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A vajdasági magyar mozgókép 
történeti áttekintése

Második rész

Még egy filmműhely

Az eddigiekből kiderült, hogy a termékeny 
topolyai szociográfiai filmműhely után Magyar-
kanizsa vált a vajdasági magyar filmművészek 
központjává. A Cinema Filmműhely nevű civil 
szervezet pártonkívüli, jótékonysági, nonprofit 
társulás több, a mozgóképes művészethez kötő-
dő területen jeleskedik. A csoport alkotásai már 
eddig is több elismerést szereztek különböző 
fesztiválokon. A Lakiteleken megrendezett Kis-
térségi és Kisközösségi Televíziók Filmszemlé-
jén egyszerre nyerte el Iván Attila és Fejős Csilla 
a Krónika kategória különdíját a tiszavirágok tán-
cáról készített, Angyali kismenyasszonyok című 
alkotásával; Művelődés kategóriában S. Gordán 
Klára A szecessziós Szabadka című filmje, a film 
operatőre, Király Attila különdíjas lett, akárcsak 
Váradi Lívia és Iván Attila Cigonya című, Dobó 
Tihamér életéről forgatott műve.

A műhely jelenleg is aktív, és más támogatók 
mellett mozgásban tartja a vajdasági magyar 
filmművészetet.

A Magyarkanizsai Cinema Filmműhely 
tagjai: Fejős Csilla, Csubrilo Zoltán, Iván At-
tila, Apci Jenő. A filmes csoport sok filmet 
készített, kb. 30-at. 

2002 kisjátékfilmek: Majomsziget, Csöndvárosi 
Ramazuri, Sánta kutya

2002/2003 dokumentumfilmek: Egy falusi plébá-
nos élete, Adorján népi építészete, Angyali 
kismenyasszonyok – Tiszavirágzás, Ágnes 
nővér, Ünnep a szórványban stb.

2004 kisjátékfilmek: Tűzút; dokumentumfilmek: 
Szivárványkígyó – Bicskei István portréja, 
Tallián Emil a törökkanizsai világutazó, 10 
éves a Jazz fesztivál stb.

2005 dokumentumfilmek: A Kosztolányi hagya-
ték, A naplemente fonákja, Mozgásban – 
Urbán András portréja

2006 dokumentumfilmek: A Mozi 50 éve, Az ál-
arc az igazi arc, A horgosi Kárász család, 
A szép Tisza stb.

2007 dokumentumfilmek: A Maestro (Dan Rei-
singer Magyarkanizsán), Ki vagy mi vol-
tam, A vajdasági Giuiletta Masina (Erdélyi 
G. Hermina)

2008 dokumentumfilmek: Az 1848-as Magyar 
szabadságharc délvidéki emlékei, Jó bort 
mindenkinek, Testté lett alázat, Mindenna-
pi kenyerünk, Agyag (Művészek a bácskai 
agyagmezőkön), Még oda nem ér az idő

2009 dokumentumfilmek: A szülőföld színpom-
pája, A rózsaszín ecset, A Csodakút, Get-
tósor stb.

2010 dokumentumfilmek: A szabadkai Városhá-
za, Zenével és színekkel érkezem, Oszt 
akkó indulunk..., A férfi sorsa a nő, Avar 
temető, Puszta

2011 A zene összeköt, Sok mindent ki kő bírni…
2013 Kútfúrás, avagy kincskeresés másképp
2014 dokumentumfilm: Újrakezdés
2015 dokumentumfilmek: A félárnyék színe, Be-

illeszkedés
2017 dokumentumfilm: Fohász a déli végeken

A földet nem vitték el

A film elsősorban a képek révén szólítja meg 
a nézőt. Vicsek Károlynak az 1100 esztendős 
Kórógy magyar lakossága exodusáról készített 
filmjében legbeszédesebbek az arcok. Az első 
megszólaló voltaképpen higgadtan, szinte ér-
zelemmentesen ad számot a polgárháború előli 
meneküléséről, Magyarországon, majd Kanadá-
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ban múlatott idejéről, az otthontalanság életérzé-
séről, ám egyetlen pillanatra sem néz a kamerá-
ba, és ezt a gesztusát terebélyesítette a rendező 
a zaklatottság metaforájává.

Idős nénikék vonulnak edénykéikkel egy ablak 
előtt, megkapják az eledelt, amit aztán némán, 
külső és belső magányukban kanalaznak. Mint-
ha valamelyik népkonyhán lennénk, annyira szo-
morúak és elesettek ezek az asszonyok. A hely-
zet viszont ennél drámaiabb, menekülttáborban 
forgat a kamera, a néma, bezárt arcok mérhe-
tetlen tragédiát őriznek. Koros házaspár mesél 
megpróbáltatásairól, a rendező egy csukott ajtó 
elé ültette őket, az udvarra, ahol szemmel látha-
tóan csípős a levegő – úgy érezzük, a senki föld-
jére vetette a történelem ezeket az embereket. 
Idős, fejkendős asszonyok néma kórusa figyeli a 
tévében a számukra immár nem létező otthonról 
érkező híreket. Népdal csendül, férfiak kórusa kí-
séri az előéneklőt, a kisemmizettség képei közé 
népi mulatság jelenetei ékelődnek. E kettő kont-
rasztja nem csupán dinamizálja a filmet, hanem 
ellenpontozó szerkesztéssel emeli ki mindannak 
a súlyát, amit elveszítettek azok az emberek, aki-
ket ezeréves lakhelyükről űztek el a múlt század 
90-es éveinek elején. „A kórógyi nép olyan volt, 
hogy amikor dolgozni kellett, akkor dolgozott, 
amikor mulatni kellett, mulatott” – halljuk az egyik 
férfitől, egy másik lakonikusan fogalmaz: „A ma-
gyar ember nem bosszúálló.”

Ezt a mondatot már újra odahaza mondja. 
A lerombolt, kifosztott, elcsúfított falu képeit ta-
karos házak, új utak, fölújított közművek képei 
váltják föl, a horvát kormány újra élhetővé tette 
a falut, a hazatelepülőket pedig ellátta a legszük-
ségesebbekkel. A kis közösség lábadozik, saját 
iskolája van, benne gyerekekkel. De felhőtlen 
mosoly sehol.

Vicsek Károly 2009-ben készült dokumen-
tumfilmjének megrázó erejét azáltal nyeri, hogy 
nem csupán állapotokat és helyzeteket mutat 
be, hanem helyzetbe hoz: a visszatelepülteket 
szembesíti a menekülttáborban, illetve a mene-
kültek között forgatott képsorokkal, a közönség 
előtt vetített felvételeken olyanok is megszólal-
nak, akik nem érhették meg a hazatérést, mások 
egykori önmagukat láthatták viszont a felvétele-
ken, a múlttal szembesülés feszültsége átjárja a 
néző zsigereit.

