városokban és falvakban is gombamód szaporodtak a mozik, mint a népszórakoztatás új eszközei. A
történelmi hűség kedvéért fontos megjegyezni, azért lehetett ez így, mert még nem indult el a televíziózás. A televízió még bölcsis korát élte, aminél két hazánkfia
is dadáskodott nemzetközi terepen (Tihanyi Kálmán és Mihály Dénes). „A magyar televíziózás története 1954. január 20-án kezdődött az M1, Magyarország első
televízióadója kísérleti adásainak beindulásával. A Magyar Televízió (MTV) 1953 és 2015 között működött önállóan magyar nemzeti közszolgálati televíziós intéz-
ményként. (Wikipédia)” De még sokáig nem tudta megtörni a mozi varázsát – nagy képméret, előadás előtt és után közösségi élet. „A 20. század végére a televízió
a legnagyobb hatású tömegmédiummá vált világszerte, ám a 2000-es évek első évtizedétől az internet széles körű elterjedésével jelentősen vesztett erejéből. (Wi-
kipédia)” Mindezeket azért gondoltam tömören összefoglalni, hogy átlátható legyen, hogy az internet gyors terjedésével hogy vesztik el fokozatosan pozícióikat
eme klasszikus filmközvetítő, terjesztő fórumok. A filmterjesztés területén Győrött is eme folyamatok zajlottak, zajlanak, mint a világ minden részén.

Győri mozis anzix

A film frontvonalban munkálkodóiról – filmesekről, stúdió-, mozi- és fesztiválvezetőkről, filmdiplomatákról – időről-időre tudósított a sajtó. Ők adták a győri film arcát
- de közben jól tudjuk, hogy
a háttérben is számos fon-
tos személyiség munkálko-
dott, akár a filmterjesztés,
akár a technikai hátterek
működtetése és javítása te-
rületén.
A 60-70-es években a
MOKÉP győri kirendeltség
vezetője Turbuk István volt,
aki lelkes amatőrfilmes mi-
volta mellett később Budapesten a MOKÉP egyik vezetője lett, és a „társadalmi
filmforgalmazás” (iskolai oktatófilmek, Balázs Béla Stúdió filmjei, stb.) kialakításán
munkálkodott. Később az új technika, a videó forgalmazást/kölcsönzést irányította. 
A megyei filmterjesztés fő embere Erdélyi Veronika „Vera” volt, aki a Megyei
Moziüzemi Vállalatnál, majd a Rába-Cinema Kft-nél dolgozott, megszűnte (1999)

után magánvállalkozóként folytatta. Férje, Erdélyi Vilmos „Vili” pedig a Rába
mozi üzemvezetője volt, megszűntéig. Vera elődje Port Árpádné volt. 
Ha már a Megyei Moziüzemi Vállalatnál tartunk, első igazgatója Baranyai
Gábor volt. Baranyait 1982 januárjában Dr. Szabadosné Lengyel Veronika
váltotta, aki közlekedési balesetben hunyt el (1938-1994). Őt a rendszerváltás
után Tóth Erzsébet, majd személyem követte. A vállalat kft-vé való átalakítása
után Rába-Cinema Kft-ként folytatta tevékenységét. Dr. Szabadosné Lengyel
Veronika és Kovácsné Koch Éva - Győr legendás népművelője - részt vállal-
tak a Mediawave Fesztivál elindításában. 
Engyel Antal „Tóni” volt a klasszikus győri mozizás nagy és civil túlélője. Ko-
rábban a főiskolai mozit üzemeltette. A rendszerváltás után 1994-ben indította

el a Lloyd mozit, a Lloyd Művelődési Ház épületében. Sok évre ő adott helyet a Mediawave Fesztiválnak is. Az első győri pláza és benne az első vidéki multiplex
mozi 1999-es megnyitása után a klasszikus szélesvásznú belvárosi nagy mozi (a Rába mozi) feladta a küzdelmet és „bedőlt” - de megjegyzendő, hogy elsősorban
a városi és megyei önkormányzat huzakodása és háttérbiznisze okán, a Lloyd mozi kitartott és maradt az egy egyetlen klasszikus belvárosi mozi Győrben - egészen

2007-ig.
Győr másik ikonikus belvárosi mozija, mint már írtuk, Apolló néven kezdte
1912-ben, majd a II. világháború után Aranykert, később Vörös Csillag néven
folytatta. A rendszerváltástól (1990) Csillag mozi néven működött 1992 végi
bezárásáig. Nagy Péter (aki 1984-1989 között a Rába mozival való összevo-
násáig volt üzemvezetője) elmondott pár dolgot az ő időszakáról. Pétert egyéb-
ként inkább újságíróként és a Reflex Környezetvédő Egyesület aktivistájaként,
a pápateszéri vízimalmok kutatójaként és nem utolsósorban muzsikusként is-
merik a győriek. Fehérvári Alfrédné, a híres focista felesége volt a helyettese,
a mesemozit a sokak számára bizton emlékezetes Endrédiné (Piroska néni)
pátyolgatta. A gépészek dojenje pedig Erdős István „Pista bácsi” volt, valamit

itt teljesedett ki szakmailag Weicher Ede, Pingiczer Csaba, Káldy Árpád, Bakonyi Tamás, Dérfai Ferenc, Krausz András, Steingart István és Módi László.
Weicher Ede (1935-2015) nem mellékesen amatőrfilmes is lett, 15 filmjét a könyv szerkesztése során kaptuk meg özvegye jóvoltából, és sikerült digitalizálni, a
könyv internetes verziójában megtekinthető lesz.

Káldy Árpi bácsi a Csillag mozi megszűnése
után a Rába moziban, majd annak megszűnése
után nyugdíjazásáig a Rómer ház Hrabal mozi-
jának vezető gépészeként dolgozott. Utóbbi mo-
ziban már nemcsak „egyszerű” – a közönségtől
elzárt - gépész volt, hanem a hely reklámozója
is. Vetítések előtt és után hosszan elbeszélgetett
az érdeklődőkkel, saját szemüvegén át ajánlotta
az aktuális filmeket. A Rómerbe járók nagyon
szerették természetes kedvessége miatt. A Ró-
merben érte el a nyugdíjas kort, amire kis ünnep-
séget rendeztünk és a pincemozit átneveztük
Káldy teremmé. Ott árulta el, hogy hosszú gé-

pészpályafutása alatt a hatvanas évek filmjeiből kivágta kedvenc jeleneteit és ösz-

A Rába mozi nyitóünnepsége (1960)

Mozis csoportkép – balszélen Weicher Ede

406



szeragasztotta belőle a saját hangulat, életérzés filmjét. Unszolásunkra aztán le is vetítette és szerencsére Szokó (Szolnoki József) kamerája rögzítette is ezt,
amelyet beépített miniportréjába (Árpi bácsi, a mozigépész). Pár gondolattöredék a portréból, amelyek a film vetítése közben hangzottak el: „Az volt a mozi aranykora,
egy kicsit nosztalgiás kor számomra. Remélem az akkoriak ráismernek belőle arra a korra, amikor még fiatalok voltak. Aki akkor még nem élt, annak pedig meglepetés
lesz… Mindig azt szoktam mondani, ha egyszer a 60 évet elérem, akkor ifjú nyugdíjas leszek… Minden azon múlik, hogy telik az ember élete, hogy tud-e jó barátokat
szerezni, akikkel szívesen van együtt. (Közben fűzi be a filmet.) Azt hiszem kezdődhet az előadás… Ebbe csöppentem bele, ezt hozta a sorsom, ennek áldoztam
30-40 évet. De megérte, mert sok újszerű dolgot láttam, hallottam, és mindig tudtam haladni az ifjúsággal, és ami a lényeg, hogy az előrelátás, haladás mindig
adott volt számomra… Minden ember lelkére ráhatással van a film és jó esetben kedvező a lélek számára, ha nem, akkor azt ki kell dobni… Örülök neki, ha a néző
azt mondja, hogy ez egy jó film volt. Megkapta azt, amit várt. De ha a néző visszajelzése az, hogy nem volt jó, az sem az én hibám, hanem a filmé. Akkor a film ke-
serűséget okoz, rosszak az éjszakák, nem nyugodt az éjjel… (Kifut az utolsó filmkocka.) Ennyi volt, itt a taps, vége a filmnek. Köszönöm.”
Ahogy Nagy Péter elmondta, a Vörös Csillag gépészei számítottak a rangosabbnak, mert a később induló Rába mozi (1960) gépészeit is ők vizsgáztatták. A Rába
mozi gépésze volt még Horváth Vince, és beugrósként Velicsányi Zoltán, aki később a Lloydban és a Rómer házban is dolgozott. Káldy Géza, majd Cseh Ferenc
a szabadhegyi Petőfi mozi gépésze volt. ??? Péter bácsi a Gorkij mozié. Ma már nehéz elképzelni, de Győrben mozi működött az Ifiházban, a Tanítóképzőn, a
KTMF főiskolán és még vasútmozi is volt. A vándormozisok is sok egyéb helyszínen vetítettek (lakótelepek, üzemek, iskolák).
A gépészek között voltak akik „vándormozis”-ként kezdték. A vándormozisok hordozható 35 mm-es, szélesvásznú géppel járták a megyét és olyan falusi és városi
kultúrházakban és iskolákban vetítettek, ahol nem volt fix vetítéstechnika. Mert azt is kevesen tudják ma már, hogy a 60-70-es években a falvak többségében volt
16 vagy 35 mm-es vetítőtechnika, mint a népszórakoztatás fontos eszköze. Majd lassan a televízió elterjedése ölte meg eme falusi vetítőhelyeket. Két vándormozis

vetítő csoport volt: Bécsi Tibor és Bécsi István, de Weicher Ede és Horváth
Vince is itt kezdte, majd később a Rába mozi gépészei lettek.
A Rómer ház Hrabal mozijának, Káldy Árpád nyugdíjazása után Berta László lett
a gépésze, majd a két termesre bővülés után Szeredi Csaba is beállt a sorba. A
Hrabal mozi „üzemvezetője” – bár az ő szerepük sokkal tágabb volt a mozi üze-
meltetésénél, valójában a Rómer ház minden programját „igazgatták” -, az 1999
őszi indulás után Kádár Sándor és jómagam let-
tünk, majd 2006 körül átadtuk Hajnal Zoltánnak
az üzemeltetést. Hajnal Zoli filmesként is jeles-
kedett, több helyen felbukkan e kiadványban.
Berta Laciról külön is illik, érdemes megemlé-
kezni. Ő volt az 1973-ban átadott és 2016-ban
lebontott legendás győri ifiház technikusa a 70-
80-as években. Maga is legenda lett hamarosan
jó fülű hangtechnikusként. Különösen mi, akkori
amatőrből függetlenné váló győri filmesek kö-
szönhettünk neki sokat. Az ifiház által 1986-ban

vásárolt első videókamerát ő kezelte, ami akkor egy féltve őrzött kincsnek számított. Nem adták oda akárkinek, csak külön igazgatói engedéllyel. Persze Laci
titokban maszekolt is vele, ő rögzítette az ETO meccseit. Amikor nem ért rá megkért engem és valószínű más filmeseket is, hogy helyettesítsük. Jó kapcsolatba

kerültünk vele és emiatt titokban szinte bármikor hozzáférhettünk a videókamerához. Ami nagyban növelte film-
készítési képességünket, mozgékonyságunkat, hiszen a rendszerváltás előtti zavaros és izgalmas időkben,
nagyjából 86-tól, már egyre gyorsultak és szaporodtak a nem szokványos események, amelyeket Laci sege-
delmével többségében tudtunk rögzíteni. Sok – ma már tudottan történelmi jelentőségű – esemény akadt így
horogra. Rendesen megüthette volna a bokáját értünk, ha kiderül, hogy ő áll a háttérben. Aztán mikor átszer-
vezés folytán kikerült az ifiházból (kirúgták), veszélybe került a megélhetése, de sikerült a Rómer ház mozigé-
pészeként alkalmaznunk. Már előtte is rendre dolgozott a Mediawave Fesztiválokon. A könyv anyaggyűjtése
közben kerestem és szerettem volna egy videóinterjút készíteni vele a közös „kalandokról”. Már a telefonban
elkezdte lelkesen mondani, de leállítottam, hogy „ne most mond el, hanem a kamerába”. Erre rá pár hétre vá-
ratlanul elhunyt, történetei sajnos örökre elvesztek.
Az, hogy e nagy számú mozi gépei állandóan működjenek a 60-70-es években komoly karbantartó és javí-
tócsapat állt a háttérben. Németh József volt az „utolsó mohikán” közülük. A Rába mozi és Rába-Cinema Kft.
1999-es megszűnésével vele múlt ki a moziműszerész szakma a megyében. Ő 1967-ben kezdte, akkor Varga
László volt a csoportvezetőjük. Munkatársai voltak Dudás Attila, Fazekas János, Hartai Ferenc, Skálát

László, Szabó András és Szabó Péter. Bizony a rengeteg mozigéphez kellett a karbantartó szakember. 

MEGYEI MOZIS ANZIX

A falusi filmszínházakról - Áll-e még az a kis mozi? (Kisalföld K2 melléklet, 2016.11.12.)
Vajon miért szerettek a falusi nézők elöl ülni a sokorópátkai moziban a hatvanas években? Miért kellett megjelölni a Mokép győri kirendeltségének a kópia szexje-
leneteit? S mi miatt könyörögtek a bőnyrétalapi fiatalok, ha meztelen rész jött a nyolcvanas években? Az idézett cikkek a Kisalföldből származnak. Laczó Balázs

A falusi és a városi „keskenyfilmes" filmszínházak ideje szinte igaz se volt, de
van olyan falu, ahol '85-ben nyitották, s olyan is, ahol 1970-re bezárták a mozit.
Ha pedig a nézők arányát vesszük a lakosság egészéhez mérve, akkor azt a
„tortaszeletet" bármelyik multiplex megirigyelné, hiszen a többség minden héten
eljutott moziba, bármit is adtak.

Mindent túlberreg a vetítő 
A hátsó sor általában jobb volt, mint az első, ám nem így Sokorópátkán, ahol a
vetítőgép bent volt a nézőtéren, és nem külön fülkében üzemelt. A villany leoltása
után olyan berregésbe kezdett, hogy hátul szinte semmit sem lehetett hallani, s
a korabeli újság szerint épp ez adta az izgalmat. A tekercs néhány percig tartó
cseréjét néhányan mégis méltatlankodva fogadták, a férfiak kiszaladtak egy ci-
garettára, s volt mód azon töprengeni, hogy miről szól a film. A leckét rendszerint
az olasz alkotások adták fel, mert nem mindig derült ki, hogy a nők veszeked-
nek-e, vagy csak a makaróniról csevegnek. (Rossz a mozi, de azért szeretik,
1961. november 25.) 

Horváth Vince, Káldy Árpád, Velicsányi Zoltán a Rába mozi gépházában, köz-
vetlenül a bezárás előtt (1999)

Hajnal Zoltán és Balaskó Attila a Mediawave fesz-
tiválon (1999)



Piedone Zaporozsecen érkezik 
A szélesvásznú mozik száma is emelkedett azért, nem csak a „keskenyeké". Míg Győr-Moson-Sopronban 1945-ig csak 6 volt belőlük, addig a szocialista sikerpro-
paganda szerint 1961-re 26 nyílt (Bővítik és szépítik megyénk filmszínházait, 1961. augusztus 15.), 1978-ra pedig már 40. Persze a kis mozik sorba rakott, kényel-
metlen székein ülők jobbára mégsem a 35 milliméteres, hanem a 16 milliméter filmszélességű műveket láthatták, s az ilyen felszereltségű mozikból 78-ban 120
működött megyeszerte. (Gyerünk a moziba be!, 1978. november 29.) De például Bőnyrétalapra, akárcsak Dunaszegre vagy a győr-szabadhegyiek számára kultikus
Petőfi moziba, már 1962-ben bevonult a normál film. 
A bőnyrétalapi mozit a még élő Ország József működtette. A 84-ben megszűnt filmszínház „mozis bácsija" nem elégedett meg azzal, hogy a megyei vállalat által
köröztetett kópiákat elcsípi. Kapcsolatainak köszönhetően a bőnyiek és rétalapiak néha előbb láttak egy filmet, mint a győri Vörös Csillag közönsége. A régi filmeknek
is volt keletjük. S mert a moziba járó téeszdolgozók közt sok volt a tűzoltó, többször levetítette nekik Jóska bácsi a Pokoli tornyot. A 40 meg 100 kilós kópiákat a
gépész saját Zaporozsecén hozta el, mondjuk Nagyszentjánosról.

Játssza újra, Jóska bácsi! 
A szakma elsajátítására ott volt az évente induló tanfolyam, de a jó mozigépész szerette is a közönséget. A délutáni előadás ezért aratás idején este hétre tolódott,
a későn érkezőket pedig megvárták a kezdéssel. 1981-ben 8790 nézője volt a bőnyi mozinak (Filmalkotások negyven kiló fölött, 1982. március 25.), s ha nem jött
el legalább 16 néző, akkor nem volt vetítés. 
Érdekes ellentmondás, hogy a multiplexekben két nézőnek is leadják a produkciót. És ha a fiatalok szépen kérték, akkor Jóska bácsi visszatekerte a meztelen
részeket - árulta el nekünk 25 évvel később. (Akkor és most, 2007. április 16.) 
A hetvenes évek erotikája a Kálvária utcában, a Mokép öt megyét ellátó győri kirendeltségén is gondot okozott. Így mesélte ezt akkor a műszaki ellenőr: „Szerencsére
ma már nagyon ritka a kópiák szándékos megrongálása, ami régebben bizony gyakori volt. Kivágtak képeket a filmből, főleg a szerelmes jeleneteket. Ma ez
lehetetlen, mert a »kritikus« részeket megjelöltük, s kockáról kockára elszámoltatjuk vele a gépészeket", bírság terhe mellett. Egy kópia elvileg 200-szor vetíthető
le, de jellemzőbb volt, hogy 120 után már karcos lett a szalag, mert azért ezek a szeretett kis mozik nem voltak a legjobb műszaki állapotban, s nem is ültek mind-
egyikben szakképzett gépészek. 
A Kálvária utcában egyébként ekkortájt általában 800 filmet őriztek egyszerre 1650 darab kópián, amik jókora vasdobozokban jutottak el a havi műsortervet adó
falvakba. (Forgalomba hozza a Mokép, 1975. szeptember 10.)

A hitközség és a Szupersztár 
A kis mozik rendszerint a művelődési házzal egybeépülve nyitottak. Ott volt például a téti kultúrház, amit előtte inkább csak télen használtak a színjátszók és
táncosok. A mozi egy kriptaszerű kis helyiségben működött, de 1961-ben megkapta a nagy termet s kész volt a 400 fős nézőtér. A bősárkányi Petőfi zöld műanyag
burkolata is meghitten emlékeztethette az idősödőket a valaha bálteremnek készült helyiség átalakítására és persze 1961. július 6-ra, amikor levetítették ott az első
filmet. 
Az olajos padló sajátos szaga ma is sokakban él. Ilyen volt a győri Kultúrház utcai kis mozi is. Krisztina a szentiváni helyiséget idézte fel, ma is meglévő épületével,
ahol „szenes kazánnal fűtöttek és akkora füst lett a nézőtéren, hogy néha ki kellett üríteni". 
„Rábacsanakon is volt mozi” - fűzte kérdésünkhöz a Facebookon egy hölgy. „A Jézus Krisztus Szupersztárra rózsafüzérrel ült be a templomdíszítő bizottság" -
mesél a rockopera filmváltozatának fogadtatásáról, amit Győrben 1983. június 30-tól vetítettek, és majdnem két hónapig vándorolt a megyében. 
- Egy Piedone-filmre nagyon sokan beültek, de az E. T., és a Jedi visszatér azt jelentette Győrsövényházon, hogy a kilencszáz fős falunak a kilencedrésze moziba
ment. Pótpadokat kellett behozni - emlékszik Gábor. Az említett filmszínházat az idősebbek még a Fő utcai Ady moziként ismerték, de a Csillagok háborúja már az
új moziban ment. Ahol a szombati előadást vasárnapra tették át, ha elszakadt a film. 
- Minket az öcsémmel a nagymamám vitt el egyszer a téti moziba, a Predatorra, akkor ötödikes lehettem - emlékszik Csaba. - A hátsó sorban a falu nagyszájú ti-
zenévesei kommentálták, hogy mit csinálnának másképp azzal a „randa fíreggel". A mama végigülte velünk, s a végén csak ennyit mondott: „Bolond filmeket
csinálnak ezek." 

