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Képző–,	színház–,	tánc–	és	filmművészet

Pápes Éva

„Film nyomon” 
Zalaegerszegen
- Beszámoló a IV. Göcsej Filmszemléről –
Zalaegerszeg 2008. május 24. Ady mozi

Filmesek töltötték meg május 24 -én a belvárosi Ady 
mozit, jöttek megnézni egymás munkáit, jöttek, hogy 
„megméressenek” ebben az egyre otthonosabbá váló 
közegben, a Göcsej Filmszemlén, amely mára már leve -
tette	 magáról	 az	 „amatőr”	 jelzőt.	 Jogosan,	 hiszen	 a	
szemlén látott filmek közül nem egyet jegyeztek külön -
böző	 televíziós	 csatornák	munkatársai,	 de	 egyébként	 is	
egyre keskenyebbé vált mára az a sáv, mely elválasztja 
egymástól	 az	 amatőröket	 és	 a	 hivatásos	 filmeseket.	
Amúgy sem ez volt a mérce, hanem a benevezett film 
témájának,	megvalósításának	minősége,	 legyen	az	 zalai	
vagy	 fővárosi	 tévés,	 netán	 olyan	 szenvedélyes	 képíró,	
aki minden szabadidejét és pénzét erre a tevékenységre 
áldozza.	 A	 különbségek	 nem	 a	 készítők	 hivatásából,	
megélhetésének forrásából adódtak, hanem a témákból, 
a	megközelítés	formájából,	netán	a	művészi	szándék	és	
megvalósítás	minőségéből.	Más	értelemben	is	nyitott	ez	
a filmszemle, hiszen nem csak zalai, hanem más vidékek 
filmesei	is	benevezhettek,	így	egyre	nagyobb	„merítéssel”	
kerültek	 össze	 a	 versenyfilmek.	 Lovass	 Tibor,	 a	 fesztivál	
életre	 hívó	 szervezője	 azt	 is	 elmondta	 megnyitójában,	
hogy	 a	 következő	 –	 ötéves	 -	 évfordulót	 már	 kétnapos	
rendezvénnyel szeretnék megünnepelni 2009 -ben.
A játékfilm kategóriában az idei nyertesek – Csóka Miklós 
és Balogh János fiatal filmesek  - egy merész ötlettel visz -
szanyúltak a super 8 -as technikához, és Aranypart	című	
filmjükben	egy	tengerparti	idill	két	arcát	jelenítették	meg.	
Az	 egyik	 maga	 az	 idill,	 amelynek	 „előállítását”	 a	 film	
második	epizódja	mutatja	be.	Az	avult	technikával	készí -
tett,	 látszatra	 családi	mozi	 így	 válik	 egy	 nagyon	 is	mai	
gondolat	 kifejezőjévé:	 a	 manipulált	 kép,	 a	 „megrende -
zett”	valóság,	azaz	a	látszatok	lelepleződésének	frappáns	
kifejezőjévé.	 Így	 lesz	egy	eredeti	ötletből	a	megvalósítás	
mívessége	és	a	technikai	képpel	való	merész	játék	révén	
autentikus	alkotás,	amely	a	felszínen	megmutatkozó	csa -
ládi	mozit	átváltoztatja	többrétegű	filozófiai	gondolatok	
hordozó közegévé. 
Legalább	 ilyen	 merészen	 kezelte	 a	 műfaji	 korlátokat	 a	
zalaegerszegi Szkok István is, aki Híradó 04. 11.	 című	
filmjében	 szintén	 áttörte,	 megtörte	 a	 műfajok	 sablo -
nos	 rendjét,	 amikor	 esti	 híradónak	 álcázva	 egy	 József	
Attila	 verset	 „híradósított”.	 Filmjében	 a	 József	 Attila	

