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Tézisek
Az általam kigondolt és többek segítségével fejlesztett Roma Filmiskoláról szóló dolgozatom
egy művészetpedagógiai- és szociális kutatómunka legfontosabb állomásait, eredményeit,
kudarcait, valamint a szerző további terveit mutatja be. Legfontosabb ambícióm, hogy –
miközben igyekszem megfelelni a tudományos szövegekkel kapcsolatos általános
elvárásoknak – részt tudjak majd venni a dolgozatban leírt állítások társadalmi
hasznosításának gyakorlati folyamatában, megvalósításában. Természetesen fontosnak tartom,
ha egyetemi hallgatók, tanárok, kutatók megismerik e dolgozat lényeges állításait és esetleg a
javaslataikkal támogatják, hogy az elkezdett munkánk folytatódhasson, de választott témám
jellegéből adódóan ennek a disszertációnak a létjogosultságát az akciókutatásaim során leírt és
leforgatott anyagok továbbfejlesztése, megvalósítása adhatja meg.
Jelen

szöveg

közvetlen

előzményeként,

az

ELTE

Bölcsészettudományi

Karának

Filmtudomány Mesterszakán készített dolgozatomban leírtam a nullhipotézisemet, mely
szerint a mélyszegénységben, alapvető kulturális-szociális szükségletektől elszakítottan,
szegregációban élő, jellemzően roma származású – vagy mások által romának tekintett –
vidéki fiatalok társadalmi és munkaerőpiaci integrációját, majd ennek nyomán a
felemelkedésüket, életesélyeiket nagyban segíti, ha – egy speciális filmoktatási módszertan
eszközeivel – sikerül megváltozatni a munka világával kapcsolatos attitűdjüket.
Már az MA-dolgozat megírásakor arra készültem, hogy az abban bemutatott kezdeti
eredményeket – Roma Filmiskola első akciókutatása Magyargécben és az ott készített „Tíz év
múlva” című vizsgafilm – oly módon fogom módszertanná fejleszteni, hogy felhasználom az
oktatói és kutatói munkám során megszerzett tapasztalataimat.
Ezekre a tapasztalatokra alapvetően két intézményben, az ELTE Társadalomtudományi Karán
és a BKF Művészeti Intézetében, valamint a második és harmadik akciókutatásom alkalmával
tettem szert. Az ELTÉ-n Szociálismunkás hallgatókat, a BKF-en film- és televíziórendezőket
oktatva tartottam speciális felkészítő kurzusokat a Roma Filmiskola tananyagából, míg a
budapesti és miskolctapolcai workshopok lehetőséget adtak, hogy hallgatóimmal a terepen –
filmkészítés közben - gyakoroltuk a módszertanfejlesztés során elsajátított tudást.
A legfontosabb állítások, melyek mentén a dolgozatomat írtam:

1. A filmoktatás alapszintű megszervezésével viszonylag rövid távon látványos sikereket
tudunk

elérni

a

képzésbe

bevont,

akár

alacsony

iskolázottságú

fiatalok

személyiségfejlődésében.
2. A Roma Filmiskola deklarált céljai között nem szerepel, hogy a klienseket
filmkészítővé képezzük; ilyen ígéreteket sohasem tettünk, sőt ellenkezőleg: arra hívjuk
fel a figyelmet, hogy a nehéz helyzetben élők számára az RFI csupán egy innovatív
szociális eszközként ajánlja a filmkészítést.
3. A filmkészítés folyamatába bekapcsolódó, abban sikeresen együttműködő fiatalok
önértékelése, munkakultúrája, kommunikációs készsége, kreativitása, önkifejező
tehetsége megerősödik, s ezáltal rövid időn belül, látványosan javul az esélyük, hogy
segély, közmunka és feketemunka helyett a jóléti társadalomban foglalkoztatott,
adófizető és másokkal egyenrangú állampolgárok lehessenek.
4. A dolgozatban leírt módszertan elsajátításával mind a filmes, mind pedig a
társadalomtudományi karok hallgatói kiképezhetők a Roma Filmiskola leendő
oktatóivá, így ezáltal megteremtődik az elvi feltétele annak, hogy az iskola széles
körben képezze a roma fiatalokat.
Dolgozatom részletesen igyekszik bemutatni az utánpótlásképzés koncepcióját; elméletét és
gyakorlatát, a szervezeti, személyi, technikai feltételeket. Ennél is fontosabb teret szántam
annak a látszólagos ellentmondásnak a kifejtésére, hogy a személyességet és a
személytelenítést milyen lényegesnek tartom ennek a munkának a során. A személyesség
természetesen nélkülözhetetlen, ha jelentős pedagógiai eredményeket akarunk elérni a nehéz
sorsú fiatalok életesélyeinek javítása érdekében.
A személytelenítésről azért fontos beszélni, hogy többet érjünk el, mint egy konkrét
személyhez kötődő és csak egy alkalomra szóló modellkísérlet esetében. Az RFI célja éppen
az, hogy megismételhető, elterjeszthető és intézményesíthető programmá tudjon fejlődni.
Ehhez egyre több fiatal szociálismunkás, filmes és más önkéntes szakember, egyetemi
hallgató bevonására lesz szükség, akik a kliensekkel partnerségben dolgozva képesek lesznek
újabb és újabb sikeres modellprogramok megszervezésére, új filmek elkészítésére, valamint a projekt befejeztével - az érintettek utánkövetésére.
Végül a számomra legfontosabb célkitűzést szeretném megemlíteni, mégpedig a tágabb
környezet attitűdváltását. A Roma Filmiskola programját, módszertanát fejlesztve, az érintett

cigány

fiatalokkal

és

az

oktatásukban

résztvevő

önkéntesekkel,

szakemberekkel

együttműködve az derült ki, hogy a romákkal szembeni előítéletes, kirekesztő magatartás
megváltoztatására, valamint az irántuk megnyilvánuló társadalmi szolidaritás megerősítésére
a leghatékonyabb eszköz az lenne, ha sikerülne divatos, követendő magatartásformává válnia
az önkéntes szociális munkának. Tekintettel arra, hogy a Roma Filmiskola e tekintetben is
újat kínál azáltal, hogy a filmet, mint eszközt helyezi a képzési stratégia centrumába, jelenleg
úgy látom, hogy bizakodóak lehetünk. Okunk van arra számítani, hogy az eddigiekben
tapasztalható érdeklődés és lelkesedés csak fokozódni fog, ahogy egyre többen ismerik meg a
munkánkat és főleg a romagyerekek által készített különösen tehetséges filmeket.

Theses
The paper concerns the Romani Film School (RFS) I founded and developed with the help of
many collaborators and shows the essential steps, results, failures and my further projects of
art-pedagogical and social work research.
My paramount ambition is to be able to take part in the practical process and realization of the
social exploitation of the statements described in the thesis, while trying to conform to the
general requirements of scientific texts. Naturally it is important for me to continue the work
if university professors, students and researchers get information about the essential
statements therein and may support it with their propositions, but given the nature of my
chosen subject, the development and realization of the described and recorded material during
the action research can give it justification.
Preceding the present work, in my Master’s paper for ELTE’s Cinematographic Master
Studies, I described my starting hypothesis according to which the labor market and social
integration and as a result the success and life opportunities of characteristically Romani - or
considered as such – segregated country youth living in severe poverty, cut from basic
cultural-social necessities can be greatly boosted if their attitude concerning the world of labor
can be changed thanks to the ways and means of the film teaching methodology.
While writing my Master’s thesis I already intended to develop the described results into a
methodology – the first action research of the RFS in Magyargéc and the final exam film
entitled ‘Ten Years From Now’ - and profit from my experience acquired during the course of
my teaching and research work.
I essentially acquired this experience at two institutions: ELTE’s Social Sciences Faculty and
BKF’s Art Institute. I held special preparatory courses based on the RFS’s material for social
work students at ELTE, to film- an TV directors at BFK, whereas the Budapest and
Miskolctapolca workshops enabled my students to put into practice in concrete circumstances
in the field the theoretical knowledge secured during methodology development.
The most important assertions of my thesis are:
1. Dramatic success can obtained on a relatively short term basis through the organization of
beginner film teaching in the personal development of possibly scarcely educated youth
during the training.

2. It is not a declared aim of the RFS to train the service users to be professional filmmakers;
we have never pledged to do so, on the contrary; we draw their attention to the fact that for
the under-privileged, RFS only proposes filmmaking as an innovative social tool.
3. The youth engaged in the process of filmmaking and successfully cooperating in it will
have strengthened self-confidence, work culture, communication skills, creativity, selfexpression and thus in a short time the likelihood of their becoming employed, tax-paying and
equal members of the society will increase instead of living on benefits, doing community and
black market work.
4. Through the methodology explained in this thesis both film and social sciences students can
be trained to be teachers of the future RFS, thus creating the theoretical conditions of
instructing Romani youngsters.
I have tried to show in detail the conception of the next generation’s training; it’s theory and
practice, the managerial human and technical conditions. I have devoted an even greater
development to the elucidation of the seeming contradiction, i.e. how important in my opinion
personal involvement and distance keeping in this work are. Subjectivity is of course
indispensable if we wish to have significant pedagogical success with the improvement of
under-privileged young people’s life conditions.
Anonymity is also important to be dealt with to achieve more than in a model experience,
connected with a concrete individual. RFS’s objective is to develop into a renewable,
accepted and institutionalized program. For this to be possible, more and more young social
workers, students will be needed who, working with the service-users, will be able to organize
more and more new successful model programs, as well as – on finishing the project – to
follow them up.
Finally I wish to mention my most important target, i.e. the change in attitude of society on a
large scale. By improving the RFS’s program and methodology, by cooperating with the
concerned youth, the volunteers and professional people participating in their training, it came
to light that to change the attitude of exclusion and prejudice as well as to strengthen the
social solidarity towards them, the most efficient tool would be for volunteer social work to
become a fashionable and exemplary attitude.
Given that the RFS also puts forward a new idea by putting the film as a tool in the centre of
the educational strategy, we can be optimistic as things stand today. We have a good reason to

