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Miért nem vettek fel filmrendezőnek? 
Ennek aktualitása napjainkban 

(múlt és jelen) 

“Régen történt, talán igaz sem volt” gondolhatják sokan. Valójában régen 
történt, de igaz volt. Kit érdekelnek a régi megismételhetetlen történetek, termé-
szetesen sokakat nem. Nem idézném fel a több mint ötven éve velem történt 
eseményt, ha annak most nem volna aktualitása. 

Gyermekkoromban a szórakozást a rádió hallgatás, moziba járás és az olva-
sás jelentette. Kivételes helyzetben voltam, mert mindig volt opera, vagy hang-
verseny bérletem is.  

Heti rendszereséggel jártam moziba, sokszor matiné vagy délutáni vetítésre.  
Mint gyereket elragadott a film sodrása és szinte minden esetben benne éltem a 
cselekménybe. Jó néhány nappal később is foglalkoztattak a történek és a cse-
lekmények. Akkor még nem tudtam, hogy sok esetben előre tervezett céllal készí-
tették a filmeket, hogy hassanak rám és a hasonló korúakra.  A kész filmalkotá-
sokat célozottan egyes társadalmi osztályoknak szántak. Az ilyen céllal készült 
filmek egyes képsorairól tudható volt, hogy milyen hatást válthatnak ki a néző-
ből, sőt tudatosan a filmeket azzal a céllal készítették hogy azok képesek legye-
nek az emberek gondolataiba beférkőzni. 

Erről mit sem sejtettem. Heti rendszerességgel hosszasan álldogáltam a hir-
dető oszlopoknál és gondosan tanulmányozta a “Hová menjünk moziba” plaká-
tokat.  A választék lehetősége nagy volt. Pontosan tudni lehetett, hogy mit jelent 
a filmhez írt rövid szöveg: -filmdráma, történelmi kalandfilm, történelmi nagy 
játékfilm, vígjáték, társadalmi dráma… és említést kell tenni azokról a filmekről 
amelyek mögé azt írták “művészfilm”. Minden témájú filmet megnéztem,  azt 
mindig tudtam, hogy bizonyos filmekre csak jegyüzérektől tudok jegyet venni. A 
művészfilmekre mindig kaptam jegyet, még az előadás közvetlen kezdése előtt is. 

Jeggyel a kezembe izgalommal vártam, hogy a Moziba beléphessek. A leg-
olcsóbb jegyek esetében is tudtam, hogy a film varázsa magával fog ragadni. He-
tente többször is megnéztem a “Heti Film híradót”, vagy havonta a “Világhír-
adót”.  Budapest összes Moziját (filmszínházát) ismertem. Tudtam, hogy melyik 
moziban láthatunk a híradó és a nagy film között artista számokat. Ezekről a 
mai fiatalok szinte már semmit nem tudnak. Az általános iskolai időszakban zö-
mében szüleimmel jártam moziba. Középiskolai tanulmányaim idejében több 
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esetben sajátos módon fejeztem ki szenvedélyemet a filmek iránt. Lógtam az is-
kolából és helyette moziba mentem. Kedveltem például a körúton lévő Bányász 
mozit, mert a két teremben más és más filmet vetítettek (A és B terem). A közép 
iskolában (akkoriban) szinte minden tanuló próbálta elképzelni, hogy mi lesz, ha 
nagy lesz. Ez velem is így történt, az elengedhetetlen mozdonyvezető, katona, 
igazgató, főmérnök, ünnepelt művész és sorolhatnám sokáig, hogy miről ábrán-
doztam, nem csak én, hanem a hasonló korú fiúk is. A lányok lelkébe nem lát-
tunk bele, csak sejtéseink voltak, hogy mit szeretnénk az életben elérni. 

A sok moziba járás és filmnézés bennem is felkeltette az érdeklődést, hogy 
hogyan készülnek a filmek. Akkoriban a TIT Stúdióban (Múzeum utca) volt egy  
filmművészettel kapcsolatos szabadegyetemi előadás sorozat. Végig hallgattam a 
magas színvonalú előadásokat, amely lehetővé tette, hogy jobban bele lássak a 
filmkészítés rejtelmeibe. Természetesen az előadásokon elhangzottakat kiegészí-
tettem olvasmányokkal (sikerült megszerezni pl. Lohr Ferenc egyik könyvét, 
aminek címe “a filmszalag útja” 1941.). 