szöveg	 ütközik	 a	 sablon	 híradó-formával,	 vagyis	 annak	
köpenyébe bújva mutatja meg a mindenkori sablonok 
sebezhetőségét,	 tartalmatlanságát.	 A	 ritmusában	 és	
színészvezetésében	 is	kiváló	 film	második	díjat	kapott	a	
játékfilm kategóriában.
A	megosztott	harmadik	díjas	Nézz a szemembe	(Lengyel	
Gábor,	 Kiss	 Levente,	 Cselenkó	 Tünde	 filmje)	 is	 rendha -
gyó	 ötletre	 épít:	 egy	 vak	 lány	 és	 egy	 halott	 fiú	 nyilván	
lehetetlen „szemkontaktusával” játszik, sugallva ezzel a 
kommunikáció	 ellehetetlenülését,	 a	 valódi,	 megismerő	
tekintet abszurditását.
Fábián Gábor és Kiss Norbert Az ösvény	című	grandiózus	
alkotása	 egy	 harmadik	 díjat	 és	 egy	 különdíjat	 vihetett	
haza majd egyórás játékfilmjéért, amelyben nem kisebbre 
vállalkoztak, mint magyar történelmünk máig is ellent -
mondásos	 megítélésű	 pogány-keresztény	 ütközésének	
megjelenítésével.	S	bár	 filmjük	 ritmusában,	 színészveze -
tésében, dramaturgiájában voltak kisebb -nagyobb zökke -
nők,	nagy	elismerést	váltott	ki	az	a	merészség,	amellyel	
ezt	 a	 nagyszabású	 tervet	 megvalósították.	 Az	 amatőr	
filmezés legszebb példája lehet az a csapatmunka, amely -
lyel létrejött Az ösvény, s amely által egy mai fiatalokból 
álló	csapat	-	belsőleg	azonosulva	egy	számukra	oly	távoli	
korral	 -	megmutatta,	 lehetséges	a	 téren	és	 időn	átívelő	
közös	tudat,	saját	múltunk	megélt	megelevenítése.
A	Zalai	díjat	három	alkotás	érdemelte	ki:	az	Orommadarak	
(1.	díj),	az	Akácfa	(2.	díj)	és	az	Ízőrzők	–	Bucsuta	(3.	díj)	
című	alkotások.	Az	Orommadarak (Kotnyek István, Gerócs 
László	és	Kalász	József)	igazi	csemege	mindazoknak,	akik	
fogékonyak	 a	 természetben	 számunkra	 megelevenedő	
drámára,	amelyet	az	egy	helyszínen	(egy	ház	oromzatán)	
lejátszódó madárlét mutat be nekünk. A több évszakon 
átívelő	madár–film	nem	a	megszokott	antropomorfizált	
szemszögből	készült,	nincs	és	nem	is	hiányzik	az	embe -
ri jelenlét, tanúként és néma csodálóként bámuljuk a 
madarak röptét. 
Az Akácfa	 (Riba	 Szabolcs	 alkotása)	 Fekete	 István	 írását	
dolgozta fel filmre, amelyben tiszteleg a Magyarországon 
oly elterjedt és mindennapokban oly sokféleképpen meg -
jelenő	akácnak.	A	kép	és	 szöveg	 jól	 tagolt,	harmonikus	
illeszkedését,	 a	míves	 operatőri	munkát	 díjazta	 a	 zsűri.	
A	harmadik	díjas	Móczár	 István Ízőrzők – Bucsuta című	
filmje is a magyar hagyományok tárából választott témát, 
amikor egy kis zalai falu közösségi életének képeit felvil -
lantva	az	 ízes	ételek	elkészítésének	bemutatásával	nem -
csak	megörökíti	egy	egyre	halványuló	valódi	falusi	konyha	
remekeit, de egyben érzékelteti a falusi élet legjobb arcát: 
az összetartást, egymásra utaltságot.
A dokumentumfilm kategóriában is egészen kiváló filme -
ket	láthattak	az	érdeklődő	nézők:	helyet	kapott	a	témák	
között az örménység asszimilációja a magyar kultúrába 
(Örmény nyomon), a horvátországi magyarok háborús 
tragédiája	(Nagyapám	és	a	Tarkónlőtt	világ),	de	frappáns	
filmet	készített	a	 fiatalok	és	az	 idősek	 szerelemhez	való	
viszonyulásáról	 (Love	 story),	 bemutatkozott	 a	 tangó	
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JÁTÉKFILM kategória

Csóka Miklós - Balogh János

Aranypart

Szkok István

Híradó 04. 11.