believe that the enthusiasm and interest will only increase as more and more people are
informed about our work and above all the particularly gifted films made by Romani children.
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Bevezetés
Jelen dolgozat közvetlen előzménye az ELTE Bölcsészettudományi Karának Filmtudomány
Mesterszakán készített, a Roma Filmiskola keletkezéstörténetét, koncepcióját és eredményeit
bemutató disszertáció, mely eredetileg is azzal az elképzeléssel született hogy doktori
munkám alapja legyen. Épp emiatt gyakran fogok hivatkozni rá, mint az egyik olyan
forrásmunkára, melyre a módszertan-fejlesztés során támaszkodtam és amely e dolgozat
megértéséhez, értékeléséhez szükséges.
Fontosnak tartom, hogy írjak ennek a dolgozatnak az elkészítésével kapcsolatos ambícióimról,
a felkészülés stratégiájáról és munkamódszeremről. Mindenekelőtt azonban arról szeretnék
beszélni, milyen előzmények után jutottam arra az elhatározásra, hogy - kilépve a filmkészítő
hagyományos szerepéből – társadalmi problémák lehetséges megoldására tegyek javaslatot,
mégpedig a művészetpedagógia eszközrendszerével, ezen belül is egy saját fejlesztésű
módszerrel.
Ahhoz, hogy ezt érzékletesen bemutassam, néhány személyes szót kell majd mondanom arról
a folyamatról, ahogyan a hetvenes években felnőtt kamasz érdeklődése a filmművészet
sokszínűségét megismerve egyre inkább azokra az alkotásokra fókuszál, melyekben a létezés
szociálpszichológiai problémái jelentik magát a drámai konfliktust. Ebben a dolgozatban tehát
egy hosszabb folyamatot fogok bemutatni, mely egy filmkészítői életút első szakaszától –
kreativitás, tanulás, alkotás, oktatás - elvezet egy felismerésig, majd megfogalmazódik egy
állítás: eljött az idő, amikor már nem feltétlenül elég dokumentumfilmet csinálni a
szegénységről: rögzíteni, vagy akár művészi eszközökkel ábrázolni a nyomort és reflektálni a
kitaszítottság, az alávetettség pusztító eseteire. Amikor már nem lehet elég a befogadói
érzékenység növelését célul kitűzni és nem lehet elég a szakmai sikerekben bízva abban
reménykedni, hogy a szociális problémák iránt teljes mértékben érdektelen többség majd
éppen a filmalkotások hatására változtat az attitűdjén.
Néhány évvel ezelőtt megszületett tehát az elhatározás, hogy mindazt, amit eddig a
filmkészítésről tanultam és a filmoktatásban gyakoroltam, valamilyen módon megpróbáljam a
szociális innováció szolgálatába állítva társadalmi hasznosításra felkínálni. Végül így jutottam
el a mostani dolgozatig, melyben igyekezni fogok azt bemutatni, hogyan lehet magasabb
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szintre emelni a Roma Filmiskola tapasztalatait. Célom, hogy keletkezésétől az első teszt
eredményekig ábrázoljam azt a komplex módszertant, mely alkalmas a Roma Filmiskola által
képviselt értékek intézményesítésére, s a hozzá szükséges szakemberek – tanárok, trénerek –
képzésére.
Egyik legfontosabb állításom az, hogy az MA szakdolgozatomban nullhipotézisként megírt,
majd ezt követően a gyakorlatban alátámasztott koncepció – hátrányos helyzetűek
kompetencia fejlesztése a filmoktatás segítségével – kifejezetten alkalmas a képzésbe bevont
kliensek munkakultúrájának fejlesztésére, és ebből következik a másik fontos állítás, hogy
ennek hatásaként növekedni fognak az esélyeik a munkaerőpiaci integráció során. Legalábbis
azok esetében ez biztosan bekövetkezik, akik kitartó szorgalommal végigcsinálnak egy
programot. Ezt a nagyon bátornak tűnő ígéretet persze akkor lehet betartani és akkor lehet
majd számon kérni, ha a megvalósításhoz szükséges kondíciók rendelkezésre állnak, s ha a
jelentkezők között többségében az erős, vagy megerősíthető személyiségű fiatalok lesznek.
Az egyik kulcskérdés, hogy miként biztosítható a megfelelő minőségű oktatói utánpótlás,
hiszen ez döntő jelentőségű lesz a projekt megismételhetőségének szempontjából. A másik
természetesen az iskolához szükséges szervezeti feltételek, és pénzügyi források előteremtése.
Utóbbiakkal azonban e dolgozatban nem kell foglalkoznom, és ez rendkívül felszabadító
érzés. Ellentétben ugyanis a pályázatok és projekt-tervek ígérgető és mindent tökéletesnek
feltüntető hangvételével, én nyíltan és őszintén beszélhetek a tapasztalataimról, a
dilemmáimról is, mint ahogy nem fogom elhallgatni az általam fejlesztett program kisebb
kudarcait, veszteségeit sem. Ellenkezőleg: igyekezni fogok rendszerezni azokat a hibákat,
amelyeket mi is elkövettünk és amik közrejátszhattak az érintett célcsoport körében amúgy
természetesnek tekinthető egyik hátránnyal, a lemorzsolódással.
1.1 Személyes motiváció, mint az egyik nélkülözhetetlen feltétel
Most, amikor egy módszertan keretein belül megpróbálom végiggondolni a Roma Filmiskola
folytatásához, intézményesítéséhez szükséges legfontosabb feltételeket, arról is kell majd
beszélnem, milyen karakterű és érdeklődésű embereket gondolok alkalmasnak arra, hogy
oktatóként, trénerként a program résztvevői legyenek.
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Ideális esetben a Roma Filmiskola munkatársainak képzésében önként jelentkezők vesznek
részt, akik valamelyik egyetem filmes, vagy társadalomtudomány szakos hallgatói, illetve
végzett diákjai.
Szeretném elképzelni azt a helyzetet, amikor dolgozatom a gyakorlatban is elkezd működni.
Amikor a majdani Roma Filmiskola leendő oktatóit keresik, lényeges lehet, hogy
megismerjék a saját, ezzel kapcsolatos tapasztalataimat, valamint azt az utat, amit a filmes
eszmélésem óta mostanáig bejártam. Amikor tehát most látszólag szerénytelenül,
terjedelmesen fogok magamról írni, valójában nem történik más, mint annak a belátása, hogy
a modell kísérlet megértéséhez szükséges tennivalókat látom el.
Attól kezdve, hogy a Roma Filmiskola koncepcióját, tapasztalatait, célkitűzéseit különböző
intézményekben oktatóként elemeztem, elkerülhetetlen volt, hogy a program elindítójaként a
legfontosabb előzményekről is beszéljek. Márpedig ezek az előzmények alapvetően a szakmai
pályafutásom során történtek, s persze nem függetlenül a személyiségfejlődés korábbi,
lényeges eseményeitől.
Hogyan alakul ki egy filmkészítő motiváltsága a társadalmi konfliktusok és azok
következményeként létrejött személyes drámák filmes ábrázolásával kapcsolatban? Mi is a
szociális érzékenység? Mi az empátia? Mi a jelentősége a filmkészítő magatartásának,
felelősségének? Egyáltalán: mi is az a társadalmi szerep, melyet a filmkészítő a maga számára
fontosnak gondolt értékek mentén képvisel? Hogyan fedezi fel magának a világot? A Roma
Filmiskola leendő oktatóival sokat beszélgettem ezekről, s persze közösen próbáltuk meg a
felmerülő kérdések történelmi, társadalmi, kulturális kontextusát is végiggondolni.
Megkerülhetetlen arról a személyes értékrendről beszélni, aminek a bázisán létrejöhet az
önkéntesség, a segítő szerep civil státusza. Az indulat és az energia, melyek progresszív
társadalmi folyamatok beindításához szükségesek. Az elhatározás, hogy a létező
sztereotípiákat - részvétlenség, kirekesztés, megkülönböztetés - a művészet, a szociális munka
és a pedagógia együttes eszközeivel meg tudjuk változtatni.
1.2 Egy filmkészítő találkozása a szociális innováció gondolatával
A Roma Filmiskola keletkezésének és a program felépítésének megértéséhez az előzményeket
is meg kell ismernünk. Bőségesen írok erről a már említett MA dolgozatomban, ahol a
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definíciókat, célokat és a várható hatásokat elemzem. Innen kellett továbblépnem, amikor
megpróbáltam sztenderdizálni és normatív módon leírhatóvá tenni az RFI létrehozásának
feltételeit.
Abban a szerencsében volt részem, hogy amikor filmkészítőként eljutottam a felismerésig,
mely szerint a kreativitásomat és a szakmai tudásomat valamilyen módon társadalmi
hasznosításra

kéne

felajánlanom,

megismerkedtem

a

szociális

szakma

és

a

társadalomtudomány képviselőivel, mégpedig pontosan azokkal, akik már évtizedek óta
újfajta megoldások fejlesztésében, szociális projektekben dolgoztak, s akiknek széles
kitekintése volt e téren. Az időbeli egybeesés, a gyümölcsöző együttműködés hirtelen
felgyorsították az ötleteim fejlesztésének dinamikáját. Kiderült, hogy amit ösztönösen – a
szociális innovációról mit sem tudva – kitaláltam, annak, vagy ahhoz hasonló terveknek
gazdag tárháza található Európában és Amerikában is. Megismertem tehát egy kultúrát,
amelyhez korábban nem voltak kapcsolataim, és megismertem azokat a szakembereket, akik a
saját területükön nagyon hasonló módon gondolkoznak, mint ahogy az nekem filmkészítőként
ismerős volt.
A „RESTART” elnevezésű szociális filmprojekt-fejlesztés az első konkrét eredménye volt az
említett együttműködésnek, majd „A MI EMBERÜNK” a második. Ezt követték a
„NIGHTFALL” és a „REPÜLJ MADÁR” című rövidfilmek. Mindezekről azért szeretnék
kicsit részletesebben is írni, hogy bemutassam azt a fejlődési szakaszt, amin keresztül – a
tapasztalatokat bőségesen felhasználva – végül eljutottam a Roma Filmiskola gondolatáig.
(Az alábbi projektleírások teljes dokumentációja, illetve az említett filmek rendelkezésre
állnak.)
A RESTART egy társadalmi reintegrációs modellkísérlet, amely a már meglévő jó
gyakorlatok felkutatása és alkalmazása mellett nagy hangsúlyt helyez az álláskeresők
teljesítményével arányos premizálására, valamint a még kiaknázatlan egyéni erőforrásokra. A
modellkísérlet az álláskeresők és az őket támogató szervezetek szakembereinek egyenrangú
partnerségére, és a változás folyamatában a közös gondolkodásra, a kölcsönös
felelősségvállalásra épít. A modellkísérlet eredményei, folyamata, üzenetei egy fél éven át
tartó televíziós műsor segítségével jutnak el a nézőkhöz. A projekt sikere az lehet, ha az
eredmények bemutatásával társadalmi gondolkodást generál a munkához jutás esélyeiről. A
tévésorozat 26 héten át követi a szakemberek által kiválasztott résztvevők életét, akik
4

vállalják, hogy mindennapjaik legfontosabb mozzanatai kamerák előtt zajlanak. A
modellkísérlet célja bemutatni, hogy összefogással, szakértelemmel, személyes motivációval
sikerülhet a tartós munkaerő piaci reintegráció azok számára is, akik a hagyományos
támogató rendszerek hálójából a visszatérés reménye nélkül estek ki. A modellkísérlet és a
televíziós műsor összekapcsolásának fő célja, hogy a nézők számára munkaerő piaci
ismereteket nyújtson, valamint reális példát mutasson a teljesítmények és az elérhető
eredmények közötti közvetlen összefüggésről. A RESTART segíteni akar annak
felismerésében is, hogy az államtól kapott juttatások ingyenessége hamis illúzió, és hogy a
jelenlegi támogatási rendszer önmagában nem képes hosszú távú megoldást kínálni az
álláskeresők számára; ehhez mindenképpen szükség van egyéni kezdeményezésekre is. A
televíziós műsorban szereplők a teljesítményükkel arányos mértékben kapnak újabb és újabb
lehetőségeket, melyekkel egyre jobban bebiztosíthatják pozíciójukat az adott munkahelyen.
Azok, akik vállalják az ezzel járó nyilvánosságot, olyan szolgáltatásokat kapnak cserébe,
amik a megkapaszkodásukhoz szükségesek, s amelyek arányosak a befektetett munkájukkal,
különös tekintettel arra, hogy rendkívül fontos értékeket segítenek közvetíteni.
A RESTART egy civil kezdeményezés, melynek legfőbb célja, hogy a munka világából
kikerült emberek önbizalmát, hitét megpróbálja visszaadni. Amellett érvel, hogy az
öngondoskodás, a társadalmi szolidaritás, és a szakmai támogatás segítségével azok is
visszahozhatók a munkaerő piacra, akik erről már maguk is lemondtak, s akikről a társadalom
már régen lemondott. Világos célokat fogalmaz meg azok számára, akik elsősorban
gondolkodásukban, életvitelükben szorulnak segítségre. A már meglévő, munkába segítő
programok összehangolásával, rendszerbe szervezésével, és a nyilvánosság biztosításával
kíván hozzájárulni a közös felelősségvállalás kultúrájához, eszköz kíván lenni azok számára,
akik változtatni akarnak a saját sorsukon. Megismételhető példákat mutat be a legnehezebb
helyzetből való kilábalás lehetőségére, a talpra állásra, a tartós munka megszerzésére, az
intenzív tanulás hatékonyságára, eredményességére hívja fel a figyelmet. Bárki számára
elérhető, aki a foglalkoztatottság-növelés feltételei között felismeri az egyéni felelősség és az
egyéni kezdeményezés jelentőségét, és aki egyetért azzal, hogy munkahelyet elsősorban nem
az állam, hanem a piac teremt. A rászorultak, a segítők, és a programot támogatók
partnerségére épít. Sikeres példák, emberi sorsok bemutatásával fokozni kívánja a nehéz
sorsúak

iránti

társadalmi

érzékenységet,

összefogja

a

munkaerő-piaci

szakértők,

szociológusok, a gazdasági élet legfontosabb szereplőinek tapasztalatait, s az általuk
megfogalmazott gondolatokat, üzeneteket a leghatékonyabb módon, az elsődleges és
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másodlagos célcsoportok számára egy közszolgálati televíziós műsoron keresztül, átélhető
módon, hatásosan közvetíti.1
A MI EMBERÜNK című projekt-tervnek kettős célja van: egyrészt, hogy népszerűsítse
azokat a cigány embereket, akik a saját területükön – különböző szakmák, művészetek, sport,
tudomány, felsőoktatás – kiemelkedőt nyújtanak, másrészt pedig, hogy sajátos módszerekkel
csökkentse az ellenük irányuló kirekesztő magatartást és hatékony legyen a romákat érintő,
általában negatív társadalmi attitűd megváltoztatásában. A koncepció az, hogy országos,
illetve határokon is túl nyúló, több fordulós, verseny-jellegű mozgalmat hirdetünk, melyre
mindenki jelölhet valakit, aki a saját szakmájában példa értékű teljesítményt ért el és aki
magát cigány származásúnak vallja. Nagy jelentősége van annak, hogy közvetlenül (utcai
interjúk, internetes közösségi oldalak, tévé- és rádióműsorok) szólítjuk meg a lakosság
jelentős részét, mert arra számítunk, hogy a jelölők végig fogják izgulni a jelöltjeik
versengését, akikre remélhetőleg büszkék lesznek – erre utal a cím is – így ezzel a
megoldással sokak személyes kötődése, s ezen keresztül a várható attitűd-váltás is megvalósul.
A jelöltekről rövid bemutatkozó videók készülnek, melyek egy honlapon láthatók és amikre
szavazni lehet, mégpedig a jelölt portréjából megtudható eddigi teljesítménye - szakmai, vagy
tanulmányi eredményei - alapján. A heteken át tartó folyamatban a minél több szavazatot
elérő jelöltekről újabb, tartalmasabb, elemzőbb kisfilmek készülnek, melyek már a
programmal együttműködő televízióban is megjelennek, így még szélesebb közönséghez
juttatva el az információkat. Ezután indul az a tévéműsor, mely hétről hétre élő adásban,
személyes bemutatkozást, beszélgetéseket tartalmaz, melyben egy nemzetközi szakmai zsűri
tovább rostálja a versenyzőket. Nagyon lényeges eleme ennek a projekt-tervnek, hogy a zsűri
tagjai azokból a kiemelkedő színvonalú szakemberekből állnak, akik – cégeik képviseletében
- a győztesekkel később valódi munkaszerződést fognak kötni. Terveink szerint e cégek
között európai nagyvállalatok, vagy éppen művészeti, tudományos, kulturális, oktatási
intézmények lesznek. Az utolsó előtti szakaszban a versenyzők már ezeknél a cégeknél,
intézményeknél dolgoznak és természetesen a televízió műsor erről folyamatosan és
részletesen beszámol. Ennek a szakasznak a lezárultával, az itt tapasztalt eredmények alapján
hozza meg a zsűri és a program menetét a honlapon, tévében figyelemmel kísérő közönség a
végső döntést. A több száz jelentkező közül végül tízen lesznek azok, akik egy éves
munkaszerződést kapnak az említett cégeknél, vagy intézményekben.
1