A filmben elhangzik egy siratóének, előadó-
ja meg is kérdezi a forgatócsoportot, ugye szép. 
Erre a falu lelkipásztora valahogy úgy fogalmaz, 
hogy az ének juttatta eszébe, Kórógyon szép 
élni, és meghalni is szép. Első hallásra banális 
gondolatnak tűnik, de nem az. Benne van a sors-
elfogadás, a megbékélés, a remény és az alázat 
szép és nemes ajándéka.

Ki vagy mi voltam

Iván Attila filmjei (Alföldi opus, A szállító, Tűz-
út, A szép Tisza és más stb.) közül azért esett a 
választásom a Ki vagy mi voltam című alkotásra, 
mert napjaink egyik súlyos problémájával, a szen-
vedélybetegségekkel foglalkozik a dokumentum-
film eszközeivel, ráadásul viszonylag új alkotás.

A filmet a Horgoshoz közeli Tau közösség ta-
nyáján, illetve a közösség egyik tagja szüleinek 
lakásán forgatták. Így két párhuzamos történet 
bontakozik ki benne, az egyik a lakhelyüket, 
ugyanakkor önmagukat is újraépítő közösség 
tagjainak mindennapjait mutatja be, a másik pe-
dig az előtörténetet, azt, hogy egy drogfüggő 
hogyan kerül a gyógyító közösségbe, és milyen 
megpróbáltatásoknak tette ki családját.

A film a közösség szinte hermetikusan zárt vi-
lágába vezet, ahol a szenvedélyüktől szabadulni 
óhajtó fiúk maguk építik közösségi világukat. A 
spártai környezetet csupán keresztény szimbó-
lumok díszítik, a fakereszteket maguk készítik, 
nem míves munkák, jelképiségüket a befektetett 
munka és igyekezet növeli. A közösség tagjai 
nem vallanak sorsukról, felekezeti vezetőik sem 
szólalnak meg, a képsorok viszont végigkísérik a 
közösségi életet önként vállalók imáit a kápolná-
ban, illetve a szabadban, bibliai elmélkedéseiket, 
fohászaikat, mindennapi munkájukat a tanya kö-
rül és a jószágnevelésben.

Egyedül az egyik fiú apja beszéli el, miként 
határozott gyermeke – aki maga is a filmszakma 
közelében dolgozott, akárcsak apja – a közös-
ségbe lépésről, ahol még szüleivel sem találkoz-
hat, bár ha úgy érzi, már gyógyult, elhagyhatja 
azt, de a gyógyuláshoz a szakértők szerint há-
rom-öt évig kellene a zárt közösségben marad-
niuk a szenvedélybetegeknek. Az apa felolvassa 
a fiú levelét, amelyben szüleit biztosítja, hogy föl-
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ismerte, a drog megváltoztatta, nem az már, aki 
volt, hajdani önmagával nem azonosítható iden-
titás fészkelt belé, és bizodalmát fejezi ki, hogy a 
Tauban megleli és visszanyeri egykori identitá-
sát. A levél a film szöveges vonulatának csúcs-
pontja, és hangulata teljesen áthatja az alkotást. 
A higgadt, letisztult operatőri munka harmoniku-
san ötvözi a „kinti” és a „benti” világ egymástól 
elkülönülő jellegzetességeit, a reményt pedig az 
ügyesen komponált, a külön világok érintkező 
mezsgyéjén elhelyezett természetfelvételek su-
gallják Iván Attila alkotásában.

Örvényben

A vajdasági magyarság sorsproblémáit, hova-
tartozásának kérdéseit járja körül a film szerzői 
változata, amely mire televízióra kerül, bizonyá-
ra felére zsugorodik, pedig valójában a duplája 
se lenne elegendő mindannak felidézésére, ami 
ezzel a nemzeti közösséggel történt a 20. szá-
zadban. A filmben maga a szerző foglalja össze 
– személyes megjelenése egyfajta keretet ad a 
filmnek – dokumentumfilmjének szándékát, majd 
a vajdasági „járőrözése” során megszólaltat új-
ságírót, politikust, a legutóbbi háborúk idején ta-
nulóéveiket töltőket, harctérre vezényelteket, az 
1999-es bombázások elszenvedőit. Siflis rutino-
san komponál, kellő dinamikával váltja helyszíneit 
és alanyait, illetve az események során készített 
dokumentumképsorokat, ezek révén fogalmaz-
za meg, hogy a vajdasági magyarság egyetlen 
évszázad alatt ötször szembesült a „menni vagy 
maradni” sorskérdésével.

Az egy évtizeden át tartó balkáni háborúk 
naplószerű történetét, eseményeit a vajdasági 

magyarság szemszögéből dokumentálja a szer-
ző, föltárván a működő és a csődbe torkollt túl-
élési stratégiákat, egyéni sorsokat. Tehette ezt a 
szerző annálfogva, hogy folyamatosan televíziós 
tudósításokat készített a vajdasági kényszer-
mozgósításokról, frontélményekről, az országot 
kényszerűen elhagyókról. Ezen tudósítások nyo-
mán komponálta meg drámai, tragikus súlyú al-
kotását.

Filmesszéírók
Fövenyóra

Tolnai Szabolcs témája ugyanaz, mint Siflisé 
meg Vicseké, az ember kiszolgáltatottságának, 
a hatalom és az egyén viszonyának a Közép- és 
Kelet-Európa közelmúltját idéző kontextusában 
elhelyezett fölmutatása, a diktatórikus viszonyok 
ábrázolása. Előbbi két rendezőnk – a dokumen-
tumfilm eszközeivel – kiszolgáltatott közösség, 
illetve intő szándékkal pellengérre állított csoport 
exodusának, kálváriájának feldolgozásával fogal-
mazta meg üzenetét. Tolnai Szabolcs közelre fó-
kuszált, egyetlen ember, ami bárhonnét is nézve 
egy családot is jelent, azontúl a család társada-
lomban elfoglalt helyének is behatároló tényező-
je, fókuszba kerülve történelmi toposzokat idéz, 
arról beszél a film, hogy a történelmi forgatagban 
a kisebbségi-többségi viszonyok változása során 
egyáltalán miként is élhet az ember a kényszerű 
gyökérvesztés, az identitás elkocsonyásodása, 
az önazonosság válsága után.