Fábián Gábor - Kiss Norbert

Az ösvény

DOKUMENTUMFILM kategória

Kotnyek István - Gerocs László
- Kalász József

Orommadarak

Lengyel Gábor - Kiss Levente
- Cselenkó Tünde

Nézz a szemembe
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(Tango	Sensua),	megismerhettük	az	első	európai	terroris -
ta	háttértörténetét	(Matuska),	vagy	egy	őrségi	falu	utolsó	
lakóját	(Remeteidő).	De	láthattunk	ál-dokumentumfilmet	
is	 az	oroszlányi	 tévésektől	 (A	 Fő	 tér	 rejtélye).	Mindezen	
filmek	 közös	pozitívuma	 volt	 a	 legjobb	értelemben	 vett	
dokumentálási szándék, úgymond nyomot találni a múló 
időben,	amely	aztán	tanulságul	szolgálhat	a	történelem	
számára. 
Megrázó	és	rendkívül	informatív	alkotás	volt	az	első	díjas 
Nagyapám és a Tarkónlőtt világ - Katits Kálmán filmje, 
amelyben a személyesség szintjén kaphattunk mélyebb 
bepillantást	 a	 nemrég	 lezajlott	 és	 kellően	még	 fel	 nem	
dolgozott, igazán meg sem ismert délszláv konfliktusba 
egy horvátországi magyar család személyes tragédiája 
révén.	 A	 szerző	 elmondása	 szerint	 többórás	 anyagból	
vágta	 össze	 a	 filmet	 a	 bőség	 zavarával	 küzdve,	 hiszen	
minden információ fontos lehetett volna, de válogatni és 
szűkíteni	kellett	a	nézők	-	a	nézhetőség	kedvéért.	Az	átélt	
események utólagos felidézése – az elkapott tekintetek, 
elfúló hangok sokszor magánál a beszédnél is többet 
elárulnak	 a	 szenvedésről,	 lelki	 megrázkódtatásokról,	 a	
háborúról magáról.
Az örmény nyomon című	dokumentumfilm	egy	grandió -
zus	vállalkozás	első	darabja	(sorozatukban	nyomon	sze -
retnék	követni	az	örmények	különböző	új	hazáit),	amely -
ben Tokody Gábor István és társai a Gyergyószentmiklósra 
került örmények nyomait kutatva arra keresik a választ: 
hogyan, miben, mivel tud fennmaradni egy népcso -
port, amely diaszpóraként létezik szétszórva a világban. 
Pontos,	 informatív,	 helyenként	 formabontó	 eszközökkel	
készített	 dokumentumfilmről	 van	 szó,	 amelynek	 tanul -
ságai nemcsak az örménységre vonatkoztathatók: legto -
vább a kultúra marad meg, amely beoltódik, megmerül 
a befogadó haza sokféleségében, és otthonra lelve azt 
gazdagítja	tovább,	miközben	a	nyelv	és	az	emlékek	 las -
san elmerülnek a felejtésben.
Káldy	 László	 Love story	 című	 filmje	 ismét	 telitalálat	
(tavaly	két	filmjével	is	díjat	nyert),	a	rá	jellemző	humorral	
és mégis melegséggel kapcsolja össze a filmbéli képer -
nyő	 előtt	 ülő	 idős	 falusi	 párt	 a	ma	 világával,	 a	 fiatalok	
szóhasználatával.	Az	 idősek	 egy	hidat	 néznek	 a	 filmen,	
amelynek korlátján feliratok hirdetik a mai életérzést, 
szókincset.	L-o-v-e	betűzi	az	idős	bácsi	a	nem	ismert	szót,	
de	majdnem	 olyan	 távol	 van	 tőle	 az	 a	 bizonyos	másik	
kifejezés is, amit nem is hajlandó a szájára venni, hiába 
díszeleg	a	híd	közepén.		A	mi	időnkben	–	mondja	az	idős	
néni	–	s	mi	látjuk	a	„mi”	időnket,	ahol	a	fiúk	és	a	lányok	
cigarettázva	 ácsorognak	 a	 hídon.	 Nincs	 direkt	 ellentét	
kreálva	a	kettő	között,	mindössze	a	felmutatás	működik	a	
mát	és	a	tegnapot	elválasztó	idő	kikezdhetetlen	realitásá -
ban.	Káldy	László	immár	többedik	filmjében	mutatja	meg	
a	falu	tegnapi	és	mai	arcát	egymásra	vetítve,	egymással	
furcsa	 szimbiózisban	 működve,	 mintha	 valamit	 fellelni	
szeretne,	ami	kapocs	lenne	a	kettő	között,	s	hol	szomo -
rúan, hol vidáman konstatálja: nincs mit keresni, hiszen 