JÖN! JÖN! 1962-BEN

A megyében a Rocco és fivérei aratott 1961-ben nagy tetszést, csak a Rábában 30 ezren látták. Hasonló sikere volt a Nyolcvan nap alatt a Föld körül című filmnek, a
szovjet Tiszta égboltnak, a magyar Dúvadnak és a Katonazenének. A 62-es év első sikere a Felmegyek a miniszterhez című filmhez fűződött, a Vörös Csillagban feb-
ruárban több mint 10 ezren nézték meg. A tavaszra várt nagy film pedig az Egy asszony meg a lánya lesz Sophia Lorennel. (Filmek és számok, 1962. március 15.)

A falusi filmszínházakról 2. rész - A rossz mozi is jó mozi (Kisalföld K2 melléklet, 2016.11.19.)
Ha a kis utca sarkán, vagy a lélekharang mellett újra kinyitna a kis mozi, ön beülne hétről hétre? Emlékszünk, mennyi volt a jegy? Milyen volt a kép- és a hang-
minőség, a nyikorgó szék és az olajos padló? Vagy az ön előtt ülő úr széles válla? Laczó Balázs

- Tíz nézőnek kellett összejönni a szabadhegyi moziban ahhoz, hogy elkezdjék az előadást - mondja Kozma Endre, aki 1977-től egy évtizedet élt a győri városrészben.
- Toboroztuk az embereket, ismerősökhöz csöngettünk be, és jártuk a környéket. Olyan nem volt, hogy nem szedtük össze a tíz embert. De a sikerfilmek telt házasak
voltak, ott ültek a szovjet katonák is - meséli Endre. 
- Nálunk apu volt a mozigépész - mondja a rábacsanaki Pozsgai Kitti. - Felnőttek szórakozása volt a mozi, minket még a Bud Spencer-filmekre sem engedtek el,
mert „durvák" voltak. Apu az aratásnál dolgozott gépészként, és amikor munkából jött be a moziba, én hoztam neki szendvicset. Azután egy szinttel lejjebb, „a
lőrésen" titokban végignéztem a filmet - idézi fel a nyolcvanas éveket Kitti. 

GYŐRI FILMSZÍNHÁZAK 

Nemcsak a Rába és a Vörös Csillag működött a győri belvárosban. A Baross úti
Petőfiben (Árpád úti sarok, későbbi kaszinó) 2 forint 50 fillér volt a legdrágább
jegy - idézte fel valaha a múltat néhai kollégánk, Pass András. A Bajcsy-Zsilinszky
úton is volt kis mozi, ahol később gyermekkönyvtár működött. S szinte „házi mo-
zinak" számított a családias filmszínház a Szabadsajtó utcáról nyíló első emele-
ten. A szűk helyen néha felborult a jegykiadó asztal a tolakodásban. (Elfelejtett
filmszínházak, 1994. április 28.) 

Mindegy, hogy milyen, csak legyen! 
Kis mozik, kopott és kedves kis mozik! Az ötvenes évek még dübörögve hirdették
a falusiak új és egyetlen szórakozási lehetőségét, szaporították a művelődési
házakba varázsolt filmszínházak számát. De 20 évvel később már kevesebb op-
timizmussal is beszélhettünk erről, „koncepció nélküli mozidömpingnek" nevezte
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az időszakot Maróti Zsuzsa a Kisalföldben (Mozihálózat falun, 1974. augusztus 9.). Mert a régi szemlélet az volt, hogy minden falunak legyen mozija, mindegy,
hogy milyen. Aztán sorban nyitották és zárták őket a hatvanas-hetvenes években, s bármilyen szentimentálisak is vagyunk azzal a 156 filmszínházzal, ami 1974-
ben a megyében működött, azok közül 29 volt a normál mozi. A többi csak 16 milliméteres filmet tudott vetíteni. Sok helyen fűthetetlen hodályt nyitottak, csapnivaló
akusztikával, vízszintes padlóval. Na és a szimpla, sorba rakott székek recsegésével-ropogásával teljes a kis mozik emléke, bár ettől még lehet szép. 

Lóhalálában a másik tekerccsel 
Ahol nem volt mozi, oda vándorgépész ment, rendszerint normál filmes vetítővel. Tehát ekkor azok a falvak jártak jobban, amelyeknek semmilyen mozijuk se volt,
mert ahol csak 16 milliméteres filmeket tudtak vetíteni, oda nem küldött vándorgépészt a moziüzemi vállalat. Ki akart volna utána „keskeny moziba" járni? 
- A normál filmek között több volt a színes, nem kellett szünetet tartani a cserénél, és jó pár filmet le se tudtak vetíteni „keskeny moziban" - magyarázza a moziüzemi
vállalat volt gépésze, Horváth Vince. Ehhez egy adalék: 74-ben a megyében játszott filmek 80-90 százalékát adta ki a Mokép keskeny kópián is, nyilván nem a leg-
jobbakat. (Forgalomba hozza a Mokép, 1974. szeptember 10.) 
- Mi vándorgépészként is két normál vetítővel jártunk, nem kellett megszakítani a filmet. Jártunk Soprontól Balfon át Kapuvárig, az egész megyét Győrből látták el.
Aztán a végére már mindenhol volt fix mozi, és nem volt szükség vándorgépészekre - emlékszik Horváth Vince, aki 1967-ben sofőrként kezdett a moziüzemi vál-
lalatnál. Kitanulta és megszerette a gépet. 
- Volt, hogy amit itt vetítettünk, azt másnap Pannonhalmán kellett játszani, ezért este kirohantam a kópiával a vasútra, feladtam, másnapra odaért. Az Egri csillagokra
annyi iskola jelentkezett be, hogy a megye két normál mozis vándorgépésze egyszerre vetítette: egyikünk Kapuváron, másikunk a szomszédos Vitnyéden. Talán
háromnegyed órás eltolódással játszottuk, és ugye körülbelül húszperces egy tekercs. Ha az egyik lement, már autóztunk is vele és hoztuk vissza helyette a másikat.
Majd az első tekercsnek is vissza kellett vándorolni, mert este újrajátszottuk. Azt szerettem, amikor özönlött a közönség. A jegy négy forint volt, később, úgy emlék-
szem, sokáig nyolc-tíz forint - mondja a nyugdíjas mozis.

Kicsi a fal, nagy a kép
A kismozis vetítésnél a legtöbb gondot az alacsony belmagasság okozta, volt, ahol a felirat először nem látszott, mert kicsi volt a fal.
- Ilyenkor az optikával csináltunk kisebb képet, de ahol nagy fal volt, ott kiváló, hatméteres képeket is vetítettünk. A hangra kényes voltam, mert az üvöltést nem
bírom. Mindig beálltam vetítés előtt a terem sarkaiba, hogy tudjam, mit hall a néző, nem volt elég nekem a gépház ellenőrző hangszórója. A mai mozira panaszkodnak
is, hogy túl hangos, bár én elvből nem voltam ezekben az újakban. 
- De a nézők sem a lövöldözős filmekért voltak akkor oda, a szórakoztató filmeket imádták, meg az indiánosokat. Épp egy indiánost vetítettünk az egyik kis faluban,
a végén az egyik bácsit csak az érdekelte, hogy milyen szépek voltak a lovak. Nem is figyelte, miről szól a cselekmény, de „ezeket a szürkéket még sokáig elnézte
volna". 
- De nem lehetett csak kalandfilmeket meg vígjátékot vetíteni, hiába mondták nekem, hogy „jó filmeket hozzál, Vince". „De hát értsétek meg, nem rajtam múlik."
Muszáj volt vetíteni a szovjet, a lengyel meg a csehszlovák műveket is, persze nekem volt előnyöm abból, hogy a mozivállalatnál dolgoztam és rimánkodhattam
egy filmért - meséli.

Szemerének mozi kell 
Amikor a vándorlásnak vége volt, a győrszemerei Horváth Vince életútja hazavezetett, mert 1985. március 1-jén megnyílt a szép új mozi a mostani polgármesteri
hivatal mellett. Az első itt ünnepelt április negyedikei tanácsülésen természetesen a Talpalatnyi földet vetítették. (Mozi nyílt Győrszemerén, 1985. március 15.) A
falu nem ekkor ismerte meg a filmvásznat, már az ötvenes évektől '79-ig adtak műsort a kastély egyre szűkülő helyiségében, s hat évnél tovább nem bírta mozi
nélkül a község, hiába volt színes tévé. A tanács a régi bolt helyét nézte ki, felújította, fűthetővé tette, gépházat adott hozzá, a mozivállalat meg hozta a felszerelést
és nem kellett bérleti díjat fizetnie. Inkább örült a falu, hogy újra van mozija, egészen a kilencvenes évek első feléig. A ház ma közösségi tér, de még megvan a régi
vetítő valahol a pincében. 
- Biztos vagyok abban: ha most kinyitna a mozi, megint bejönnének. A Bud Spencer-filmre nem fértek be nyáron este nyolckor, könyörögtek, hogy hadd nézzék
állva. Nem lehetett, megfulladtunk volna. A feleségem volt a pénztáros, mondtam, hogy kérdezze meg a nézőket, hogy mit szólnak hozzá, ha levetítjük tízkor is. Azt
az ujjongást soha nem felejtem el. Újra megtelt tízkor a mozi. 

A Vörös Csillag moziról - Amit tényleg filmszínháznak hívtak (Kisalföld K2 melléklet, 2016.11.26.)
Egyszerűnek tűnhetett elvenni 1990-ben a „Vörös" szót a „Csillag" mellől, mégsem vált be, a valaha volt Apolló mozi Vörös Csillag maradt a köztudatban. Vajon
milyen színű volt a felgördülő függöny? Nagy Péterrel idéztük fel az emlékeket, aki 1983-tól 1989-ig igazgatta a mozit. Laczó Balázs

Emlékszünk-e a nézőtérre? 
A vászon előtti függöny zöld volt. A nézőtérre hátul és oldalt két-két lengőajtó vezetett, ezek még megvannak a milliónyi szorítást őrző gombkilinccsel együtt. Az
épület 2002 óta a Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet imaháza, nekik köszönhetően jutottunk be az ismert falak közé, ahol 1992-ben megszűnt a „Csillagra" átkeresztelt
filmszínház (forrás: Győri Szalon.hu).
Nagy Péter szerint a leghátsó sor volt a „lábkinyújtó", fenntartott helyekkel. Sok fiatal az olcsó 2. és 3. sort szerette, ahonnan lehetetlen volt átlátni a vásznat.
Mögötte a 7-8. sorig tartó részt azért nem kedvelték a nézők, mert nemhogy nem lejtett, de egy „hullámvölgy" miatt még emelkedett is. Ettől hátra viszont már felfelé
rendeződtek a sorok. S az idősödők arra is emlékezhetnek - mondja Nagy Péter -, hogy a hatvanas évek elején egyedülálló és romantikus erkélye volt az 1909-ben
épült Apollónak, csak a jobb oldalra tervezték s a vászonig nyúlt. 

Mi emlékeztet a mozira? 
Szinte minden. Még a műsorvitrineket is meghagy-
ták, amitől jobbra régen kézzel festett műsorpla-
kátok borították a vörös téglát. Az aula jobb oldalán
ott a pénztár és a ruhatár helye, a nézőtér mennye-
zetén a sok domború motívum, a falban a világító
dizájnkocka. Ma a helyiség fényesebb a hat tető-
ablak miatt, s egy zárt erkélyt is beépített hátul a
baptista gyülekezet. És még egy örökség: a hátsó
falban látunk egy dobozt, amin hajdan az alsó sze-
mélyzet beszélhetett a két gépésszel. Ha egy néző
például stikában rágyújtott, a mozigépész fentről
kiszúrta, s leszólt a jegyszedőnek, aki kivezette a
dohányzót.

Volt-e rivalizálás a Rábával?
Persze, de inkább szakmai alapon, hiszen 1960-



tól a megye első számú premiermozija a Rába lett, jóval modernebb épületével, kétszer akkora nézőterével. 
- A sikerfilmeket is ott mutatták be, ám ha egy kevésbé népszerű művészfilm megjelent - lásd Szörnyek évadja vagy az Én kis falum -, annak a Bisinger sétányon
volt a premierje - emlékszik Nagy Péter. S ha már kiástuk a csatabárdot: a modernséggel szemben a Vörös Csillagot nosztalgia övezte: a régi győrieknek ez maradt
az első számú filmszínház, s megvárták, amíg egy sikerfilm ideért. 
- A Rábában is kíváló gépészek dolgoztak, de talán nem sértődik meg senki: a szakma legeslegjobbjai itt voltak: Erdős Pista bácsi, Káldy Árpád. A mozigépészek
továbbképzését is nálunk tartották - meséli a volt vezető. 
S akik a telt házas Macskafogón vagy a 101 kiskutyán ültek, azok tudják, hogy '82 őszétől gyerekeknek is eltörölték a dolgozó szombatot. A mozivállalat pedig gye-
rek- és ifjúsági filmekből álló sorozatot indított szombatonként, a középiskolásoknak a Rábában, a kisebbeknek a Vörös Csillagban vetítettek. 

Mikor ért ide a film a Rábából? 
Csak az került át, ami nem futotta ki magát a Rábában, onnan rendszerint Sopronba vitték, s mondjuk egy hónappal a premier után landolt a Dimitrov sétány 6.
szám alatt. Nagy ritkán fordult elő, talán az E. T.-nél - mondja a volt igazgató -, hogy egy időben kellett vetíteni a két győri moziban, tehát félórás eltéréssel kezdtek
és a 20-25 perces tekercsekkel rohamtempóban értek át a filmszállítók egyik helyről a másikra. 

A MESEMOZI  

Az 50 személyes termet 1975. július 3-án nyitotta meg a megyei moziüzemi vállalat, a Vörös Csillag főbejárata mellett kapun kellett bemenni és szűk lépcsőn jutottunk
fel a terembe. Az egyórás előadások előtt és után szakképzett óvónő foglalkozott a gyerekekkel a könyvekkel és játékokkal teli meseszobában. A kis mozit 1987
januárjától szorította ki a pár hónapig működő videomozi. 

Mit csináltak a meztelen részekkel?
Már utaltunk rá, hogy a Mokép megjelölte a „kritikusnak" nevezett részeket, így a kópiák egyik oldalán a hangcsík húzódott, a másikon egy vörös csík. Meg kellett
előzni, hogy valaki kivágjon egy felnagyításra és üzletelésre alkalmas kockát, s bár egy volt gépész nemrég azt mondta nekünk: kizárt, hogy ilyet bárki megtehetett
volna, a Mokép illetékese 75-ben állította, hogy kellett az óvintézkedés. Egy másodperc 24 filmkockából állt, így egyetlen kocka eltűnését a néző nem veszi észre,
nem úgy, mint Erdős István, aki Nagy Péter szerint nagyítóval számolta át a kritikus szakaszokat és kész volt négy helyre jegyzőkönyvet küldeni a hibáról. 

Mire szolgált a színpad? 
Számos előadást és ünnepséget tartottak, például november 7-én. 
- Gondot okozott, hogy a magyar és a szovjet himnuszt egymás után kellett lejátszani, méghozzá megszakítás nélkül, mert tíz másodperc után egy moziban már
csapódnak a székek, az emberek leülnek. Csakhogy a magyar himnusz a lemez egyik oldalán volt, a szovjet a másikon. Ilyen gyorsan még senki nem fordított meg
a hanglemezt. 

Hideg volt vagy meleg volt? 
Légkondicionálás híján mindegyikből jutott elég, egy levélíró bírálta is a mozit, mert 20 néző számára nem fűtöttek be a négyórás Szibériáda alatt (Vacogás a
moziban, Kisalföld, 1980. november 15.). 
- Nem volt klíma. A színpad alatti rácson lehetett levegőt befújni, ez éppen most is működik - mutat Nagy Péter a hang irányába -, de ezeket ritkán kapcsoltuk be,
mert a film alatt hangos volt. A terem végében a rácsokon pedig a kokszkazán melege áramlott be, de sokszor volt valami baj az illesztéssel, s erős kazánfüsttel
lehelte be a nézőteret. 

Húzogatták a függönyt a film végén?
- Ha valakinek ilyen emléke van, akkor az - nem bántva más mozit - nem a Vörös Csillagban történt - mondja kérdésünkre a moziüzemi vállalat volt mozivezetője.
- Ezt tényleg „filmszínháznak" tekintette a huszonhét dolgozó, s ha valaki elkésett, a jegyszedő zseblámpával világított, résnyire nyitva a függönyt. A moziban a sö-
tétben ülő néző tekintetét vonzza a vibráló fény, így jöhet létre a varázslat. De ez nyomban tükörként törik össze, ha egy ajtót kinyitnak. A kisebb mozik erre talán
nem tudtak annyira figyelni, mint a Rába vagy a Vörös Csillag, ahol szent és sérthetetlen volt az előadás. 

ÉS EZT TUDTA?  

- A Hófehérke és a hét törpe c. Disney-rajzfilmben 5 rajzoló fél évig rajzolta a törpék egyperces hazavonulását. Mindegyik törpe másképp mozog. 
- A János vitézt 1938-ban - Dayka Margiték főszereplésével - Banán forgatták. 
- A Keresztapa első részében a megkeresztelt baba Sofia Coppola, a rendező lánya, aki a harmadik részben Michael Corleone kamasz lányát alakítja. 
- Az utolsó szolgálat c. filmben Jack Nicholsont Latinovits Zoltán szinkronizálta. 
- A Nyolcadik utas a halál c. film főszerepét Meryl Streep-nek akarták adni, de a színésznőnek ekkor halt meg a szerelme. 

A Rába Filmszínházról - A mozi, ahol megfogtad a kezem (Kisalföld K2 melléklet, 2016.12.03.)
Kérdésekkel kezdjük: miért bukott meg nálunk a „My Fair Lady"? Mit hívtak a Rábában rohamosztagnak? Miért nem hittek a győri mozisok először a „Rain Man" si-
kerében? Ön hol látta az „Armageddont", a Rábában vagy a plázában?  Laczó Balázs 

A Rába külső függönye bordó volt, a vásznat ta-
karó pedig szürke. Amikor kinyílt, fokozatosan
aludtak ki a fények. „Brigitte Bardot-t az első sor
jobb szélső székéről néztem. Lehengerlő volt,
ahogy elvonult előttem" - emlékszik József a Fa-
cebookon. „A Nyolcadik utas a halál című horrort
a barátaimmal néztük, csak az első sorban volt
hely. Amikor az Alien kiugrott a pasi gyomrából,
mind a nyolcan felugrottunk, majdnem feldöntöttük
az első sort" - meséli Zsuzsanna.

Ne siessünk, ez még a híradó 
A fapados első sorokat a rábások „rohamosztag-
nak" hívták Erdélyi Vilmos, a volt mozivezető elbe-
szélése szerint. Itt volt a legvidámabb az élet,
röpködtek a közbeszólások, füstölt a cigi. - Kilopták
az egyik ülőkét, s miután az elkéső csapat sötét-

410



ben bebotorkált, egyiküknek az üres hely jutott. Szegény guggolva nézte a filmet - mesélte a győri tanítónő, Finta Violetta. - Hányszor álltunk egymásnak lapulva a
kígyózó sorban, amit hátulról néha meglökött egy suhanc és a sor hullámzani kezdett. Százszor elolvastam, hogy „A nézőtérre botot, ernyőt, táskarádiót bevinni
tilos!" és „A későn érkezők ülőhelyeiket csak a filmhíradó után foglalhatják el" - idézi fel Violetta. 
- A híradóval két probléma volt - mondja Erdélyi Vilmos, aki a nyolcvanas-kilencvenes években volt dolgozója, majd vezetője a Rába mozinak. - A nézők belekalkulálták
az időbe. Kezdéskor csak negyed ház volt, és híradó alatt telt meg a mozi. A másik, hogy a premierfilmet tovább kellett küldeni Sopronnak a híradóval együtt, ami
kissé aktualitását vesztette, mire akár Kapuvárra került - mondja. 
A havi egy színes világhíradó - például az olimpiáról - feldobta a szürke belpolitikát, de a szovjet filmek bemutatását a nagy premiermozik sem úszták meg. Erről
az utcai vitrinek mesélhetnének, amiket Erdélyi Vilmos emlékei szerint egyesek csúnyán leköpködtek ilyenkor. Beszervezett brigádokra, iskolákra volt szükség a
nézőszámhoz, de az előadásszámot is hozni kellett az állami támogatás érdekében. A kötelezők miatt lehet, hogy csak napi egyszer vetíthettek le egy Piedone-
filmet, míg a kamaraterem le nem vette a terhet a nagy moziról. 

