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Itt mindig tele a nézőtér
Dokumentumfi lmek szemléje 

a Lakiteleki Népfőiskolán

Nagykorú lett a Lakiteleki 

Filmszemle. A  2018 novemberé-

ben megrendezett megmérettetés 

ugyanis már a tizennyolcadik volt 

az amatőr és hivatásos alkotók 

mustráinak sorában. A  fi lmszemle 

egyre népszerűbb, legutóbb 132 

pályamű érkezett a szervezők – a 

Lakitelek Népfőiskola Alapítvány, 

a  Dunaversitas Egyesület és a 

Nemzeti Művelődési Intézet – fel-

hívására. A  kezdetekről, a  magyar 

dokumentumfi lm jelenéről, a  fi l-

mes szakma helyzetéről és a szemle 

célkitűzéseiről Dr. Buglya Sándor 

Balázs Béla-díjas fi lmrendező-pro-

ducerrel, a Magyar Művészeti Aka-

démia (MMA) fi lmes szakosztályá-

nak vezetőjével, a  zsűri elnökével 

beszélgettünk.

– Az ezredfordulón egymás 

után alakultak a kis televíziók: fel-

értékelődött a helyi hírek fontos-

sága. Ezek a médiumok azonban 

korlátozott műsorsávjukon és a sa-

ját közönségükön kívül nem tudtak 

az ország nyilvánossága előtt meg-

mutatkozni – meséli a szakember. 

– Ekkor vetődött fel Lezsák Sándor 

javaslatára, hogy legyen egy olyan 

fi lmszemle, amelyre falvak, váro-

sok, televíziók, fi lmkészítő közös-

ségek és magánszemélyek is jelent-

kezhetnek, határon innen és túl. 

Én magam örültem a felkérésnek, 

hiszen ötven éve vagyok jelen az 

amatőr fi lmes világban.

Erősítés oktatással

A  szemlének a kezdetektől a 

Lakitelek Népfőiskola Alapítvány 

Kölcsey háza ad otthont, a  szer-

vezésbe pedig bekapcsolódott a 

Dunaversitas Egyesület, amely a 

magyar szellemi élet jeles képvi-

selőinek támogatásával jött létre 

2000 márciusában, azzal a céllal, 

hogy a Duna Televízió munkatár-

sinak, hazai és határon túli tudósí-

tóinak oktatását, szakmai tovább-

képzését szolgálja. Az alapítók dr. 

Balla Bálint szociológus, Benkő 

Samu akadémikus, Benyhe János 

író, műfordító, dr. Csiha Kálmán 

püspök, Dobos László író, Hámos 

László politológus, Korniss Péter 

fotóművész, Kozma Imre főtiszte-

lendő, dr. Mádl Ferenc köztársasági 

elnök, Makovecz Imre építész, Ne-

meskürty István professzor, Osváth 

György közgazdász, jogász, Sára 
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Sándor fi lmrendező, Schrammel 

Imre keramikusművész, Szabó 

Magda író, Szokolay Sándor zene-

szerző, dr. Tempfl i József püspök és 

Törőcsik Mari színművész voltak.

– Sajnos közülük sokan nem él-

nek már, de az egyesület intenzív 

kurzusai elindultak Budapesten és 

Lakiteleken, a 2019-es fi lmszemlét 

pedig már a Sára Sándor Kollégi-

um is erősíti, amely négyszer egy 

évben intenzív, 3-4 napos, bentla-

kásos tanfolyammal, 12-14 hallga-

tó elméleti és gyakorlati oktatását 

végzi egy-egy fi lmes stílusnyelvre 

koncentrálva. A  képzésre a fi lm-

szemle résztvevőit, fi lmes okta-

tásban részesülő egyetemistákat 

várunk, illetve számítunk a Helyi 

Televíziók Országos Egyesületé-

re, amelynek mintegy 90 tagja van. 

Szeretnénk elérni, hogy ezek a mű-

helyek ne csak a szokásos műsora-

ikat készítsék, hanem kreatív alko-

tásokat is, hiszen minden egyes kö-

zösségben lehetnek olyan alkotók, 

akik „többre érdemesek.”