Mindezek után úgy éreztem, hogy minden adott ahhoz, hogy filmrendező 
legyek. Az érettségi után 1965-ben jelentkeztem a Színház és Filmművészeti Fő-
iskolára rendezői szakra. (megjegyzem, hogy akik akkor bekerültek a főiskola 
rendezői szakára, azok kivétel nélkül jeles filmrendezők lettek, az alkotásaik a 
magyar filmművészetet hivatottak reprezentálni). 

A jelentkezésemet elfogadták. Tudott volt, hogy a nagy létszámú jelentke-
zők közül csak kevés hallgatót vesznek fel. A felvételi (mint manapság) rendszer 
több lépcsős volt és csak azok jutottak tovább, akik a rostán nem hullottak ki. Az 
első felvételi feladat az volt, hogy egy fényképező géppel meg kellett jeleni a főis-
kolán. Nagy boldogan vittem a ZENIT 3M fényképező gépemet (amit a mai 
napig őrzök). Az első feladat az volt, hogy kaptunk egy tekercs fekete fehér fil-
met. Azzal ki kellett menni a Margit szigetre és felvételeket kellett készíteni. Ha-
táridőre vissza kellett menni, a filmet le kellett adni és közölték, hogy értesíteni 
fognak. Az esélytelenek nyugalmával várakoztam, meglepetésemre ismét behív-
tak. Ekkor kezdtem magabiztos lenni és titokban úgy éreztem, hogy fel vagyok 
véve. Eljött az utolsó behívás amikor talán még mindig 2-3-szor többen voltunk 
mint akit felvesznek. 

A bevezető, inkább történeti (néhol unalmas) visszaemlékezés 
itt vett fordulatot. Arról nem is beszélve, hogy a több mint ötven 
éves történet miért vált ismét aktuálissá. 

A kötetlen beszélgetést, ami a felvételi döntő részét képezte, egy feltett kér-
dés tette izgalmassá és végzetessé.  

Kérdés: Milyen filmeket szeretne készíteni. 
Válaszom: Mesefilmeket 
rövid csend, enyhe mosolygás… 
Kérdés: Milyen módon dolgoznám fel a meséket, és milyen stílusban készí-

teném el azokat. (de akkor már érezhető volt, hogy abban az időben nem ilyen 
filmrendezőket kerestek). 
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Válasz: A mesefilmek készítését azért kedvelném, mert nincsenek képi kor-
látok, a béka lehet királyfi, a keshedt gebe táltos Pegazussá válhat, a képi világba 
beleillenek a törpék, sárkányok, beszélő madarak stb. 

Kérdés: Konkrétabban milyen képi világot képzelek. 
Válasz: (és itt eldőlt a sorsom) A meséket az irodalmi műben szereplő natu-

rális valóságában szeretném leforgatni. Néhány idézetet mondtam, és az idéze-
teket sokféle filmes megközelítésből is lelkesen magyaráztam. 

A beszélgetést ezt követően röviden lezártuk. Talán azért, mert ahogy utó-
lagosan végig gondoltam, amit elmondtam az teljes mértékben megfelelt a hor-
ror filmek képi világának. 

Tudomásul vettem, hogy akkoriban ilyen filmek nem készíthetők. 
Az azt követő időszakokban sok és nagyon szép mesefilm készült. Ezek a 

mesefilmek könnyedek, derűsek, igazságosak és fantasztikusak.  
Az a képi látásmód amit vizionáltam az azért volt nehezen kivitelezhető, 

mert a filmeket filmszalagra vették fel. Az akció jeleneteket el kellett játszani és 
abba, nagyon egyszerű trükköket lehetett alkalmazni. 

A felvételitől számítva eltelt három év és egyik pillanatról a másikba beke-
rültem a hazai játékfilm gyártás csodálatos több mint húsz évébe.  