Hull a hó az erkélyről
- Képtelenség lett volna kétóránként vetíteni. Nyolcszázhuszonhárom fős volt a nézőtér, ez szombaton egy húzófilmnél durván kétezer-négyszáz ember. Volt ugyan
a Rábában vízhűtéses klíma, de ha a film után rögtön beengedjük a következő turnust, az erkély hátsó sorában elájulnak - teszi hozzá. 
Egyesek odakint várták már a film végét, az Árpád úti és az Aradi vértanúk útjai ajtók előtt, amiken csak belül volt kilincs. Készültek rá, hogy a közönség kitódul s
a jegykezelők becsukják az ajtókat. Aztán a társaságból egyvalaki jegyet vesz, besétál és beengedi a többit. Persze kisült a turpisság, ha valaki nem tudott a
jegyével leülni a helyére. 
Kisebb csínyeket is őriz az emlékezet, Adrienn mindig az erkély első sorának középső, 10-11-es helyén ült barátnőjével. Kihasználták a Rába sajátosságát, hogy
a gépház az erkély testébe épült. A 37 forintos jegyeket fecnikre szabdalták, elengedték és a filmben szállingózni kezdett a „hó". Mások hosszú sálat lógattak a
vetítő elé. 

A MOZI SZÜLETÉSE  

Az 1960-as november 7-i ünnepségen - valójában november 6-án - avatták és a Ballada a katonáról című szovjet filmdrámával nyitott. Az épületet az ÉM Győri Tervező
Vállalat két építésze - Lakatos Kálmán, Harmati János - és Borsa Antal belsőépítész tervezte, 16 millió forintba került. A Vörös Csillag kicsi volt a 80 ezres Győrnek,
először Nádorvárosban akarták az 53-as előirányzat szerint felépíteni az újat. A sarki főbejárat mellé építettek két lakóházat összesen 24 lakással, tejbárral és a Fény
presszóval. (Az új győri szélesvásznú film-színház, Magyar Építőművészet, 1962/1., Modern Győr) 

ÍGY EMLÉKSZÜNK MI 
Judit: - Az első szerelmem az „Adam's Family" előtt szakított velem. Nem nevettem. 
Tibor: - Az első hat sor volt a ”rablópáholy". 
Violetta: - Egy pongyolás néni mindig a hatodik sor szélén ült. Egy másik törzsvendég a térdét csapkodta. 
Attila: - A buszon 2 forintot blicceltünk, hogy 6-ért bejussunk az Alianre. 
Csegő: - Felülről cukor és kukorica hullott. 

Az Esőember meglepetése 
- Az erkély felett voltak a moziüzemi vállalat irodái. Amikor a „Top Gun"-ban - ami az egyik első dolby sztereós előadásunk volt - elzúgott egy F16-os, a kolléga fent
majdnem kidöntötte az iroda falát - emlékszik a kilencvenes évek elejére a volt üzemvezető. - Alábecsültük az érdeklődést, mert a Top Gunt akkor már sok éve
bmutatták Amerikában. Mellélőttünk először a „Rain Man”-nel is, napi egy előadásra vettük fel, de szerencsére időben kapcsoltunk. Mert mi először mindent szakmai
vetítésen láttunk, az ember zsinórban megnézett Pesten egy sereg alkotást, talán aznap a hatodik volt az „Esőember". És ott ült a fülhallgatós szinkrontolmács,
borzasztó unottan mondta alá a nyers szöveget. Nem gondoltuk, hogy jó lesz, aztán leszinkronizálták és a nézők szétszedték érte a mozit. Napi háromszor adtuk,
hosszabbítani nem lehetett, mert a kópiának menni kellett Sopronba, onnan Kapuvárra és így tovább - magyarázza. 
Ám amikor a pláza megnyílt, '98 szeptemberében, a két mozi egyszerre kapta meg az „Armageddont". Addig egy húzófilmre tizenhatezer jegyet adott el a Rába, a
„mérőfilmnél" ez rögtön nyolcezerre zuhant. Majd lejjebb és lejjebb, a 99-es zárásig. 

Volt egyszer egy kirakatmozi 
- Képzeljük el, milyen szép lehetett ez a mozi hatvanban. Még évtizedekkel később is, amikor már megszűnt a Mokép egyeduralma, az Intercom vagy a Duna-film
is Győrbe hozta a vendégeit, ha vidéki mozit akart nekik mutatni - emlékszik a volt vezető. És kevesen tudják, de az országban csak 3-4 moziban tudtak a 35-ös
normál mellett 70 milliméteres panorámafilmet is vetíteni. Más kérdés, hogy alig gyártottak belőle s a kísérletezés hamar véget ért. Egy volt gépésztől hallottuk,
hogy a My Fair Lady azért bukott meg Győrben, mert hiába volt a szép, homorú vászon, állítható orsófej, a kerékfogak kicsúsztak a film perforációjából, a tekercs
kiugrott és a kerék összevagdosta. Ám a szintén 7 centisre gyártott Hattyúk tava szépen lement - emlékszik Erdélyi Vilmos - és a szovjet „Felszabadítás" öt része
is, aminek első előadására a 400-as szakmunkásai jöttek el. Az ötödiknél már foghíjas volt a nézőtér. 
S végül eláruljuk, miért láttunk a kisebb mozikban ikszet a vásznon. A gépész kézzel váltott tekercset, s a váltókockát megjelölte. Erősen kellett figyelnie, nehogy
egy dialógus idő előtt megszakadjon vagy hosszú másodpercekig fehérség következzen, amit filmszakadásnak vél a közönség. És tudják, mi az oka annak, hogy
egyes filmeknél iksz helyett karikát láttunk a vásznon? Semmi. Csak néhány gépész jobban szeretett kört rajzolni. 

Eddig tartottak Laczó Balázs retromozis cikkei, előtte pedig személyes emlékeim és gyűjtéseim

Innentől jöjjenek a „Mozihíradó”-ból (Győr-Sopron Megyei Moziüzemi Vállalat szakmai lapja) kiollózottak, amelyek egy másik szemszögből mutatják meg a mozizás
háttereit, a jobb érthetőség kedvéért fűztem hozzá szerkesztői megjegyzéseket.
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A filmforgalmazás anyagi lehetőségei a vállalati gazdálkodás tükrében   

(Mozihíradó, 1986/2.)

A filmterület valamennyi ága közül a moziüzemeltetési szakmai ág van a közönséggel a legközvetlenebb kap-
csolatban. A mozilátogatók 67-70 milliós tömege fordul meg az ország filmszínházaiban (a mozik száma 1985.
évben 3745 volt), amely önmagában is jelzi a filmforgalmazó, mozifenntartó vállalatok jelentőségét. 
A filmterületet alkotó valamennyi szerv között szoros kultúrpolitikai és szakmai együttműködés, és részletesen
szabályozott gazdasági kapcsolat áll fenn. Alapvető társadalmi cél, amelynek minden érintett szerv — ágazati
besorolástól, jövedelemérdekeltségi formájától függetlenül — saját tevékenységével köteles megfelelni: a lakosság
kulturális igényének kielégítése, olyan szórakoztatás megvalósításával, amely bővíti ismereteiket a világról, a
társadalomról, önmagukról és segíti szocialista tudatuk formálását. Jelenleg a több csatornás audiovizuális kultúra
révén a változó világról több irányú hatás éri a nézőt, a lakosságot, amely méginkább szükségessé teszi az ér-
tékkategóriák szerepének erősítését a filméletben. 
A film helyzetét a mai társadalmi-gazdasági viszonyok között komplex módon, társadalmi-kulturális, gazdasági-
technikai, gyártási-forgalmazási faktorai összefüggő elemzésével lehet felmérni. Ezek közül a gazdasági-finan-
szírozási helyzet a filmterület aktuális, napjainkban sokat emlegetett témaköre. „Válságokkal küszködő magyar
filmgyártás"… „kulturális finanszírozási nehézségek" stb. az utóbbi időben gyakran hangzottak el TV-, rádiómű-
sorokban, illetve jelentek meg vele kapcsolatos cikkek a kulturális folyóiratokban. Hogy miért került előtérbe kul-
turális területen a pénzügyi helyzet, annak egyértelmű magyarázata, hogy társadalmi-gazdasági életünk
nehézségei a kulturális szférába is begyűrűztek. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy az állami költségvetés te-
herbíró képességével arányban az állami mecenatúra szerepe mérséklődött. 
Bár dolgozóink többsége előtt nem ismeretlen, e tájékoztató teljeskörűsége és több fiatal „mozis" kolléga köz-
gazdasági ismeretének bővítése céljából tartom szükségesnek megemlíteni, hogy államunk jelenleg évi 860 millió forintot fordít a költségvetésből a filmszakma tá-
mogatására. Az állami támogatás (amelyet dotáció, szubvenció néven szoktuk említeni) összege az 1981. évi szinten került „befagyasztásra", tehát nem követte a
gazdasági környezet évek óta tartó változását. A dotáció 31%-a, 267 millió Ft a filmgyártás (MAFILM és Pannónia Stúdió), 69%-a 593 millió Ft a filmforgalmazás
(20 moziüzemi vállalat) támogatására, költségeinek részbeni finanszírozása szolgál. Az utóbbiból közvetett módon részesül a MOKÉP is, a moziüzemi vállalatok
által fizetett — jegybevételarányosan megállapított —filmkölcsöndíj címén. 
A dotáció nominális szinten tartása a nehezedő gazdasági körülmények között egyre csökkenő reálértéket képvisel a költségek megtérítésében. Ennek pénzügyi
konzekvenciái évről-évre fokozódó gondot jelentenek a filmgyártásban, filmforgalmazásban egyaránt, amely 1983 évtől csökkenő nyereségben, elmaradt felújítá-
sokban, a vállalati vagyon gyarapítását szolgáló fejlesztések (beruházások) visszaesésében jutott kifejezésre. A ráfordítások növekedését a filmforgalmazásban a
mozihelyárak alakulása (kedvezmények csökkenése helyárövezetek — és helyárak változása, kiemelt helyárú filmek számának növelése stb.) sem kompenzálta.
Így például vállalatunknál az 1985. évi kimagasló forgalmazási eredmények, a terven felüli jegybevétel alakulás ellenére is csak 0,7 millió Ft nyereség realizálódott,
amely az 1982. évi eredmény 15%-a. (A három év alatt a nyereség visszaesés 85%.) Tekintve, hogy népgazdasági helyzetünkben rövid távon pozitív irányú
változásra nem számíthatunk, felvetődik a kérdés: mik a kilátásaink az 1986. évben, mit mutat az I. félévi mérleg? Érthető módon a továbbiakban elsősorban vál-
lalatunk pénzügyi-gazdasági eredményeivel, lehetőségeivel foglalkozom, amely során elkerülhetetlen az országos helyzethez való viszonyítás. 
A moziüzemeltetés növekvő költségigénye miatt 1986. évben a szükséges anyagi-pénzügyi háttér megteremtése, a vállalati érdekeltség (jegybevétel) növelése fo-
kozottabb hangsúlyt kapott. Kultúrpolitikai céljaink feladása nélkül ez csak az 1985. évben is produkált, összehangolt filmforgalmazási és gazdasági munkával, film-
érték és pénz párhuzamba állításával (sajnos a kettő nincs mindig szinkronban), és a nagyon gazdaságtalan — jelentéktelen nézőszáma alapján kulturális igényt
nem tükröző — 16 mm-es mozik megszüntetésével lehetséges. A látogatói szám szinten tartása (a lakosság életszínvonal alakulását figyelembe véve), a gazda-
ságosság és kultúra kölcsönhatásának biztosítása csak több, nehezebb munkával érhető el, amely egyúttal megfelelő filmkínálatot is szükségessé tesz. 
Vállalati kollektívánk közös célunkat megértő, hatékony, nem kis erőkifejtést igénylő munkájának köszönhető, hogy 1986. I. félévi forgalmazási eredményeink az
önmagunkkal szemben támasztott elvárások teljesítését tükrözik, mutatóink több vonatkozásban kedvezőbbek az országos helyzetnél. Az elmúlt év azonos idő-
szakához képest közel 80 ezer nézővel többen látogatták filmszínházainkat, amely több, mint 7%-os növekedésnek felel meg. (A húsz moziüzemi vállalat közül
mindössze csak kettőnél volt ennél nagyobb mértékű látogatói szám emelkedés.) A mintegy 1,2 millió főt jelentő nézőszámhoz a keskeny hálózat 20%-kal járult
hozzá, a normál (35 mm-es) hálózat látogatói részesedése 80%, itt jellemző a nézőszám növekedése is. (Országosan a vidéki moziüzemi vállalatoknál az arány
átlagosan 23, illetve 77%.) Az össz látogatón belül a filmek nemzetisége alapján az alábbi nézőszám tagozódása: 

magyar film néző 23,9 % (országosan 23,7%) 
szovjet film néző 11,4% (országosan 12,3%) 
egyéb (szocialista és fejlődő) 6,1% (országosan 5,9%) 
tőkés film néző 58,6% (országosan 58,1%) 

Filmforgalmazásunk tartalma a minőségi munka iránti igényünket támasztja alá annál is inkább, mert a filmmegjelenés a magyar filmek és filmértékek vonatkozásában
gyengébb volt az elmúlt évinél. (Erről részletes tájékoztatót kaptunk Mozihíradónk 1. számában Óvári Györgyné filmforg. ov.-től.) 
Az elvárásoknak megfelelő kultúrpolitikai arány tartása mellett a moziüzemeltetés hatékonyságát kifejező előadás kihasználtságban is megmutatkozik gazdasá-
gosságra irányuló törekvésünk. Az országos vidéki átlagnál (42,7 %) kedvezőbb, 45 %-os előadás kihasználtság természetesen nem azt jelenti, hogy minden film-
színházunkban — a körülményekhez képest — elfogadhatónak értékelhető az egy előadásra jutó nézőszám és a hozzá kapcsolódó jegybevétel. Tény, hogy egy-egy
film sikerre viteléhez többet kell tenni, mint a korábbi években, de megfelelő hozzáállással, lelkiismeretes, fegyelmezett munkával a nézőket nem csak megtartani,
de egyes területeken növelni is tudjuk. Ezzel biztosíthatjuk fő anyagi bázisunk, a jegybevétel „megtermelését". Vállalati szinten az I. félévi jegybevétel a tervezettnek
megfelelően alakult, így biztosított közművelődési akcióink, előirányzott bérfejlesztésünk, elengedhetetlen fenntartási munkáink fedezetének egyik főbb forrása. 
Az 1985. I. félévi állapothoz képest mutatkozó jegybevétel növekedés meghaladja a 20%-ot, lényegesen magasabb az országos átlagnál. Alakulását befolyásoló
tényezők között a látogatói szám és a múlt évben végrehajtott központi helyárintézkedések áthúzódó hatása mellett meghatározó jelentőséggel bír a tudatos mű-
sorpolitika. A 14 millió forintos jegybevétel 89%-át a 35 mm-es mozik termelték, amelyből az I. kategóriás filmszínházak részesedése 68 %. Eredményeink megíté-
lésében feltétlen említést érdemel a Magyar Filmintézettől kölcsönzött (meghatározott bemutatási időre korlátozott) „Elfújta a szél" című film műsorra tűzése, amely
a jegybevételen kívül a látogatói számot, az előadás kihasználtságot egyaránt kedvezően befolyásolta. A jegybevétel mellett anyagi-pénzügyi helyzetünk másik
tartópillére a dotáció, amelynek finanszírozó szerepe - a már említett csökkenő reálértéke ellenére - pótolhatatlan… (részlet - Pongrácz Gézáné gazd.ig.h.)

Szerkesztői megjegyzések:
Az írás, elemzés rengeteg fontos adatot tartalmaz a rendszerváltás előtt lassú forrongásba kezdő 80-as évek közepének mozis állapotairól. 
Az, hogy 1985. évben 3745 mozi volt az országban a jelenlegi talán százas nagyságrenddel szemben, minimum elgondolkodtató. 25 év alatt milyen mérvű leépülés
állt elő e szakmai területen. Miért is történt, történhetett meg ez? Mennyire volt a kényszerű változtatás igénye látható, érezhető már ebben az időszakban? Mit
tettek az illetékesek a folyamat kezelése érdekében? Milyen szintű és arányú volt a gazdasági és a kulturális hasznosulás ebben az időszakban? És hasonló kér-
dések vetülhetnek fel bennünk a fenti adatokon elgondolkodva.
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De idézek egy mondatot a fenti írásból, ami meglehetősen tisztán megfogalmazza az aktuális alaphelyzetet: „…társadalmi-gazdasági életünk nehézségei a kulturális
szférába is begyűrűztek. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy az állami költségvetés teherbíró képességével arányban az állami mecenatúra szerepe mérséklő-
dött.”
Azaz bátran kimondhatom, hogy az illetékes szakemberek már ekkor érzékelték a veszélyt, az ország gazdasági romlását, amely ma már tudhatóan a „gulyás-
kommunizmus” utolsó időszakának túlköltekezésével és nemzetközi eladósodásával voltak összefüggésben. Ellenben politikai okok miatt az addig megszokott,
nem valós gazdasági teljesítményre alapozott, langymeleg szocialista viszonylagos kényelmet a kormányzat tartani szerette volna. Pontosabban ekkor kezdte
kissé behúzni a gyeplőt, hogy az addig jelentős állami támogatásban részesülő ágazatok, így a megyei moziüzemi vállalatok is valamelyest próbáljanak jobban a
maguk lábára állni. Mert egy másik cikkből kiolvasható, hogy költségvetésük kb. fele ekkor is állami támogatásként érkezett. Akkor mennyi lehetett ez korábban? 
Persze ehhez tudni kell, hogy ezért az állami támogatásért a moziüzemnek számos kultúrpolitikai célt kellett kötelezően végrehajtani. Pl. magyar filmeket vetíteni,
amelyek többségében akkortájt már nagyon kevés nézőt hoztak, valamint kötelező volt a szovjet filmek módszeres és rendszeres vetítése. Mindkét tétel külön
soron szerepel az itt is olvasható statisztikákban. 
A fiatalok kedvéért le kell írnom, hogy abban az időszakban élő különböző generációk nagyon nem szerették a szovjet filmeket. Ez egyfajta zsigeri elutasítás volt
a megszálló hatalommal szemben. Személyesen én is így voltam vele, de később a rendszerváltás után rá kellett jönnöm, hogy ha a kötelező szocialista maszlagot
levesszük róluk, rengeteg volt köztük a kiváló alkotás. A szovjet filmművészet – épp a világtól való elzártsága és kirekesztettsége miatt – egészen más utakon járt,
mint a fejlett európai és üzleti alapú amerikai filmipar. Komoly filmes képzés folyt a kontinensnyi ország különböző nagyvárosaiban, profi és amatőr szinten is. Pl.
volt olyan időszak, amikor vidéki településekre telepítettek komplett 35 mm-es filmkészítő hátteret és alulról jövő amatőrök is készíthettek profi technikai minőségű
filmeket. Persze csak akkor, ha a fejlett szocialista önkontroll által jól ismert ideológiai szabályokat betartották. De ez nálunk se volt máshogy. És ezek az amerikai
független filmes mozgalommal összemérhető filmek országos terjesztést kaptak. 
Igaziból akkor értettük meg mindezt, amikor a magyar rendszerváltás (1989) és a Szovjetunió szétesése (1991) után elkezdtünk orosz és ukrán filmfesztiválokra
járni, pontosabban még előtte megérkeztek a Mediawave Fesztivál harmadik évére (1993) a friss posztszovjet filmek, amelytől elállt a szavunk. Ezek hozták meg
a kedvünket fesztiváljaikra járni. Persze a Szovjetúnió szétesése előtt nem tudtak ily szabadon fogalmazni, de azt visszamenőleg megértettük, hogy milyen komoly
és minőségi, egyúttal egyedi filmes tudás halmozódott fel az addig jól nem ismert „orosz” világban. Pedig lehetőségünk lett volna megismerni őket, épp a mozikban
rendszeresen vetített szovjet filmek okán, de a zsigeri utálat távol tartott bennünket. Személyesen nem sok szovjet filmet láthattam, mert általában ellógtam őket,
de a „Ballada a katonáról” című – kötelezően megnézetett - film mégis valahogy beégett, ma is emlékezem pár képsorára. Ettől már gyanakodnom kellett volna,
de a megszállók fele kötelező utálat távol tartott ettől.
E kis személyes emlékfüzér is jól szemlélteti, hogy milyen bonyolult és sokrétű volt a magyar ember hozzáállása a szocializmus valóságához. Ily óvatos körülmé-
nyességgel kellett a moziüzemi vállalat dolgozóinak is hozzáállniuk a mozi beinduló általános válságához és keresni a megoldásokat. A valóságos problémákat
kellő ideológia szósszal azért még ekkor is le kellett önteni, de annak örvén a valóságot is már lehetett - burkoltan - mondani.

Amit a videóról már tudunk   

(Mozihíradó, 1986/2.)