Kik vagyunk, mik vagyunk ebben a ránk kény-
szerített jelenben? Mit hordozunk a felmenőink 

Siflis Zoltán: Örvényben (kép a filmből) Tolnai Szabolcs: Fövenyóra (kép a filmből)
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sorsából? Hol vagyunk vagy hol lehetnénk úgy 
odahaza, hogy az számunkra is, a környezetünk 
számára is elfogadható legyen. Csakhogy ez az 
állapot, amelyet manapság toleranciának neve-
zünk, nem kopírozható rá a második világhábo-
rús népirtási plánumokra. A film hőse, Danilo 
Kiš megjelenített alteregója Auschwitzbe hurcolt 
édesapja után nyomozva kerül a filmbe. Iden-
titását keresi, az identitás pedig nem egyéb az 
egyéni emlékezetnél. A hős ennek az emlékezet-
nek a nyomába ered, és – mi másként oldható 
meg filmbelileg – saját emlékeiben és látomásai-
ban epizódot epizódhoz illesztve kutat.

Nem irigylem a rendezőt, neki kész irodalmi 
szövegek mentén kellett fölépíteni a szerb–ma-
gyar koprodukcióban készült alkotást, amelynek 
mércéje egy másik művészeti ágban, Kiš művei-
ben már rögzítve volt.

Ennél a pontnál merül föl az első kérdés a két 
művészi megfogalmazás viszonyával kapcsola-
tosan. Mit mond, illetve mond-e bármit a játékfilm 
annak, aki nem ismeri Danilo Kiš életművét, sze-
mélyét, családi beágyazottságát, famíliájának il-
leszkedését Közép- és Kelet-Európa 20. száza-
di, politika és nacionalizmus, parancsuralmak és 
xenofóbia, antiszemitizmus és sovinizmus által 
átitatott létterében? Magyarán: megáll-e saját 
kifejezőeszközeinek talapzatán a film, anélkül, 
hogy éreznénk a „felhasznált irodalom” narratív 
hátterét?

Egyértelműen igen a válaszunk, bár ebbe 
belejátszhat, hogy előttünk nem ismeretlen a 
felhasznált írói opus, ám igyekszünk ettől elte-
kinteni, és elmerülni Pohárnok Gergely opera-

tőri munkájának remeklésében. A film vizuális 
világa az öntörvényű filmalkotás irányába nyit 
átjárót, amelyben Tolnai Szabolcs a realitás és 
a látomás közti tartományban fogalmazza meg 
a közép- és kelet-európai gyötrelmek eredőit és 
következményeit, egyetlen személyre, egyetlen 
alkotói életműre koncentrálva, tudatosítván, hogy 
a történelem nem egyéb, mint egyéni sorsok 
halmaza. A minimálzenével kísért, fekete-fehér 
képsorok mintha egytől egyig művészfotókból 
állnának össze, egyes jelenetekben szürrealisz-
tikus, misztikus, olykor pokolian drámai pillanatok 
merevednek ki, szinte tapintható a Halál csókját 
osztogató gonosz jelenléte.

Tolnai és Pohárnok közös munkája Az erdő 
című nagyjátékfilm is, egy önmagába visszacsa-
varodó történet. A Vajdaságban játszódó film kí-
méletlen társadalomkritika, egyben az anyaság 
apológiája. Tolnai és Pohárnok összeszokott al-
kotópáros, filmjükre jellemző a hosszú sötétsé-
gek, nagy némaságok, a komor zene, a hangok 
és zörejek szerepe, ami remek, magyar és szerb 
színészi alakításokkal párosul. A sötétség a kü-
lönös fordulatokban bővelkedő történetben és a 
vizuális megjelenítésben is uralkodik, a vizuális 
elkomorodást drámai közelképek tagolják. Po-
hárnok kamerája különösen vonzódik a fény és 
az árnyék szürkületbe mosódó határvonalához. 
Remek stábmunka, briliáns alkotás.

Szikfilm

A Szőts István magyar és Albert Lamorisse 
francia rendező és forgatókönyvíró munkássága 
előtt tisztelgő rövidfilm a vizualitást teszi meg ön-

Tolnai Szabolcs: Fövenyóra (kép a filmből)

Tolnai Szabolcs: Az erdő (kép a filmből)
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nön tétjévé, kizárólagos beszédmódja a látvány 
megjelenítése, amihez különböző, az ábrázoltat 
továbbillusztráló, zömmel természeti hangokat 
rendel, a tarlót súroló talpak neszezését, madár-
füttyöt, légypapírra ragadt dongók fekete tremo-
lóját…

A rendező hosszú képsorokkal kísér egy fél-
meztelen, klottgatyás fiút, aki szoborszerű moz-
dulatlanságból indul el a film kezdetén, és ha-
sonló, szoborszerű alakzatba merevedik a film 
végén. Időközben pedig jár, néha cselesen váltja 
a tarlósorokat, máskor szinte tánclépésekkel ke-
rülgeti a buckákat. Előbb azonban hosszan ha-
lad a határban a nyárfasorral szegélyezett úton, 
majd változik körötte a táj, szikes sík, búza- és 
kukoricatarló, zöldellő kukoricasorok, egy tanya 
összetákolt kerítése, végül a tanya udvara. A ka-
mera líraian mesél.

A fiú meg a természetben föllelt anyagokból 
műalkotásokat hoz létre, csontokból, madárfé-
szekből, kagylóból, virágból, kukoricacsutkából, 
a talált tárgyak művészi átminősítése mellett oly-
kor gesztusművészként, vagy inkább a tájművé-
szet és a testművészet mentén maga is műal-
kotássá minősül. A rendező ezeket a jeleneteket 
jelképekké növeszti, amikor hosszan mutatja a 
földből kifordított fa bonyolult gyökérzetét, a sem-
mi közepén hátára borított csónakot, a szélben 
piruettező, száraz kukoricalevelet, a düledező 
kerítés ívét, a dongókat a légypapíron.

A film a hosszú képsorokat pillanatnyi részlet-
kinagyításokkal ritmizálja, ezek a motívumokat 
vizualizáló elidőzések a képzőművészet eszkö-
zeivel élnek: a fény és az árnyék alkotta alakza-

tok, a fehér és fekete kontrasztja, a jellegzetesen 
roncsolt struktúrák, a sivár felületek és a túlcsor-
duló színek, a perspektívaváltások egyaránt al-
kotóelemeivé válnak Bicskei Zoltán filmnyelvé-
nek, amelynek egyértelmű üzenete, hogy bármi 
és egyben minden a művészet tárgya.