Mit csináltam ezekben a filmekbe? megterveztem és betanítottam azokat a 
dinamikus mozgásokat, amelyek korhűek és megfilmesíthetők voltak. A háttér-
ben tevékenykedtem, de minden esetben a rendezők és az operatőrök közelében. 
Ezt az időszakot részletesen feldolgozni nagyon nehéz lenne. Azt azért megemlí-
tem, hogy Várkonyi Zoltán (többszöri találkozást követően) kért fel arra, hogy 
legyek az Egri Csillagok egyik szakértője. Azzal bízott meg, hogy igyekezzek tör-
ténelmileg hiteles módon bemutatni a korabeli harcokat, mozgalmas eseménye-
ket. A forgatást megelőzően snitteket vettünk fel, amelyeket ajánlani tudtam, 
például a csatajelenetekben. Gondosan végignézte a jelenteket, néha többször is. 
Jó néhány részt azonnal elvetett, mondván ez nagyon durva, kegyetlen képsor, 
annak ellenére, hogy a valóságban megtörténhetett. 

Visszagondolva, azok a filmrészletek, amit a realisztikus hatások miatt elve-
tet Várkonyi Zoltán, azok napjainkban a televízió mesecsatornák unalmas rész-
letei közé tartoznak. 

A filmkészítés és azok stílusai jelentős változáson mentek keresztül az elmúlt 
évtizedben. A nemzetekre jellemző filmstílusokat nem részletezem. Az amerikai 
filmek saját útjukat járták. Mindenféle stílusban készítettek filmet, de kezdett elő-
térbe kerülni egy új stílus, ami talán nevezhetünk akció filmeknek.  

Az amerikai akció, kaland és horror filmek nagy költségvetéssel készültek, 
készülnek. Így lehetséges, hogy minden valamire való filmben autós üldözések 
közbe tucatjával törjék az autókat. A háborús filmekben olyan arzenált vonul-
tatnak fel, amelyik becsületére válna egy kis szegény országnak. Az alkotók min-
den mesterségbeli tudással rendelkeznek, a szereplők színészek kiemelkedő mű-
vészeti képességekkel és nem utolsó sorban színészi mesterségbeli tudással ren-
delkeztek és rendelkeznek. 
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A nagy áttörés akkor következett be, amikor a filmszalagról áttértek a digi-
tális technikára és a sajátos utómunkálati lehetőségekre. Annak idején ezt az át-
menetet megismertem, igaz jóval szerényebben, mint amit az amerikai filmipar 
képvisel. Néhányan még emlékezhetnek Rajnai Andrásra, aki 1974-ben meg-
alapította az elektronikus kutató csoportot (digitális képalkotás), valamint a vi-
deó-innovációs önálló szerkesztőséget.  

Több kísérleti filmjében próbáltam olyan képsorokat javasolni, amit filmes 
kamerával lehetetlenség felvenni. Erre az időszakra jellemző volt a bluebox 
technikai (azaz kék hátteres trükk felvételek) megoldás. Említhetném a Guliver a 
törpék országában 1974-ben készített filmjét.  

Napjainkban szinte minden filmben találhatunk elektronikai képi megoldá-
sokat, trükköket. Így szinte minden filmben felbukkannak azok a korábbi vízióim 
amelyek a valóságban nem létezhetnek, talán egy mesefilmben helyet kaphatná-
nak. 

Sajnálatos módon a sorozatban készülő akció filmek, kalandfilmek, horror 
filmek elszakadnak a valóságtól és a képzelet világába röpítik a nézőt. Ezzel sem 
volna baj, csak  az a zavaró, hogy ezeket a filmeket szinte minden korosztály fo-
lyamatosan nézi, befogadják az impressziókat, amit az alkotók sugallnak. 