Az elmúlt évek viharos átalakulást hoztak a világ mozgóképstruktúrájában, az évszázados múltú mozi és a félévszázados televízió mellé fölzárkózott a videó, meg-
jelent a kábeltelevízió, s egyre nagyobb a realitása a közvetlen műsorszóró műholdas televíziózásnak is. Ez kihívás és feladat is egyben a hagyományos filmterjesztés
számára. 
1985 volt az első olyan esztendő például az amerikai filmforgalmazás történetében, amikor a videóforgalmazás (eladás és kölcsönzés együttesen) ugyanakkora,
sőt valamivel nagyobb bevételt hozott a producereknek, mint a mozi. Ráadásul ez spontán folyamatok eredményeképp született meg, ezért is vált szükségessé tu-
datos forgalmazás politika kidolgozása. (Ez nem jelent mást, mint azt, hogy a moziforgalmazás elsődlegességének megtartása mellett kialakították az egyéb formák
időkorlátait, vagyis, hogy videón, illetve kábeltévén mekkora késéssel lehet valamely filmet megjelentetni.) Mindez persze éles konkurenciaharcot eredményezett
a fogyasztók megnyeréséért, de mindenképpen jelentősen nőtt a nézők választási lehetősége. 
Hazánkban jelenleg ilyen átfogó rendszer kidolgozása és bevezetése még csak tervekben szerepel, de nyilvánvaló, hogy sokáig nem halasztható ez a feladat. Erre
utal például a videó spontán terjedése, a kialakult és részben szabályozatlan megjelenési formák burjánzása (pl. videó-diszkó). 
E rendszer kialakítása nem az oly sokat emlegetett „videótörvény” segítségével történhet, hanem csakis az érdekelt főhatóságok, vállalatok és kultúraterjesztő in-
tézmények együttműködésének és feladatmegosztásának kialakításával. 
Különösen igaz ez azért, mert Magyarországon a videózás jogi rendezésére nem egy átfogó videótörvényben került sor, hanem több, tematikus jogszabályban. Az
alapjogszabály a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, amely a videót (illetve a videókazettát) sajtóterméknek nyilvánítja, s nyilvános közlését (ez felel meg a korábbi
terjesztés ill. forgalmazás fogalmának) meghatározott — jogszabályokban rögzített — feltételekhez köti. Témánk szempontjából fontos tudatosítani, hogy a sajtó-
törvény szerint nincs szükség engedélyre az állami szervek működésével, gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével, valamint a társadalmi szervezetek
és egyesületek alapszabályszerű működésével kapcsolatos videóművek készítéséhez és nyilvános közléséhez. (Természetesen az ilyen művek sem sérthetik a
szocialista tájékoztatáspolitika alapelveit!) Engedélymentes továbbá a Magyar Televízió műsorainak videókazettán történő terjesztése, feltéve, hogy a kazettát az
MTV maga hozta forgalomba. 
Minden egyéb esetben a videómű nyilvános közlése csak engedély alapján történhet, melyet a Művelődési Minisztérium Film-főigazgatósága — a feltételek megléte
esetén pl. szerzői jogi hozzájárulás — adhat ki. 
Magas szintű jogszabály, minisztertanácsi rendelet szabályozza azt is, hogy a videózás területén milyen legyen a munkamegosztás, vagyis magánszemélyek,
illetve vállalatok, intézmények milyen tevékenységet folytathatnak. E rendelet például magánszemélyek számára nem engedélyezi a videókiadói és a videósokszo-
rosítói tevékenység végzését, de lehetővé teszi, hogy előzetes hozzájárulás birtokában videóműveket készítsenek, illetve videóvetítési tevékenységet folytassanak. 
S itt rögtön egy újkeletű félreértésről: e jogszabály az esetekre vonatkozik, amikor valaki meghatározott formában (kisiparosként, gazdasági munkaközösségi
formában stb.) főtevékenységként kíván videóvetítéseket végezni. Az előzetes hozzájárulás ugyanakkor nem mentesít az alól a kötelezettség alól, hogy be kell
szereznie a megyei tanácstól a helyiségre szóló működési engedélyt is, ha videómozit vagy a videóvetítés egyéb formáit kívánja üzemeltetni. Nem vonatkozik a
rendelet az úgynevezett „video-discozásra”, amely mint műsorszolgáltató tevékenység továbbra is a belkereskedelmi szabályok szerint bonyolódik, csak a vendéglátó
egységnek vagy művelődési intézménynek, ahol a diszkós dolgozik kell megkérnie a működési engedélyt a megyei tanácstól. 
A nemzetközi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a videóterjesztés fő formái - kisebb mértékben - a kazetták eladása és - nagyobb mértékben - a műsoros kazetták
üzletszerű kölcsönzése. Miután hazánkban a videó elterjedtsége eltérő szerkezetű, nálunk a közösségi formák jelenleg komoly arányt képviselnek. Az így kialakult
helyzet csak részben felel meg a videózás fejlesztésére kidolgozott fejlesztési koncepcióban megfogalmazott „támogatjuk a közösségi felhasználást” elképzelésnek,
mivel ezen formák számottevő része ( tulajdonképpen a teljes diszkó és vendéglátóipari szféra) nem közösségi, hanem közönség előtti üzleti vállalkozás, amely
szabálytalanságok és - mondjuk ki - bűncselekmények színtere is gyakran. További problémák forrása, hogy nem elég következetesek a feketepiac elleni intézke-
dések, valamint az, hogy devizális okokból, de néha kellő rugalmasság hiányában - az alternatív kínálatot jelentő legális kazettakínálat mennyisége, sőt színvonala
sem kielégítő. 
A filmterjesztő vállalatok egy része nagy kedvvel és szívesen alkalmazza a videót, más részük „videó-iszonyban" szenved. Bár az 1984-es salgótarjáni Filmforgal-
mazási Tanácskozás pontos és ma is használható ajánlásokat fogadott el a videózás beillesztésére a filmterjesztésben, s azóta már a videómozi működési feltételei
is szabályozottak, a filmforgalmazás részvétele a videózásban nem kielégítő, azt mindenképpen szélesíteni kell. Az egyes megyékben csak részleges a videó fel-
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használása, a komplexitásra való törekvést szemléleti problémák és az anyagi eszközök elégtelen volta egyaránt akadályozza. Vállalatainknál hiányzik az együtt-
működési készség azon szervezetekkel és intézményekkel, akik ugyancsak érdekeltek a videózás fejlesztésében. 
Mi lehet a jövő útja? 
Véleményünk szerint az, ha alapegységnek tekintjük és fejlesztjük a VIDEOTÉKA hálózatot! A videotékák jelenlegi alárendelt, kiszolgáló szerepének megváltozta-
tására vonatkozó elképzelések jogosságát az alábbiak bizonyítják: 
▪ A videó megjelenése rendkívüli mértékben megnövelte a mozgókép-fogyasztás - mozihálózaton kívüli - terjedelmét. Igen változatos közösségi formák és módszerek
terjedtek el, ezek többsége nyilvános, így műsorigényük legális kielégítésére csak videotéka segítségével van mód. 
▪ Az elmúlt három év trendje azt bizonyítja, hogy folyamatosan és egyre gyorsuló mértékben növekszik az egyéni videófelhasználás a lakosság körében. A növekvő
igényeket csak egy jól ellátott TÉKA-hálózat segítségével lehet úgy kielégíteni, hogy egyben visszaszoruljon a feketepiac is. 
▪ A videómozit több okból sem szerencsés alapegységnek tekinteni. Egyrészt műsorellátásukat a videotékák biztosítják, másrészt - bár jelenleg fejlesztésüket,
számuk szaporítását elengedhetetlennek érezzük - a videómozi mindenképpen átmeneti jelenség, amely részben igény hiányában megszűnik, részben - anyagi
erőforrásainktól függően - átalakul kivetítővel felszerelt exkluzív mozgóképszínházzá vagy intim videóklubbá. 
▪ A videótéka azzal, hogy közvetlen kapcsolatot tart fenn az egyéni és a közösségi fogyasztókkal egyaránt, az igényfelmérés egyik adekvát eszköze, a befolyásolás
fontos eszköze. Ma még a videó helye, szerepe nem elég szilárd, felhasználását viták és tévképzetek akadályozzák, de bizton állítható, hogy a jövő egyik nagyhatású
kommunikációs eszköze van máris a kezünkben. Rajtunk is múlik, hogyan élünk vele. 
Kozma Károly 
MM Filmfőigazgatóság 

Szerkesztői megjegyzések:
Igen, 1986 a videó megerősödésének éve volt. A film-videó technikai váltásról szóló fejezetekben bőségesen elemeztem milyen fontos hatása volt számunkra az
első videókamera megjelenésének. (A képmagnók /videómagnó/ korábban megjelentek, mint a kamerák, már a 80-as évek elejétől.)
A fenti írásból és a következő cikkek egy részéből pedig azt lehet leszűrni, milyen zavarokat és megoldási kísérleteket szült az új képlejátszó-technika megjelenése
a moziüzemeltetők számára. Eddig a pontig jól ellenőrizhető volt a mozifilmek jogtiszta vetítése, az erősen kontrollált rendszerbe csak kimértékben, vagy inkább
elhanyagolhatóan zavartak be az amatőrfilmesek mozis rendszeren kívüli, de egyértelműen nem haszonelvű vetítései. 
A videó megjelenésével – persze ez sem úgy kezdődött, hogy a műszaki boltok polcain megjelentek a képmagnók, hanem – beindult a szocializmusra oly jellemző
hogyan húzzunk hasznot az újból. És aki szemfüles volt és volt üzleti érzéke elkezdett illegálisan kazettákat másolni, amely üzletágnak több ága-boga alakult ki. 
Az elsők közt a legelső pornófilmek tömeges terjedése volt, mert a szocializmusban legálisan nem lehetett hozzájutni. A videó előtt Super 8mm-es pornófilmek be-
csempészése volt a sikk, aki Bécsbe eljutott az a csomagja mélyére elrejtett legalább egyet belőlük.
De miért is volt olyan nehéz a nyugati árukhoz hozzáférni, ehhez kell egy kis kitérő a fiatalabb olvasók számára. A Múlt-kor történelmi folyóirat Gorenje-turizmus
számából idéznék, ahol ez szépen össze van foglalva:
„Gorenje-turizmusnak hívták, pedig inkább illett volna a Grundig-turizmus kifejezés arra az ausztriai bevásárlórohamra, amit a nyugati országokba is érvényes
úgynevezett világútlevél bevezetése pörgetett fel. 1988-ban ugyanis 210 ezer videómagnót hoztak be Magyarországra, miközben belföldön alig 14 ezret vásároltak
belőlük, ezzel szemben a jelenség nevét adó fagyasztóládából 45 ezer érkezett, míg idehaza 180 ezret vásároltak.
A világútlevél több évtizedes előtörténetében - magyarázza Bencsik Péter, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa - az enyhülés első jelei az 1960-as években
mutatkoztak meg, majd 1970-ben törvényerejű rendelet is született a kérdés megoldására. Korábban ugyanis a vonatkozó jogszabályok még csak nyilvánosak
sem voltak, a kérelmeket egyénileg bírálták el a megyei rendőrfőkapitányságok útlevélosztályán, az elutasítás mellé pedig nem járt indoklás. Az említett rendelet
első ízben mondta ki: minden magyar állampolgár joga, hogy útlevelet kapjon és külföldre utazzon. Az utazáshoz azonban kiutazási engedély is kellett, amit -
nyugati relációban - (rokon)látogatásra két-, turisztikai célból háromévente lehetett kapni; ehhez kifogástalan politikai pedigré (egy disszidens családtag már kizáró
ok lehetett) és remek (a kinti költségeket hitelt érdemlően vállaló) külföldi kapcsolat kellett.
A magyar kormány 1976-ban kénytelen-kelletlen felülvizsgálta a hazai gyakorlatot. Az önrevízió azonban igencsak vérszegényre sikeredett, az utazásból kizáró
okok körét nem is érintették a módosítások. Az enyhülés ezért statisztikailag alig kimutatható volt: 1969-ben 150 ezer nyugati kiutazási engedélyt adtak ki, 1971-
ben 190 ezret, 1975-ben 215 ezret. Ekkortájt a kérelmek 4-5 százalékát utasították el. A valódi változtatásra 1987-ig kellett várni…”
A cikkből jól kivehető, hogy az országból nyugatra való kiutazások tömeges engedélyezése együtt járt az addig itthon hiánycikknek számító, vagy drágán árult
portékák tömeges csempészésével. Bár határőr szerveink az elején még résen voltak, de felsőbb politikai döntésre egyre kevésbé nézegették a határon a cso-
magtartókat. Hagytak egy ilyen szelepet a belső áruhiány csökkentésére, így pár év alatt szinte minden magyar családnál a televízió mellé megjelent a videómagnó
is. Státusszimbólum és büszkeség tárgya is lett egyben a videómagnó, csak nem nagyon volt mit lejátszani rajta. 
Itt kanyarodnék vissza a pornófilmek utáni második legkurrensebb illegális mozgóképanyagra, az országba hivatalosan nem bejutó amerikai filmek hangalámon-
dásos, agyonmásolt, alig nézhető, illegális terjesztésére. Mivel filmhiány volt, mindent megvettek az emberek és ráadásul tovább másolták, míg el nem érték a
nézhetetlenség határát. Érdemes mindenkinek körülnéznie otthon, mert az előző generációtól bizton maradt pár ilyen kazetta valahol a szekrények mélyén, sok
esetben a nagy zsákmánynak számító videómagnóval együtt. 
Az már az illegális filmterjesztés kicsit fejlettebb módszere volt, ahogy a magyar vagy külföldi premierfilmeket valahogy titokban felvették videókamerával (elképesztő
minőségben) és a premier előtt elkezdték terjeszteni azokat.
Nyilván ezen illegális vonal segített megropogtatni a hagyományos mozis filmterjesztés eddigre már amúgy sem stabil eresztékeit. A mozis világnak is – a kezdeti
ellenszenv ellenére – el kellett kezdeni feldolgozni az új technika egyre erőteljesebb jelenlétét. A korai időkben mondogatott érv, hogy a videó rossz képminősége
nem lehet vetélytársa a mozinak, az egyre inkább kezdett megdőlni. A kiéhezett magyar embert jobban érdekelte az illegális portéka, mint a képminőség. A cikk
írása idején a probléma már teljes élességével volt jelen és érlelődtek a válaszlépések is, de az egyértelműen megállapítható, hogy a videotechnika nagy ar-
culcsapást, komoly figyelmeztetést jelentett a mozi számára.

Kitüntetettjeink  

(Mozihíradó, 1986/2.)
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A MOZIS    
BESZÉLGETÉS NÉMETH JÓZSEFFEL, A MŰSZERÉSZEK CSOPORTVEZETŐJÉVEL  

(Mozihíradó, 1987/1.)

Ha valamiféle értéksorrendet állítanánk föl arról, mit tartanak üzemvezetők, gépészek, pénztárosok legfontosabbnak a központ munkájában, a műszerészek minden
valószínűség szerint az első három hely valamelyikét kapnák. Ők tartják működőképes állapotban a hálózat vetítőgépparkját, nem kis leleménnyel pótolva a hiányzó
alkatrészeket, ők igyekeznek a csökkenő fenntartási költségekből lépést tartani a műszaki haladással. Túlzás nélkül állíthatom: ők a moziüzemi vállalatok polihisz-
tor-mindenesei. 
Németh József, csoportvezető műszerész: Pázmándfalun születtem, két fiú testvér után harmadik gye-
rekként. Édesapám vándormozis volt, hét községbe járt vetíteni, majd a villamosítás után édesanyám
vette át a mozis munkákat. A szomszéd községbe, Nyalkára járt át vetíteni, ahová én is gyakran elkísértem.
Megragadt a gépház mással nem hasonlítható légköre, amint a filmről előtűnik a soha nem látott emberek
arca, tájak varázsa. Az igazi öröm az volt, amikor én kezelhettem a gépeket. Később, az iskola befejeztével
a Moziüzemi Vállalathoz kerültem tanulónak. Itt kiváló szakemberek, Hartai Feri bácsi és Varga Laci bácsi
nevelték belém a mozis szakmát. Majd OPAKFI technikusképző tanfolyamot végeztem. Munkáslakás
akció keretében a vállalat által kaptunk lakást Győrben, 1981-ben. Ekkor már három fiúgyermek boldog
apja voltam. 
Csoportvezető vagy, mellette műszerész, gépkocsivezető, aki vetítőgépet szerel és egyáltalán mindenfajta
munkát végez. Mi szerepel a munkaköri leírásodban és mit dolgozol valójában? 
A mozik karbantartása teljes egészében a feladatunk, a szellőztető berendezésektől a fűtésig, másképpen
a pincétől a padlásig mindent javítunk, nemcsak a vetítőgépet és a film-technikai részt, hanem a kiszolgáló
részeket, például forróvíz-tárolót, függönypályát, de a fűtési problémák nagy része is a mi feladatunk.
Nyugodtan mondhatom: minden, ami a mozival kapcsolatban van. Mindezek szerepelnek a munkaköri le-
írásomban is. 
Milyen munkát végeznél szíved szerint e sokféleségből?
A közönséget legközvetlenebbül érintő jó kép és kiváló hang. Ezt szeretném biztosítani valamennyi mo-
zinkban. Ezzel úgy kiszolgálni a közönséget, hogy ne legyen homályos kép, ne legyen színhőmérséklet-
különbség a két gép között, ne legyen hangerőkülönbség a gépváltásnál. A xenon-izzók, tükrök,
hangszórók rövidebb-hosszabb idő után elhasználódnak. Cseréjük, javításuk elég sok időt kíván, beállí-
tásukhoz műszereket kell használnunk, karbantartásuk nagyon fontos. A hangerősítők elavult, csöves
egységeit mind tranzisztorosra kellene lecserélnünk, mivel ezek az öreg jószágok kenyerük javát már régen megették, megérdemelnék a cserét. Nem feltétlenül
szükséges az egész vetítőgéppark cseréje. Hiszen - egyes számítások szerint a jelenlegi fenntartási-beruházási költségszínvonal mellett kb. 100 év alatt cserélődne
le a mozik elavult gépparkja - ez reálisan nézve nem lehetséges. Lehetséges viszont a xenon-izzók használata az izzószálas helyett, a tranzisztoros hangerősítő
a csöves helyett, a többutas hangszórók rendszere a recsegő régiek helyett. 
Vigyáznak-e a moziban dolgozók - üzemvezetők, gépészek - gépeikre, berendezéseikre, elvégzik-e a szükséges karbantartást? Egyáltalán milyen karbantartási
munkákat kell elvégeznie a gépésznek? Talán sokan nem tudják, mi az ő feladatuk? 
A gépész legalapvetőbb karbantartási feladata lenne, hogy minden filmtekercs után a filmpályát kitisztítja. Tehát nem elég vetítés előtt egy kicsit lekefélni a kapu-
bársonyt, hanem az egész filmfutófelületet át kell nézni, a görgőket szükség szerint beolajozni. A tapasztalatom az, hogy akinek a vetítőgép kenyérkereső munka-
eszköze, az elvégzi az alapvető karbantartási munkákat. Aki csak úgy elvállalja a vetítést - másodállásban, legalább filmet is nézhetek alapon - azoknál (tisztelet a
kivételnek) általában a legalapvetőbb karbantartási munka sincs elvégezve. A több éve, évtizede működő gépész ismeri a gép hangját, már előre tudja jelezni
nekünk, hogy probléma van a géppel. Nemcsak akkor szól, amikor a vetítés már leáll. Ekkor mi időben kimegyünk, ha kell olajat cserélünk. Itt jegyzem meg, a gé-
pészek legtöbbje még az olajnívót sem ellenőrzi. Van aki észleli, hogy olajcseppek kerültek a padlóra, a filmre, de hogy utána is kellene tölteni, arra már nem gondol. 
Mi lenne ha? kérdezhetném egy aktuális film címével? Min változtatnál, ha módodban állna a vállalat műszaki tevékenységén?
Ha módomban állna, talán a műszerészek anyagi érdekeltségét lehetne úgy növelni, hogy a karbantartásokra több időt tudjanak fordítani. Többet, mint a munkaidő
jelenleg lehetővé tesz. A megye elég nagy, sok mozihoz el kellene jutni, a vetítőgépek többsége öreg, rendszeresebb karbantartást igényelne. Nem ellentmondás,
hogy az új gépek indulás után talán még több törődést, gondoskodást igényelnek. Sok szerelési hiba a beüzemelés során tűnik elő és okozhat sok gondot, ha nem
időben javítjuk ki. Másodikként a gépész kollégákat kérném meg, figyeljenek jobban a gépek kezelésére. Ne maradjon el azért előadás, mert a megfelelő biztosítékot
nem tudja kicserélni a gépész. A műszerész saját érdeke is legjobb tudása szerint elvégezni a munkát, jelenleg azonban kicsit több a munka, mint az ember. A mű-
szerész valóban nem dolgozhat egyedül. Nem csupán a biztonságtechnikai előírások miatt, de a munka jellegéből adódóan is. Bizonyos kép- és hangbeállításokat
csak két ember tud elvégezni, másrészt elektromos munkáknál mindig kell egy segítség, aki időben be tud avatkozni. 
Az utóbbi mondatokból számomra az tűnik ki, hogy a gazdaságossági szempontok mérlegelésekor a műszaki-technikai színvonal tartása, javítása érdekében kö-
rültekintően kell eljárni, végül egyáltalán nem elhanyagolható szempont a munkavédelem, a munka biztonsága. Beszélj még a munkádról, arról ahogy te látod a
mozit a műszerész szemével!
A mi munkánk olyan, hogy soha nincs vége. Amikor tényleg rendbe teszünk egy mozit, lassan végzünk a felújítással, akkor valahol - amit elsőként csináltunk meg
- már kezd kilazulni egy kis csavar, kezd kiégni az égő, tehát állandóan ott kell lennünk a helyszínen, hogy valamilyen kis igazítással továbbra is menjen, működjék
a mozi. Változnak a helyárak, így a nézők is magasabb igényt tartanak a vetítéssel szemben is. Régi ügy, de egyre ellentmondásosabb, hogy 16 mm-es vetítésnél
még mindig fekete-fehér a kópiák nagy része. Ezt nagyon sokszor elmondtuk már, a nézők igénye eközben a helyárral együtt nő, a vetítés színvonala pedig nem
változik. Ahol mégis sikerül színvonal emelkedést elérni, annak viszont nagyon örülünk. Öröm számunkra, hogy a Rába Filmszínház sztereó hangberendezése
kiépült, jól működik, sokak szerint az ország legjobb akusztikájú mozija közé tartozik. Biztosítanunk kellene a többi kiemelt premiermozinknál is ezt a - sztereó hang
nyújtotta - színvonalat. 
Aki ismeri Németh Józsefet, tudja róla, hogy halkszavú, csöndes ember. Szavait illik meghallgatnunk és hasznosítanunk, hiszen a vállalat egyik legjobb szakemberétől,
kiváló dolgozójától származnak. (A riportot készítette: Nagy Péter) 
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FÜGGELÉK