részletek Salamon András: Restart elnevezésű dokumentumfilm sorozatának forgatókönyvéből, illetve a
program módszertani leírásából.
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A NIGHTFALL egy kisjátékfilm, ami a „romagyilkosságok” néven elhíresült eseményekre
reflektál, de azon túlmutatva egy nyomortelepet fenyegető, neonáci motorosbanda és az ottani
lakosok konfliktusának metaforájára épül. Ez a projekt azért is fontos előzménye a Roma
Filmiskolának, mert éppen abban a közegben - Salgótarján, Szécsény, Magyargéc –
készítettem a filmhez szükséges interjúkat, sőt onnan hívtam szereplők egy részét is, ahol
később az első RFI megvalósult. Izgalmas kaland volt a Nightfall koncepciójáról beszélgetni
azokkal a roma fiatalokkal, akiket az említett helyszíneken kerestem fel, és akiknek a
véleményét elsősorban arról kérdeztem, vajon mennyire értenek egyet azzal, hogy a
„romagyilkosság-sorozat”, mint jelenség, egyáltalán nem csak a cigány lakosságot érinti,
hanem annak veszélyeztetettjei mindazok – hajléktalanok, menekültek, mélyszegénységben
élők, idegenek – tehát akik a náci gondolkodásúak számára egyszerűen csak elpusztítandó
ellenségek. Ennek a filmnek a fejlesztéséhez felhasználtam egy másik tapasztalatot is,
mégpedig a Holokauszt Múzeumban szervezett Roma Oktatási Program előadásait is, ahol
középiskolás fiatalokat vontam be a közös gondolkodásba. A filmhez készült részletes
forgatókönyv és storyboard alapján azt elemeztük, vajon milyen hatása lehet a filmnek a
cigányokkal szembeni negatív sztereotípiák megváltoztatásában. Végül megemlítem azt a
filmkészítő kurzust is, melynek keretében a Független Média Központ cigány származású
újságíró hallgatóival készítettünk ehhez a filmhez hatástanulmányokat, mégpedig olyan
módon, hogy a növendékek különböző szociális hátterű és iskolázottságú, roma és nem roma
személyekkel interjúztak és alapvetően a filmterv koncepciójára, üzeneteinek érthetőségére,
valamint az elkészült film várható társadalmi hatásaira kérdeztek rá.
A REPÜLJ MADÁR című kisfilm – mely később a Tarr Béla által életre hívott Magyarország
2011 című szkeccsfilm egyik darabja lett – eredetileg egy nemzetközi mozgalomhoz
kapcsolódóan zenei-szociális projektnek készült. A Playing for Change elnevezésű
kezdeményezés által létrehozott kisfilmeknek a világhálón, ezen belül a YouTube videómegosztó oldalon több milliós közönsége van. Filozófiájukról így írnak honlapjukon: „A
Playing for Change egy multimédiás mozgalom, mely azzal a céllal jött létre, hogy inspirálja,
összekösse az embereket és a zenén keresztül hozzon békét a világba. A projekt ötlete abból a
közös hitből táplálkozik, hogy a zene hatalma képes lerombolni a határokat és legyőzni az
emberek közötti távolságokat. Függetlenül attól, hogy az emberek különféle földrajzi,
politikai, gazdasági, lelki, vagy ideológiai háttérrel rendelkeznek, a zenének megvan az az
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univerzális hatása, hogy egy közösséggé egyesítse az embereket. Ezzel az hittel megerősítve a
gondolkodásunkat határozottan kiállunk ezen elvek mellett és ezt terjesztjük is a világban.”
A „Repülj madár” munkacímű projekt előkészítésébe azokat a diákokat és önkénteseket
vontam be, akikkel már elkezdtem a Roma Filmiskoláról szóló közös gondolkodást és úgy
éreztem, ennek a kisfilmnek az leforgatása megfelelően tudja előkészíteni a nagyobb
horderejű és szervezésében, célkitűzéseiben összetettebb feladatot. A film a címadó népdalra
épül, melynek szövegét budapesti hajléktalanok szavalják el a kamerába nézve. Ahhoz
azonban, hogy ez a látszólag egyszerű filmi struktúra létrejöjjön, komoly előkészületekre;
elsősorban szereplőkeresésre volt szükség. Ebben a munkában a Máltai Szeretetszolgálat
szociálismunkásai is a segítségünkre voltak, akikkel a budai hegyeket, pesti külvárosokat
járva egyenként kutattuk fel azokat, akik végül a filmben láthatóak.
Ilyen előzmények után került sor az első Roma Filmiskola megszervezésére, melyet eredetileg
egy

akciókutatás

összefoglalásaként,

nullhipotézisem

gyakorlati

alátámasztásaként

értelmeztem, s csak később kezdett önálló életet az a film, melyet „TÍZ ÉV MÚLVA” címmel
az RFI hallgatói készítettek.
1.3 Definíciók, és stratégia megfogalmazása; az RFI filozófiája
A már említett korábbi projektek sikertelen fund raising-je során szerzett elkeserítő
tapasztalataim miatt az első RFI megtervezésekor egyáltalán nem számítottam külső
segítségre (sem anyagi, sem egyéb erőforrásokat nem igényeltem), ezzel szemben azt tettem,
amit másoknak szoktam ajánlani: az öngondoskodás jegyében jártam el, vagyis saját erőből,
önkéntesek segítségével valósítottam meg a modellkísérletet. Tudtam, hogy erre a
befektetésre szükség van ahhoz, hogy a megálmodott iskolát majd egyszer létrehozhassam. (A
projekt sikere érdekében hozott személyes hozzájárulásnak tekintettem azt is, hogy az ELTEn önkéntesen - honorárium nélkül, három évig - oktattam.) A források és fizetség híján eképp
megélt szabadságot természetesnek és fontosnak tartom ma is.
Az a társadalmi és politikai környezet, melyben az első Roma Filmiskola megvalósult,
kifejezetten nélkülözte – nélkülözi jelenleg is - a civil kezdeményezéseket, holott ezek
fontosságáról, a jó példák felmutatásának jelentőségéről a legtöbben meg vannak győződve.
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Azok a növendékek, akik részt vettek a kurzusaimon, sokat hallottak arról, hogyan lehet a
legegyszerűbben definiálni, mi valójában a Roma Filmiskola, és mi az, ami biztosan nem. Az
RFI olyan művészet-pedagógiai program, ami a szociális munka és a filmoktatás együttes
igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a kliensek – elsősorban roma származású,
szegénységben és kultúrától elzártan élő fiatalok – munkaerőpiaci integrációja sikeresen
megtörténjen. Az RFI módszerének célja, hogy a programban résztvevők elsajátíthassák a
modern

társadalomban

szükséges

munkakultúra

alapjait,

valamint,

hogy

a

munkavállalásukhoz elengedhetetlenül fontos kompetenciáikat megszerezhessék, illetve
megerősíthessék. Ugyanakkor az RFI kifejezetten nem tekinthető művészeti, vagy kreativitást
fejlesztő programnak, hisz céljai sem ezek. Ennek az állításnak az éles megfogalmazására
azért van szükség, mert – noha jó szándékúnak és hasznosnak tekintem az ilyen
kezdeményezéseket - mégis azt tapasztalom, hogy a szegénységben, nyomorban élő tömegek
életében a legfontosabb feladatok között semmiképp nem szerepel, hogy filmrendezők,
művészek, vagy médiaszereplők legyenek.
Az RFI célkitűzését tehát nagyon egyszerű megfogalmazni: hatékony eszközt akarunk adni
azok kezébe, akik maguk is tenni szeretnének valamit azért, hogy megkapaszkodjanak a
társadalomból való végleges kicsúszás előtti pillanatban. Az RFI módszertanának oktatása
során nagy jelentősége van annak, hogy a célokat tiszta definíciókkal tudjuk elmondani. Nem
lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ennek a programnak az elsődleges célja azoknak a
kulcskompetenciáknak az erősítése, amelyekre építve átadható és fejleszthető a létezéshez
szükséges munkakultúra. Az RFI leendő oktatóinak tartott kurzusokon ezeket a fogalmakat
épp úgy tisztázni kellett, mint azokat az alapelveket, melyek mentén hatékonynak, sikeresnek
látom, hogy roma fiatalokat magas szintű filmoktatásban részesítsünk. A két év tapasztalata
alapján kiérlelt RFI-stratégia lényege, hogy a programba bevont személyekkel partnerségben,
együtt fogalmazzuk meg az attitűd-váltás, a társadalmi mobilitás, a pozíció váltás igényét és
fontosságát, majd a rendelkezésre álló eszközök segítségével az érintettek felemelésén,
megerősítésén dolgozunk, mindezt úgy, hogy őket felnőtt, méltóságteljes, a sorsukért
felelősséggel tartozó embereknek tekintjük. Nem hozunk tehát döntéseket a velük való
egyeztetés nélkül, még az ő érdekükben sem.
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1.4 A módszertanfejlesztés elmélete és gyakorlata
A Roma Filmiskola működését rendszerként leírni, oktatóinak képzését végiggondolni, az
intézményesítéshez szükséges feltételeket felsorolni, s végül a megvalósításhoz szükséges
forrásokat megnevezni, nos ez volna az a komplett módszertan, amit dolgozatomban
megpróbálok összefoglalni, s persze a használhatónak tűnő tapasztalatokat is átadni.
Az első Roma Filmiskola egy akciókutatás keretében, kísérleti modellként valósult meg
anélkül, hogy tudtuk volna, helyes úton járunk-e. A kutatás koncepciója is ez volt; menet
közben érzékelve a különböző helyzetek és események hatásait, kisebb-nagyobb mértékben
változtatni az eredeti elképzeléseinken. Mindaz, ami ezután történt – személyesen az RFI
hallgatóival, az általuk készített, „Tíz év múlva” című filmmel és a projektben részt vett
tanárokkal, önkéntesekkel – szakmai tapasztalatként szolgálnak a módszertani leíráshoz. A
már többször hivatkozott MA-dolgozat nullhipotézise az volt, hogy a filmoktatás és a
filmkészítés körébe bevont kliensek a közös munka, a gyors sikerélmények, az alkotás öröme
és egyéb tényezők miatt rövid időn belül képesek lesznek leküzdeni a modern társadalommal
szembeni, alapvetően a saját kudarcélményeikre épült hátrányos reflexeiket, majd ezt
követően a szakmai segítség igénybevételével változtatva az értékrendjükön, együttműködőek
lesznek a személyüket érintő kitörési stratégia megvalósításában.

2. A Roma Filmiskola kezdete2
Nullhipotézisem szerint a filmoktatás és a filmkészítés hatékony eszköz lehet a munkakultúra
átadásában és a különféle kulcskompetenciák fejlesztésében, nem csak egyéni szinten, hanem
a programban résztvevő egyének által a közösség számára is új lehetőségeket megnyitva.
Felállítottam tehát egy gondolati konstrukciót – munkahipotézist - amely a következő
elemekből állt:

1.

Megfelelő szociológiai módszert kell választanom annak érdekében, hogy a kutatási

kérdéseimet releváns környezetben tudjam feltenni, s azokra válaszokat kaphassak.

2

Részlet Salamon András MA dolgozatából (Salamon András: Hátrányos helyzetűek szociális- és kulturális
kompetencia fejlesztése a filmoktatás segítségével. Mesterszakos Záródolgozat, Eötvös Lóránd
Tudományegyetem, 2011)
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2.

Megfelelő partnereket – szakértőket, tanácsadókat – kell találnom azért, hogy az

elképzelésemet a gyakorlatban próbára tehessem.
3.

Meg kell teremtenem a feltételeit, hogy a szakdolgozat megírásához szükséges

tapasztalatokkal rendelkezzem.

2.1 A settlement-módszer
Samuel Barnettet, a XIX. századvégén a settlement-módszer kidolgozóját idézi Hilscher
Rezső, a magyar szociális munka egyik úttörője: „Ha aggódtok a szegények miatt, ha
részvétet éreztek a munkások iránt az élettel való nagy birkózásaikban, miért nem jöttök
közéjük és éltek velük együtt? De nem mint az előkelőek, akik leereszkednek az
alacsonyabbakhoz, nem mint a tiszták, akik az elbukottakon segíteni akarnak, nem mint a
tudók, akik a tudatlanokat tanítani akarják, nem mint az élet kifinomultjai, akik ízlésüket
szélesíteni, terjeszteni akarják, hanem egyszerűen, mint szomszédok, barátok, embertársak.”3
A settlement-szerű működést elősegítette az is, hogy a Szécsényi Gyermekszegénység Elleni
Programban (SZGYEP) már volt a faluban egy működő bázisa, ahol folyamatosan jelen
voltak a SZGYEP munkatársai, önkéntesei is.
A settlement-módszer alkalmazásától emellett azt is vártam, hogy segít megteremteni annak
feltételeit, hogy a gyerekek bizalommal forduljanak hozzám és a programhoz, elhiggyék,
hogy a program valóban értük, velük van. Ezzel a megoldással a képzést el lehetett vinni a
saját környezetükbe, és nem kellett egy rossz emlékű osztályteremben, vagy egy számukra
teljesen idegen budapesti városi értelmiségi környezetben együttműködniük.
„Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk, ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése
pozitívan összefügg egymással; ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák
fejlődése, ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. Ha az egész csoport
sikere mindegyik tag sikerének a függvénye, vagyis egy tag „bukása” mindenki „bukását”
jelenti, akkor az egymásrautaltság nagyon erős. Ekkor a csoporttagok maximálisan érdekeltek