ez ugyanez, csak másképpen…
Ezt	a	bizonyos	ma	már	majdnem	egzotikusnak	számító	
múltbéli	világot	mutatja	be	Boros	Ferenc,	Horváth	Zoltán	
és Kozma Gábor a Remeteidő című	 filmjében,	 amikor	
a	mára	már	 teljesen	kihalt	 kis	őrségi	 falu	utolsó	 lakóját	
faggatják. Múltidézés szóban és képben – az öregember 
lepusztult	 tárgyi	 világa	és	 egy	gazdag	belső	 világ	bom -
lik	 ki	 a	 képeken.	 Tudás,	 érdeklődés,	 kreativitás	 –	 elmúlt	
szerelem, egy teljes élet, ami mára már az emlékek, 
gondolatok szintjén van csak jelen. Remete a rohanó 
mai világban, egy öregember, aki nem akart soha „részt 
venni” a modern világban, miközben olyasmiken töri a 
fejét, amit a mai fizika sem tud megoldani. 
S	ha	nagyon	elméláznánk	az	elmúlt	 időkön,	máris	 adja	
magát	az	abszolút	 jelen	 idő:	a	 fiatalok,	akik	ötleteikkel,	
filmes	 kreativitásukkal,	 nagyszerű	 kép-játékokkal	 örven -
deztetnek	meg:	az	egri	tejszínelők	Csiszár	András	filmjé -
ben (TejCSI címmel)	nevetettnek,	bohókásan	és	humorral	
egy	felgyorsult,	klippeken	iskolázott	technikával.	Horváth	
Zoltán Repülés című	 filmjében	 pedig	 pár	 felejthetetlen	
perccel zökkenhetünk ki a hétköznapokból: a repülés 
örök álmát a fekete -fehér raszteres képek és egy kislány 
papírrepülőt	 szélnek	 eresztő	 mozdulata	 révén	 élhetjük	
át.
A	 zalai	 fiatalok	 ismét	 jelentkeztek	 egy	 ígéretes	 filmmel:	
Az erdő szívverése	 címen	 (Elmont	 Krisztián	 vezetésével)	
lírai	etűdöt	készítettek,	amelyben	különleges	erdei	pilla -
natokat	örökítettek	meg.	De	a	Tabuk	nélkül	című	sorozat	
(Laza	 Zala	 Médiakommandó)	 Ciki vagy nem ciki	 című	
aktuális darabja is arra utal, van kedv és hajlandóság a 
tizenévesekben filmen kifejezni magukat, szeretik és ott -
honosan	érzik	magukat	a	kamera	mellett–előtt.
Véget ért tehát a Göcsej Filmszemle, amely immár negye -
dik	éve	ad	bemutatkozási	lehetőséget	a	zalai	és	nyugat-
dunántúli	 filmeseknek.	 Gazdag	 és	 sokszínű	 kínálatában	
olyan	 témák	 és	 filmes	 módszerek	 tűntek	 fel,	 amelyek	
helyenként gazdagabb és igényesebb témaválasztással 
és képi világgal mutatkoztak be, mint a profi csatornák 
filmjei. Néha pedig kezdetlegesnek, sutának, kissé elna -
gyoltnak,	 vagy	 lassúnak,	 döcögősnek	 tűntek	 –	 mint	 a	
nagy	fesztiválokon	is!	
Csak	így	tovább…

Tokody Gábor

Örmény nyomon
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Riba Szabolcs

Akácfa

Móczár István

Ízőrzők - Bucsuta

Katits Kálmán

Tarkónlőtt világ

Káldy László

Love story