A több mint egy éve elkezdett könyvírás és az azt megelőző kétéves anyaggyűjtés idején még nem tudhattam milyen mélységig tudom feldolgozni „a film győri tör-
ténetét”. Az idő múlásával rá kellett jönnöm, hogy a kezdéskor a győri filmeseknek emléket állító terv folyamatosan bővülni kezdett és a tervezett „Győri filmesek
története” cím egyre inkább nem állta meg a helyét, mert a FILM, mint rengeteg alszakmát és művészeti tevékenységet összefoglaló elnevezés minden területén
bukkantak elő különböző szintű győri jelenlétek.
Így aztán fel kellett adnom csak a filmesekkel foglalkozó koncepciót és kitágítani gyűjtésem terét. A gyűlő anyag egyre vaskosabb terjedelme miatt azonban még
egy fontos döntést kellett hoznom, mert ha a filmes történet végéig, azaz a máig (2021) szerettem volna eljutni, az valószínű még egy év gyűjtést vett volna igénybe
és a könyv is túlzottan vastag lett volna. 
Az is egyre jobban indokolta a XX. század végi lezárást, hogy eredetileg nem gondoltam volna, de szembesülnöm kellett azzal a ténnyel, hogy a jelenhez közeledve
egyre nehézkesebbé, időrablóvá vált a gyűjtőmunka, mert legalábbis a filmkészítők darabszámát illetően ugrásszerű emelkedést tapasztaltam. Ami persze nem
furcsa, mert a videó megjelenésével, majd a napjaink mobiltelefonos világával a filmezés teljesen demokratizálódott és pl. egy zenei klipet már egy mobillal is el
lehet készíteni, kiváló minőségben, ha valakinek van érzéke, elég tehetséges hozzá. És az internetes világ tágulásával egyre nehezebb megállapítani, ki a filmes?
A XX. században viszonylag egyszerű volt, mert azt nevezhetjük annak, aki azt szakmájának választotta vagy amatőr, később független filmesként fesztiválokra
nevezte alkotását. 
A ma „ösztönös filmesei” ellenben többségében valószínűleg nem is gondolják magukat filmesnek, csak valamilyen indíttatásból forgatnak és összevágnak valamit,
amit felraknak valamilyen közösségi portálra. Eszükbe sem jut, hogy a filmművészet egykori értékein merengjenek, hiszen ők a jelenben élnek és többségében fo-
galmuk sincs a filmezés történetéről, előzményeiről.
Amikor eddig jutottam a gondolkodásban, az észszerű XX. századi kötetzárás mellett döntöttem. Ugyanakkor már szép számú, magát filmesnek tartó XXI. századi
győriről begyűjtöttem különböző mélységű információt. Úgy gondoltam, hogy kár lenne veszni hagyni az ugyan töredékes, de már meglévő anyagokat, ezért ugyan
rövidítve, de közzéteszem az eddig látókörömbe került XXI. századi győri filmkészítőket. Segítendő a jövő ilyen irányú kutatójának munkáját. E függelék ezen in-
formációkkal zárja kiadványunkat.

A XXI. SZÁZAD GYŐRI FILMKÉSZÍTŐI
(töredékes gyűjtés)

APONYI NOÉMI
szül.: Érd, 1980 - él: Érd
Az ELTE filmszakján végzett. A 2000-es évek első évtizedében Győrben élt és a Mediawave filmfesztivál filmes részének
szervezője volt, de emellett rendezett rövidfilmet és producerként is működött más filmjeiben. Később Budapesten a Minisz-
térium kulturális államtitkárságának filmrészlegén tevékenykedett.

BARCSAI BÁLINT
szül.: Győr, 1990 – él: Budapest
A Révai Miklós Gimnáziumban végzett, majd elvégezte a Színház és Film Intézet forgatókönyv- és drámaíró, majd rendező-
asszisztens szakát. Utána - 2011-2016 között - a Színház- és Filmművészeti Egyetem filmdramaturg, majd filmrendező
szakán végzett. Eddig rendezőként tízes nagyságrendű rövidfilmet és klipet jegyez. 2012 óta színész és rendező a többsé-
gében győriekből álló FAQ Társulatnál.

BOMBICZ BARBARA
szül.: Budapest, 1959 – él: Győr
A Győri Balett alapító és örökös tagja, aktív időszakában annak vezértáncosa volt. Később készített pár táncfilmet, amelyet
fesztiválokra nevezett. Pl. 1997-ben elnyerte a Mediawave „Legjobb táncfilmje” díjat.

CSOBOD JUDIT
szül.: Győr, 1987 – él: Amszterdam/Budapest
2005-től a Pécsi Tudományegyetem filmelmélet, filmtörténet - esztétika szakján tanult, majd 2007-től  HSC segédoperatőr-
képzésben vett részt. A MEDIAWAVE táborok és nemzetközi filmworkshopok rendszeres résztvevője, majd pár évre a Medi-
awave munkatársa lett. Ebben az időben érdeklődése a filmről az improvizatív zenére terelődött és kezdte el képviselni a
Mediawave-et az EJN-ben, az Europe Jazz Network-ben. Utolsó információnk róla, hogy Amszterdamban, a zenetudományi
egyetemre kezdett járni.
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FALAKY ZSOLT „Papa”
szül.: Győr, 1969 - él: Budapest
Fiatal korában muzsikusként (basszusgitár) tűnt fel Győrben és több formációban játszott (Pech, Art Swing, Ham and Eggs),
illetve koncertszervezéssel foglalkozott (pl.: Félálom Depresszó). Budapestre költözve folytatta a zenélést (Anti és Apu, Jimi
Hendrix Memorial), közben menedzserként dolgozott Cserháti Zsuzsával, a Tea együttessel, Kentaurral, majd a Magyar Jazz-
művészek Társasága képviseletében ötletgazdája és egyik megvalósítója volt 2006-ban az Európa Jazzhíd eseménynek. Mind-
eközben saját rendezvényszervező céget alapított Showhivatal Produkció néven. A Mediawave Együttlét komáromi szakaszában
annak színpadmestere. 2014 óta  kreatív producere és írója volt több televíziós ismeretterjesztő sorozatnak (Bringás Brigantik,
Nyitott szemmel Herman Ottó nyomában, Pillanatképek egy polihisztorról), corporate- és rendezvényfilmeket készített, illetve a
tudományos tehetséggondozás különböző műhelyeivel dolgozott együtt (Magyar Templeton Program, OTDT, Pro Scientia)

HARTYÁNDI FLÓRA ORSOLYA
szül.: Győr, 1988 - él: Győr
Textil- és képzőművész, a győri „kisképzőben” érettségizett, de animációs filmes szakon is végzett. Számos Mediawave- és
táborfilmben segédkezett, dolgozott be különböző szerepekben, színészként is (Ravazd, Kisharsány).
weboldala: https://punctuallypunch.com/

FOMIN, WILLIAM „Vili”
szül.: Havanna, 1965 – él: Győr
1983-ban végzett balett-táncosként a leningrádi Vaganova Tánc Akadémián, majd 1990-től a Győri Balett magántáncosa.
Harangozó-díjas.
Egyik tánckoreográfiáját a természetbe átültetve filmként is megvalósította a MEDIAWAVE segítségével (Mag, 1997).

HARTYÁNDI MÁTYÁS
szül.: Győr, 1986 - él: Budapest
A Révai Gimnáziumban tanult, majd a budapesti ELTÉ-n (kínai, filozófia, tanár), majd Kunmingban, Belső-Dél-Kínában járt
egyetemre. A 2000-es évek közepétől indulóan több kisjátékfilmet készített, illetve részt vett a készítésükben a Mediawave
Nyári Táborokban (Kisharsány). Budapesten és a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban is tanít, ahol az évenkénti egy hetes
filmes kurzus vezetője.

JÖRG TIBOR
szül.: Győr, 1965 - él: Győr
Hangmérnök, a Mediawave technikai főmunkatársa. Számos profi (Silló Sándor, Falaky Zsolt) film, televíziós sorozat és do-
kumentáció hangmérnöke. De a Mediawave Filmtáborokban is nagyban segíti a diákokat.

KÁDÁR SÁNDOR
szül.: Petrozsény, Erdély, 1969 - él: Győr
A 90-es évek végétől 2018-ig a Mediawave munkatársa, majd főmunkatársa, második embere. A technikai és pénzügyi ré-
szeken kívül a filmek kezelése is hozzá tartozott. A 2000-es évek elején filmvágóként is kipróbálta magát, pl. Magyar „nemzeti”
Attila dokumentumfilmjeit vágta.

MAGYAR „nemzeti” ATTILA
szül.: Budapest, 1958 - elhunyt: 2003
1976-1980 között elvégezte Római Katolikus Hittudományi Akadémiát, majd televíziós szerkesztő és rendező lett. Egy idő
után, a 2000-es évek környékén a Mediawave munkatárssá vált és a legerősebb hangulati összefoglalókat készítette a 2000-
es évek Mediawave Fesztiváljairól, tragikus haláláig.  Utolsó éveiben már rendszeresen Győrben dolgozott. Függetlenfilmes-
ként dokumentumfilmeket is készített.

MENTES JÚLIA VIRGÍNIA
szül.: Győr, 1991 – él: Budapest
Győrben a Révai gimnáziumba járt, akkor került kapcsolatba a Mediawave-vel. A nemzetközi fotóműhely egyik róla készült
fotográfiája a következő évben fesztiválplakát lett. Elvégezte az ELTE anglisztika szakját, majd 2012-2014 között a Pesti Ma-
gyar Színiakadémia színész osztályát, 2014-2019 között pedig a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés színész szak-
irányát. 2019 óta Thália Színház színésze (Bernd Róza, Egy csók és más semmi, Gyilkosság az Orient expresszen). 2021-ben
Junior Prima díjat kapott. Több rövidfilm (Hanna, Harmadik nap) és televíziós sorozat (Csak színház és más semmi) után
megkapta Goda Krisztina Ida regénye című új filmjének főszerepét (Ida). A film bemutatója 2022-ben lesz.
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NAGY ATTILA ISTVÁN
szül.: Győr, 1981 - él: Győr
Végzett fotográfus (2006), újságíró (2001), televízió- és rádiószerkesztő diploma (2010), kameraasszisztens (2018), jelenleg
történész doktorandusz hallgató. Több Mediawave- és tábor film készítésében közreműködött, fotódokumentációt készített.

NAGYPÁL ORSOLYA
szül.: Győr, 1978 - él: Budapest
A Révaiban érettségizett, már ott a színjátszócsoport tagja volt. 2009-ben végzett a London Film School-on filmrendezőként
és forgatókönyvíróként. 2011-től foglalkozik rövidfilmek (Paktum /2009/, Hidegzuhany /2010/, Körforgalom /2012/, Kispárizs
/2013/) és TV showk, később sorozatok (Csak színház és más semmi /2016/, Terápia /2014-2017/, Tóth János / 2017-2018/)
rendezésével. 2018-ban rendezte első nagyjátékfilmjét, Nyitva címmel.

SZÉKELY ADÉL
szül.: Marosvásárhely, 1976 - él: Pannonhalma
Az ezredforduló elejétől a MEDIAWAVE munkatársa, 2007-től 2012-ig pénzügyi vezetője. Kísérleti filmeket készített és aktívan
közreműködött a Mediawave Filmtáborok munkájában.

SZEREDI CSABA
szül.: Győr, 1969 - él: Budapest
Függetlenfilmes, 2000 körül Buzás Mihállyal készített pár kísérleti és animációs filmet, továbbá analóg mozgóképmontázsokat
koncertekhez (Káosz Camping). 2003-tól 2008-ig a Rómer ház mozigépésze.

VARJU NÁNDOR
Szül.: Győr, 1978 - él: Budapest
A Révaiban érettségizett, majd az ELTÉ-n folytatta tanulmányit (1997-2005). 2005-2006 között a Színház- és Filmművészeti
Egyetemen posztgraduális drámapedagógus képzésben vett részt.  A győri Import Impró dojenje általában független színházi
emberként közismert, de a 2000-es évek elején a Mediawave munkatársaként a nyári filmes tábort is szervezte és a Passport
Control (2008-2009) filmes műhelyekben is aktívan közreműködött többféle szerepkörben (színész, rendező, gyártásvezető).

Végezetül még megemlítek két réteget: Mediawave filmtáborosok
Még a 90-es évekből Fülöp Ildikó, Gunyhó Dániel, Nagy Ildikó ’Bigi”, Primusz István, Tóth Péter „Totya”, Stibinger Ágnes „Stibi”, akik többségéből 2000 után egy
időre különböző rangú Mediawave munkatárs is lett, de pár film után a filmezéssel felhagytak. 
A XXI. században tűnt fel Csapó Lajos, Szombathelyi Partik, Vörös Borisz, Weiner Sennyey Tibor, akik a Rómer házban lelték meg törzshelyüket, de néhány filmnél
nem jutottak tovább. De Lajos pl. aktívan részt vett a moziprogram alakításában, majd Londonba költözve komoly filmes felszerelést vett magának. Azóta elveszett
a kapcsolat. Patrik egy ideig üzemeltette a Rómert is. Ma a handpan nevű hangszer és a HUG Fesztivál főszervezőjeként közismert. Tibor pedig híres költő és lap-
szerkesztő lett, a Drót periodikájával ő is a Rómerből indult.

Együttműködő televíziósok
Ugyan kissé általam átláthatatlan és szerteágazó volta miatt nem témája e könyvnek a helyi televíziósok filmesekhez hasonló feldolgozása, de remélem példám
hatására egyikük feldolgozza, összegyűjti a Győri Városi Televíziótól induló, a Revita és Oxigén TV-n át a mai Győr+ médiakonglomerátumig tartó folyamatot, a
benne dolgozókat.  
Azonban azokat mindenképpen megemlíteném, akik valamilyen formában együttműködtek a győri filmesekkel, átmenetet képezve a két mozgóképes szakmai
terület között. Farkas Levente sok éven keresztül operatőrködött a Mediawave Fesztivál sok kamerás koncertfelvételeinek készítésében, amelyek többségében a
Duna Televízióban jelentek meg. Pozsgay János, Szalay György, Töreki Imre, Zombai-Kovács Ákos, remélem nem felejtettem ki senkit, kisebb-nagyobb segítségeket
nyújtottak (vágás, narráció, stb.). Tóth László pedig olyan profi, sokkamerás koncert- és eseményrögzítéshez szükséges technikai parkot halmozott fel, ami többször
nagyon jól jött számunkra. Pió Márta és Zérczi Imre (1953-2016) országos hír- és magazinműsoroknak dolgozott. Márta szerkesztő riporterként, Imre operatőrként.
Utóbbi egyébként annak idején amatőrfilmesként kezdte. A teljesség kedvéért itt is meg kell említeni Lengyel Sándort, aki alapvetően filmes indíttatása miatt a
könyvben több helyen is szerepel, de mivel a helyi televíziózásból él, itt is megemlítendő. Filmes gondolkodása miatt sokat zrikálták tévés kollégái, háta mögött
még a „bolond Mediawave-es” is jellemző beszólás lett, de Sanyi amennyire csak lehetett kitartott a saját szemlélete mellett.

VILLÁNYI DÁNIEL
Szül.: Győr – él: Budapest
Filmdramaturgként végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen 2012-ben. Osztályvezetői Németh Gábor és Báron
György voltak. A Holnapelőtt kisjátékfilm rendezője, forgatókönyvírója (2009), Inkább én veled kisjátékfilm forgatókönyvírója
(2012). A Hacktion tv sorozat 2 részének forgatókönyvírója (2013). Oltári csajok tv sorozat „storyline” írója (2018), Bátrak
földje tv sorozat 5 részének „storyline” írója (2020).
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A XX. SZÁZAD GYŐRI FILMES TÖRTÉNÉSEI 
ÖSSZEFOGLALÁS

Úgy érzem e filmes területet, az ezt megelőző fejezetben bőségesen kifejtettem. Talán összefoglalóként legyen elég annyi, hogy az első, folyamatosan játszó
mozi, az Apolló (később Vörös Csillag) 1912-ben nyitotta meg kapuit Győrött, azaz 110 éve!
Jelenleg - 110 év múlva - ismét csak egy, folyamatosan működő mozi van a városban, a klasszikus mozinak már nem is igazán nevezhető plázaverzió. Mindeközben
országosan és nemzetközileg is zajlik a mozi, mint filmterjesztési forma agóniája, Győrött az országos helyzetet megelőzve. Mindez nem tévesztendő össze a film
helyzetével a világban: az köszöni szépen él és virul, csak más terjesztési felületekre (internet, mozicsatornák) „ment át”.
A mozi - Győrben is - a XX. század közepétől az ezredfordulóig élte a fénykorát. Gyakorlatilag a II. Világháború után létrejövő szocialista kultúrpolitika hamar
meglátta benne a befolyásolással teljes népszórakoztató, népnevelő, ideológia terjesztő funkciót és ennek hatására állami támogatással gombamód szaporodni
kezdtek a különböző rendű és rangú filmszínházak Magyarországon, a legkisebb falvaktól a nagyvárosokig. 
A „fénykor”-nak nevezhető 60-70-80-as években Győr városában 10 fölött mozgott a mozik darabszáma. A nagy belvárosi mozik mellett (Rába, Vörös Csillag, Lloyd)
filmeket vetítettek pl. az Ifiházban, a tanítóképzőn, a KTMF-en, a külvárosokban, a Petőfi moziban Szabadhegyen, a Gorkij moziban Újvárosban, de volt lakótelepi
mozi az Adyvárosban, ovimozi a Kun Béla lakótelepen (Marcalváros) és Ménfőcsanakat és Szentivánt még nem is említettem. 
Ez a moziburjánzás a 80-as évek végétől kezdett lassú apadásnak, részben a televízió csatornaválaszték bővülésének, majd a megjelenő internet fejlődésének kö-
szönhetően.