Kor- és kórképek

Az ország egészére és a Kár-

pát-medence magyarlakta terü-

leteire is kiterjedő seregszemle 

gyorsan támogatókra talált szak-

mai berkekben is, meséli Buglya 

Sándor, hiszen, mint mondja, ez 

a típusú fesztivál szűz terület volt 

korábban a fi lmes életben. Kiala-

kultak különböző kategóriák is, 

amelyekben nevezni lehet: a  „Kró-

nika” vagyis a helyi híradó, aktuá-

lis közéleti riportműsor és a sport 

kategóriája, a  „Korkép”, amelybe 

egy-egy településről készített fi lm-

tanulmány, fi lmszociográfi a tarto-

zik, a  „Művelődés”, amely hungari-

kumokat, helyi értékeket mutat be, 

a  „Portré” és a „Fikciós műsorok” 

kategóriája.

– A  legnépszerűbb műfaj a szo-

ciográfi a, a „Korkép” kategóriában 

érkezik a legtöbb pályamű. Ezek 

olyan jelenségeket, folyamatokat, 

személyeket mutatnak be, ame-

lyekkel egyébként ritkán találkoz-

hatunk. A  helyi alkotók ismerik a 

helyi körülményeket, jobban, mint 

a nagy televíziók munkatársai. Be-

lülről jobban fel tudják tárni az 

adott témát. Sokszor olyan oknyo-

mozó fi lmek születnek, amelyek 

készítése közben komoly veszélyt 

is vállalnak az alkotók. Általában 

mini stábok forgatnak, amelyek 

akár fi zikai sérelmet is szenvedhet-

nek. A  székelyudvarhelyi rendező, 

Szabó Attila például az erdélyi fa-

kitermelések nyomába eredt. Sok 

visszaélést tárt fel, kiderítette, hogy 

az erdők pusztítása, a  tarvágások 

felett egészen magas poszton álló 

vezetők, rendőrök is szemet huny-

nak, az erdőt a fakitermelésekre 

rátelepült osztrák iparnak játsszák 

át, amely a profi t reményében ki-

használja ezt a helyzetet. A  hatal-

mas farönköket szállító teherautó 

fi lmezése közben a stábot gáz-

spray-vel fújták le, megpróbálták 

őket távol tartani. Szerencsére 

nem lett senkinek sem baja, a fi lm 

pedig elkészült. Ilyenkor az ügyet a 

nagy televíziók is segíthetik azzal, 

hogy leadják ezeket az alkotásokat.

Közösségek értékelnek

A  fi lmszemlét minden évben 

egy kiemelkedő művész vagy alko-

tóműhely emlékének, munkássá-

gának, szellemiségének szentelik. 

A  korábbi években például Gaál 

István vagy Huszárik Zoltán ren-

dezők neve fémjelezte a fesztivált. 

A  XVIII. szemle munkájában, be-

tegsége miatt, nem vehetett részt 

Sára Sándor, ezért idén az ő tiszte-

letére, illetve a világon is egyedül-

álló fi lmes műhely, a  Balázs Béla 

Stúdió emlékezetére hirdették meg 

a szervezők a versenyt – amelynek 

a munkájában néhány éve már a 

Nemzeti Művelődési Intézet is 

részt vesz.

– Ami még különlegessé teszi 

a lakiteleki fi lmszemlét – mondja 

Buglya Sándor  –, az a zsűri. Min-

den kategóriának van előzsűrije, ők 

választják ki a versenyprogramba 

kerülő alkotásokat, amelyek helye-Buglya Sándor
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zéséről viszont egy harminckét tagú 

szakmai grémium dönt. Amikor 

először meghallottam ezt, el sem 

tudtam képzelni, hogy fogunk tudni 

együtt dolgozni. De Lezsák Sándor 

meggyőzött arról, hogy ez is egy 

közösség. Amíg arról beszélgetünk, 

vitatkozunk, melyik fi lm milyen ér-

tékeket hordoz, milyen helyezést ér-

demel, egyúttal szakmai kérdésekről 

is szót váltunk, együttműködések, 

barátságok születhetnek. Ugyanak-

kor a zsűri színes, változatos össze-

tételének köszönhetően mindenki 

hozzátesz valamilyen új szempontot 

az értékeléshez. A  zsűrizésben rá-

adásul diákok is részt vesznek, akik 

Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kis-

kunmajsa, Lakitelek, Nagykörös és 

Tiszakécske iskoláit képviselik, de 

a környékbeli klubok, egyesületek 

is leadják a maguk szavazatait. Itt 

mindig tele van a nézőtér!