Ezt tekinthetjük tudatos jellemformálásnak is, ami már a propaganda esz-
köztárába tartozik. A tudatos jellemformálás céljából készített filmeket el kell vá-
lasztani a filmművészettől. Nagyon sok példát lehetne felhozni. Mindösszesen 
két nevet említek, az egyik Leni Riefensthal, valamit Lenin elvtárs, akik nem 
csak gondolták, hanem kimondták és megfogalmazták a filmben rejlő társada-
lom formáló lehetőséget. A filmezésben eltöltött több mint húsz évben, szeren-
csére, csak a periférián  találkoztam a korra jellemző kultúrpolitikával. A szeren-
csém úgy hozta, hogy agitációs és propaganda filmekbe nem volt mit csinálnom. 

Mindezt nem azért írtam le, hogy merengjek a múlton. Általá-
ban nem is foglalkoztatnak ezek a régi szép alkotói idők.  

Történt valami 2021-ben ami mindezeket a fenti élményeket fel-
idézte bennem. A pandémia szükségszerűvé tette, hogy az oktatást 
elektronikus úton biztosítsák a diákoknak.  

Lehetőségem volt arra, hogy visszahúzódjak egy kis faluba és minden idő-
met az aktuális és az elmaradt szakmai munkáim elkészítésére és befejezésére 
fordítsam. A szomszédokkal jó viszonyt ápolok. Így fordult elő több esetben, 
hogy a szomszéd 7. osztályos tanulójának néhány tantárgyba segítséget nyújtot-
tam.  

Az elmúlt néhány napban ismét megkértek, hogy segítsek a tör-
ténelmi házi feladat elkészítésében, már csak azért is mert egy fil-
met kell elemezni. 

Illesztem a feladványt: 
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Nem tévedés ezt a feladatot egy általános iskolában egy kisvá-
rosban adták fel a tanulóknak. 

Nagyon lemaradtam sok mindenről, egy elavult konzervatív őskövület va-
gyok. Nem értem az idők szavát, sőt napjaink globális zavarodottságát is van bá-
torságom élettudományi szempontok szerint értelmezni. Zavarban érzem ma-
gam, amikor egy természet törvényével ellentétes dologról próbálnak meggyőz-
ni. Ilyen esetben nem vitatkozom, mert nincs kivel és nincs miről. Azt hittem, 
hogy valami vicc, amikor azt hallottam, hogy vannak olyanok akik azt állítják, 
hogy a bolygónk lapos. Ezen elméletileg nevetni kellene, de ha aki mondja az 
valamilyen belső meggyőződésből mond ilyent, akkor attól a valakitől félni kell. 
Ilyen és ehhez hasonló elmeállapotok azonnal át tudnak csapni agresszióba (le-
gyen az egyéni, vagy csoportos). A baj az, hogy ez az elmezavarodottság áthatja 
globálisan az egész világot. A szekta szerű eszmeterjesztések megállíthatatlanok. 
Jó néhány évvel ezelőtt kezdtem figyelni egy gimnázium szellemiségét. Az okta-
tásban olyan témák kerültek be, amelyek a legjobb jóindulattal sem tartoztak az 
Nemzeti Alaptantervbe, viszont alkalmasak arra, hogy a diákok jellemét befolyá-
solják.  

Esetünkben viszont általános iskolai tanulókról van szó. Megkerestem a fil-
met, ezt találtam: 
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A filmet szakmailag kifogástalanul készítették el. A filmben folyamatos az 

agresszió. A fenntartott feszültség folyamatos, amelyet csak olyanok értenek meg 
akik jobban elmerültek a XX. század történelmében. Ezt szerintem (de lehet, 
hogy tévedek)  nagyon kevés hetedik osztályos tanuló érti meg. Akkor viszont azt 
is feltételezhetjük, hogy ez egy divatos kifejezéssel élve “érzékenyítés”. Bemutat-
ják a 14 éven aluli diákoknak, hogy hogyan lehet lázadni, hogyan vigyenek kö-
veket babakocsiba és táskákba és hogyan törjenek be kirakatokat. Szinte hallom, 
hogy ostobaságokat beszélek, mert a film egy olyan korban játszók Angliában 
ami már nincs és nem is lehet. Ez igaz, de az utcai lázadások, tüntetések, ag-
resszió, kirakat betörések a mában is jelen vannak. Talán indirekt kiképzés? 