FILMTERJESZTÉS
mozi és televízió fénykora, az internet megjelenése

Külső filmes szem Győrről - Filmhíradó
Sajnos Győrről, győri eseményekről nagyon kevés korai filmfelvétel készült, olyan kevés, hogy érdemes felsorolni őket.
De ne feledjük, hogy e néhány filmfelvétel, amelyek filmhíradók voltak, amiket a mozifilmek előtt vetítettek mégiscsak az
országos terjesztés okán az első győri mozgóképes emlékek. Továbbá egy-két külföldi stáb forgatása is kihámozható az
egykori napilapokból.
A két világháború között:
1925. január – A Győri Vagongyár kerékgyártó műhelye
1925. január – A Sopron és Győr között közlekedő sínautó
1925. - A Filius túraút motorkerékpár résztvevői a célnál, a győri városháza előtt
1929. május – Hász Istvánt tábori püspökké szentelték Győrött

FILMKÉSZÍTÉS
filmhíradó, forgatási helyszín, amatőr- és függetlenfilmes mozgalom, profi filmgyártás

1931. július – Modern versenyuszoda és strandfürdő Győrben
1932. november – Géperejű aranymosás a Földtani Intézet segítségével a győri Duna-parton
1933. február – Gróf Apponyi Albert temetése
1935. április – Filmtárolásra vonatkozó kísérletek Győrben
1938. március – A miniszterelnök a NEP győri nagygyűlésén
A II. Világháború alatt:
1943. március – Várostörténeti kiállítás a 200 éves Győrben
1944. április – Angolszász bombázás Győrben
A II. Világháború után:
1946. március – A medvei Duna-híd ünnepélyes átadása
A szocializmus alatt:
1948. szeptember – Vitorlázórepülő-verseny Győrben
1950. május – A Szakszervezeti Világszövetség békegyűlései Budapesten, Miskolcon, Szolnokon és Győrben
1953. május – Az Első Békekölcsön negyedik húzása Győrben
1954. július – Áradó Duna Győrnél
1954. szeptember – Atléták érkezése a svájci Európa-bajnokságról (Győrben köszöntik őket)
1959. augusztus – Kádár János beszéde az alkotmány 10. évfordulóján Győrben
1960. november – Szélesvásznú filmszínház Győrben
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1962. június – A Győri Pamutszövő- és Műbőrgyárban
1963. március – Automata gépterem Győrben
1963. augusztus – Építőipari újítás Győrben
1963. szeptember – Képzőművészek és filmesek Győrben
Jól látható, hogy innentől egyre szaporodnak a filmhíradó hírei Győrről, de e ponton abbahagyom a felsorolást, akit érdekel a Nemzeti Filmarchívum honlapján a
többit és a felsoroltakat is megtekintheti. 

Külső filmes szem Győrről – Profi játékfilmforgatások
Még egy szelete volt a „külső filmes szemnek”, több nagyjátékfilmet is forgattak - részben - városunkban. Az egyes filmek forgatásai általában több városban
zajlottak, amelyből Győr volt az egyik. A Filmhíradók felsorolását ott hagytam abba, ahol egy amerikai-angol-magyar koprodukcióban készülő a Szent László herma
elrablása körül bonyolódó játékfilmet forgatnak. (Az aranyfej /rendező: Richard Thorpe - James Hill, 1963) 

De nem ez volt az első. Lengyel Sándor filmes társunk utánajárt, összegyűjtötte a győri forgatásokat. Sőt forgatási élménye és forgatott jelenete is van az egyikről.
Az ezzel kapcsolatos élményeiről részletesen ír „…hang forog, kamera forog…” című írásában, amely e kötetben megtalálható. A többi forgatást lássuk időrend-
ben.

Kettesben (r.: Cserépy László) - filmforgatás
1943 nyarán Győrött (forrás: Régi Győr) ▪ Az
aranyfej (r.: Richard Thorpe - James Hill,
1963 – csak a sorrend kedvéért itt is jelez-
zük) ▪ Utószezon (r.: Fábri Zoltán, 1966) - A
film és a főszereplő Páger Antal 1967-ben a
Velencei Filmfesztivál különdíját nyerte el.
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Dunai hajós (r.: Markos Miklós, 1974) ▪ Zokogó majom (r.: Várkonyi Gábor, tévéfilmsorozat, 1978) ▪ Circus Maximus (r.: Radványi Géza, 1980) ▪ Wagner (r.: Tony
Palmer, 1983) ▪ Rafinált bűnösök (r.: Molnár György, 1984, tévéjáték) ▪ Az én XX. századom (r.: Enyedi Ildikó, op.: Máthé Tibor, 1989) 

GYŐRI FILMKÉSZÍTŐK

A GYŐRI FILMEZÉS ÚTTÖRŐI - a győri előfilmesek
(1954? vagy 1960-1963)
A győri filmkészítés – tulajdonképpen meglepő módon – az „átkos” 50-es években kezdődött, a háború előtt nem találtam nyomát. 
Havas István 1954-ben készített egy amatőrfilmet a nagy szigetközi árvízről, amit jóval később (1962) küldött el az Országos Amatőrfilm Szemlére. Így ő tekinthető
az első győri filmesnek és e film az első Győrben készült filmalkotásnak. Lehet, hogy mások is filmezgettek titokban művészi ambíciókkal, vagy családi témákat,
de az tény, hogy ő volt az első győri, aki a II. Világháború után 1961-ben két filmmel is megjelent az újra induló filmes mozgalom háború utáni első országos se-
regszemléjén. Azért meglepő az 54-es első árvizes filmje, mert az a szocializmus legkeményebb időszakában készült, amikor az egész országban semmilyen ön-
tevékeny műfajt nem lehetett űzni. A boltokban semmilyen filmkészítéshez szükséges berendezést és ráadásként nyersanyagot sem lehetett kapni, hogy még csak
kísértésbe se essenek a filmezésre vágyók. Ugyanakkor a háború előtti újságok teli vannak a szükséges berendezések hirdetésével, azaz közhasznúak voltak
kicsit korábban. Tulajdonosaik nyilván nem dobták ki őket, legfeljebb a szekrények mélyén tartották őket a jobb idők eljövetelét várva.
Csak az 56-os forradalom után 5-6 évvel, a hatvanas évek legelején indulhatott meg
ismét a háború előtt már prosperáló magyar amatőrfilmes mozgalom. A háború előtti
mozgalom több később profivá vált, vagy a korai televíziózásban magát megtaláló alkotót
hozott a felszínre. A legnagyobb eredményt egy Budapesten filmezni kezdő, majd
„csehszlovákká” vált magyar érte el, Ján Kádár, azaz Kádár János, aki később,
cseh(német) társával (Elmar Klos) az első kelet-európai Oscar-díjat is elnyerte (Üzlet a
korzón, 1965). 
Az 1962-es, következő országos amatőrfilm-szemlén – ahol Havas István ismét két filmmel jelentkezett (a szigetközi árvíz filmjét /1954/ itt mutatta be a szakmának,
talán előbb nem merte elővenni? vagy nem tartotta fontosnak?) - újabb győri filmes, Domján József bukkan fel, ráadásul „trükkfilm”-mel, azaz animációs filmmel.
Így őt tekinthetjük az első győri animátornak, aki nyilvánosság elé mert állni művével.

Visszakanyarodva Havas Istvánra, az akkori viharos idők és tiltások ismeretében 1954-
es szigetközi filmje nemcsak a győri filmezésben, hanem országos szinten is kuriózum-
nak számít. Véleményem szerintem az tette lehetővé elkészítését, hogy egy extrém,
gyakorlatilag katasztrófahelyzet állt elő a korszak legnagyobb árvize miatt. A Duna át-
szakítva a gátakat elöntötte az egész Szigetközt, és Győr-Sziget is víz alá került. Nyilván
az illetékeseknek kisebb dolga is nagyobb volt annál, hogy egy filmkészítővel foglalkoz-
zanak. Amikor pedig kiderült a megléte, nyilván jól jött ez a hivatalosságoknak is. Akkor
még fényképezni is keveseknek volt lehetősége, nem filmezni! A mai helyzethez hason-
lítva akkor nem rohangált minden ember videó készítésére is alkalmas mobiltelefonnal.
A felvétel értékét bizton országos ritkasága is erősítette. Biztosan az is hozzájárult elfo-
gadásához, hogy egy „jó elvtárs”, a Kisalföldi Erdőgazdaság filmes érdeklődésű főköny-
velője, később gazdasági igazgatóhelyettese készítette, akinek még arra is volt
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A GYŐRI FILMEZÉS HŐSKORA - Győr Ifjúsági Filmstúdió 1. szakasz
(1966-1970)
Az előző időszak győri filmes úttörői még egyénileg alkottak, de az országos amatőrfilmes mozgalom felélén-
külésével, hatvanas évek eleji visszaerősödésével a filmezés iránt érdeklődő győriek is klubbot, stúdiót alakí-
tottak, kis csúszással követve a fővárosi mozgásokat. Maráczy Ferenc és társai - húsz év alatti fiatalként -
hozták létre az első filmes csoportot és kezdtek filmeket forgatni. A filmstúdiót azonban valószínűleg nem jó
szántukból alapították, mert a fellelt dokumentumok alapján megállapítható, hogy lázadó hajlamú, késői ka-
maszok voltak. Így valószínű javasolták nekik – akkoriban finom módszerekkel így zajlott ez -, hogy a városban
tekintéllyel bíró, a Tanítóképző Főiskolán tanító és filmezéssel is foglalkozó Góczán Károlyt válasszák veze-
tőjüknek (1966). Így jött létre – nyilván a városi művelődési osztály és a pártbizottság jóváhagyásával - a Győri
Ifjúsági Filmstúdió. Az 56-os forradalom után tíz évvel csak így történhetett. Húsz évvel a kényszerű szocializ-
mus kezdete után már mindenki jól ismerte a játékszabályokat, legális - azaz könnyen ellenőrizhető - keretet
kellett keresni a működéshez. Akkor viszonylag békében lehetett kiélni a különböző hobbikat. A lelkes győri,
filmezésre vágyó fiatalok azonban önállóan még nem lehettek partnerei a hatóságoknak. De Karcsi bácsival
szerencséjük volt, mert ő nemcsak „alibi főnök” lett, hanem mint gyakorló filmkészítő, hiteles képviselője és
védelmezője a fiataloknak. Akik hozták is eredményeket az országos amatőrfilmes szemléken - ám Karcsi
bácsi alkotóként is helytállt. Góczán Károly már 1967-ben elérte az I. Országos Vidéki Amatőrfilm Szemle
rendezési jogát, amelynek pár évig, e forma megszűnéséig Győr adott otthont.  
E győri filmes hőskor alkotói – Csenár Imre /1930-2021/, Fekete György /?/, Gárdonyi Béla /1949-2006/, Góczán
Károly /1927-2005/, Horváth Sándor /1945-2007/, Kálmán Ferenc /1946-1996/, Kovács Róbert /1936-/, Láng
E. Attila /1947-/, Maráczy Ferenc /1946-2013/, Maráczy Kálmán /1940-2012/, Matúsz Károly /1946-2013/, Szaló
Lajos /1948?-2005/, Turbuk István /1944-/, Weicher Ede /1935-2012/ – közül kevesen maradtak tartósan a
filmkészítés mellett. Név szerint Csenár Imre, Kálmán Ferenc, Kovács Róbert, Szaló Lajos és Weicher Ede.
Bár érdekes szakmában maradás, hogy Turbuk István a MOKÉP (Filmterjesztő Vállalat) országos vezetőhe-
lyettesi posztjáig jutott, Weicher Ede pedig mozigépészként is aktív volt élete végéig. De rokonszakmában tel-
jesedett ki Matúsz Károly, aki híres fotográfussá vált. Góczán Károly pedig országos hírű oktatástechnika
oktatóvá vált, a filmvetítés használatával az oktatásban és később oktatási mintaórák videóra rögzítésével,
messze megelőzve korát.
Az első két filmjével nagy sikert elérő, országos díjakat nyerő és feltételezhetően átlag feletti tehetséggel rendelkező Láng E. Attila két év után kitörlődik a magyar
újsághírekből. Később Bécsben találtam meg nyomát, ahol kifejezetten neves színházi emberré vált. Egyetemet végzett és színháztudományból doktorált, majd a
Bécsi Ünnepi Játékok és a „Theater an der Wien” dramaturgja és rendezője volt. Szerettem volna többet megtudni róla, pályájáról és Magyarországról való eltávo-
zásáról. Nagy Martina segített felkutatásában, egyszer sikerült vele beszélnie, de többet nem vette fel a telefont.
A hőskor alkotói szinte minden filmes alműfajban alkottak. Külön érdekesség, hogy Láng E. Attila első filmjeinek témája - Alkohol, Abortusz - ma is kemény társadalmi
problémának minősülnek, hát még akkor! De az amatőrfilmesek többsége sokkal kevésbé érzékeny témákat dolgozott fel, vagy filmművészeti kísérletekkel foglal-
kozott.
Fontos itt megemlítenem, hogy ebben az időszakban kezdett a szocialista politikum és közművelődés egyfajta korai, „új lehetőség”-et látni az amatőrfilmezésben.
Akkorra ugyan a televíziózás már túllépve a bölcsődén, kisgyermekkorát kezdte élni, de a nézhető egy adó és a nem folyamatos adás miatt – hétfő például szünnap
volt - szerepe még korlátozott volt. Összehasonlíthatatlan a 20-30 évvel későbbi szerepével. Saját példával élve próbálom megidézni a hatvanas évek elejének te-
levíziós hangulatát. 

56-os születésűként és külvárosi (Szabadhegy) gyerekként jól emlékezem a televízió
megjelenésére az utcában. Az utcában - bizony -, mert nagy csuda lett, amikor Dénesék
vettek egy tévét. Ez lett egy időre az első és egyetlen tévé az utcában. Persze fekete-
fehér volt és meglehetősen kicsi képernyőjű, de mozgó képeket közvetítő doboz. Egy
gyermek számára csuda!
Dénesék voltak olyan rendesek - a külvárosokban akkor ilyen hangulat volt az általános-,
hogy a nagy durranásra, az akkor induló „A tenkes kapitánya” sorozat (1963) hetente
jelentkező új részeire beengedték az utca érdeklődő lakóit. Ott ültünk izgatottan az első
sorban, sámlikon és hokedliken, mi gyerekek.  A Tenkes kapitányt az  a Fejér Tamás
rendezte, aki korai amatőrfilmesből lett profivá. Már 1937-ben Párizsban díjat nyert „A
nő és a gép” című amatőrfilmjével. 1938-tól a Hunnia Filmgyár gyakornoka lett, majd,
mint minden filmes lépkedett felfelé a ranglétrán. Abban a szisztémában mindenki gya-
kornokként, a kávéhordással kezdte és ez sokáig így volt a magyar filmes szakmában.

lehetősége, hogy a szigetközi úthálózat elöntésével az árvíz helyzetét ellenőrző repülő-
gépre is fel tudott szállni és forgatni. A felvételt nagy sikerrel sokszor levetítette előadások
keretében, amint arról a Kisalföld többször beszámolt és riportot is készített az alkotóval.
Nagyon szerencsés lenne, ha az örökösök és persze a film nyomára bukkannánk, ami
megkoronázhatná az első győri film mivoltát. Domján József animációs filmjét is keres-
sük. Sajnos, egyikük örököseit sem találtam még meg.
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E kor győri alkotói közül már kevesekkel sikerült személyes kapcsolatba lépnem. Ezért kevés filmet is sikerült
megtalálnom, de reménykedem, hogy akár e könyv hatására előkerülnek az örökösök, mint pl. Weicher Edéé,
kinek filmjei így felújítva és restaurálva láthatókká váltak a Győri Filmesek Archívumában az interneten.

Weicher Ede vetítés közben a 60-as években

A KITELJESEDÉS KORA - Győr Ifjúsági Filmstúdió 2. szakasz és 
Győri Amatőrfim Stúdió 1. szakasz
(1971-1983)
A hetvenes évekre felpörgő országos amatőrfilmes mozgalomban az egyre szélesedő bemutatkozási lehetőségek között (országos szemle, területi szemle, tematikus
filmfesztiválok) a győri amatőrfilmesek hamar tekintélyre tettek szert, számos különböző rendű és rangú díjat nyertek. Ennek következménye volt – mert akkor
minden ilyenhez központi engedély szükségeltetett -, elindíthatták az ország első rendszeres nemzetközi amatőrfilm fesztiválját (Díjnyertes Amatőrfilmek I. Nemzetközi

Fesztiválja, 1972). Hivatalosan ezt úgy kommunikálták, hogy Győrt felkérték egy nemzetközi fesztivál szervezésére. Mindez Kovács
Róbert stúdióvezetése mellett történt, aki 1971-ben váltotta Góczán Károlyt. Nemzetközileg állandóan változó helyszínű UNICA
(nemzetközi) filmfesztiválok előtte is voltak Magyarországon, de Győr volt az első, ahol tartósan gyökeret vert a nemzetköziség (ak-
koriban ez nagyon nem volt jellemző Magyarországon), bár elsőre csak szocialista kitekintéssel, majd óvatos „kapitalista szomszé-
dolással” kiegészítve és egyre tágítva a kört.
Még Kovács Róbert stúdióvezetősége mellett a Győri Ifjúsági Filmstúdió nevét Győri Amatőrfilm Stúdióra változtatták (1979), ahogy
sikerült kiderítenem, azért, mert az egykori fiatal filmesek már kezdtek korosodni és az új elnevezés jobban tükrözte az aktuális ál-
lapotot. Azaz nem új stúdióról van szó, hanem egyfajta szervezeti evolúcióról. 
A kiteljesedés kora első szakaszának – Győri Ifjúsági Filmstúdió (1971-1975)
- filmes alkotói voltak: Ámon András, dr. Czigány Jenő, Csenár Imre, Csukly

Ödön, Góczán Károly, dr. Haffner Szabolcs, Horváth Sándor, Kálmán Ferenc, dr. Kárpáti György, Kiss Iván,
Kovács R. Ákos, Kovács Róbert, Mészáros Tamás, Szaló Lajos, Turbuk István, Weicher Ede.
Az ezt követő Győri Amatőrfilm Stúdió működésének első szakaszát (1976-1983) a következő alkotók jelle-
mezték: Ámon András, dr. Czigány Jenő, Csenár Imre, Csukly Ödön, dr. Haffner Szabolcs, Horváth Sándor,
Kálmán Ferenc, dr. Kárpáti György, Kocsis Tibor, Kovács R. Ákos, Kovács Róbert, Mészáros Tamás, Orbán
Sándor, Rozsos Gábor, Szaló Lajos, Tóth Tamás.
De ezen hosszú időszak alatt többen „belekaptak” (pár film készítése, állandó tag filmjében valamilyen sze-
repben, Ifiház munkatársa, stb.) a filmkészítésbe: dr. Alexy Miklós, dr. Bedő Ferenc, Bodó László, Gyarmati
József, László Miklós, dr. Mészáros Zsolt, Orbán Sándor, Scharek Béla, Somogyi Ferenc, Szénási István.
De az is kiszűrhető az újságok híranyagaiból, hogy győri filmesek közül csak kevesen maradtak meg a stúdió
keretei közt e szakasz végére. Talán csak Csenár Imre, dr. Haffner Szabolcs, Tóth Tamás. Egyikük úgy fogal-
mazott, hogy „Kovács Robi (stúdióvezető) körül összezavarodtak a dolgok, egyre kevesebben jártunk össze,
megjelent a megszűnés réme…” Kovács Róbert az első szerelmet, fellángolását és annak elmúltát hozta fel
érzékletes példaként, és azt, hogy egyre gyarapodó külföldi munkái miatt – a Tunsgram főmérnökeként nem-
zetközi terepen munkálkodott – egyre kevesebb ideje maradt a filmezésre. Ha a végére el is fogyott a szusz,
de az kétségtelen tény, hogy a győri amatőrfilmes mozgalom megerősödése, a kor adottságainak, lehetősé-
geinek megfelelő nemzetközi terepre terelése az ő vezetésével történt meg.
Kicsit csalódás számomra, hogy kevés személyesen elmondott háttértörténettel tudtam kiegészíteni a 70-es évek és a 80-as évek elejének győri amatőrfilmes tör-
ténéseit, mert nyilván mindenki tudja, hogy az újságokban - jó esetben is - csak a felszín maradt fenn. Egy elfojtott, egymást félszavakból értő, erős önkontrollat teli
időszak volt ez. Ezért lett volna szerencsés, ha az egykori szereplők segítik fellebbenteni a fátylat, oszlatni a ködöt. De számomra meglepő módon, hiszen az az
idő már rég elmúlt, a megszólalók vagy nagyon finomkodóan, probléma kerülően, vagy egyáltalán nem voltak hajlandóak beszélni ezen időszak történéseiről. Azt
kellett megtapasztalnom, hogy ezen generáció – valószínűleg a szocializmus sokféle megpróbáltatása hatására -, csak nagyon óvatosan mert fogalmazni az egykori
problémás dolgokról. Ezért „csak a szépre emlékezem” nosztalgikus köde lengi körül ezen időszakot. Pedig az én szemléletem, 45 éves szervezői tapasztalatom
szerint, minden szervezkedés és személy élete is teli van hullámhegyekkel és -völgyekkel, amelyek természetes folyamatok, részei életünknek, nem titkos, elhall-
gatandó történések. A benne lévők szerepe az, hogy megoldásokat találjanak a hullámvölgyből való kijövésre. Ez szerencsésen meg is történt, ezért a győri filmesek
története (a következő fejezetben) folytatódik. De hogy Kovács Róbert megválása a győri amatőrfilm stúdió vezetésétől – az országos szervezet vezetésében még
a rendszerváltásig maradt - mégsem lehetett problémamentes, az újságok híradásából hámozgató ki. Következő filmjeit már Tunsgram AFS cégnéven alatt nevezte
az országos amatőrfilm szemlére.
Ezen időszakot a néprajzi ihletésű filmek erőteljes hangsúlya jellemezte, bár a Csenár-Dr.Haffner alkotópáros és Kovács Róbert révén megjelent a társadalomkritikus
szál is, amely alapvetően nem jellemezte az országos amatőrfilmes mozgalmat. Ezen - akkor - kockázatosnak gondolt filmes hozzáállás ezért számos országos
sikert, díjat, és persze helyi kisebb-nagyobb dorgálást is hozott az alkotóknak. Mondhatni ekkor kezdték el feszegetni az időszakra jellemző erős öncenzúra
rendszerét és jelent meg a finom rendszerkritikus szál az amatőrfilmes megfogalmazásokban. Mintegy előkészítve a 80-as éves közepének függetlenfilmes „elsza-
badulását”. Ezen finom rendszerkritikus próbálkozások mutatták meg a következő győri generáció számára, hogy gyengül, vagy toleránsabbá válik a szocialista
hatalom és már kezdi elviselni a kritikus hangokat is. 
Ámos András kiemelkedő animációs tehetsége révén ismét megjelent (mert Domján József már a 60-as évek elején készített „trükkfilmet”) Győrben az animációs
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filmkészítés, amely könnyen profi szintre is emelkedhetett volna, mert Bandi miatt a Pannónia
Filmstúdió Győrbe is telepített volna egy részleget. Mint ahogy tette ezt a ma is prosperáló, az anya-
vállalatot túlélő Kecskeméti Animációs Stúdióval. De mégsem lett belőle semmi, mert Bandi valamiért
egy idő után elakadt - bár a kilencvenes évek elején második nekirugaszkodásra animációs képzést
indított az Ifiházban.
Bandi ugyan nem lett profi filmes, de megjelent a stúdióban a győri Tanítóképzőre járó, pápai szü-
letésű Kocsis Tibor, aki a győri tanítóképző után felvételt nyert a filmművészeti főiskolára. Így ő lett
a győri amatőrfilmes közegből kikerülő első profi filmes. Ma a legjobb magyar dokumentumfilmes
rendezők és operatőrök közt tartják számon. Itt szükséges röviden megemlíteni a „TK” (Tanítóképző)
Amatőrfilm Stúdiót (1980-1985?), amelyből Kocsit Tibi és személyem filmes kezdeti lépései is ere-
deztethetők, amelynek Király Tibor „Csárli”, majd Kocsit Tibi volt a vezetője - egyébként Góczán
Karcsi bácsi figyelő szemei és háttérsegítsége mellett.