Fájdalmak, örömök

– Már lényegében túljutottunk a 

közelmúltunk fehér foltjait, az ’56-

os forradalmat vagy a rendszervál-

tást feldolgozó fi lmeken – mondja 

Buglya Sándor, amikor a tematikai 

tendenciákról kérdezem. – Egyre 

inkább a mai problémák kerülnek 

előtérbe, s ezek megjelenítésében a 

dokumentumfi lmek járnak az élen. 

Fikciós mű viszonylag kevés készül, 

ezek között is az animáció a ked-

venc terület. Például Délvidékről 

középiskolások készítettek ezzel a 

technikával legutóbb remek kisfi l-

met. Sok kreativitást igényel ez a 

műfaj és még iskolai oktatási mód-

szerként is beválik.

S  hogy milyen a dokumentum-

fi lm helyzete általában? Nos, éven-

te sok dokumentumfi lm készül, 

mondja a rendező-producer.

– Nagy hiány ugyanakkor, hogy 

a Magyar Filmszemle megszűnt. 

Vannak fesztiválok, de ezek nem 

helyettesítik a nemzeti fi lmszemlét, 

ahol a szakma koncentráltan talál-

kozhatott és kibeszélhette fájdal-

mait és örömeit. Vannak sikereink, 

sok díjat nyernek a magyar fi lmek, 

de a hazai fi lmkészítést is átitatja a 

kereskedelmi szellem és a pályázati 

rendszer. Nem könnyű megfelelni 

azoknak a kritériumoknak, ame-

lyek alapján támogatás nyerhető a 

Médiahatóságtól. Régebben vol-

tak kezdeményezések, hogy vidéki 

nagyvárosokban legyen a fi lmesek 

országos seregszemléje. Persze a 

szakma a fővárosban működik na-

gyobb részt, így mégiscsak Buda-

pestre került a Magyar Filmszemle. 

Sokat beszélgetünk, gondolkodunk 

az MMA berkein belül is arról, ho-

gyan lehetne ismét feltámasztani 

a fi lmes szakma legfontosabb éves 

találkozóit, miként lehetne átalakí-

tani, az alkotók számára kedvezőb-

bé tenni a pályázati és a támogatási 

rendszert. A Lakiteleki Filmszemle 

mindenesetre példás összefogással 

szerveződik, mértékadó szerveze-

tek – az MMA-tól a Médiahatósá-

gon, a  minisztériumokon, a  Nem-

zeti Művelődési Intézeten át az Or-

szággyűlés Hivataláig – ajánlanak 

fel díjakat az alkotóknak.

Valóság és fi kció

Az elmúlt tizennyolc évben 

számos olyan fi lm született, ame-

lyet a kedvencei közé sorolna a 

szakember. A legutóbbi merítésből 

– a versenyprogramba került 32 

alkotásból – azokat emeli ki, ame-

lyek, ahogyan fogalmaz, a mélyére 

akarnak látni egy-egy témának, és 

nem csupán egy szimpla interjún 

keresztül mutatják be a történé-

seket. Ilyen például a Székely lóra, 

székely! című fi lm (rendező: Daczó 

Dénes), amely mint akció, és mint 

alkotás is érdekes. Arról szól 

ugyanis, hogyan próbál egy kiha-

lóban lévő, jellegzetes helyi lófajtát 

megmenteni a közösség. Ugyan-

csak nagyon fi gyelemre méltónak 

találta Buglya Sándor az egykor 

Nyugat-Magyarországon működő, 

mindezidáig azonban ismeretlen 

fogolytábor történetét bemutató, 

a  Barakkváros foglyai című fi lmet, 

Boros Ferenc alkotását, vagy a Va-

szi Jánoska, egy sepsiszentgyörgyi 

kisfi ú emlékére készült, megrendí-

tő fi lmet (rendező: Vörös T. Balázs). 

Az alkotás azt az 1984-es eseményt 

járja körül, amelyben egy 12 éves 

kisfi ú egy pokolgépes robbantás-

ban életét vesztette. A  baleset kö-

rülményei ma sem tisztázottak.