3

Hilscher Rezső: A settlement mozgalom; In: Esély, társadalom-, és szociálpolitikai folyóirat, 1989/1., p. 56.
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társaik sikerében.” 4 Settlement-szerű részvételemmel magam is tagja lettem annak a
csapatnak, amelynek együttműködésétől függött az egész projekt sikere, kimenetele.
A helyi

közösségbe

való

bevonódásom

azonban nem

csak

előnyökkel,

hanem

kötelezettségekkel is járt. A program egész ideje alatt tudatában kellett maradnom annak,
hogy jelenlétemmel, illetve a képzéssel nagymértékben befolyásolom hallgatóim világlátását.
Nemcsak magamban, hanem bennük is tudatosítanom kellett, hogy bár számtalan lehetőséget
tár fel előttük a Filmiskola-program, nem tekinthetnek rá csodaszerként, hiszen nem lesz tőle
magasabb iskolai végzettségük, jövedelmük, állásuk. Számomra is konfliktust jelentett az,
hogy bár tudtam, a programmal segítek, problémáikat megoldani mégsem tudom. Tekintettel
kellett lennünk arra is, hogy a programban részt vevő csoport ne rekesztődjön ki a helyi
társadalomból; addigi környezetük ne tekintsen úgy rájuk, mint holmi mesterségesen kiemelt,
kivételezett társaságra, egyszóval meg kellett hagyni annak a lehetőségét, hogy távozásunk
után – igaz, több tapasztalattal, tán egy kicsit tágabb világlátással-, a hallgatók vissza tudjanak
illeszkedni megszokott környezetükbe, és ne váljanak egy gyökereiktől elvágott, szegregált
csoporttá.
2.2 Kompetenciák, a filmoktatás lehetőségei a kompetenciafejlesztésben5
Ferge Zsuzsa hivatkozik tanulmányában a durkheimi sűrűsödés-elméletre, amelynek lényege,
hogy az utóbbi két-három évszázadban a kapitalista típusú gazdasági növekedés hatására a
javak, az eszközök és a népesség tekintetében is hatalmas növekedés indult meg, ami maga
után hozta egyrészt a folyamatok specializációját (így egyes folyamatokon belül
leegyszerűsödtek az interakciók), másrészt pedig soha nem látott mértékben megnövelte a
rendszerek és egyének közötti kommunikáció mértékét mind számban, mind intenzitásban.6
Ez a folyamat a XX. században csúcsosodott ki, egy addig soha nem látott technikai és
információs robbanásban. Mindennek hatására az egyének nem csak egymással, hanem egyre
gyakrabban, egyre több intézménnyel és egyéb rendszerrel kell, hogy kapcsolatban
maradjanak úgy, hogy eközben beteljesítik, sikerre viszik saját életpályájukat. Ebben a
környezetben a legfontosabb az, hogy készség szinten tudjuk kezelni az állandó társadalmi
4

Kereszty Zsuzsa: Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez, 1-12 évfolyam. Budapest,
EDUCATIO, Kht, 2008., p. 105.
5
Részletek Salamon András MA dolgozatából
6
Ferge Zs. (1997) ‘És mi lesz, ha nem lesz? Az állam és a civilizációs folyamat’. In: Gombár Csaba-Hankiss
Elemér-Lengyel László, szerk. És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a század végén. Budapest:
Helikon- Korridor
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változásból adódó problémákat – helyzeteket, és bánni tudjunk a folyamatosan, nagy
mennyiségben felénk áradó információval. Mindez napjainkra előtérbe helyezte a
kompetenciák szerepét az oktatásban.
„A kompetencia az a képesség, hogy az egyén meg tudjon felelni az elvárásoknak és sikeresen
meg tudjon oldani feladatokat. A kompetenciák körén belül lényegesnek tekintik a ’kulcs’,
vagy ’alap’, vagy ’lényegi’ kompetenciák meghatározását. Azokat a kompetenciákat tekintik
kulcs-kompetenciáknak, melyek valamennyi egyén számára szükségesek és hasznosak,
melyek lehetővé teszik, hogy az egyén sikerrel integrálódjon a társadalomba, és mivel a
gazdasági, társadalmi körülmények folyamatosan változnak, a kulcskompetenciáknak azt is
lehetővé kell tenniük az egyének számára, hogy folyamatosan megújítsák ismereteiket és
készségeiket (skill-jeiket), hogy lépést tudjanak tartani a változtatásokkal, hogy önálló,
céltudatos, felelősségteljes és sikeres életet élhessenek.”7
Filmkészítőként és tanárként az utóbbi években figyelmem mindinkább az eddig megszerzett
elméleti és gyakorlati tapasztalatok társadalmi alkalmazásának lehetősége felé fordult. Roma
és munkanélküli fiatalok, valamint szociológusok és szociális munkások számára szervezett
közép- és felsőfokú filmoktatásban vettem részt, valamint filmes alkotó táborokban,
filmkészítői tanfolyamok munkájában vállaltam szerepet. Ezt követően, az elmúlt hat évben a
Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Független Média Központ, a Budapesti
Kommunikációs és Üzleti Főiskola oktatójaként különböző osztályokban dolgoztam.
Személyes élményeim támasztják alá a tényt, hogy azok a fiatalok, akik valamilyen szintű
filmoktatásban részesültek, rövid idő alatt fejleszteni tudták a szociális- és kulturális
kompetenciáikat, mégpedig alapvetően három ok miatt:

-

fejlődött a személyiségük (önértékelés, önreflexivitás)

-

fejlődött az együttműködési készségük (nyitottság, kommunikáció)

-

fejlődött a munkakultúrájuk (versenyszellem, szorgalom, kreativitás, szabályok)

Paulo Freire (1921-1977) brazil filozófus és pedagógus alternatív pedagógia elmélete szerint
az öntudatosodás legfontosabb feltétele a dialógus, amely szoros összefüggésben van a
megerősítéssel (empowerment). A megerősítés fogalma, a Paulo Freire által kidolgozott
7

EQUAL Tematikus Hálózat; Kompetencia Kézikönyv; 2.1. Az OECD (DeSeCo) által meghatározott
kulcskompetenciák; http://kompetencia.tessedik.hu/kompetencia3.php (utolsó letöltés: 2013. április 28.)
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gondolatból ered, ami az „elnyomottak felszabadítása”. A megerősítést Freire fogalmával is
magyarázhatjuk, amely az olyan emberek felszabadítását szorgalmazza, akiket a másoktól
való fizikai és anyagi függés alárendelt és egyenlőtlen pozíciójába kényszerítettek. Freire így
magyarázza: „Az elnyomottak, akik belsővé tették az elnyomó képét és irányelveit, félnek a
szabadságtól. (...) A szabadság az emberi teljességre törekvés alapvető feltétele.”8
Paulo Freire fenti gondolata alapvetően határozta meg a szemléletemet a filmiskola
elindításával kapcsolatban. Korábban is éreztem már, de az első magyargéci látogatásom
alkalmával megerősödött bennem, hogy a szabadság hiánya kulturális és szociális értelemben
is meghatározza a nehéz helyzetben élők – jelen esetben a célcsoportom - életét.
Azok az emberek – állástalan, iskolázatlan roma fiatalok-, akiknek az érdeklődésére
számíthattam, pontosan ezekkel, a Freire által megfogalmazott hátrányokkal élnek:
hiányoznak az életükből a mindannyiunk számára evidens értékek és kondíciók. Sem
gyerekkorukban, sem később nem történt meg velük az a lelki és szellemi felszabadítás, ami
lehetővé tette volna, hogy felismerjék a saját életükkel, s a világgal szembeni jogos
elvárásaikat. Freire megállapítását a magyargéci kulturális környezetre vetítve világosan
látszott, hogy a Roma Filmiskola tanulói nem rendelkeztek azzal a szabadsággal, ami kellő
feltételeket teremtett volna ahhoz, hogy a teljességre törekedjenek.

Az OECD DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) Programja, amely a
kulcskompetenciák meghatározását és kiválasztását célozta meg 1997-ben a Svájci Szövetségi
Statisztikai Hivatal vezetésével. A DeSeCo Program az oktatási rendszerek indikátorai
projekttel,

valamint

a

kompetenciákat

felmérő

nemzetközi

PISA

vizsgálatokkal

összefüggésben azt célozta meg, hogy azonosítsa és definiálja azokat a kulcskészségeket és
képességeket, amelyekre feltétlenül szükségük van az embereknek a modern világ
elvárásainak való megfelelés érdekében.9
Az anyag 3 csoportba sorolja az alapvető, más néven kulcskompetenciákat, amelyek
egymással szoros összefüggésben, és egymást átfedő módon teszik az embereket képessé a
társadalmi – gazdasági - személyes életükben való helytállásra:
8

Kolozsvári Orsolya és Szabó Eszter (ford.): www.compact.org oldalon található fogalomjegyzék fordítása
(utolsó letöltés: 2013. szeptember 4.)
9
The Definition and Selection of Key Competencies, Executive Summary;
www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf; (utolsó letöltés dátuma: 2013. július 16.)
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-

eszközök interaktív használata

-

interakció heterogén csoportokkal

-

autonóm cselekvés

Az első csoportba tartozik minden olyan szociokulturális (pl. nyelv) és technikai (pl.
számítógép) eszköz használata, amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy termékeny és
interaktív dialógust folytasson környezetével. Balázs Béla (1884-1949) mondta, hogy „A film
lassanként eltünteti az arckifejezések és a mozdulatok éles határvonalait a népek között,
amely pedig erősebb volt, mint a vámok és sorompók. És amikor az ember végre majd
teljesen láthatóvá válik, akkor a nyelvek különbsége ellenére mindig önmagát ismeri fel.”10 A
Filmiskola e kompetencia fejlesztéséhez járult hozzá a filmnyelv megértésének fejlesztésével,
és a filmkészítéshez szükséges technikai eszközök működtetésének elsajátításával. Míg a
hallgatók a film- és szövegelemzések során a megértés készségét sajátíthatták el, addig a
filmkészítésre való felkészülésük (pl. storyboard-készítés, filmi narratíva megtervezése) a
nyelvi (ön)kifejező készségüket erősítette meg.
A második kompetenciakör a heterogén csoportokkal való interakciót foglalja magában,
amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy együtt éljen, együttműködjön környezetével. Ide
tartozik, hogy az egyén (jó) kapcsolatot tudjon kialakítani másokkal, képes legyen
együttműködni másokkal, valamint képes legyen a konfliktusok kezelésére és megoldására.
Michael Winer és Karen Ray definíciója szerint: „A közös munka legintenzívebb formája,
amely során a résztvevő szereplők a saját identitásukat is megőrzik. Az együttműködés
szépsége annak elismerése, hogy minden egyes résztvevő külön speciális tudással rendelkezik
és ezt, mint erősséget teszi hozzá a közös erőfeszítéshez.”11 E kompetencia fejlesztésére a
Filmiskolában elsősorban a közös csoportmunka szolgált, azonban más csoportok és kultúrák
megértéséhez nagymértékben járultak hozzá az egyébként szintén csoportosan végzett
filmelemzések.
Az autonóm cselekvés körébe tartoznak azok a kompetenciák, amelyek lehetővé teszik az
egyén számára, hogy tetteik tágabb kontextusát figyelembe véve cselekedhessenek, hogy
tervezni tudjanak, és ezen terveiket végre tudják hajtani; hogy megértsék és gyakorolják
jogaikat, szükségleteiket, korlátaikat és kötelezettségeiket. Ebbe a körbe tartozik az a gondolat
10

Balázs Béla: A látható ember - A film szelleme. Budapest, Gondolat,1984, 24.o
Winer, Michael és Karen Ray: Collaboration Handbook: Creating, Sustaining, and Enjoying the Journey.
1994, St.Paul, Amherst H. Wilder Foundation, 22-23.o.
11
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is, hogy az egyének a közvetlen környezetükön túl a tágabb világot is meg kell, hogy ismerjék
annak érdekében, hogy felelősen tudjanak döntéseket hozni cselekedteiket és jövőbeli
terveiket illetően. Ezt támasztja alá André Bazin (1918-1958) gondolata is: „A
kinematográfiai műveltségre tehát nemcsak azért van szükség, hogy jobban tudjunk
különbséget tenni, hogy jobban felismerjük a jó művek gazdagságát, hanem azért is, hogy
megismerjük azokat az eszméket, amelyeket a film a realitás leple alatt tudatunkba akar
csempészni.” 12 A filmkészítés, mint tevékenység elsősorban komplexitása miatt jelentős
tervezést igénylő feladat. Bár kétségkívül a forgatás volt a csúcspont, és a legnagyobb
vonzerő a résztvevő fiatalok számára, a program egy hónapjának nagy része alatt ’csak’
tervezni kényszerültek, és sokuknak ez jelentette élete első tudatosan megtervezett –
megszervezett tevékenységét. Emellett a filmek kiválasztásánál gondot fordítottam arra is,
hogy olyan műveket tekintsünk meg, amelyek kapcsán bővíthetik történelmi és társadalmi
ismereteiket, valamint képet kaphatnak arról is, hogy ők maguk, illetve a hozzájuk hasonló,
hátrányos helyzetű, kisebbségi fiatalok hogyan élnek – nemcsak Magyarországon, de a
nagyvilágban is. A program keretében a dokumentumfilm egyszersmind megerősítést is
jelentett a hallgatók számára, hogy a megfelelően tervezett, és megfelelő energia –
befektetéssel elkészült produktum szinte biztos sikerélményt nyújt.
2.3 A magyargéci Roma Filmiskola
A magyargéci Roma Filmiskola 2010. augusztusában Nógrád megyében az MTA
Gyerekszegénység Elleni Programjának bázisán, néhány önkéntes közreműködésével, a
megfelelő előkészületek után indult el. Célja az volt, hogy cáfolatot vagy igazolást kapjon a
feltételezésre, mely szerint a filmművészet oktatása, valamint maga a filmkészítés pozitív és
fenntartható folyamatokat indít el a társadalom peremére szorult fiatal cigányok
felzárkóztatása terén.
2.3.1 A tanterv kialakítása
A tanmenet két nagy fejezetből állt: elméleti alapozás és gyakorlati alapismeretek. A tanterv
kialakítása több szempontból is nehéz feladat volt:

12

-

nem voltak pontos ismereteim a diákokról (létszám, korosztály)

-

nem volt tisztázott a leendő hallgatók motiváltsága (nem volt kötelező jönniük)

-

nem voltak ismereteim arról sem, hogy kinek milyen előképzettsége van

André Bazin: Korunk nyelve. In: Zalán Vince (szerk.): Mi a film? Budapest, Osiris, 1995, 7-15.o