Álom hava

Korábbi munkáiból ismerem a forgatókönyv-
író-rendező Bicskei Zoltán vonzódását a Bács-
kaság síksági tájához meg a vizekhez, mocsa-
rakhoz, a kies tájképekhez. Ez most, ebben a 
filmjében is meghatározó, hatalmas panorámá-
kat fog képbe a remek operatőr, Jovan Milinov, 
néha eláll a lélegzet, pedig az ilyen kies vidék-
kel mi, bácskaiak naponta találkozunk. A kame-
ra által megörökített táj viszont szinte kozmikus 
méreteket ölt, a (sehol) semmi metaforájává nö-
vekszik – újra és újra fölmutatván –, ami vizuális 
fölvezetése és kísérője a rá következő, filozofikus 
monológoknak és párbeszédeknek.

A film háromnegyede ugyanis, jobb kifejezést 
most nem találva, statikus. Hatalmas kihívás 
mind a rendezőnek, mind az operatőrnek, hogy 
az aracsi pusztatemplom belső terében vizuáli-
san megjelenítsen gondolatokat, álmokat, meta-
fizikai jelenéseket, kezdve a török fogságból a 17. 
század végén hazatérő, harcos, deák és szolga 
szembesülésétől a kihalt földdel, ami önvizsgálat 
révén és kétkedő tépelődés után a magyarság 
korabeli jelenének kilátástalanságával és meg-
maradásának szellemi lehetőségeivel szembesí-
ti a nézőt. Az aracsi pusztatemplom önmagában 
metaforikus helyszín, teteje a puszta ég. Barátok, 
pap nélkül csupán rom, az égre nyitott mennyezet 
viszont talán közvetlen kommunikációt biztosít az 
ima és címzettje közt. Ugyanakkor a mennyezet 
hiánya a védtelenség jelképe is. A maga módján 
még időkapuként is működik a rom. Táltos lép be 
a történetbe, majd a magyarság jeles királyai je-
lennek meg, de egyéb metafizikai időátjárások is 
történnek, annak fürkészése érdekében, hogy a 
kereszténység visszaszerezheti-e szellemiségét 
ezen a pusztán, és a magyarság újra megvet-
heti-e talpát a pusztítás után. Vagy egyáltalán, 
bármikor. Az Álom hava voltaképpen december 
hajdani elnevezése, de a film esetében nem 

Bicskei Zoltán: Szikfilm (kép a filmből)
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csupán közvetlenül, hanem áttételesen is értel-
mezhetővé válik: a kérdező, kutató, válaszokat 
kereső deák látomások, jelenések sorával szem-
besül, hiszen történelmi eligazításra van szük-
sége a háromfős, időközben gyarapodó csoport 
jövőképének elképzelése során. A jelenések 
olykor valóságosnak tűnnek, máskor irreálisnak 
mutatkoznak, hiszen amíg a sámán és lánya dra-
maturgiai funkcióval bírnak, a magyarság királyai 
nem szellemi, hanem történelmi tapasztalataik-
kal vannak jelen, még Attila, a hun király is, aki a 
kereszténység lehetőségeit fürkészi.

Az operatőr virtuóz kameraállásokkal tágít-
ja kozmikussá a teret, nem csupán a pusztán a 
térből kilépő szereplők fotografálásával, a termé-
ketlen, kicserepesedett talaj borzalmának kina-
gyításával, a sivárság, az élet hiányának vizuális 
hangsúlyozásával, hanem a romtemplomon belül 
készített felvételeivel az elhangzó párbeszédek 
bölcseleti nyomatékát is erőteljes beállításokkal 
erősítve. A kép és szöveg szinergikusan erősí-
ti egymást, egyszerre beszélnek önmagukért 
és egymásért. Emlékezhetünk-e múltunkra és 
vizionálhatjuk-e jövőnket, mi vet majd árnyékot 
a másikra, a jövő a múltra, vagy a múlt az eljö-
vendőkre? Legrövidebben fogalmazva talán ez a 
film alapkérdése.

Az Álom hava cselekményvilága redukált. Ha 
történik valami, az tragikus. Marakodás egy ma-
rék köles körül, ami a jövő zálogának metaforá-
jaként küld üzenetet a nézőnek a kies, termék-
telen táj totál plánjaiból, majd gyilkosság, nemi 
erőszak. Mintha minden onnan folytatódna, ahol 
befejeztetett, vagy semminek sincsen vége, a 

szereplők (és a néző) valamiféle tébolyodott kör-
forgásba zuhantak volna vissza, a sorsba vetett-
ség, az eleve elrendelt létállapot vajon a film sze-
replőire szabott fátum, hiszen a szereplők hiába 
keresik családjukat, otthonukat, a remény bármi-
lyen rejtőzködő jelét – vagy ez a kilátástalanság 
globális, kivetül az egész nemzetre?

A gerjedő pesszimizmust a film negatív figu-
rája, a gyilkos és erőszaktevő szolga töri meg, 
amikor a romtemplomot elhagyva kimondja, a 
vályogot pelyva hiányában a kóró is összetartja. 
Sokértelmű gondolat, úgy is értelmezhető, hogy 
új templomot kell építeni magunknak és a nem-
zetünknek, amíg nincs fa vagy kő, hát vályogból, 
és ha termés híján pelyva sincs, megteszi helyet-
te a kóró is. Az utolsó képben szívós kóró borul 
a vándorok fölé, mintegy boltozatként. Tekintve 
a gondolatot kimondó kilétét, magatartását, er-
kölcsi arculatát, e mondatnak egyéb értelmezési 
lehetőségei is fölmerülnek, de ezt érdemes a né-
zőre hagyni.

A szereplők közül (Szilágyi Nándor, Kovács 
Frigyes, Székely B. Miklós, Tóth Anita, Bar-
kó György, Horváth Csaba, Csendes László, 
Mercs János, Dánielfy Zsolt, Vicei Natália, Búza 
Ákos, dr. Papp Lajos) senkit sem szeretnék, fő-
ként nem tudnék kiemelni, ugyanis mindannyian 
toronymagasat alakítottak. Az általam fellengző-
sen „statikusnak” minősített jeleneteket zseniáli-
san oldották meg, és ebben mellettük nagy mun-
kája volt a rendezőnek és operatőrnek egyaránt. 
A cselekményes jelenetek hitelesek és életsze-
rűek. Úgy tűnik, mintha a produkció teljes alko-
tógárdája azonos elképzelés mellett dolgozott 

Bicskei Zoltán: Álom hava (kép a filmből)

Bicskei Zoltán: Álom hava (kép a filmből)
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volna, mondhatnám, egy húron pendültek, ha itt 
most a zenéről is szólnék.