Visszatérve a korábban említett az amatőrfilmezésben a hatalom által látott „új lehetőség”-re, a filmezés egyfajta társadalmiasítását láthatták benne az egykori il-
letékesek, ami akkor – 50-60 év távlatából úgy látom - nem sikerült. De az összegyűjtött és jelen kötetben publikál tanulmányok, vagy azok részletei azt bizonyítják
sokat gondolkodtak, dolgoztak rajta. Érdemes elolvasni Nemeskürty István egykori – e kötetben megtalálható, ma is tanulságos - gondolatait erről. Úgy gondolom,
a nagyívű terveket valószínű a 8 mm-es keskenyfilmes technológia nehézkessége, drágasága hiúsította meg. Kitartás, ötletesség és anyagi háttér kellett az akkori
filmek készítéséhez, akkor ellenben meglehetősen szegények voltak a családok, kevesen engedhették meg a filmezést. Ugyan hamarosan megjelent az ellenőrzött
„stúdiókba” tömörült amatőrfilmesek állami támogatása, de végül mégiscsak a szűknek mondható szocialista elit hobbija maradt. Orvosoké, mérnököké, (párt)funk-
cionáriusoké, akik addigra már egy kicsit jobban éltek, mint az átlagemberek. Vélhetően ezért nem tudott széles körben elterjedni a keskenyfilmezés. Ellenben
mára, a mai okostelefonos mobilvilággal széleskörűen megvalósult az egykori idea - állami gondoskodás nélkül is. De ez sem hozta az egykor elképzelt hatást.  

A RENDSZERVÁLTÁS KORA A FILMKÉSZÍTÉSBEN – A FÜGGETLENEDÉS IDŐSZAKA

A MEGÚJULÁS KORA - Győri amatőrfilm Stúdió 2. szakasz
(1984-1989)
Egy széthulló, elnéptelenedő amatőrfilm stúdiót vett át dr. Haffner Szabolcs új vezetőként, akit nyilván nem véletlenül kértek fel az
illetékes tanácsi szervek, a művelődési osztály a folytatásra, de leginkább a stúdió újjászervezésére, megmentésére. Az előző fe-
jezetben röviden kifejtett művelődésalakítási/fejlesztési elvek még működtek ebben az időszakban, ekkor még látványosan nem je-
lentek meg a szocializmus lassú erodálódásának jelei. Tehát mondhatjuk, hogy a tanács gondoskodóan járt el, tán hittek benne,
vagy csak automatizmus volt, de lehet, hogy utasításba volt adva az amatőrfilmes mozgalom fejlesztése, megtartása.
Szabival „jó lóra tettek”, mert egy filmes és emberi szempontból is hiteles, közösségépítő személyiség került a foszladozó filmes
csoport élére. És ő nem annyira érdekérvényesítő vezér, hanem személyiségéből adódóan is inkább a szellemi erjedést segítő, te-
relgető koordinátor akart lenni és lett is. 
Innentől már nemcsak az újságokban megjelent hírekre építhetek, mint ez idáig, hanem saját emlékeimre is, mert ebben az idő-
szakban kezdett alakulgatni filmes életem. De úgy 85-ig eszembe se jutott volna, hogy fiatalként csatlakozzak az amatőrfilm stúdi-
óhoz, mert úgy hírlett, hogy ott olyan arisztokratikus, komoly, városi (úri)emberek vannak, akik közt nem sok keresnivalóm lehet külvárosi gyerekként. De valahogy

a pozitív változásnak, a filmstúdió demokratizálódásának híre ment és hirtelen egyre
szaporodó fiatal csapat kezdett ott összegyűlni hétről hétre. Többségében a szocialista
alsó és alsó középosztály, frissen értelmiségivé lett gyermekei. Ennyi idő elmúltával ér-
demes megemlíteni, hogy a szocializmusban nem volt előny, sőt kifejezetten hátrány
volt értelmiséginek lenni. Azokban nem bízott a (munkás-paraszt)hatalom. Mindenesetre
az biztos, hogy Haffner Szabi „szárnyai alá” – talán számára is meglepő módon – egy
egészen más indíttatású és társadalmi háttérrel rendelkező, többségében lázadó élet-
szakaszában lévő fiatal értelmiségi réteg kezdett gyűlni, mint az előző időszakban. Ez
volt az egyik erőteljes változás a győri filmkészítők világában.
A másik – gyakorlatilag forradalmi – változás a technikaváltás hozta. Addig a győri ama-
tőrfilmesek keskenyfilmezés különböző, állandóan fejlődésben lévő fajtáival dolgoztak
(fordítós, normál 8 mm, super 8mm, 16 mm, super 8mm hangos). 1986-ban azonban
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Győrben is megjelent a videótechnika. Az ifiház is vett egy VHS videókamerát, amelyet
a filmstúdió is használhatott. Ezen időszakkal foglalkozó fejezetben részletesen kifejtet-
tem, miért is hozott alapvető változást a videó megjelenése, ezért itt csak röviden annyit,
hogy a keskenyfilmezésnek sokféle korlátja volt (nehézkes vágás, kép-hang szinkron
problematikus volta, drága nyersanyag, stb.), amely többségét a videótechnika már túl-
lépte. Egyedül a vágás volt az elején nehézkes, de a „végtelen” és olcsó nyersanyag el-
szabadította a fantáziánkat. Hirtelen nagyon sokat kezdtünk forgatni és 1986-ban már
szinte automatikusan meg is jött az értelme, hogy mit is.
Ekkortájt kezdtek látványosan recsegni a szocialista rendszer eresztékei és sokirányú
társadalmi mozgások indultak (nemzeti öntudat feléledése - nagy erdélyi tüntetés /ami
40 év után az első volt/, környezetvédelem erősödése - Bős-Nagymaros kapcsán meg-
jelenő tiltakozások, ellenzéki mozgalmak felszínre kerülése - pártok alakulása, stb.),
amelyek gyorsan megadták, hogy mihez kell a sok videó nyersanyag. Jelképesen szinte állandóan nyomtuk a „REC” gombot, mert rögzítendő esemény volt bőven,
amit tudtunk felvettünk. Akkor még nem tudtuk, ami mára nyilvánvalóvá vált, hogy történelmi jelentőségű felvételeket készítettünk - persze tudtunkon kívül -, hiszen
ezen felvételek őrzik a rendszerváltás történéseinek különböző fázisait. Mindezt videótechnika nélkül nem tudtuk volna megtenni! Talán kicsit túlzó, de megkockáz-
tatom, hogy a videó megjelenése még a rendszerváltás felgerjesztéséhez is hozzájárult, hiszen a „hallgatag” állami médiák mellett megjelent a „második - szamizdat
- nyilvánosság”, többféle formában, a kézről kézre egymásnak adott, agyonmásolt videókazetták „pótolták” az akkor még hírből sem ismert internet mai világát. És
érdekes, de eme fakerekű módszerrel is meglepően gyorsan terjedtek a „föld alatt” a nyilvánosságot egyéb módon nem kapott hírek.
A „megújulás korának” filmes alkotói voltak: Ámon András, Bieder Géza, Bodnár István, Csenár Imre, dr. Czigány Jenő, Deák Tamás „Döki”, Fodor Tibor, Hadarics
Gábor, Hartyándi Jenő, Kárpáti Péter, Kecskeméti Anikó, Királyfalvi E. László, Kiss Géza, Kiss Iván, Kocsis Tibor, Kovács R. Ákos, Lakatos István, Malasits Zsolt,
Mészáros Tamás, Nagy Péter, Obermayer József, Szakál János, Tóth Tamás, Ujvári Sándor.
Ki pár filmig jutott, ki másnak segített, ki független, ki profi lett. Kocsis Tibi után Hadarics Gábort is felvették - televíziós operatőr
szakra - a filmművészeti főiskolára. Több - később vagy már akkor jónevű - fotós is megpróbálkozott a filmkészítéssel (Bieder Géza,
Bodnár István, Nagy Péter, Obermayer József). Az előző időszak keskenyfilmesei, akik még be-bejártak a stúdióba, többségében
válságba kerültek a videótechnika megjelenésével, nem tudták, akarták megugrani eme gyökeres változást. De Haffner Szabi jól,
kellő humorral kezelte, fogta össze e százfelé ugrani szándékozó zsák bolhát.

Bizonyos értelemben rizikóssá kezdett válni az ügy, mert
a fiatalabbja egyre bátrabb vagy inkább vakmerőbb lett.
Érzékelve a szocialista rendszer bomlásával sokszor
előálló komikus helyzeteket, amiket nem lehetett nem
lecsapni filmes eszközökkel (a KISZ Jövőnk a tét! bal-
sikerű kampánya /1987/, leláncolt kirakati figura a Baross út elején a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom 80. évfordulójára, ami az aktuális helyzetben épp az ellenkező
jelentésre váltott, mint aminek szánták, stb.). Ilyesmiről korábban nem mertünk volna fil-
met készíteni. De valahogy akkor már eszembe se jutott, hogy valami következménye
lehet „partizánfilm”-jeinknek. Bár amikor a nyíregyházi Videószemlén, ami az új technikát
lereagáló, nem amatőr fesztivál volt, 1956-os (akkor ellen)forradalom 30 éves évfordu-
lójára készített videóm (Születésnapi hallucinációk) zajos sikert és díjat hozott, a korábbi
stúdióvezető finoman szólva megdorgált, olyasmiket mondva, hogy ezzel tönkre fogom
tenni a győri stúdiót, stb. Akkor azért egy pillanatra elgondolkodtam a fentebb említett
rizikófaktoron. De aztán tettem a dolgomat tovább, mert oly sűrűn jöttek a ziccerek és
jelentős események, hogy csak kapkodtam fejem és szerencsére a kamerámat is. És
mivel nem jöttek a jelzett retorziók, egy idő után ez az érzet ki is kopott belőlem. Ugyan
mindannyiunkban más ritmusban, de kezdtek fokozatosan feloldódni az önkontroll okozta
görcsök.
Közben - mivel az országos filmes mozgások élcsapatában mozogtunk, korai hálózatot
alkotva - a közeg elkezdte magára a kissé pejoratív „amatőrfilmes” helyett a független-
filmes kifejezést használni. A rendszerváltásra való ráfutás során megindult a független-
filmezés időszaka. Itt fontos megjegyezni, hogy ekkor még a profi filmesek és televíziósok
nemhogy nem mertek, hanem nekik nem is lehetett rendszerkritikus témákhoz nyúlni.
Kivéve pár finom áttételekkel fogalmazó és tökös nagyjátékfilmet, amelyek nagy része
azonban
dobozba
került. 

Szemléletes példa erre az 1989-es legendás győri március 15-i ünnepség és Pozsgay-
beszéd. Egyedül az én kamerám őrizte meg a történteket, a Városi TV a közelébe se
mehetett. Pedig ez már a rendszerváltás ideje volt, nem az előző évek még zavarosabb
időszaka. A rendszerváltást megelőző évek sajtóját lapozgatva jöttem rá, hogy milyen
„finoman” foglalkoztak a felszín alatt fortyogó rendszerváltó indulatokkal. Az időszakot
nem átélő olvasó nem gondolná belőlük, hogy itt valami készül, csak azt, hogy vannak
problémák, de azok megoldásán dolgoznak.
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FILMKÉSZÍTÉS - FILMTERJESZTÉS – FILMDIPLOMÁCIA – 
A MEDIAWAVE IDŐSZAKA

Ezen 1991-2000 között időszakban Győr városa a filmművészet és terjesztés szempontjából kilépett a korábbi nagyrészt provinciális közegéből. A film minden
területét országos vagy nemzetközi szinten kezdte képviselni, művelni. E magas szintű működés nagyjából az ezredfordulóig épült fel, lépésről lépésre. A földindu-
lásszerű kelet-közép-európai politikai és társadalmi változások közepette Győr neve - legalábbis a filmmel kapcsolatosan - felkerült a világtérképre! De nézzük
összefoglalóan e két szakaszra osztható tíz év részleteit.

A FÜGGETLENFILMEZÉS KORA - Győri Vizuális Műhely – 
Mediawave Fesztivál első időszaka
(1990-1996?)
A győri független filmesek és fotográfusok, akik egy része az országos mozgalomban is hangadónak számított, a rend-
szerváltás hozta új helyzetet kihasználva megalapították a város - talán első - független és civil szervezetét, a Győri
Vizuális Műhelyt. Elnöke Csenár Imre lett (1930-2021), a tagságot az előző és az új generáció vegyesen alkotta, az el-
nökségben ott volt Haffner Szabolcs, Tóth Tamás és jómagam is, az új generációt képviselve. 
A filmkészítési ambícióink mellett eldöntöttük, hogy szélesítjük eddigi filmmel kapcsolatos tevékenységeinket, pl. valami-
képpen folytatjuk a szocializmusban prosperáló, hét alkalmat megélt Díjnyertes Amatőrfilmek Nemzetközi Fesztiválját.
Csak nem korábbi szellemiségében, hanem jelentősen megújítva, ténylegesen nemzetközivé téve és más művészeti
ágakkal kiegészítve - továbbá új elnevezéssel. El is indítottuk - még 1989 során - a szervezési munkálatokat, a rendszer-
váltás meglehetősen ingoványos talaján. 

Miért is volt nagy a társadalmi és gazdasági ingovány? Mi komolyan vettük, hogy
a rendszerváltás meghozta a szabadságot, így a korábbi félig-meddig pórázon
tartott civil művészeti mozgások kiteljesedésének, megerősödésének lehetőségét.
Sajnos hamarosan megtapasztaltuk, hogy az újonnan felálló, a tanácsi rendszert
váltó önkormányzatok nem feltétlenül ugyanazt gondolták erről. Mivel apparátusuk
sokban azonos volt az előző éráéval, csak a felettük álló pártpolitikusok változtak,
mitől is változtak volna meg alapvetően? - gondolom erről ma, de akkor mindent
elhomályosított a szabadság köde. 
Az akkori valóság az volt, hogy a magyar társadalom számára nem létezett új, re-
ális minta a demokráciára. A szomszédos nyugati világ elérésének vágya ugyan
hatványozottan, sőt erős illúziófaktorral megspékelve létezett. A realistább gon-
dolkodásúak azonban már akkor is érezték a (leküzdhetetlennek tűnő) „fényévnyi”
távolságot, amelyet a szocializmus által kitöltött 45 év okozott a magyar társada-
lomban. A gyakorlatban ez úgy jelentkezett, hogy megpróbáltunk ugyan felszaba-
dultan alkotni, szervezkedni, mert alapvetően rüheltük a szocializmus utolsó

langymeleg időszakában egyre kevésbé határozott ellenőrzés alatt tartott létünket, de - mivel generációm már a szocializmus kézből etetős kultúratámogatási rend-
szerében szocializálódott - annak lezárultával mégsem sikerült túl lépni a korlátainkon. Hamar rá kellett jönnünk, hogy az előző rendszer hozzászoktatott bennünket
egy bizonyos kényelemhez, persze a független gondolkodás korlátozásáért cserébe. A rendszerváltás utáni első évek valósága azonban meglehetősen kaotikus,
kulturálisan támogatásmentes volt. Nekünk – a függetlenség szószólóinak - maradt az éhkopp az „állami csecs” szívogatása helyett - amire korábban módszeresen
ráneveltek bennünket. A szabadságeszmény lelkesült kiélése mellé társult az önálló, saját lábra állás kemény küzdelme, amely sok kellemetlenséggel járt. De azért
lassan és sikeresen ezen útra léptünk. E fejezet ezen kalandjaink sorát bőségesen tartalmazza.
A filmkészítés szempontjából termékeny és pezsgő időszakot éltünk. Nagy volt a gyors társadalmi változások adta felhajtó erő, ami talán nem is a minőség emel-
kedését, hanem az új helyzetek gyors és szabad lereagálásának képességét hozta ki többségünkből. Miközben számtalan - az előző fejezetben megnyílt - út
kezdett el szélesedni előttünk. Gondolok itt a szocializmus alatt szőnyeg alá söpört nemzeti problémáktól a magyar, alternatív művészeti mozgások felszínre kerü-
léséig, azok filmes feldolgozásáig. Érdekes mellékszál, mert bennünket, függetleneket nem érintett, de a szabadság adta lehetőség a profi filmesek nagy részére
inkább bénítólag hatott. Ezt akkor tapasztaltam meg érzékletesen, amikor a Magyar Mozgókép Alapítvány játékfilm készítést támogató szakkuratóriumába válasz-
tottak, mint a függetlenek képviselőjét. A rendszerváltást közvetlen követő játékfilmtervek, majd az elkészülő filmek többsége azt a tanácstalanságot tükrözte, hogy
mi is lehetne a magyar (profi) film szerepe az új helyzetben. A rendszerváltás után – egy időre - a magyar profi film, de alapvetően a magyar művészeti élet nagy
része is elvesztette fő felhajtóerejét. Azt, ami a gulyáskommunizmus utolsó évtizedét bearanyozta számára, és nemzetközi sikereket is jócskán hozott. A finoman
vagy lágyan fogalmazó ellenzékiséget, a szocializmus bűneinek áttételes megfogalmazását. Amit, ha bizonyos megfogalmazási határokon belül művelte, egy profi
művész már megtehetett. Persze egyéni felelősség, önkontroll volt eme határ megtalálása, de többeknek ez jól és tolerálhatóan sikerült, mert tényleg tehetségesek
voltak. A rendszerváltás sokak alól kihúzta eme metódust, és ezért nem kis zavar állt be a magyar profi filmgyártás céljai tekintetében, amit még súlyosbított a szo-
cialista (film)stúdiórendszer válsága az elmaradozó, ellenben megszokott és a profik számára stabil megélhetést biztosító stabil állami támogatás (állami csecs) el-
tűnése. 
Ennek pótlására, a stabilitás visszaszerzésére kellett a filmes szakmának „összekapni” magát, ami olyan sikeres volt, hogy a rendszerváltást követően az összes
művészeti ág közül csak a filmeseknek sikerült létrehozniuk a saját önkormányzati rendszerüket, a Magyar Mozgókép Alapítvány formájában. A rendszer lényege
továbbra is elsősorban az „állami csecs” szívása volt, de pl. a játékfilmgyártás területén már sikerült bevonni az új, kialakuló támogatási szisztémába a televíziókat
is. Elsőként a Magyar Televíziót, ami természetesen maga is állami támogatásból működött. Az MMA önkormányzati rendszere röviden arra épült, hogy szakkura-
tóriumokra bontva képviseli a magyar filmszakma egészét - alapítói is az egész magyar filmszakmát lefedték -, majd szakkuratóriumi rendszerén, „független” szak-
embereken keresztül ossza el az éves, államtól megkapott támogatást. Optimistán fogalmazva: levéve ezzel az állam válláról e szakma minden problémáját.
Realistán nézve:  kikerülni, minél távolabb tartani az aktuális minisztérium politikai alapú beleszólását.
A terv a rendszerváltás követő helyzetben átment (de „Egyszer volt Budán kutyavásár”), mert a szakma, azaz az MMA szervezői mindig nagyon ügyeltek arra, hogy
az alapítvány politikailag semmilyen irányba ne legyen „túlsúlyos”, de aktuális vezetőit – nemzeti kuratórium – az aktuális, abban az időben sűrűn változó kormányzat