16

A program filmvetítéssel kezdődött, a hírhedt Petőfi utcai cigánysorhoz közel kialakított
falusi moziban. Összesen tizennyolc, játék- rövid- és dokumentumfilmet vittem magammal.
Ezek között voltak evidens választások (kedvencek és megkerülhetetlen klasszikusok), illetve
olyan filmek is, amelyeket a szociális program célkitűzései miatt tartottam lényegesnek.
Tekintettel arra, hogy a program elsődleges célja az életstratégiák szempontjából szükséges
készségek fejlesztése, célszerűnek tartottam olyan tantervet összeállítani, ami már rövid távon
is a lehető legtöbb sikerélményt adja azok számára, akiknek korábban a frusztráció volt a
munkával, tanulással kapcsolatos alapélményük. Szellemi és pszichikai értelemben
elmaradottak a korosztályuktól; alig voltak esélyeik arra, hogy a társadalom integráns részévé
váljanak. Legtöbbjük harmadik generációs munkanélküli, ugyanakkor kilencven százalékuk
lemondott arról, hogy általános iskolai bizonyítványt szerezzen. De a munkahely és az iskolai
végzettség hiánya nem a legsúlyosabb hátrány, amivel küzdeniük kellett: reménytelen
szegénység, lepusztult családi háttér, cigányságuk miatti kirekesztettség– ezek azok az
adottságok, amik a filmiskola növendékeit jellemezték.13
A program első lépésénél fontos volt, hogy olyan alkotások kerüljenek kiválasztásra, ami
odaköti a fiatalokat és felkelti a minőség iránti igényüket. A filmlista összeállításánál a
következők voltak a legfontosabb kulcsszavak: szegénység, kiszolgáltatottság, önfeláldozás,
hősiesség, szeretet, humanizmus, igényesség, küzdelem, manipuláció, barátság, gyűlölet,
méltóság, szenvedés, megalázottság, kisebbség, katarzis.
A lehetőségre állt idő rövidsége miatt gyorsabb tempóban kellett haladni, a vezető tanár iránt
szükséges bizalom megteremtésére nem álltak hetek a rendelkezésemre. Emiatt a vetítést a
saját filmjeimmel kezdtem, bízva abban, hogy ezzel megteremthetek egy őszinte és
bensőséges viszonyt, és hogy alaposan megismerjük egymást; ők engem a filmjeim alapján,
én őket a véleményükön keresztül.
2.3.1.1 Filmlista összeállítása
A filmek kiválasztásánál fontos szempont volt – a program elején lévő szereplő saját
alkotásaim szerepeltetése után -, hogy a témájuk valahogyan kapcsolódjon a diákok életéhez,
problémáikhoz. Legyenek átélhetőek, érzelmesek, mozgassák meg őket, késztessék őket
13
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véleményalkotásra. A paletta a hollywoodi stúdiófilmektől kezdve a kísérleti és szerzői
filmekig mindent magában foglalt, egy dolog volt fontos, hogy emberi értékekről, sorsokról
szólnak.
A film címe

Magyarázat
-

cigány tematikája miatt került előre a programban

-

provokatív jellege miatt fontos

-

cigány tematikája miatt került előre a programban

-

megkülönböztetés, kirekesztettség elemei

-

különböző filmnyelvi eszközök jelenléte

-

cigány tematikája miatt került előre a programban

-

különböző kultúrák egymásra hatása

-

montázs szerepe

-

cigány tematikája miatt került előre a programban

-

létért való küzdelem fontossága

-

párhuzamok a hallgatók saját sorsával

-

empátia élménye

-

rasszizmus

-

vidék-nagyváros megjelenése

Meséld el…

-

provokáció volt a cél

Nightfall

-

roma gyilkosságsorozatra reflektál

-

véleményformálásra sarkall

-

morális kérdéseket feszeget

-

filmtörténeti klasszikus különösebb előismeret nélküli

Koldusgyerekek
Huttyán

Városlakók

Jonuc és a koldusmaffia
Zsötem
Közel a szerelemhez

Biciklitolvajok

megismerése
Négyszáz csapás
New York árnyai

-

főhőssel való azonosulás

-

hallgatókkal lévő párhuzam

-

motívumok felismerése (kirekesztettség, szabadságvágy)

-

kisebbségi lét megjelenése

-

annak

szemléltetése,

hogy

egy

szinte

amatőr

körülmények között készített alkotás egy milyen sikeres
pályát indított el
Kifulladásig

-

a történet ábrázolásának személyessége
18

Iván gyerekkora

-

felnőtté válás motívuma

Az ötödik pecsét

-

hallgatók morális érzékenységének tesztelése

A kis Valentino

-

főhős párhuzamba állítása a diákokkal

-

társadalom kritika és hiteles ábrázolás fontossága

-

II. világháborús tematikája miatt kapcsolódik más

Schindler listája

bemutatott filmekhez
-

jó példa arra, hogy a hollywoodi filmek nem feltétlenül
azonosak a kommersz szórakoztatással

Gyűlölet

-

motívumok fontossága (kisebbségi lét, szegénység,
agresszió)

A mások élete

-

történelmi áttekintést is nyújt

2.3.1.2 A gyakorlati képzés terve
A tanterv kialakításánál az egyik fontos szempont volt, hogy összesen egy hónap áll a
rendelkezésre – aminek körülbelül a felét veszi el az elméleti alapozás. A második felének
ütemtervét úgy kellett összeállítani, hogy a végére kézzelfogható eredmény szülessen; egy
rövidfilm.
A munkamenet megtervezésénél, kialakításánál és gyakorlatban való alkalmazásánál mindig
szem előtt kellett tartani, hogy olyan emberekkel dolgozunk együtt, akiknek a munkakultúra
teljes mértékben hiányzik az életéből.
Ezalatt az idő alatt egy nagyjából 10 perces dokumentumfilm elkészítését láttam reálisnak,
számolva azzal, hogy a résztvevők nélkülöznek mindenféle, a filmkészítéshez szükséges
elméleti és technikai tudást. Egyedül abban reménykedtem, hogy mire a gyakorlati képzésig
elérünk, már kellően motiváltak lesznek és az érdeklődésük miatt egy intenzív ütemben
tudunk dolgozni.
2.3.2 Az akciókutatás
Célkitűzésem az volt, hogy válaszokat kapjak a kutatási kérdéseimre, valamint a dolgozat
címében is megfogalmazott hipotézisre, mely szerint a hátrányos helyzetűek életstratégiái
javíthatóak a filmoktatás segítségével.
Munkámat mindvégig úgy fogtam fel, mint egy speciális kutatást, mely a filmtudomány és a
társadalomtudomány határterületein átjárva, e két diszciplína egymást erősítő pedagógiai
19

hatásait szeretné bizonyítani, vagy cáfolni. Ehhez a legcélszerűbbnek tűnt egy akciókutatás
megszervezése, mely lehetőséget ad arra, hogy a jelzett művészet-pedagógiai modell
eredményességével kapcsolatos alapvető kérdések eldőljenek pro-vagy kontra.

14

Az

akciókutatás lényege ugyanis, hogy a kutatás folyamatában születő felismeréseket a kutató
azonnal visszaforgatja a „célcsoport” érdekében.
„Az akciókutatás legegyszerűbb formájában egy társadalmi rendszer vizsgálata és
egyidejűleg

egyfajta

kísérlet

is

a

rendszer

megváltoztatására.

A

hagyományos

társadalomtudomány célja az, hogy feltárja a társadalmi rendszerek belső összefüggéseit.
Ezzel szemben az akciókutatás egyszerre igyekszik megérteni és megváltoztatni a társadalmi
rendszerekből fakadó problémákat.”15
A SZGYEP bázisának otthont adó magyargéci közösségi ház alkalmas volt arra, hogy a
képzésnek helyet adjon. A Petőfi utcai cigánysor közelében, a domboldalban álló magányos
házat nemrég szerezte meg a Gyerekprogram. A settlement jegyében ugyancsak itt alakítottuk
ki a filmiskola tanárának és az önkénteseknek a szállását. A technikai felszerelést (kamera,
számítógépek, fényképezőgépek, hang- és montírozó berendezések) saját erőből oldottuk
meg. A vetítéshez szükséges projektort a helyi iskolától kaptuk kölcsön. Feladatomat úgy
tekintettem, mint egy akciókutatásba ágyazott modell kísérletet, amelynek az előkészületi
szakaszában senki nem tudhatta, hogy az egy hónapos határidő végén sikerülni fog-e a
tervezett filmet elkészíteni. Tudtam, hogy erre a kérdésre legkorábban akkor kaphatok választ,
ha megismerem az iskola leendő hallgatóit.16
2.3.3 Az RFI első fázisa
Első lépésként a meghirdetett időpontban megjelent 25 fiatalnak bemutatkoztam, ismertettem
a programot. Elmondtam, miért merült fel ez az ötlet, mik voltak az okok, előzmények és azt,
hogy az iskola legfőbb célkitűzése a munkakultúra és a munkavállaláshoz szükséges
készségek fejlesztése.
Azt is tisztáztuk, hogy alapvetően egy készségfejlesztő, művészeti-pedagógiai modellben
fognak részt venni, amitől elsősorban a kilátásaik javulását, az esélyeik növekedését várjuk.
Megfogalmaztam, hogy milyen mélyen hiszek a személyiség fejlesztésében, a képességek
14
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növelésében és abban, hogy ezek nélkül képtelenek lesznek a méltó élethez való jogukkal
élni.17
A bemutatkozásban röviden megemlítettem, hogy filmkészítéssel, filmoktatással és
legújabban filmtanulással foglalkozom. Reményeim beigazolódtak; ez utóbbiról beszéltünk
részletesebben. Számítottam rá, hogy személyes példámnak ebben a környezetben különösen
fontos üzenete lehet, ami biztatólag hatott leendő hallgatóimra; lám, még egy középkorú
ember esetében is van létjogosultsága a tanulásnak.
Leendő növendékeim hamar megértették az összefüggést a készségfejlesztő filmiskola és a
munkaerőpiaci reintegráció esélyei között. Megértették azt is, hogy a szociális programok,
ezen belül az épp most induló művészeti-pedagógiai modell igénybevételével paradigmaváltás
történik: nincs mire várniuk tovább, hiszen önmagában sem az önkormányzat, sem az állam,
sem az EU nem fogja megoldani az őket érintő legsúlyosabb egzisztenciális problémákat.
Csakis együttműködve, a létező szakmai-szociális segítségeket igénybe véve, de saját
kezdeményezésük hatására történhetnek meg a sorsfordító lépések. Ezek egyike lehet, ha
mostantól aktív résztvevői lesznek annak a kompetencia-fejlesztő programnak, ami a
filmoktatás és a filmkészítés keretei között valósul meg. Tudatosítottam a hallgatókban, hogy
a filmkészítést módszertani eszközként fogjuk használni annak érdekében, hogy a bennük
lévő képességeket mozgósítani tudjuk. Ennek következménye pedig az lehet, hogy a
munkaerőpiacon sikeresebben tudnak teljesíteni.18
2.3.4 Az iskola hallgatói
A filmiskola toborzására 25 fiatal jelentkezett; valamennyien romák. Néhányan a faluból
jöttek, de többségében Petőfi utcaiak. Fiúk, lányok, körülbelül 70-30 %-os arányban. A
jelenlevők 90 %-a nem végezte el a nyolc általánost. Az első beszélgetések után nagyjából fel
tudtam mérni a társaság általános műveltségét, az egyes fiatalok tájékozottságát, érzelmi
intelligenciáját és az alap-készségeiket. A közös munka előrehaladtával sokan lemorzsolódtak
(ennek okairól később), néhányan viszont megerősödtek az elhatározásukban, hogy
végigcsinálják az egy hónapos kurzust.19
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2.3.5 A Roma Filmiskola megvalósítása
A programot a már említett filmvetítésekkel kezdtem, amit mindig beszélgetés követett.
Együtt fejtettük meg a filmek mondanivalóját és beszéltünk az ábrázolt társadalmi
problémákról. Külön tárgyaltunk a filmek formai elemeiről; képekről, vágásról, hangokról,
valamint a zene szerepéről az egyes filmekben.
A film címe
Koldusgyerekek
Huttyán
Városlakók

Tapasztalat
-

megérintette őket, szomorúnak találták

-

fontosnak tartották a film által feszegetett problémákat

-

értették a film alapkonfliktusát

-

drukkoltak a hősnek (szimpátia, empátia)

-

véleményt formálnak a diszkriminációról

-

a zene nagyon megfogta őket

-

nagyvárosi élettel szemben gondolatokat fogalmaznak
meg

Jonuc és a koldusmaffia
Zsötem

-

azonosulás a hőssel

-

motívumok felismerése: méltóság, életerő

-

ekkor már egyre jártasabbak az elemzésben, ügyesebben
és bátrabban fejezik ki magukat

-

pozitívumként értékelik, hogy a főhős próbál tenni a
saját sorsáért

-

saját magukat vélik felfedezni a passzív, segélyből
tengődő alanyokban

-

ez már afelé mozdul el, hogy próbálnak tanulni a látott
példákból

Közel a szerelemhez
Meséld el

-

jól reagáltak a film által felvetett problémákra

-

ismét saját sorsukkal hasonlítják össze a főhősét

-

heves indulatokat váltott ki (néhányan elhagyták a
termet)

-

történelmi ismeretük hiánya felszínre kerül

-

ez közvetetten arra is rámutat, hogy a film mint
kulturális spektrum szélesítése gyanánt is szolgálhat; ők
ezzel ismerték meg mi a holokauszt, a II. világháború,
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nyilasok, stb…
Nightfall

-

ekkor már felfigyelnek a formai elemekre is, meg tudják
nevezni az elemzés során

Biciklitolvajok

-

meg tudják nevezni a társadalmi problémákat

Négyszáz csapás

-

saját sorsukról beszélnek a film kapcsán

New York árnyai

-

kisebbségi lét univerzális jelentőségének megértése

Kifulladásig

-

annak felismerése, hogy a művészfilm is képes az
elbeszélés

feszültsége

által

a

nagyközönséget

megérinteni
Iván gyermekkora

-

ismét lenyűgözi (talán motiválja is) őket, hogy fiatal
rendezők első vagy második, és rendkívül nagyra
becsült alkotásait tekintik meg