Előtte viszont a jelmezekről. Nem értek hoz-
zá, nem mondhatom, hogy korhű, azt sem, hogy 
nem az. Viszont zsigerből meggyőző. Morvay 
Ibolya textilművész munkája számomra autenti-
kus jelmezvilágot mutatott be, ami erősen nyo-
matékosan hitelesítette a film képi világát, azon-
túl, hogy szerintem Bicskei Zoltán a korhűségen 
messze túlmutató alkotásának a jelmezek el-
hagyhatatlanul fontos elemei.

Végül a zene. Itt is zseniális alkotók fogtak 
össze. Köztük Mezei Szilárd, Szabados György, 
Lukács Miklós, Berecz András, Dresch Mihály és 
Bakos Árpád. Ők teljesítik ki a film alkotóinak egy 
húron pendülését. A kép, szöveg, zene hármas-
sága, szervezettsége, dinamikája döbbenetes. 
Mindhárom elemében fölzaklató. Ettől, az ideg-
szálakat tépő, a saját kérdéseink közé folyton 
visszalökő, látványvilágával fölrázó zaklatásától 
kerekedik tökéletes filmalkotássá.

Írások a vajdasági magyar filmről

A 20. század második felében a vajdasági 
magyar sajtó ugyanúgy reagált minden színházi, 
televíziós bemutatóra, filmekre, mint a megjelent 
szépirodalmi alkotásokra, értelmező-elemző, 
akár vitát gerjesztő bírálatok sora látott napvilá-
got egy-egy alkotás kapcsán. A századvégen és 
onnét folytatólagosan jószerével eltűnt a művé-
szetkritika, a filmművészetről a nagyjátékfilmek 
kapcsán szólal meg a média, ám ilyen alkotás, 
miként már jeleztem, jó esetben háromévenként 
kerül néző elé Vajdaságban. A ritka sajtóhírek, 
kritikák, interjúk, recenziók mellett a téma átfogó 
feldolgozása is foghíjas. A dokumentálást Siflis 
Zoltán, a filmes mindenes fontos feladatának te-
kinti.

Szabadkai filmes lexikon

Az újonnan teremtett értékek tényleges sú-
lyának meghatározásához viszonyítási pontokra 
van szükség. Ezek a viszonyítási pontok a múlt-
ban és a jelenben egyaránt megtalálhatók. A 
jelenben minden bizonnyal könnyebben, hiszen 

a folyamatos odafigyelés bármely művészeti ág-
ban fogódzkodókat nyújt, ugyanakkor félrevezető 
is lehet az online információáramlás, hiszen meg-
történhet, hogy olyan kérészéletű szalmalángot 
vélünk irányadó fénycsóvának, amely tévútra 
tereli az alkotói szándékot. Ennek a kockázata 
viszont azóta fönnáll, hogy az ember a művésze-
tekkel kacérkodik. Gondoljunk csak arra, hogy 
igencsak régen a történelemírás is a betűk révén 
megképződő irodalom fogalomkörébe tartozott, 
összemosta azokat a tartományokat, amelyeket 
immár úgyszintén régtől fogva tudományként, il-
letve művészetként kezelünk.

A viszonyítási pontok ugyanakkor nem csupán 
a jelenben lelhetők föl, hanem a múlt vonalát is 
fel kell tárni a hozzájuk vezető úton. Hiszen nem 
kétséges, minden, a művészetre irányuló em-
beri cselekvésnek van origója, kiindulási pontja, 
ahonnét – a mából visszaindulva – kijelölhetőek-
ké lesznek egyéni vagy csoportos eltökéltségek, 
alkotói eredmények, a teljesítmények kortárs 
megítélése, s ne feledjük, a hamvukba holt neki-
iramodások és a múlt viszonyítási pontjai között 
tartandók számon.

Legegyszerűbben fogalmazva, az emberi te-
vékenységben, legyen az bármire irányuló – ese-
tünkben a filmművészetben – az értékteremtésnek 
párhuzamban kell állnia az értékek megőrzésével, 
napvilágra tárásával, szem előtt tartásával. A haj-
dani értékek, csellengő kísérletek, szalmalángok 
és összeroskadó elképzelések, megvalósult ál-
mok, loholó experimentumok mind fontos szaka-
szait képezik annak a művészeti ágnak, amelyet a 
Délvidék remek szabadkai és zombori gyökerek-
kel annyira-amennyire kisajátított magának.

Annyira. Mennyire? A különbségtétel és az 
értékőrzés érdekében írta meg Siflis Zoltán a 
Szabadkai filmalkotók arcképcsarnoka című, há-
romnyelvű, magyar, szerb és angol szövegű film-
lexikonját.1

A Lifka Sándor születésének 132. évfor-
dulójára megjelentetett kötet csupán Sza-
badka filmművészeit veszi számba, azokat, 
akik a város és egyben az akkori ország első 
mozitulajdonosának és egyben egyik első opera-
tőr-rendezőjének munkássága nyomán operatőr-
ként, rendezőként, producerként, díszlettervező-
ként, zeneszerzőként a mozgókép létrehozásá-
ban jeleskedtek, illetve ma is e művészeti ág to-
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vábbi lombosításában vesznek részt. Összesen 
41 rövid élet- és pályarajz olvasható a kötetben, 
és mindegyik szócikk voltaképpen hívószó ebben 
a minilexikonban. Hiszen az idehaza és külföl-
dön alkotó filmművészek listájához kívánkoznak 
a filmjeikben fölbukkanó, műkedvelő és hivatásos 
színészek, a forgatókönyvírók, az őket ihlető mű-
vek szerzői, és ne legyünk szerénytelenek, azok, 
akik Szabadkán kívül ugyanolyan elkötelezett-
séggel építették kamerájukkal, tollukkal, kottájuk-
kal vágó- és tervezőasztalaikon a honi mozgókép 
hírnevét, mind a játékfilm, mind a dokumentáris, 
kísérleti, animációs és egyéb műfajokban.

A könyvet lapozván egyre növekszik az olva-
só étvágya: bele kellene vágni egy hasonló vál-
lalkozásba Vajdaság más régióiban is, ki kellene 
terjeszteni a kutatást a társművészetek közre-
működő alkotóira, valakinek meg kellene írnia az 
itteni filmmunkások alkotásainak honi és külföldi 
recepcióját… megannyi tennivalót vet föl Siflis 
Zoltán munkája. Ebből a buzdító indíttatásból ki-
tűnik: úttörő és egyben alapozó munkát vehetett 
kézbe a filmes múltunk iránt érdeklődő olvasó.