Kissé kezdtem lenyugodni, amikor a hetedik osztályos gyerek és a szülei az 
iskola oktatási szellemiségének egy másik rémtörténetét hozták fel. 

Azt mondták, hogy ez egy semmiség, de két héttel ezelőtt a gyerekeknek 
egy másik filmet kellett megnézni és közösen elemezni.  

Naiv kérdésem az volt, hogy a Kőszívű Ember Fiai, vagy a Fekete Gyémán-
tok filmet kellett megnézniük. Természetesen tévedtem. A vidéki kisváros általá-
nos iskolai tanára, mint mondták, valami madaras film nézését írta elő . Nagy 
szemeket meresztettem, mert természetesen arra gondoltam, hogy  Alfred 
Hitchcock 1963 készített Madarak című filmjéről van szó.  Bár csak így lett vol-
na. Mert a mester alkotása és képi világa a korábbi mesefilmjeim elképzelésénél 
is lágyabbak. Viszont a madaras film címe “Madarak a dobozba (Bird Box) “ 
amely filmet valóban kitűnő szereposztásban 2018-ban forgatták. 

A film letölthető és szabadon nézhető, amit esetünkben az általános iskolás 
tanulók  meg is tettek. 

Ismét van egy kis szépséghibája a történetnek mégpedig ez: 
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Általános iskolai tanulók 14 év alatt 16 éven felülieknek ajánlott amerikai 
horror-drámát elemeznek.  

A nemzeti alaptantervet gondosan tanulmányoztam, de ilyen utalást nem 
találtam. Főleg azt nem értem, ha egy gyerek nem nézi végig és nem elemezi a 
horror drámát akkor rossz osztályzatot kap. Vagy adott estben végig sem tudja 
nézni és rémálmai lesznek ez hogyan illethető a Nemzeti Alaptantervbe.  

Nagyon veszélyes útra tévedhetünk, ha már nem ezen az úton haladunk. 
Bele gondolni sem merek abba, ha ez a jelenség tudatos és a jövő agresszív irá-
nyítható és fanatizált kegyetlen társadalmi rétegének a tudatos képzése. 

Nem általános jelenség, próbáltak nyugtatni. Mindösszesen alkalmatlan ta-
nárok tobzódásáról van szó. És ha nem ? 

Általános jelenségről van szó. Az ilyen jellegű jellemformálások mindenhol 
megtalálhatók. Két esetet említenék zárás képen. 

Külföldön egy szállodában töltöttünk néhány napot pihenéssel. A szállodai 
vendégek között több nemzetiségű családok töltötték pihenő idejüket. A nemze-
tiséget nem említve egy család minden reggeli idején felvonult és a következő 
történt. Hangosak voltak, a gyerekük üvöltött, a szülők idegesek voltak. Az üvöl-
tő gyereket betették az etető székbe, az anyuka elővett  rettenetes méretű táská-
jából egy tablettet, azt megtámasztotta egy pohárral, a gyerek még mindig üvöl-
tött, az apuka sürgette az anyukát, hogy legyen gyorsabb. Az anyuka bekapcsolta 
a tablettet, amin azonnal indult egy rajz film. A gyerek elhallgatott, a szülők 
tömték a szájába az ételt. A gyerek le sem vette a szemét a képernyőről. Oldal-
vást bele néztem hogy milyen mesét néz a gyerek, elborzadtam. A korábbi natu-
rális mesefilmjeim elképzelt képsorai tündérmesének számítottak ahhoz amit lát-
tam. A rajzfilmek kegyetlen horror filmek voltak. A reggeli végén a tablettet ki-
kapcsolták a gyerek ismét üvölteni kezdett és elvonultak. Egyben biztosak lehe-
tünk ez a szegény gyerek ha felnőtté válik akkor frusztrált lesz, viselkedése ag-
resszívvé válik és nem biztos, hogy lesznek önálló gondolatai. 

Említettem, hogy más esetben más közegben és korosztálynál is felfedezni 
véltem az irányított gondolkodásra utaló jelenséget. Ez már egyetemi történet, 
amit már korábban megpróbáltam feldolgozni. 
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