Az ötödik pecsét

A kis Valentino
Schindler listája
Gyűlölet

-

történelmi kontextusba helyezik a filmet

-

egyre többet és magabiztosabban nyilatkoznak meg

-

megértik a társadalomkritikát

-

összetettebb motívumokkal is tudunk foglalkozni

-

használják a már megtanult történelmi ismereteket

-

párhuzamokat tudnak vonni korábban látott alkotásokkal

-

társadalmi

helyzetekről

és

konfliktuskerülésről

vitatkozunk
-

a

rendező

művészeket

magyar

származása

tanulmányozunk;

kapcsán

erősödik

a

magyar
magyar

kultúrához fűződő viszonyuk
A mások élete

-

emberi értékekről való vita bontakozik ki

A filmek első csoportjánál tárgyaltuk a vándorlás-motívumot (Koldusgyerekek, Városlakók,
Huttyán, Jonuc), ehhez pedig kapcsoltuk a disszidálást, emigrációt, külföldi munkát. A
résztvevők a filmek kapcsán elgondolkodtak, véleményt formáltak, vitatkoztak az életüket
érintő/nem érintő fontos történésekről.
A filmek utáni beszélgetések, elemzés során fontosnak tartottam, hogy a diákok pozitív
visszajelzéseket kapjanak, ugyanis az intellektuális teljesítménnyel kapcsolatos sikerélmények
számukra teljesen ismeretlenek voltak.
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2.3.6 Felkészülés a gyakorlati feladatra
A filmnézés és elemzés során megfigyelhető volt egy lemorzsolódás, ennek egyik oka a
frusztráció, hogy némelyek gyengébben teljesítettek a társaiknál. Ahogyan azt MA
dolgozatomban kifejtettem, az ő számukra lenne hasznos, és megtartó erőként is szolgálna, ha
a csoportmunkán kívül egyéni fejlesztési eszközöket is lehetne alkalmazni a jövőben
megvalósuló hátrányos helyzetűek felzárkóztató filmoktatásában.
Egy másik fontos ok volt a távolmaradásra és lemorzsolódásra, hogy sokan a fiatalok közül
alkalmi munkákat végeztek – amivel családjukat segítették, hogy a segélyt még egy kisebb
összeggel gyarapítani tudják. Ez azt jelentette, hogy ha lehetőség adódott árokásásra, kubikos
munkára, vagy kaszálásra – ez nekik napi átlag kétezer forintot jelentett – természetesen azt
helyezték előtérbe a filmiskolával szemben.
Az addig zajlott munka során is fontosnak tartottam, hogy a diákok folyamatos visszajelzést
kapjanak. Az eddig elért eredményeket megbeszéltük, de a legfőbb megállapításokat ők
mondták ki. Ilyen témák merültek fel, mint: Mi, miért történik a filmiskolában? Mit kaptunk,
mit várhatunk a közös filmelemzésektől? Mit várhatunk a soron következő feladattól?
A résztvevők egyetértettek a következőkben:
1. legfontosabb célunk a munkakultúra növelése volt.
2. Mindehhez szükségesek: szemléletváltás, magatartás-változtatás, személyiségjegyek
javítása,

kooperatív

gondolkodás

fejlesztése,

személyes

felelősségi

szintek

megállapítása, egyenlő részvétel a munkában, arányos teljesítményértékelés.
Ennek a szakasznak rendkívül fontos része, hogy ekkor már képesek a saját fejlődésükről,
előremozdulásukról gondolkodni, véleményt formálnak, próbálnak tenni érte. Önismeretük és
kommunikációjuk fejlődik, fel tudják mérni erősségeiket és gyengeségeiket. A következő
lépés előkészítéseképp stratégiát próbálunk létrehozni, valamint szabályokat határozunk meg.
2.3.7 A feladat ismertetése, fejlesztése és elkészítése
A hallgatók megkapták a feladatot – 10 perces kisfilm készítése –, amihez csupán a mottót
adtam meg: Ki vagyok én? Ez volt a témamegjelölés, minden másban teljesen szabadkezet
kaptak. Ezt fontosnak tartottam, mivel a program az elejétől fogva önállóságra késztette őket.
Először ötleteket kell gyűjteniük, amiket együtt átbeszélünk, fejlesztjük őket.
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Itt nagyon fontos volt, hogy a diákokban tudatosuljon, hogy ők ekkor ugyanazokat a
módszereket fogják követni, ahogy a professzionális filmek készülnek – ez egy nagyon
komoly motivációt, „löketet” ad számukra.
Tudatosítanom kellett bennük azt is, hogy ezen a ponton önállóságot, kreativitást, személyes
felelősséget várok tőlük. Ez, ha részben ijesztőnek is tűnt a számukra, szintén motiválóként
hatott, mert érezték, hogy fontosnak tartják őket. Partnerként kezelik őket, vannak elvárások,
de ők igyekeznek megfelelni. Mindeközben tisztában voltam vele, hogy nehéz házi
feladatokat adni olyanoknak, akik nincsenek ilyen szinten rendszerekhez szokva, nem olyan
erős a kötelességtudatuk. „Ezek a gyerekek nem láttak pozitív mintákat sem a családban, sem
a barátaik között. Az ő környezetükben a munkának nincs presztízse; az csupán kényszerű
kötelesség.”20
A kisfilmhez zenei alapot választottunk, ami Cseh Tamás és Bereményi Géza által írt, majd az
Andodrom együttes által átdolgozott Tíz év múlva című szám lett. Először a dalszöveg
elemzése következett, majd képeket rendeltünk hozzá. Ezeket egyrészt rajzoltuk (storyboardkészítés) másrészt fotóztuk (vizuális tervezés). „A házi feladat az volt, hogy a dalszöveg
alapján meghatározott mondanivalóhoz mindenki hozzon saját ötleteket; élményeket, képeket,
szereplő-javaslatokat, helyszíneket. A következő órára előirányzott feladat már a szinopszis
elkészítése volt.”21
Ennek a szakasznak számomra is fontos tanulsága volt, hogy ekkor még nem alakult ki a
megfelelő munkafegyelem, illetve a határidő betartása ismeretlen fogalom. A következő órára
ugyanis a csoport tagjai nem készítették el a fotós házi feladatot, ezért ezt együtt végeztük el.
Viszont ezzel elkezdődött a csapatmunka kialakulásának kezdete, ami folyamatosan erősödött,
ugyanis a diákok egymást segítették a másik ötletének létrehozásában, reflektáltak a többiek
gondolatára, javaslatára.
A következő lépések mentén haladtunk :

20
21

-

alapvető ismeretek átadása (fénykép, mozgókép, hangrögzítés, vágás)

-

dalszöveg minden kiválasztott eleméhez kép, jelenet társítása

-

megfogalmazzuk a filmterv szinopszisát és log line-ját: kitörés

Idézet Salamon András MA dolgozatából, 41. oldal
Idézet Salamon András MA dolgozatából, 49. oldal
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Ekkor egy fontos pontra értek – mutatja ezt a projekttel kapcsolatos saját kinyilatkoztatásuk -,
elkezdett dolgozni bennük valamiféle célkitűzés.
A munka folytatása és az eközben tapasztalt fontosabb momentumok:
-

bátran elmondják kritikai észrevételeiket egymás munkáiról

-

figyelem és tisztelet fogalmak bukkannak fel, részben egymás, részben a munka iránt

-

munkamegosztás megjelenése nagyon fontos! (Ha eddig nem volt munkakultúrájuk,
akkor ez egy nagyon fontos elem)

-

eddigi „munkatapasztalatok” alapján alakítják a következő lépéseket
 munka
 abból leszűrni az erősségeket / gyengeségeket
 a következő lépés tervezésénél már okosabb
 előnyére válik, hogy saját magát is jobban megismeri
 hatékonyabban dolgozik, jobban végzi a munkáját

-

az ottani fiatalokból alakítanak egy csoportot a zene elkészítéséhez: itt nagyon fontos
megjelenő elem, hogy munkára kér / alkalmaz / használ egy másik csoportot!

-



irányítói attitűd



csoportszervezés



munkaleosztás

kialakul a stáb, szerepek és a gyártási terv. A film főszereplőjévé az egyik fiút (Rácz
Arnold) választják, ami egy szintén fontos momentum. Arnoldot eddig a falu
bolondjának tartották és rengeteg gúnyolódásnak volt kitéve, itt azonban a RFI-nak
köszönhetően ismét egy változás állt be: a foglalkozások során Arnoldnak sikerült
olyan értékeit a felszínre hozni, amikre – a már érzékenyített közösség – azonnal
felfigyelt

-

a résztvevők egymásra figyelve és a végcélt szem előtt tartva haladnak a munka
elvégzésével, létrehozásával

-

követik a megtervezett munkafolyamatot

-

a filmkészítés során tudatosan/tudat alatt alkalmazzák az RFI első szakaszában, a
filmnézés, elemzés során elsajátított ismereteket; irányok, plánozás, mozgás stb…

-

nagyon fontos még, hogy a filmezés öröme miatt lelkesen és energikusan vettek részt
a munkában!

-

elmondtam nekik, hogy később bármilyen más területen fognak dolgozni, ebből a
munkatapasztalatból kell majd építkezniük
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-

minden hallgató tisztában van azonban azzal, hogy a filmkészítés itt egy eszköz, nem a
végcél! (Ők nem egy filmrendező-képzésben vesznek részt.)

-

önreflexió megjelenése: ekkor elmondják, hogy tapasztalják a fejlődést magukon

-

a munka elvégzésének célja: azt is megfogalmazzák, hogy szívesen jöttek az iskolába,
mert már kötődést éreztek az eddigi munkájukhoz, pedig ezért pénzt sem kaptak. Nem
ellenszolgáltatásért dolgoznak, hanem magáért a munkáért, a munka öröme miatt

-

az előzetesen megtervezett képek felvétele után megkezdődik az utómunka;
muszterelés, snittek kiválogatása, vágási sorrend felállítása

2.3.8 A magyargéci Roma Filmiskola befejezése és lezárása
A program legvégén elkészült filmet a magyargéci általános iskola tantermében vetítettük le.
Ekkorra már híre ment a filmiskolának, ezért a premierre egy népes közönség verbuválódott
össze, a szomszéd községből is érkeztek emberek.
Ennek az eseménynek az egyik érdekessége, hogy a helybélieket mélyen áthatja a rasszizmus
és a cigánygyűlölet – kíváncsiságból (vagy bármi egyéb okból kifolyólag) azonban még ők is
eljöttek. Illetve soha meg nem történt alkalomnak minősült, hogy a cigánysoron élők
alkossanak valamit, aminek utána ünnepélyes bemutatója van.
A filmet érdeklődve fogadták, tapsoltak és nevettek a vetítés alatt, a végén pedig állva
ünnepelték. Ez az élmény egy nagyon fontos része volt a programnak – ahogy a résztvevők
életének is –: egy nagyobb tömeg ünnepli őket, felnéz rájuk, elismerik a munkájukat.
Többségük teljesen meg volt illetődve ettől az élménytől, zavarba jöttek.
A Tíz év múlva c. film ezután bemutatásra került:
-

2010. december, Dublin, Peace Center

-

2011 Budapest, Szociális EXPO

-

2011. január, Brüsszel, Roma Konferencia

-

2011. május, Szécsény, MTA Gyerekszegénység Elleni Program által szervezett
szakmai konferencia

Néhány diák Filmiskola utáni életének folytatása:
-

Ökrös István (Pityke): a Filmiskola óta bekapcsolódott a szociális munkások
tevékenységébe. A Gyerekprogram által foglalkoztatott segítőként dolgozik. Ezen
kívül a helyi ifjúsági futball csapat edzőjeként dolgozik.
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-

Tupi Roland (Roli): sikeresen folytatja középiskolai tanulmányait, jelenleg
továbbtanulását tervezi. Nyelveket akar tanulni, komoly tervei vannak, akár a külföldi
továbbtanulással, vagy munkavállalással kapcsolatban.

-

Rácz Arnold: beiratkozott egy kollégiumba, ahol építőipari szakmát tanul.

-

Tupi Mihály (Misi): sikeresen folytatja általános iskolai tanulmányait.