A minilexikon valóban az alapozást szolgálja, 
kijelöli a Szabadka város filmes életében megha-
tározó alkotók pozícióját, jelenvalóságuk bizony-
ságát, de ettől nem rugaszkodik tovább: pontosan 
annyit ad a szűkre szabott életrajzok és filmográ-
fiák révén, amennyi egy ilyen kiadvány esetében 
elvárható. Nem rangsorol, nem minősít, hanem 
tényeket rögzít, és ennek a feladatnak a megol-
dásával a művelődéstörténet egyik megkerülhe-
tetlen sarokkövét alkotta meg, amiből kiindulva a 
kutatók átfésülhetik a szabadkai filmalkotók mun-
kájának eredményét, értékelhetik, nivellálhatják, 
leírhatják azok tartalmi-esztétikai minőségét, és 
tudatosíthatják az időben visszamenő, illetve a 
jelen filmművészettel megfeleltethető értékeit.

Siflis Zoltán talán nem is tudja, a Szabadkai 
filmalkotók arcképcsarnoka című kötetével re-
mélhetőleg a délvidéki filmművészet-kutatás 
Pandóra-szelencéjét nyitotta föl.

Kisebbségi létábrázolás

A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtu-
dományi Karának Magatartástudományi és Kom-
munikációs Intézetében írt a témáról szakdolgo-

zatot2 Szakács Melinda. A filmeket kizárólag te-
matikai szempontból vizsgálta, esztétikumukkal, 
filmnyelvi megjelentetésükkel nem foglalkozott. 
Az alkotásokat a dokumentumfilm és játékfilm 
kategóriákon belül aszerint is különválasztotta, 
hogy a történelmi múltra vagy a jelenre reflektál-
nak. Természetesen a besorolás sem volt egy-
szerű, hiszen a például 30 éve készült, jelennel 
foglalkozó film az idő során átcsúszott a törté-
nelmi alkotások kategóriájába. Dolgozatának ki-
vonatában a következőket írja: „Egy úgynevezett 
»filmes történelemkönyvet« készítettem, amely 
bemutatja a vajdasági magyarság történelmét 
a trianoni békeszerződés hatására kisebbségi 
helyzetbe kerülésüktől egészen napjainkig. A ku-
tatás során megállapítottam, hogy számos olyan 
film készült az elmúlt negyven évben, amely ki-
fejezetten a vajdasági magyarság életét, helyze-
tét, problémáit, nehézségeit mutatja be. Vélemé-
nyem szerint nagyon nagy szükség van ezekre 
a filmekre, hiszen a vajdasági kisebbség egész 
történelmét elrejtették az alkotók ezekben a mű-
vekben.”

A dolgozatban 9 játékfilmmel és 21 dokumen-
tumfilmmel, elsősorban Vicsek Károly és Siflis 
Zoltán munkáival foglalkozik.

A szerző végkövetkeztetése tanulságos: „Vé-
leményem szerint a délvidéki kisebbségi film-
gyártás elképesztően fontos szerepet tölt be az 
ottani közösség fennmaradása szempontjából. 
Az alkotók a filmekkel olyan értéket őriznek meg, 
amely nélkül ez a kisebbség sokkal gyorsabban 
a feledésbe merülne. Ezek a képkockák elmon-
danak mindent erről a közösségről; történelmét, 
hagyományait, szokásait, művészeit, tabutémá-
it, problémáit és szenvedéseit sorakoztatják fel. 
Mindezen értékek megőrzése és a további kér-
dések filmbéli feldolgozása iszonyatosan fontos 
az ott élő magyarság számára. E dolgozatban 
számba vett alkotások zöme tabukat tört fel, 
hiszen valamennyi felsorolt film fő témája első-
sorban a trianoni trauma következményeit és a 
negyvenöt utáni évek elhallgatott történeteit dol-
gozták fel, melyeknek feltárása jelenősen segí-
tett/segíthet abban is, hogy a kisebbségi léthely-
zet történetének filmes elbeszélése is végtére 
megtörténjen, lehetővé váljon. Roppant fontos, 
hogy egy közösséget ne feszítsen tovább a 
kibeszéletlenség terhe.”
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A vajdasági magyar filmművészet közpon-
ti témája műfajtól függetlenül a kisebbségben 
megélt létállapot, kezdve a gyakori öngyilkos-
ságoktól, a kisemmizettségtől a gazdasági elle-
hetetlenülésen, a háborúba kényszerítésen át a 
kollektív elűzetésig, a vegyes házasságoktól az 
önkéntes emigrációig, az itteni magyarsággal és 
németséggel szemben 1944–45-ben elkövetett 
népirtástól a ’70-es, ’80-as évek vállalkozásokat, 
karriereket derékba törő, társadalmi fonákságain 
át a ’90-es évekbeli jugoszláv polgárháborúk a 
magyarokra is lesújtó következményeinek föllel-
tározásáig. Hogy pontosan melyik alkotásokra is 
gondolhatunk ezen a tematikán belül, Szakács 
Melinda rendszerezése lehet segítségünkre. Ő 
a történelmi múltat bemutató filmek közé sorol-
ta a Teher (r. Vuk Babić, Deák Ferenc, 19693), a 
Szikkadó földeken (r. Vicsek Károly, Saffer Pál, 
1987), a Határ (r. Zoran Maširević, Deák Ferenc, 
1990), a Bolygótűz (r. Vicsek Károly, 2003) és 
a Ha nem volna szerelem, a világ sem lenne (r. 
Vicsek Károly, 2004) játékfilmeket; a Nehéz idők 
(r. Siflis Zoltán, 1987), az Ez egy inkvizíció (r. Sif-
lis Zoltán, 1988), a Nézünk egymásra? (r. Siflis 
Zoltán, 1989–1990), a Temetetlen holtjaink (r. Sif-
lis Zoltán, 1990–1991), a Cselédsors (r. Szeme-
rédi Magda, 1991), az Elveszettek a történelemben 
(r. Rácz-Maronka Eteleka, 1991), a Hamis vádak 
árnyékában (r. Siflis Zoltán, 1995), az Édentől 
délre (r. Siflis Zoltán, 2005), az Értünk haltak 
meg (r. Vicsek Károly, 2005), A földet nem vitték 
el (A földet nem bírják elvinni, r. Vicsek Károly, 
1996; Hazatérés a holtak országába, r. Vicsek 
Károly, 2009) című dokumentumfilmeket.