A  kiemelkedő művek között 

szóba kerülnek a Nemzeti Műve-

lődési Intézet által díjazott fi lmek 

is, így a Szeged című fi lm, amely 

Glaser Kati urbánus legendákat fel-

dolgozó, szellemes-szép animáció 

sorozatának része. Az eseményre 

készült katalógusban olvasható 

egy rövid részlet a néhány perces 

alkotás narrációjából: „A  nagyné-

ném fodrászának, a  műkörmösé-

nek a pedikűröse mesélte, hogy ő 

is szegedi és Szegeden bizony a víz 

az úr. Mindenki tudja, hogy Sze-

ged különlegességéhez jelentősen 

hozzájárul a Tisza szeszélye, mely 

kedvez a vízi életnek. Itt időnként 

a postások vízibiciklivel hozzák a 

leveleket, a  gyerekeket pedig busz 
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helyett árvíz viszi az iskolába… Az-

tán itt van a hírös halászlé is, amit 

áradáskor a legkézenfekvőbb elké-

szíteni… Nincs más dolgunk, mint 

enyhébb napokon kimenni a kony-

hába, beleszórni két zacskó minő-

ségi pirospaprikát a köldökig érő 

vízbe, hagyni, hogy pár hagymát 

elsodorjon az ár, majd egy arra járó 

ponttyal szépen elkeverjük az egé-

szet. Ízlés szerint sózzuk, borsoz-

zuk. Aztán jó étvágyat!”

Filmes felkiáltójelek

Szintén a Nemzeti Művelődési 

Intézet díját – ajándékcsomagját 

– kapta a StonEQ című alkotás és 

szakmai vezetői Kun-Sebők Kata 

és Szűcs Zoltán. „A  Hírös Agóra 

Kulturális és Ifj úsági Központ Pa-

rádwood Filmestábora elérkezett-

nek látta az időt, hogy az elmúlt két 

év táboraiban született alkotásaival 

megméresse magát. Vizuális kí-

sérlet zenére vágással a természet 

építőköveiből. Kő, víz, fa és levél… 

élet.” – írják az alkotók.

Az Intézet elismerését kapta 

még a TEKTAPASZ című produk-

ció, amelynek rendezője, Kancsó 

Péter így vall művéről: „Ez a fi m 

azt az eseményt mutatja be, hogy 

milyen lesz a világ, az oktatás a jö-

vőben. A  modernizációt és a tech-

nikai áttörést szemlélteti.” A  jövőt 

egyszerre viccesnek és ijesztőnek 

láttató rövidfi lm 2030-ba röpíti a 

nézőt.

A  XVIII. Lakiteleki Filmszem-

le fődíját a „felnőtt”, többek között 

írókból, rendezőkből, kritikusok-

ból, színészekből, irodalomtörténé-

szekből, operatőrökből, vágókból 

álló és a diák zsűri egyöntetű véle-

ménye alapján a Ballada egy szol-

gafi ú emlékére című alkotás nyerte. 

A  budapesti rendező, Moharos At-

tila, másfél évtizeden át járt visz-

sza a székelyföldi Sóvidékre, hogy 

fi gyelemmel kísérje egy hányatott 

sorsú testvérpár életét egészen a 

tragikus végkifejletig. Az alkotó ko-

rábban már forgatott egy trilógiát 

Székelyföldi szolgasorsok címmel, 

ennek lezárása, vagy ahogyan ő ne-

vezi, záróköve lett a balladisztikus 

hangvételű mű, amely a csodála-

tos természeti környezetben, teljes 

kiszolgáltatottságban és mély nyo-

morban élő, 21. századi gyermek-

cselédek világát mutatja be. A  ren-

dező – saját szavaival szólva – felki-

áltójelnek szánta fi lmjét.

Útmutató 
klubvezetőknek

A  dokumentumfi lmes elkötele-

zett ember – állítja Buglya Sándor. 

Bár már nyugdíjas, évente egy-két 

hosszabb dokumentumfi lmet lefor-

gat az MMA-hoz kötődő témákban. 