Visszatekintve, az eredményes munkának egy nagyon fontos eleme volt, hogy a diákokkal
kialakított bizalmi viszonyra épült. Ezt ők maguk is megfogalmazták, hogy sokat számított
nekik, hogy a kezdettől fogva partnerként kezeltük őket.
A csoport rövid idő alatt jelentős változáson ment keresztül. Utólag elismerték azt is, hogy
nem hittek a Filmiskolában, illetve az elején sokszor megrettentek a kihívásoktól, vagy ha
nem értettek valamit.
Tézisem viszont igazolásra talált, miszerint a kidolgozott módszertan, a filmoktatás
segítségével fejleszteni tudjuk a hátrányos helyzetűek készségeit.
A résztvevők végig tudták, hogy a program nem ígér számukra garanciát semmire, ehhez és
ezek után nekik önszorgalomból sok munkát, tanulást és kitartást kell fektetniük. Azonban az
apránként elért sikerélmények biztosították számukra a kiindulópontot, a kezdő lelkesedést,
mivel voltak annyira motiváltak, hogy folytassák a megkezdett munkát.
Nagyon fontos szerepe volt a film speciális adottságának, hogy rövid távon képes arra, hogy
sikerélményt hozzon. Résztvevőinken változásokat tapasztaltunk különböző területeken;
együttműködés, személyes felelősség, kommunikáció, tanulás iránti igény, önértékelés,
egymás iránti tisztelet, tervezett cselekvés. Ők is felismerték a társadalmi integrációhoz
szükséges

elemeket:

a kooperáció

fontosságát

és

a kapcsolatrendszer kiépítését.
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3. A Roma Filmiskola oktatása
A 2011-es év sorsdöntő volt az RFI továbbgondolása szempontjából, amikor az ELTE
Társadalomtudományi Karán elindult a „Filmkészítés és szociális munka” című
kurzusom, mely két éven át rengeteg elméleti és gyakorlati tapasztalattal gazdagította
a módszertant. Ugyancsak ebben az évben kezdtem oktatni dokumentumfilm
elméletet és gyakorlatot a BKF Művészeti Intézetében, ahol a hallgatókkal szintén az
RFI tapasztalatait elemeztük a két félév során.
Izgalmas részleteket fogok idézni mindkét intézmény hallgatóinak dolgozataiból, mint
ahogy részletesen fogom bemutatni az RFI prezentálásával kapcsolatos, alapvetően
nagyon pozitív, de néha megdöbbentően nyomasztó élményeimet is.
A „train the trainer”-típusú képzések logikája szerint én is igyekeztem differenciáltan
kialakítani az oktatási program elméleti- és gyakorlati részét, attól függően, hogy
filmes hallgatókat kellett a szociális munka világával megismertetni, vagy fordítva, a
Társadalomtudományi Karon kellett filmelméletről, filmkészítésről beszélnünk.
A

„nulladik”

órát

önmeghatározásnak

mindkét

intézményben

szenteljük.

vizsgakövetelményeket,

Ekkor

a

kölcsönös

ismertetem

a

bemutatkozásnak,

félév

menetét,

a

melyek mindig tartalmaznak elméleti és gyakorlati

feladatokat. Ugyancsak ekkor fogalmazzák meg a hallgatók, hogy mit várnak a
kurzustól, de szélesebb horizonton is áttekintjük a hazai- és nemzetközi filmvilág
helyzetét, s benne a saját szakmai elképzeléseik realitását.
Természetesen mindkét esetben a definíciókkal kezdjük. Elsősorban magának a Roma
Filmiskolának a minél egyszerűbb fogalmi tisztázására kerül sor. Ezt a munkát el
tudjuk végezni egy dupla óra keretén belül. A második alkalommal általános
filmelmélettel, valamint műfajelméleti kérdésekkel foglalkozunk. A harmadik órán
mélyebben

és

elemzőbben

tárgyaljuk

a

dokumentumfilm

elméletének

és

gyakorlatának legfontosabb összetevőit. A negyedik órán magyar- és nemzetközi
dokumentumfilm történettel foglalkozunk. Ezt követően már a gyakorlati feladatok
megvalósításán dolgozunk közösen.

29

A kurzus teljesítésének követelményei közé tartozik egy jelentős filmlista ismerete,
továbbá a meghatározó filmelméleti és filmtörténeti szakirodalomban való jártasság.
Jelentős óraszámban foglalkozunk a dokumentumfilm alműfajainak tárgyalásával,
tehát az úgynevezett non-fiction műfajhoz tartozó filmtípusokkal. A „filmes”, illetve
„eltés” kurzusnak ezt a részét majdnem azonos tematikával szerveztem meg, hiszen
mindkét esetben az alapoktól indultunk. Nagyon izgalmas tanári tapasztalat, hogy
mivel a szociológia, a kultúrantropológia, a szociális munka természetes
munkaeszközként használja a kamerát és általában is az interjúhelyzetet, ezáltal az
ELTE-hallgatói szinte azonnal közvetlen viszonyba tudnak kerülni magával a
filmezéssel.

Ezzel

szemben

társadalomtudományi

tematika

a

filmes
és

karok

maga

a

hallgatói

számára

„szocmunkás

előadott

megközelítés”

szokatlanabbnak, olykor kifejezetten idegennek hat. Megfigyelésem szerint ennek a
jelenségnek

a

hátterében

elsősorban

társadalomlélektani,

illetve

a

személyiségfejlődéssel összefüggő okok találhatók, de természetesen egyéb kulturális
előzményekkel is összefügg. A kétféle intézményhez tartozó - kissé leegyszerűsítve társadalmi érzékenységgel, illetve művészi attitűddel rendelkező hallgatók találkozása
egy azonos oktatási programban különös figyelmet követel azok részéről, akik a
módszertani stratégia kialakításán dolgoznak. Erről részletesebben szeretnék írni.
3.1 A leendő RFI oktatók szakmai tréningje
A fent említett okok miatt is nagy jelentőséget tulajdonítottam az első bemutatkozó
filmeknek, melyek pontosan megmutatták, hogy szakmai fejlődésükben hol tartanak
éppen a hallgatók. Ezt a filmet éppen olyan metódus szerint kellett elkészíteniük,
ahogyan majd tanítaniuk is kell, a Roma Filmiskolában. Ennek a vizsgafilmnek az
„Így jöttem” címet adtuk – ezzel is tisztelegve az utóbbi évtizedek egyik
legjelentősebb filmpedagógusa, Simó Sándor emléke előtt. A feladat legfontosabb
funkciója, hogy a hallgatókat egy 5-10 perces film keretein belül végigvezesse a teljes
alkotói folyamaton: az ötlet prezentációja, közös értékelése, szinopszis, treatment,
forgatókönyv megírása, szereplők- és helyszínek megtalálása, vizuális terv,
karakterleírás, rendezői koncepció, gyártási terv elkészítése, majd a forgatás,
szerkesztés, vágás, képi- és hangi utómunka. A feladat tematikus jellege, a filmes
önarckép elkészítése sokat segít abban, hogy a hallgatók egyes szám első személyben
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éljék át az önismeret és a megmutatkozás intellektuális kalandját, majd később ezzel a
tapasztalattal is felvértezve vezethessenek másokat hasonló folyamatokban.
Több héten át foglalkoztunk mindkét intézményben (ELTE, BKF) az első Roma
Filmiskola tapasztalatainak és a Tíz év múlva című filmnek az elemzésével. A
hallgatók feladata az volt, hogy egy terjedelmes házi dolgozatban elemezzék az RFI
célkitűzéseit, romagyerekek első vizsgafilmjét, valamint a projekt várható hatásait
egyéni és társadalmi szinteken is. A két intézményben összesen mintegy hat féléven át
dolgoztam a hallgatókkal az RFI tapasztalatainak feldolgozásán, így közel 60
dolgozat született meg. A dolgozatok általában „Az én roma filmiskolám”, vagy
„Hogyan szerveznék roma filmiskolát” címmel születtek meg. Arra kértem a
hallgatókat, hogy a SWOT-analízis szabályainak megfelelően (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats) tegyék szigorú kritikai elemzés tárgyává az egész koncepciót,
kérdezzenek rá minden olyan részletre, ami nem világos, vagy szerintük vitatható.
3.2 Példák és tapasztalatok az ELTE-n és a BKF-en tartott kurzusokból
Az alábbiakban a dolgozatok közül azokból idézek, amikben – helyes, vagy téves – de
mindenképp lényeges megfigyeléseket találtam. Néhol rövid kommentárokkal jelzem
az álláspontomat, véleményemet.
Valkony Kinga (ELTE Szociálismunka szak): Filmkészítés és szociális munka
„Ha a roma gyerekek helyzete nem is változik meg azonnal, nem lesznek mindjárt
elismertek és nem érik el mindazt, amit szeretnének, akkor is van legalább egy
élményük, ami után elmondhatják, hogy próbáltak valamit tenni, és szerintem rettentő
fontos szó az, hogy próba. Az iskola mottója is ez lenne, hiszen az élete során egyszer
mindenkinek szembe kell néznie az élménnyel, hogy - talán nem sikerül - de legalább
megpróbáltam.”
„Az RFI nem arról kell szóljon, hogy egy kötelező sablont, egy sémát ad arra, hogy
miként lesz jobb az életünk. Ez a módszer – ami a filmkészítést használja, mint eszközt
– a saját folyamata alatt kell, hogy kihozza a résztvevőiből azt, aminek során kiderül,
hogy mi az erősségük és a gyengeségük. Mindegyiket tudják alakítani, fejleszteni,
javítani, majd a folyamat végén a személyiségük, a hozzáállásuk változik meg, ez nem
egy etalon teszt, aminek a végén vagy elbuknak vagy nem.”
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„Fontos kérdés, hogy vajon mit szólna mindehhez a társadalom, hiszen a magyarok
többsége nem pártolja a romák integrálására irányuló törekvéseket”
A fenti megjegyzésnek fájó valóságtartalma van, magam is osztozom e súlyos
tapasztalatban, éppen ezért tartom lényegesnek az ezirányú szemléletváltoztató
koncepciót. Erre később kitérek a dolgozatomban.
„Négy kiválasztott faluban közel azonos tempóban haladnék az oktatással, hogy a
szinkron meglegyen. Fontos, hogy az RFI a saját folyamata közben reflektáljon az
ottani tapasztalatokra, a diákok eredményeire. Lényeges, hogy érzékenyen figyeljen a
személyiségükre, ne csak egy precíz tanmenetet próbáljon ráhúzni minden csoportra.”
Kádas Judit (ELTE Szociális munka szak): Az én Roma Filmiskolám
„Bár sikertelen kísérlet történt már a helyi családsegítők, gyermekjóléti szakemberek
bevonására, én újból megpróbálkoznék ezzel, mert talán nem az ötlet rossz, csak pont
azok az emberek nem voltak alkalmasak arra, hogy pozitívan járuljanak hozzá az
iskola céljainak megvalósításához.”
Fenti idézet egy nagyon fontos tapasztalatra hivatkozik. Akciókutatásaink során
személyesen találkoztunk olyan szociális munkással, akinek szinte nagyobb szüksége
lett volna külső segítségre, mint azoknak a klienseknek, akiknek a támogatása lett
volna az ő feladata.
„Ha lenne arra mód, hogy a Roma Filmiskolát képzésként ismerjék el, ami az
elvégzése után még esetleg egy papírt is adhatna a résztvevőknek, az szerintem
növelné a támogatottságát és a részvételi kedvet.”
Ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert az RFI lényege éppen nem az, hogy
filmkészítői képesítést nyújtson – tehát nem egy konkrét szakma képzésére
vállalkozunk – hanem a képességek fejlesztése, a munkakultúra átadása, amihez
viszont semmi szükség „papírra”.
„Az is nagyon fontos lenne, hogy a képzést munkavégzésként ismerjék el, és így
biztosított időszaknak minősüljön, hogy számíthasson a munkanélküli segély
megítélésénél.”
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„Fontos lenne hangsúlyozni, hogy az a különbség a Roma Filmiskola és más filmes
projektek között, hogy a mi célunk nem a kreativitásuk növelése, hanem a hiányzó
munkakultúra átadása. A filmkészítés sajátos varázsa miatt, ha ezt egy szociális
projektként fogjuk fel (amihez állami vagy civil támogatás is járul), akkor kitűnően
alkalmas arra, hogy a bevont személyek negatív tapasztalatait pozitívba fordítsa. Ami
például a közmunka végzéséről nem mondható el, hiszen az büntetéshez kapcsolódik,
és így ösztönzőnek, semmiképp sem nevezhető.”
„Én arra gondoltam, hogy kibővítve az eredeti koncepciót, gyerekes családokat is
invitálnék,

külön

a

gyerekekre

szabott

programokkal.

Ezt

egy

kibővített

gyermekfelügyeletként képzelem el, aminek az lenne a célja, hogy az is részt vehessen
a Roma Filmiskola előadásain, aki nem tudja a gyermekeit másra bízni, és emellett a
gyerekek is kapjanak valamit, ami hatással lehet majd az iskolás, és később felnőtt
életükre.”
Gábor Zsuzsa (ELTE szociálpszichológia szak): Az én roma filmiskolám
2009-ben kezdődtek azok a programjaink, amelyekben filmkészítést alkalmaztunk
szociális területen. Ezek a programok az Agóra Családsegítő Alapítvány szervezeti
keretében, helyileg pedig a Rákospalotai Javítóintézetben, a Botfai Javítóintézetben és
a VII. kerületben, a Gyermekjóléti Szolgálat Hetedhét Éjszakai Sportklubjában és az
Erzsébetvárosi Közösségi Házban zajlottak, ahol korábban már használták a filmezést,
mint szociálpedagógiai eszközt. Módszertani választásunkat az indokolta, hogy a
filmezés egy olyan tevékenység, ami nagyon vonzó a fiatalok számára, a mai technikai
fejlettség mellett nem ritka, hogy már van is valamilyen élményük mozgóképek
készítésében. Nagy valószínűséggel a legkülönbözőbb képességű emberek lelhetnek
meg benne egy-egy területet, amiben kibontakozhatnak, örömet találhatnak valamely
alkotó folyamatában. Az elkészült alkotások terjeszthetők és további csoportokat elérő,
üzenetközvetítő hatással bírnak.


a csoport tevékenysége, témája maximálisan épüljön a résztvevők által hozott
témákra,



a csoport vezetése legyen demokratikus, a csoport által hozott szabályokra,
normákra épülő,
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a csoportvezető maradjon objektív, legjobb ha nem dolgozik nevelőként vagy
valamilyen más státuszban az intézményben,



senki részéről ne hangozzon el értékelés a másik munkájával kapcsolatban, a
visszajelzések legyenek mindig énközpontúak,



a csoportvezető legyen támogató erő mindenki számára,



a problémákat ne söpörjük a szőnyeg alá, ne akarjunk bizonyos nehézségekről,
helyzetekről nem tudomást venni, hanem ezekkel foglalkozzunk, ha kell, akkor
kérjünk külső segítséget.

„A filmművészet terápiás alkalmazása eddig gyakrabban a filmalkotások passzív,
befogadásánál

megrekedt.