A jelenkor társadalmi helyzetét ábrázoló já-
tékfilmek a következők: Parlag (r. Vicsek Károly, 
Deák Ferenc, 1974), Trófea (r. Vicsek Károly, Deák 
Ferenc, 1979), Naplemente (r. Vicsek Károly, Eva 
Ras, 1982), Fajkutyák ideje (r. Vicsek Károly, Deák 
Ferenc, 1984). Ugyanide tartoznak a dokumen-
tumfilmek: Kereszt csillaggal (r. Vicsek Károly, 
1971), Kubikusok (r. Vicsek Károly, 1973), Ebben a 
puszta világban (r. Siflis Zoltán, 1987), Gádorlakók 
(r. Siflis Zoltán, 1988), Piros (r. Szemerédi Mag-
da, 1989), Tolja a szél a szekeret (r. Siflis Zoltán, 
1989), Veszendő végeken (r. Siflis Zoltán, 2000), 
Az ezeréves határnál (r. Tari István, 2002–2003), 
Gyökérverés a semmibe (r. Vicsek Károly, 2004), 
Ki vagy mi voltam (r. Iván Attila, 2007).

A vajdasági magyar film nyelvi aspektusai

A témáról Beke Ottó írt tanulmányt4 dok-
tori tanulmányai során. A Vajdasági magyar 
film(történet) és nyelvhasználat című dolgozatá-
ban a nyelvet az oralitásban megképződő verbá-
lis kommunikáció mellett szélesebb kontextusba 
helyezi, beleértve a vizualitást és az alkotói meg-
formálást is. Komplex elemzésnek veti alá Iván 
Attila Csodakút, Vicsek Károly Fajkutyák ideje 
és Siflis Zoltán Gádorlakók című alkotásait. A 
nyelv-, az irodalom- és a kommunikációelmélet 
kereszttüzében vizsgálja a filmek vizualitását, a 
kameramozgást, vágást, a megjelenített tipográ-
fiát, a hangelemeket, a szereplők beszédmód-
ját és az elhangzottak tartalmát – mindazt, ami 
jelentésképzőnek minősül a filmkészítés során. 
A három film közötti összefüggések kiemelése 
nyomán megfogalmazza azok erkölcsi, filmtett-
ként értelmezhető üzenetét is. Számára a Film 
maga a Nyelv.

A továbbéltetők

Egyre kíméletlenebb és kilátástalanabb kö-
rülmények közt dolgoznak a vajdasági magyar 
filmesek, ám örvendetes, hogy a fiatalok, (Ma-
gyarországon) egyetemi képesítést nyert alkotók 
nem szakadtak el szülőföldjüktől, Goretity Péter 
például eddigi filmjeit Zomborban és környékén 
fogatta, K. Kovács Ákos is itteni témát járt körbe 
operatőri tehetségével, Kovács István pedig Sif-
lis dokumentumfilmjei mellett az egyik legmegrá-
zóbb alkotást készítette.

Ferge Roland El (Away, 2013) című film-
etűdje nem hagyományos dokumentumfilm, 
hanem annak megrendezett változata, fikciós 
dokumentum(film). Újszerű megoldás ebben a 
tekintetben, hiszen a szereplők nem vallanak, 
hanem játszanak, viszont egyben az alkotás 
visszatérés a gyökerekhez, a zenével kísért, fe-
kete-fehér némafilmhez. Minimális eszközökkel 
létrehozott film, konkrétumot nem árul el (pedig 
Vajdaságról van szó), csupán azt látjuk, hogy a 
gyerekek lassan sereglenek a buszpályaudvar-
ra, és elhagyják szülő- vagy lakóhelyüket. Egy 
szó sem hangzik el, a filmet K. Kovács Ákos (a 
stáblista szerint Kovács Ákos) zseniális kame-
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rája hozza mozgásba a tartalmi szint fölötti képi 
világban. Néha a hajdani filmezéshez visszaté-
rően statikus, majd a személyiségre rákérdező, 
ráközelítő kivágásokat alkalmaz, egyben vizuális 
eszközeivel hangsúlyozza a téma komorságát és 
mély drámaiságát, végső soron tragikusságát is.

Ugyanez a téma jelenik meg Goretity Péter 
Menni vagy nem lenni című kisjátékfilmjében is, 
de a rendező-vágó teljesen más eszközökkel 
dolgozik. A kameraállások, a beállítások, a di-
alógusok, a zene és a zörejek, a színészi játék 
egyaránt egy már alig élhető falu kocsmájára, a 
vendégmunka vállalása miatt széteső párkap-
csolatra fókuszál, és a fiatal nemzedék, vele 
együtt a vajdasági magyarság teljes kilátásta-
lanságát fogalmazza meg. Az elvándorlás a tar-
tományban szinte minden családot közvetlenül 
érint, és visszafordíthatatlan folyamatnak tűnik. 
A forgatókönyvíró Lennert Móger Tímea a pár-
beszédek révén igyekszik megőrizni némi opti-
mizmust, lehetne jövője idehaza is a fiataloknak, 
ám ez puszta légbe kapaszkodásnak tűnik, mi-
ként az otthonukat elhagyók boldogságkeresése. 
A debütáns filmjét mindössze húszévesen készí-
tő alkotó műkedvelő szereplőkkel és hivatásos 
színészekkel forgatott a későbbiekben is. Profi 
szereplők játszanak záróvizsgafilmjében, Az ir-
galmas angyalban is. A Szerbia 1999-es NATO-
bombázásának a kisemberre gyakorolt hatását 
feldolgozó kisjátékfilm önéletrajzi elemekre, csa-
ládi emlékekre, dramatizált fikcióra épül, és egy 
leendő nagyjátékfilm előkészületi munkájának 
(is) tekinthető.

Hasonlóan előmunkának látom Kovács István 
Szürke senkik (2016) filmjét, noha az majdnem 
nagyjátékfilm. Első világháborús történet, ma-
gyar, román, osztrák, olasz szereplőkkel, echte 
Monarchia, zseniális fölvezetésekkel, az egyre 
szűkülő fókuszú elbeszélés kibontatlanul maradó 
szálaival. Jók a színészek, a kamera csodálatos, 
a zene meglepő, szerintem kemény vállalkozás 
egyetlen népdallal kísérni a filmet, szóval minden 
rendben, csupán azt sajnálom, hogy vége van. A 
takarékos fölvezetés ellenére ezer szál irányába 
nyílhatott volna ki ez a remek film. Bár ez a filmal-

kotások elemi gondja, ha valahonnét elindulnak, 
egyszer végük szakad. A rendező mondaná to-
vább, a néző még nem kelne föl a moziszékből, 
de eddig pörög a filmszalag. Bonyolult film, a 
hadi szolgálatot teljesítő postagalambok vezér-
motívuma közép-kelet-európai vonulat mellett a 
történelmet alakító emberi sorsokat mutatja be.