Amin azonban most dolgozik, az 

nem fi lm, hanem könyv. Filmklub 

vezetőknek szerkeszt 100 magyar 

dokumentumfi lmet számba vevő 

kötetet. Nem feltétlenül a legjob-

bakról vagy a legszebbekről szól 

a könyv, mondja, hanem arról a 

100 fi lmről, ami valamilyen szem-

pontból fontosnak, különlegesnek, 

jellemzőnek számít a szakmában. 

A kötet egyszerre kínál majd olvas-

nivalót és fi lmográfi át, az adatok 

mellett tanulmányok is helyet kap-

nak benne. A rendező tehát ezzel a 

kötettel is tanít, mint ahogy tette 

egész életében. Hiszen, amint ön-

életírásában vallja: „A  pedagógia 

sorsommá vált, amikor a hatvanas 

évek végén elkezdtem előadni, ta-

nítani. Mert igény volt rá. Egyéb-

ként a feladatok egész életem során 

megkerestek, rám találtak.” Aho-

gyan a Lakitelken tizennyolc éve 

végzett munka is. Amikor pedig 

maga vesz kamerát a kezébe, első-

sorban az ember érdekli. „Nem sze-

retem a hivalkodó, szenzációhaj-

hász fi lmeket, a  szándékosan rán-

gatott képet, a televízió felszínessé-

gét. Filmjeim csöndesek, mindig az 

emberszeretetről szólnak.”

Fotók: Lakitelek Népfőiskola

DR. BUGLYA SÁNDOR Balázs Béla-díjas fi lmrendező 1945. december 16-án született 
Újkécskén. A gimnázium befejezése után orvosi pályára lépett, általános orvosként dip-
lomázott a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, ám már egyetemi hallgatóként be-
szippantotta a fi lmkészítés világa: 1965 után egy évtizedig amatőr fi lmesként tevékeny-
kedett. Időközben felvételt nyert a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolára, ahol 
operatőri, valamint fi lm- és tévérendezői oklevelet szerzett. 1968-ban a Magyar Függet-
len Film és Video Szövetség főtitkára, később elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke lett. 
1966 óta több mint 400 rövid-, kísérleti-, animációs és oktatófi lmet, dokumentum- és 
játékfi lmet, valamint televíziós műsort jegyzett rendezőként és operatőrként. Emellett 
több száz fi lmnek volt producere. 2002 és 2010 között a gödöllői Szent István Egyetemen 
tanított. 2000 óta a Dunaversitas Mesterkurzus egyik vezető tanára, 2008–09-ben a pilis-
csabai Pázmány Péter Tudományegyetem oktatója, 2003 óta pedig a kolozsvári Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem Fotóművészet, Filmművészet, Média Szakának szak-
mai vezetőtanáraként vizuális nyelvet, operatőri és produceri ismereteket, fi lmrendezést 
és dramaturgiát tanít. 2002–2005 között DLA tanulmányokat folytat a Színház- és Film-
művészeti Egyetemen. Utóbb Csokonai Vitéz Mihály-díjjal ismerték el a fi lmpedagógia 
területén végzett több évtizedes munkásságát. 2016 óta az MMA Film és Fotóművészeti 
tagozatának vezetője.

R. SIMOR KATALIN 1984-ben végzett magyar-népművelés szakon a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen, majd másoddiplomát szerzett a MUOSZ Bálint György Új-
ságíró Akadémiáján 1987-ben. Elsősorban a kommunikáció és a média területén végzett 
szakmai munkát az elmúlt három évtizedben. Újságíróként dolgozott országos és helyi 
lapok kulturális rovatánál, a debreceni helyi televíziók és rádiók szerkesztő-műsorveze-
tőjeként, illetve PR-esként is. Hat évet tanított intézményi kommunikátor szakon a nyír-
egyházi főiskola kihelyezett, debreceni tagozatán. Újságírói munkáját 2008-ban Debrecen 
város Sajtódíjával ismerték el. Válogatott írásaiból két könyve is megjelent. 2013 február-
jától a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának módszertani referen-
se. Munkája mellett három féléven át oktatott televíziós ismereteket a Debreceni Egye-
tem kommunikációs hallgatóinak. Szívesen vesz részt moderátorként, konferansziéként 
az Intézet, az Iroda, illetve Debrecen város rendezvényein.