Tóth Tamás az ifiház vetítőjében
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hitelesnek fogadja el. Hiszen ettől függött az állami támogatás és annak mértéke.
Az éves apanázs kiharcolása és lehetőleg emelése évente komoly harcok árán
sikerült csak.
Az eddig alapvetően profi szervezetekre épülő magyar filmszakma azonban e
ponton kénytelen volt figyelembe venni – nem örömében tette - a változásokat és
a rendszerváltás előtt és után felerősödő független filmes szálat is beintegrálni az
MMA rendszerébe. Így lettünk mi, győriek is az első pillanattól az országos filmes
világ integráns része.
A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy megvásároltuk a Városi Televízió UmaticLB
kameráját és vágóberendezését, amely nagy előrelépésnek számított, mert ezzel
technikai szempontból elértük/átléptük a televízióképesség határát. 
A győri filmkészítés zöme ebben az időszakban a Győri Vizuális Műhely keretében
zajlott. Az időszak vége felé, újabb és újabb fiatal alkotók csoportja tűnt fel, akiből
később többen profi filmesek lettek (Buzás Mihály, Csáki László, Szolnoki József).
És történt még egy áttörés, az 1995-ös Magyar Filmszemle programjába, amely
az idáig a profik számára volt csak nyitott, négy győri film is bekerült. Innentől rendszeres résztvevői voltunk a Magyar Filmszemléknek, de érdekesség, és jellemző
megnyilvánulása bizalmatlanságunknak a profi filmes világ felé, hogy egyes filmjeinket álnéven neveztük be. Pl. a Csöndes Mátyás-Uborka Ferenc: Madarak című
film valós szerzői: Uborka Ferenc – Szolnoki József álneve, Csöndes Mátyás pedig az én (Hartyándi Jenő), dédapámtól kölcsönzött nevem.
Közben nem feledkeztünk meg a filmes utánpótlás képzéséről sem. Már 1992-től nyári filmes táborokat szerveztünk elsőként Novákpusztán, majd Rábapatonán,
párhuzamosan a Bilibáncs Népi Hagyományőrző és Továbbvivő fesztivál és Táborral.
1993-ban segítettünk beindítani és pár évig működtetni a lassan 30. megvalósulását megélő marosvásárhelyi „Sors és Képzelet”, majd pár év után Alternative
Nemzetközi Rövidfilm Fesztivált.
Egyúttal nemzetközi fesztiválokra kezdtünk járni már 1989-től. Kezdetben filmesként (Brno, Berlin), majd Magyarországon elsőként rájöttünk, hogy a nemzetközi
filmfesztivál világ számára is érdekesek a rendszerváltás pezsdítő hangulatában készült függetlenfilmjeink. A nemzetközi filmes terep a rendszerváltás előtt az
ország zártsága folytán komolyan eszünkbe sem jutott. E számunkra kinyíló és Kelet-Európa iránt érdeklődő külvilág egyre inkább arra sarkalt bennünket, hogy fel-
fedezzük elsőként Európa, majd a távolabbi földrészek filmfesztiváljait és elküldjük oda nevezéseinket. 
1994-ben sikerült elindítanunk és felépítenünk egy olyan cserekapcsolatot, ami akkor kuriózumnak számított a nemzetközi filmes világban. A világon elsőként kaptuk
el a világ felé nyitni szándékozó, addig zárt kínai filmes világ óvatos kapunyitogatását, amelynek számos következménye lett.
A város határait átlépni szándékozó, filmterjesztési szándékkal megújított első
fesztivál még VIII. Nemzetközi Film és Videó Művészeti Fesztivál néven futott, és
1991. május 2-5. között valósult meg. Az első nagyon sikeres és hangsúlyosan
nemzetközi fesztivál után más országos filmes és zenei szervezetek bevonásával
alapítványt hoztunk létre a fesztivál jövőbeni szervezésére és megvalósítására.
Az első fesztivált a győri filmes csapat, valamint rengeteg civil és intézményi lel-
kesedés és a rendszerváltás mámora vitte át, de előzetesen nem gondolkodtunk
távlatosságában. Mondhatni ez volt a mi filmes rendszerváltásunk! 
Az, hogy e könyv írása közben már a 31. esemény is megvalósult az jelenti, hogy
közben lett jövőképünk, miközben számos siker, kudarc és újragondolás kísérte
tevékenységünket, amit ráadásként az aktuális önkormányzattal való hadakozás
is fűszerezett. E harcok, amelyek a civil társadalom és az önkormányzat, mint
helyi hatalom, erőfitogtatásait jelentették, egyfajta Dávid és Góliát küzdelmek vol-
tak. Nagyon megerősített és felvértezett bennünket a „csak azért is megmutatjuk”
érzéssel. De ellentétben a klasszikus Dávid és Góliát történettel, ebben a 31 éves
sorozatban, hol mi, hol ők győztek, hol patthelyzet (fegyverszünet) alakult ki. Barátság és elfogadás sosem. Egy ponton azonban elfáradtunk és eltörött a dolog
Győrben - és hogy életben maradjunk, menekülnünk kellett (2009). Azóta önkéntes emigrációban próbálgatjuk erőnket, hol sikerrel, hol újabb válságokat megélve.
De a 31-es szám is bizonyítja, hogy a magyar fesztiválvilágban kifejezetten stabilan létezünk. A rendszerváltáskor induló rendezvényekből már alig maradt valaki
a pályán, lényeges átalakítás nélkül gyakorlatilag senki.
Visszakanyarodva időszakunkhoz: 1995-ben ravazdi tanyámon gyűltek össze a rendszerváltás óta megerősödött alternatív kulturális szerveződések (fesztiválok,
„helyek” pl. a Trafó, galériák, stb.), hogy érdekvédelmi szervezetbe tömörüljenek és megalapították a „Ravazdi kerekasztal”-t, amely több évek keresztül sikerrel
képviselte a kormányzat irányába az alternatívról „párhuzamos kultúrá”-ra átkeresztelt új közművelődési szegmens céljait és érdekei. Nem is sikertelenül. Akkor
értük el, hogy (nyugat) európai mintára az állami támogatásosztó szervezet ne egy, hanem három évre adjon, kiszámítható támogatást a már bizonyított szerveze-
teknek.
1997-1998-ban kezdeményezői és összefogói voltunk a Győri szüret – civil kultúrprés elnevezésű, a győri civil szervezetek bemutatkozását elősegítő rendezvénynek,
amely érdekes kaland volt számunkra. Sikerekkel és csalódásokkal teljes. De ez nem e kiadvány témája.

Szolnoki József, Lengyel Sándor és Buzás Mihály (Zsebcselek Csoport - 1995)

Obermayer József, Hajnal Zoltán, Tóth Erzsébet és Nagy Péter az első, 
megújított fesztiválon, a győri ifiházban (1991)

Az első Ravazdi Kerekasztal (Ravazd, 1995) Hartyándi Jenő, Győri Csilla, Jiri Menzel és Czabán György (1997)
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FILMES CÉGEK ALAKULÁSÁNAK KORA – 
az első győri játékfilm, a Mediawave Fesztivál megerősödése
(1997-2000)
A Mediawave megerősödésével számos más filmes terület is magas - országos és nemzetközi - szintre került Győr városában, vagy győriek révén. Az ezt részletező
két fejezetben erre vonatkozólag rengeteg adat és dokumentum található, ezért itt csak felsorolásszerűen szerepelnek e területek, pár megjegyzéssel kiegészítve.
Film és televíziós gyártás – A független filmkészítés mellett a Mediawave 2000 Kft. keretében és Durst György vezetésével (Duna Televízió, Duna Műhely) megjelenik
a profi filmgyártás is. Elkészül az első vidéki, egyben győri nagyjátékfilm (Buzás Mihály: Kis utazás). A győri filmek rendszeres résztvevői lettek a Magyar Filmszem-
lének és nemzetközi fesztiváloknak. A Duna Televízió rendszeresen műsorára tűzi a Mediawave fesztivál filmjeiből és koncertjeiből készített magazinműsorokat,
amelyeket mi készítünk el.
Filmterjesztés és forgalmazás: számomra - az átélő és alakító számára is - meg-
lepő volt, hogy a sajtó milyen hangnemben, széles spektrumban. terjedelemben
és nagy többségében lelkesen foglalkozik a Mediawave Fesztivál ezen szakaszá-
val. Jellegzetes címek példaként: „A Mediawave már nem az út, hanem maga Eu-
rópa” (Kisalföld), Hrabali diszkont - A győri fesztivál nemcsak a filmeseké:
Közép-Európa egyik legizgalmasabb összművészeti fóruma (Filmvilág). Három
évtized távlatában erősen halványultak már emlékeim, főleg csak a főbb hangu-
latok maradtak meg bennem, hiszen mindig jött az újabb és újabb év, és az rész-
ben kitörölte az előzetes emlékeket. Most újra olvasva a fellelt újságcikkek javát
- mert az itt ismertetetteknél sokkal többször foglalkoztak velünk, de ide csak azo-
kat a cikkeket raktam be, amelyek valamilyen véleményt, kritikát fogalmaztak meg
-, érzékelem, hogy milyen nagy volt a magyar írott sajtó rácsodálkozása, hogy mit
is művel a Mediawave. 
Különösen annak hátterével, hogy győri megítélésünk épp ekkor járt a mélypont-
ján, az önkormányzat eltörlési kísérletét a gyakorlatban a köztársasági elnök közbelépése akadályozta meg. Mindeközben Közép-Európa legjelentősebb fesztivál-
jaként áradozik rólunk az országos sajtó (ne feledjük az internetes sajtó még alig, mert épp ekkor éli bölcsis korát). Hogy ez az áradozás mennyire reális volt abban
az időben, vagy csak a szokásos újságírói „túllövés”, ezt nehezen tudom megítélni. De az biztos, hogy a Mediawave az ezredforduló előtti években érte el a nem-
zetközi szinten már nemcsak jegyzett, hanem fontos, viszonyítási pontnak tartott állapotát a képviselt művészeti ágakban (film, jazz, ethno). 

Mindeközben 1997-ben megérkezik az első hivatalos állami elismerés is – Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje személyemnek – egyáltalán nem a szok-
ványos felterjesztési úton, ugyanis helyben nemhogy nem lett volna, aki felterjeszt, hanem a könyvben szereplő „lájtos” újságcikkekből is jól látszik, a városvezetők
szívesebben láttak volna a városhatáron kívül - a fesztivállal együtt -, nem kitüntetve.

Ugyanebben az évben indult el egy addig nem szokványos folyamat, amelyben elsőként Prágában és Párizsban kapott több napos bemutatkozási lehetőséget a
Mediawave Fesztivál. Mediawave Karavánnak hívtuk ezt a sorozatot. Nem miénk volt az ötlet, hanem a prágai és párizsi Magyar Intézet találta ki, mi meg persze
örültünk neki, mert nem szokványos, reprezentatív helyeken történtek, ahol általában csak a magyar emigráció jelenik meg, hanem a városok „kult” helyein –
Prágában a „Tűzoltóhoz” nevű befogadó színházban, Párizsban pedig egy kalózhajón, a Szajnán. Oly sikeresek voltak ezek bemutatkozások idegen terepen, hogy
a következő évben is hívtak bennünket mindkét helyre, plusz még Bordeauxba és Berlinbe is. 

Hartyándi Jenő és Durst György a Mediawave 2010, a huszadik, 
egyben az első nem győri Mediawave Fesztiválon 

Göncz Árpád köztársasági elnök a Mediawave Fesztiválon (1997)

Kazahsztán és Kína közt – Mediawave Ázsia turné (1998)Mediawave bemutatkozás Párizsban, egy Szajna-parti „kalózhajón” (1998)

Hartyándi Jenő és Fazekas Sándor „Pamacs” a prágai Tűzoltó Színházban
(1997)
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Sok tanulsággal jártak számunkra eme nemzetközi megmérettetések, amelyeket ‘98 végén megfejeltünk egy bátran kultúrtörténeti jelentőségűnek nevezhető ázsiai
karavánnal, amely főbb bemutatkozási helyei Almati (Kazahsztán), Ürümcsi és Turfán (Dzsungária, észak-Nyugat-Kína, az ujgurok hazája), Lhasa (Tibet) és Peking
voltak. A meglehetősen kalandos turné történéseit film is őrzi (Igricek és kekecek). Kalandos volt, amit az épp nyitás közben lévő Kína (a nyitás abban az időben
még csak Pekingre és Sanghaira volt igaz) és még meglehetősen gyanakvó vidéki hatóságaik beidegződései kísértek.
1999-ben érdekes, utólag bátran kimondható, egyedülálló közép-európai hálózatosodási folyamat indult be a dunaszerdahelyi (Csallóköz) NFG klub első szervezőinek
ötlete alapján. Azt kezdeményezték, hogy ne csak Győrben és a Mediawave-es csapat szervezésében legyen Mediawave Fesztivál, hanem ők is csinálnák, csat-
lakozva hozzánk, de a saját szervezési gondolataikat beletéve. 
Ekkor egy nem „frendcsájz” rendszerű – előzetes példa nélkül álló, határokon átívelő - szervezkedés kezdett kibontakozni, amelyben a csatlakozó partnerek egyen-
rangú szereplők lettek. Önálló programgondolatok és programcserék jellemezték az együttműködést. A szerdahelyi úttörők nem sokáig maradtak egyedül, hanem
évről évre egyre szélesedő burjánzásnak indult a koncepció, gyakorlatilag szinte teljes közép-európai kiterjedtséget elérve. Ugyan nem egy évben egyszerre, de
része volt négy főváros (Bécs, Budapest, Bukarest, Pozsony + Dunaszerdahely), és több éven keresztül 6-8 szlovák város, de több cseh, lengyel, román és szerb
település is. Az első generációs NFG-eseken kívül Pavella Ádám és Lubomír Puksa tette a legtöbbet eme szokatlan, kulturális alapú, önkéntes hálózatosodás meg-
valósulásáért. Mindennek jórészt a 2008 körül kibontakozó világválság okozta civil elbizonytalanodás vetett véget. Pontosabban a hálózatosodást elindító NFG
klub új generációja és a csallóközi szervezőlegenda, Vida Igor, továbbá a somorjai Moziklub Koncz Csilla és Végh Ákos vezetésével ma is tartja a frontot.
Aztán az ezredforduló előtti években Mediawave - egy kis időre - városilag is elfogadott rendezvény lett, amit dr. Dézsi Csaba András, akkori alpolgármesternek kö-
szönhetünk.
Moziüzemeltetés: a Rába mozit ugyan elvesztettük a két ellenkező „színű”, egymással hadakozó – megyei és városi – önkormányzat átláthatatlan érdekharcában,
de helyette a megyei önkormányzattól, Ivanics Ferenc elnök szimpátiája révén sikerült kiharcolnunk a Rómer ház és Hrabal mozijának megalapítását (1999),
amelynek üzemeltetői az első szűk tíz évre mi lettünk. Egyben ez lett az ország első tiszta profilú artmozija. Elsőre egy, majd két termes folyamatos filmjátszóhely-
ként.
Országos filmszakmai irányító és döntést hozó szerep: a győri közművelődésben dolgozó és a Tanítóképzőben is oktató, de a korai Mediawave szervező csapatában
is élen járó Tóth Erzsébet révén a Magyar Mozgókép Alapítvány megalapításának kezdetétől ott vannak a döntéshozók között a győriek. Szakkuratóriumi elnökként
kezdte és a szervezet főtitkáraként zárta munkáját az önkormányzatiság ezen egyedi szervezetében, azaz a legmagasabb szintre jutott. Mellette személyem jelent
meg döntéshozóként több fázisban, filmes szakmai kuratóriumokban.
Nemzetközi tagság: első kelet-európai tagja lettünk az Európai Filmfesztiválok Koordinációjának.

Mi lett volna ha? - végső zárógondolatok

65 éve Szabadhegyre születvén és ma is a szülői házban élvén az elmúlt tíz évben csak ritkán és óvatosan, szinte lopva merek bemenni a belvárosba, rendez-
vényekre különösen. Miért is? Mert még ennyi idő után is el-el kapnak a különböző rendű és rangú helyi ismerősök naiv és álnaiv kérdéseikkel, megjegyzéseikkel:
Hiányoztok! – Azóta sincsenek olyan koncertek, filmek, hangulat… - Miért nem tudtatok megbékülni az önkormányzattal? stb, stb. És egy idő után fárasztó lett vá-
laszolni, magyarázkodni, miközben én mindezt úgy éltem meg, ha akkor (2009) nem menekülünk el Győrből - az akkori polgármester azon megjegyzésével
terhelten, hogy jövőre úgyis könyörögni fogtok, hogy visszajöhessetek -, akkor ma már majdnem biztos, hogy nem létezünk. És keserűen emlékezem arra, hogy
a vészben, ami emigrációba kényszerített bennünket, nagyon kevesen álltak mellénk és próbáltak is tenni valamit. Ez is csak azt erősítette bennem, hogy ahol
nem szeretnek, onnan jobb odébb állni. 
De persze felmerül a sosem megválaszolható, történelmietlen kérdés, „mi lett volna, ha…”, az önkormányzat az ellenségeskedést és hatalmi gőgöt félretéve meg-
próbálja „megszelídíteni”, netán integrálni a Mediawave-et – a város hasznát szem előtt tartva.  Mert konkrét idegenforgalmi hasznot bőven hoztunk, ezt már a ko-
rabeli országos sajtó is észrevette és több ízben feszegette. Azt is lehet említeni, hogy számos kisváros egy-egy karakteres fesztivál révén ismert a világban
(Cannes, Karlovy Vary, Avignon, stb.), amely fesztiválok elsősorban nem a helyieknek szólnak, de nem kis hasznot hajtanak városnak. Már abban az időben ér-
zékeltük, hogy a döntéshozók nem tudnak, vagy nem akarnak különbséget tenni a helyiek számára szóló városi (választási) fesztiválok és az idegenforgalmat
gerjesztő speciális, szakmai fesztiválok között.
Mi amit lehetett maximálisan kihoztuk az általunk bejárható szűk mezsgyéből. A Győrből való emigráció után 12 évvel is létezünk, sőt prosperálunk, új utakon
járunk. (Mindezt továbbra is Győrből, pontosabban Szabadhegyről szervezve.)  Sajnálom, hogy ez nem kellett Győr városának. Mi bizonyítottuk, hogy idegen
terepen is tudunk egyedi és minőségi, ma már nemcsak művészeti, hanem közösségi eseményeket összehozni. 
A történelmietlen kérdésre pedig az én válaszom az, hogy ha a győri önkormányzat képes lett volna partnerként, nem felsőbbrendű hatalomként viselkedni, kezelni
bennünket, lépésről-lépésre bizton megtalálhattuk volna az egymást erősítő, a városnak még jelentősebb hasznot hozó együttműködési formát. A közös és egy-
mással harmonizáló érdek kitermelhetett volna egy nagyobb és még minőségibb gyümölcsöt. De valószínű ennek így kellett lennie, mert ahogy a bölcs mondás
mondja, „senki sem lehet próféta a saját hazájában”. (Inkább el kell menni…)

Tóth Erzsébet, Emir Kusturica, Bede Fazekas Zsolt és Hartyándi Jenő a 10. Me-
diawave Fesztiválon, ahol a híres filmrendező felavatta a Rómer ház Undergro-
und pinceklubját (2000)
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