Kovács István az oromhegyesi nők heroikus 
küzdelmét jeleníti meg az Asszonyok lázadása 
című dokumentumfilmjében. 1992 májusában, a 
jugoszláv polgárháborúk során egyetlen nap 200 
mozgósító parancs érkezett a 2000 lakosú vajda-
sági településre. Ekkor már mindenki tudta, mit 
jelent a katonai behívó, már érkeztek a harcte-
rekről a bádogkoporsók, ezért a helyi asszonyok 
úgy határoztak, nem engedik a frontra gyerme-
keiket, férjeiket, hozzátartozóikat, de nem oda-
haza rejtegették őket, hanem a falu Zitzer klub 
elnevezésű vendéglőjében tartották őket kollek-
tíven, mert így nem hurcolhatta el őket egyen-
ként éjszaka a katonai rendőrség. Ebből nőtt ki a 
három hónapon át létező „Zitzer Köztársaság”, a 
hatalom erőt demonstrálva tankokat is fölvonul-
tatott a település körül, de az asszonyok és fér-
fiak háromhavi ellenállása után az oromhegyesi 
mozgósítottaknak nem kellett bevonulniuk, sőt, 
csökkent a vajdasági magyarok tartalékosi behí-
vóinak száma is. A 2016-ban készült dokumen-
tumfilm rendezője természetesen már történelmi 
távlatból tekint vissza a közel negyed évszázad-
dal korábbi eseményekre, ebből a perspektívából 
szólítja meg a történések részeseit, akik szó sze-
rint egzisztenciájukat tették kockára az ellenállás 
során, családjukkal egyetemben, amihez hason-
lóra, tömeges ellenállásra nem került sor másutt. 
Fölhasználja az akkoriban forgatott filmanyagot, 
amely a szinte stúdiós körülmények közt rögzített 
interjúkkal, pontosabban nyilatkozatokkal párhu-
zamba állítva, a rögtönzést és az átgondoltságot 
szembesítő képsorokban a társadalmi, szociá-
lis, családi és egyéni feszültségeket zsigeri ta-
pasztalattá növeli. A film, Siflis Örvényben című 
munkájával egyetemben, a vajdasági magyarság 
háborús megpróbáltatásainak mementója.
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Függelék:
A vajdasági magyar film mindenese, Siflis 

Zoltán által összeállított válogatott filmográfia

(Az aláhúzott filmcímek a Topolyai Szociográfia Film-
műhely filmográfiájához tartoznak.)

Vicsek Károly, Újvidék
• A földet nem tudják elvinni – dokumentumfilm, 1996
• Értünk haltak meg – dokumentumfilm
• Bolygótűz – játékfilm, 2002
• Ha nem lenne szerelem, a világ sem lenne – játék-
film, 2004
• A földet nem vitték el – dokumentumfilm, 2009
• Hazatérés a holtak országába – dokumentumfilm, 
2009

Szemerédi Magda és Hoffman Artúr (operatőr):
• Cselédsors – dokumentumfilm, 1986

Siflis Zoltán, Szabadka
• Nehéz idők – dokumentumfilm, 1986
• Ebben a puszta világban – dokumentumfilm, 1987
• Gádorlakók – dokumentumfilm, 1988
• Nézünk egymásra? – dokumentumfilm, 1987
• Ez egy inkvizíció – dokumentumfilm, 1988
• Temetetlen holtjaink – dokumentumfilm, 1991
• Veszendő végeken – dokumentumfilm, 2000
• Ilan Eldad – dokumentumfilm, 2010
• Örvényben – dokumentumfilm, 2014/15
• A kamerás emberek – dokumentumfilm, 2017

Tolnai Szabolcs, Palics
• Nyári mozi – játékfilm, 1998
• Arccal a földnek – játékfilm, 2002
• Fövenyóra – játékfilm, 2007
• Minotaur – játékfilm, 2015

Bicskei Zoltán, Magyarkanizsa
• Dobó Tihamér vonásai – filmesszé, 1992
• Szikfilm – kisjátékfilm, 1993
• Nagyapáti Kukac Péter mennybemenetele – játék-
film, 1999
• Alföldi opus – filmetűd (társrendező: Iván Attila), 
2003
• Álom hava – játékfilm, 2017

K. Kovács Ákos operatőr, Szabadka–Budapest
• El (Away) – játékfilm, 2013, r. Ferge Roland,
• Ernelláék Farkaséknál – játékfilm, 2016, r. Hajdu 
Szabolcs

Rácz-Maronka Etelka, Hübsch Éva, Kishegyes–
Újvidék
• Elveszettek a történelemben – 2012
• Ahol a madár sem rak fészket – 2013

Rácz-Maronka Etelka, Fejős Csilla
• Tűzhalom – dokumentumfilm, 2001
• A világ kulcsa – portréfilm Nagy Józsefről

Kovács István, Zenta–Budapest
• Asszonyok lázadása – dokumentumfilm, 2016

Fejős Csilla, Palics, 15 filmet jegyez rendezőként, 
köztük:
• Tűszúrások – Tolnai Ottó portréja
• Szivárványkígyó – Bicskei István portréja
• Mozgásban – Urbán András portréja
• Kútfúrás, avagy kincskeresés másképp
• A félárnyék színei – Péity Laura portréja
• Zenével és színekkel érkeztem – portré Miroslav 
Jovančićról
• Fohász a déli végeken – portré Bogdán József pap 
költőről

Goretity Péter, Zombor
• Menni vagy nem lenni – kisjátékfilm, 2015
• Fehér föld – kisjátékfilm, 2015
• Agyag – kisjátékfilm, 2016
• Hagyaték – kisjátékfilm, 2016
• Ida – kisjátékfilm, 2016
• Az irgalmas angyal – kisjátékfilm, 2017

Szász Csongor, Csantavér–Budapest
• Pálinkafilm – Extraktum Vitalis – fikciós dokumen-
tumfilm, 2012
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ka. European Film Festival Palić. Szabadegyetem, 
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böző helyeken.
4 Beke Ottó: Vajdasági magyar film(történet) és 
nyelvhasználat. In: Bene Annamária (szerk.): A ma-
gyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban. III. kötet. A 
sokoldalú nyelv. Szabadka: Újvidéki Egyetem Ma-
gyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013. pp. 97–107. 
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