Az

alkotásokat

elemző,

saját

pszichés

világgal

összekapcsoló formája volt elterjedt. A filmkészítés pedagógiai alkalmazása egyes
Nyugat-Európai országokban, Amerikában és Kanadában már nem számít
ritkaságnak. Kifejezetten terápiás alkalmazásának módszertana viszont kidolgozatlan.”
„Mindenfajta nevelő tevékenység alapvető célkitűzése, hogy a diákokban olyan
személyiségvonásokat

és

olyan

tevékenységek

végzésére

való

készségeket,

jártasságokat alakítsanak ki, melyek a társadalmi elvárásoknak megfelelő, a fiatal
saját szándékából, önállóan, autonóm módon irányított magatartást eredményeznek
és konstruktív életvezetéshez vezetnek.”
„A tanulási motiváció érdemjegyközpontú formáját projektünkben felváltja a
tevékenység önmagából fakadó öröme, a saját produktum létrehozására irányuló, a
közösség számára történő értékteremtés motivációja, a kontroll szerepét pedig a
közösség veszi át az egyszemélyes kontrollt gyakorló pedagógustól.”
„Az ember életében adódó problémahelyzetek nagy része megfelelő kommunikációs
stratégiák

alkalmazásával

megoldhatók,

korrigálhatók,

ezért

tűnik

nagyon

hasznosnak, ha a diákokkal filmekről beszélgetünk és ambicionáljuk őket, hogy a
látott filmeket elemezzék. Nem azért, mert filmesztétákat akarunk képezni, hanem
hogy át tudják adni a gondolataikat, fejlesszék a beszédkészségüket.”
„A csoportmunka során a résztvevők olyan szociális készségeket (tolerancia, egymás
elfogadása, meghallgatása, együttműködés, vezetés, vezetők követése, asszertív
érdekérvényesítés, saját értékek megmutatása) gyakorolnak, melyek mindennapi
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életükben, tanulmányaik során és később a munka világában is nélkülözhetetlenek
lesznek.”
Jancsó Dániel Tamás (BKF – Mozgóképművész Szak): Gondolatok a „Tíz év
múlva” c. filmről
„Hátrányának érzem, hogy konkrét kitörési lehetőséget nem ad. A képzés inkább a
hozzáálláson segít, mint inkább gyakorlatias dolgokra tanít, amikkel később
piacképes tudást szerezhetnének a roma fiatalok. Az iskola programját elvégzett
fiatalokban felmerül az igény az élhetőbb élet iránt de, hogy ezt hogyan érhetik el,
ahhoz már nem kapnak segítséget. Ha nekem kellene megszerveznem egy Roma
Filmiskolát akkor biztosan valamilyen kooperációra törekednék egy nagyobb
intézménnyel mint például a Snétberger Központ.”
Fenti bekezdésben leírtak szerint a hallgató talán nem fedezte még fel, hogy az általa
„hozzáállás”-nak nevezett tudás (kompetencia) fejlesztése alapvető feltétele annak,
hogy a programba bevont fiatalok a későbbiekben megtanulhassák az úgynevezett
„gyakorlatias” dolgokat. A Snétberger Központtal való együttműködés viszont
nagyon jó ötlet, annál is inkább, mivel ők az év jelentős részében nem használják az
alsóörsi ingatlant, ami alkalmas lenne az RFI befogadására.
Kovács Tímea (ELTE Szociális munka szak): A Roma Filmiskola, mint az
integráció egyik eszköze
„Ha fejlődnek, akkor látják, hogy többre képesek, mint amit eredetileg gondoltak
volna. …Az élményt megjegyzik, újra és újra előhívhatják, és a későbbiekben
meríthetnek belőle erőt; szocializációs rutinra tehetnek szert”
"Ha egyszer az a program célja, hogy a roma fiatalok társadalmi integrációját segítse,
akkor miért kell őket romaként kezelni? …ha olyan környezetben lennének, ahol roma
és nem roma fiatalok egyaránt vannak, akkor nem lenne az erre való törekvés
hasznosabb?”
A fenti bekezdésben megfogalmazott vélemény számomra is dilemmát okozott, ezért
a gyakorlatban természetesen nem teszünk különbséget, ha a jelentkezők között éppen
nem roma származásúak is vannak. Mégis, a pozitív diszkrimináció szellemében
helyesnek tartom, hogy a megnevezésben használjuk a „roma” szót. Megjegyzem,
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hogy a programban persze nem kezeljük romaként a fiatalokat. Őket állástalan, s
részben képzetlen, mélyszegénységben, kistelepülésen, szegregáltan élő fiataloknak
tekintjük, akikben megfogalmazódott az igény arra, hogy szakítsanak a sorsukkal és
az öngondoskodás jegyében energiát fektessenek a képzésükbe.
„Véleményem szerint a hátrányos helyzetűeken kellene segíteni, úgy általában, nem
kell különbséget tenni a nemzetiségek, kisebbségek között, mert az csak további
ellentéteket szülhet.”
Nyeste Eszter (ELTE Szociális munkás szak): Az én Roma Filmiskolám…
A tábor kezdetére szituációs játékokat javasol. Bővebben ennek jótékony hatásairól és
a konkrét feladatokról: Pat Brander-Carmen Cardenas-Juan de Vincente Abad-Rui
Gomes-Mark Taylor: „Te is más vagy, te sem vagy más” Képzők könyve. Második,
átdolgozott kiadás. Homonatura, 2006. 205 p.) Szerepjátékok – pl. eljátszanak egy
állásinterjút. Fontosnak tartja, hogy időközönként felkeresse a résztvevőket egy
csapat (havonta, negyedévente). Írja, hogy kellenek partnerek; alapítványok,
pályázatok, állami támogatások. Szerinte nagyon jó a program, mert végig őszinte
figyelmet kapnak a gyerekek. Ugyanakkor problémának érzi, hogy a végén”…újra
magukra maradnak a problémáikkal. Olyan, mintha becsapták volna őket egy kicsit.”
Ez is egy nagyon fontos, gyakran felmerülő kérdés. Szociális szakemberek álláspontja
szerint nem igaz, hogy a külső segítő programok befejeztével a kliensek még
mélyebbre zuhannak vissza, mint a kiinduló helyzetük volt. Ellenkezőleg: minden
szakember abban ért egyet, hogy a „mozaikos” támogatási programok is sokat
jelentenek, tartósan beépülnek a támogatott emberek életébe, szokásaiba. Azzal
ugyanis, hogy megismernek és gyakorolnak egy másfajta, adott esetben magasabb
nívójú életstratégiát, amelynek megismerik a jó tulajdonságait, megteremtődik az
igényük is egy magasabb színvonalú és jobban szervezett életvezetésre.
Bodzsár Krisztina (BKF Mozgóképművész szak): Cím nélkül
„Lehet, hogy anyagi helyzetük nem tudná megteremteni számukra azt a körülményt,
hogy egy rendes filmes iskolába járjanak, ezért kellett létrehozni egy olyan intézményt,
amely igazodik szociális helyzetükhöz.”
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„Magyarországon azonban jellemző a rasszizmus a roma származásúak felé,
amelynek a legnagyobb buzdítója maga a média.”
„Számomra viszont kissé „hasztalannak” is tűnik ez a kezdeményezés. Ahelyett, hogy
filmezést tanítunk nekik, jobb lenne, ha más lehetőséget nyújtanánk számukra, hiszen
a filmkészítés alapjaival nem mennek sokra az életben…”
Nagyon fontos példa arra, hogy néhányan – szerencsére kevesen - milyen alapvetően
értették félre a program sokszor ismertetett célkitűzéseit. Számomra ez a megjegyzés
azzal a keserű, de lényeges tapasztalattal jár, hogy minden közösségben – egyetemi
csoportban – vannak olyanok, akiknek az átlagosnál több ismétlésre, vagy akár
személyes konzultációra van szükségük ahhoz, hogy a számunkra evidensnek gondolt
alapgondolatokkal tisztában legyenek.
Ezek után került sor az első olyan oktatási projektre, amelynek fő célja volt a
gyakorlatban tesztelni a modell működését, ezen belül is legfőképpen azt, hogy az
általam képzett hallgatók a helyembe lépve önálló trénerként tudnak-e hatékonyak
lenni. Megkezdődött tehát a program „személytelenítése”.
3.3 Személyesség és személytelenítés mint a fenntarthatóság egyik feltétele
Látszólag ellentmondásnak tűnhet, hogy dolgozatom elején a személyesség
jelentőségéről, míg most éppen ennek ellenkezőjéről írok. Meghatározó tapasztalat,
hogy a filmes alkotó, de minden művész, a személyes hitelét, sajátos stílusát
együttesen használja a kreatív munkájában. Nagyon hasonló ehhez a tanári szerep,
amely szintén erősen támaszkodik a személyességre. Alapvető kérdésként merül fel,
hogy mennyire autentikus és meggyőző, mennyire empatikus és egyben karizmatikus
a katedrán álló személy. Épp ennyire fontos a személyes stílus, az egyéni értékrend
felmutatása a szociális munkás esetében is, akitől alapvetően érzékenységet,
szolidaritást, partnerséget és segítő attitűdöt várunk el.
Ha a Roma Filmiskola alapítójaként szabad most egyes szám első személyben néhány
gondolatot írnom, remélem még érthetőbbé válik, miért tartom fontosnak, hogy minél
előbb megszülessen az a módszertan, ami már nem igényli egy ember személyes
részvételét, hanem sztenderdizált formában, megismételhetővé, fenntarthatóvá válik, s
tulajdonképpen függetlenedik a létrehozójától; önálló életet él.
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Korábban is szóba került, hogy az oktatók képzésében milyen fontos az emberi,
szakmai hitelesség. Ennek megteremtése és megőrzése a modell egyik kulcskérdése,
bár ez nyilván minden iskolai programban rendkívül fontos és evidens. Abban a
sajátos adottságokkal rendelkező kulturális közegben, a magyargéci cigánysoron, ahol
a Roma Filmiskola első modellje megvalósult, a legelső és legfontosabb feladatunk az
volt, hogy a még kísérleti fázisban lévő program iránt felkeltsük a fiatalok
érdeklődését, megteremtsük annak a feltételeit, hogy fontosnak és főleg hasznosnak
érezzék, ha ide járnak. Mivel ekkor még semmilyen referenciát nem tudtunk
felmutatni annak bizonyítására, hogy a velünk töltött idő valóban sorsfordító hatású
lehet az életükben, egyetlen rendelkezésre álló eszközként a saját korábbi munkáimat
használtam.
Ugyanakkor persze tisztában voltam azzal, hogy filmjeim felsorolása, szakmai utam,
az értékrendem ismertetése önmagában nem sokat fog jelenteni azoknak a 10 - és 28
év közötti, kínzó szegénységben és alávetettségben élő fiataloknak, akikből az iskola
növendékeit verbuváltuk. Tudtam, hogy sem a filmek, sem a fesztivál díjak, sem a
komoly presztízst szerzett korábbi tanítványaim nem jelentenek kézzelfogható
garanciát arra, hogy nekik – a kultúrából és a társadalom szinte minden szegletéből
kiszorult, reményvesztett ifjú cigányoknak - bármi hasznosat tud adni, ha a napjaikat
mostantól egy filmes iskolában töltik. Úgy határoztam tehát, – már csak az idő
rövidsége miatt is - hogy a lehető legnyíltabb kommunikációt választom, és a magam
részéről megteszek mindent a velük való partneri viszony megteremtéséért.
Kapcsolatomat a romagyerekekkel az őszinteség, a szigorú következetesség és az
egyre kialakuló barátság jellemezte.
Számomra éppen ez volt az egyik legizgalmasabb része az akciókutatásnak, hiszen
azelőtt álltunk, hogy a korábbi tapasztalataim és az elméleti felkészülésem
eredményei konkrét gyakorlati vizsgát tesznek a terepen. Ekkor kellett kiderülnie,
vajon elnyerjük-e a roma fiatalok bizalmát, képesek leszünk-e hitelesen érvelni a
program előnyei mellett és rávenni őket arra, hogy szabadidejükben, térítés nélkül,
konkrét ígéretek nélkül részt vegyenek egy szellemileg megterhelő, időigényes
munkában.
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A módszertan fejlesztés során azóta végiggondoltam azt is, milyen egyéb személyes
feltételei vannak ebben a közegben a diák-tanár közötti bizalmi kapcsolatnak. Mi
minden az, amit érdemes a leendő oktatóknak figyelembe venniük, ha hasonló
feladatra vállalkoznak. Az én elhatározásom az volt, hogy röviden ismertetem a
kalandokban, tévutakban, drámai helyzetekben, kudarcokban és sikerekben bővelkedő
pályámat: a gyerekkoromat, mely a külvárosban kezdődött görög menekültek,
szegény proletárok, veszélyes kis bűnözők társaságában, és amelyet – egy holokauszt
túlélő fiaként – szerencsém volt a kisebbséghez való tartozás felemelő érzésével
kezdenem, s amelyet benépesített a hatvanas évek mindenféle furcsa népe; akik ’56
után itt maradtak, akik nem mentek el, akik visszajöttek. Aztán egy gyerekszínész
élete a Filmgyárban, majd az egykori zsidó gimnázium, ahová nagyapám és apám is
járt, a fotós iskola, az underground zene, a Színművészeti. A regény, ami a
legnagyobb hatással volt az írói ambícióimra, Konrád György: A látogató.
Szóba kerültek a dokumentumfilmek: szegényekről, cigányokról, vesztesekről;
másféle hősökről. És persze nem maradhattak ki a számomra legfontosabb értékek,
mint a világnézetem legfőbb elemei: szabadság, állatvédelem, emberi jogok és
demokrácia. Mindezekről azonban nem kellett fárasztó előadásokat tartanom, csak a
filmlistát úgy összeállítani, hogy abból a fent említett értékeket képviselő ember
portréja kirajzolódjon. Meg kell jegyeznem, hogy a már hivatkozott MA dolgozatban
is ismertetett filmtörténeti törzsanyag mellett „szabadidős programként” szerepeltek
azok a művek – részben saját filmjeim, részben a gondolkodásomra erős hatást tett
alkotások – melyekkel a fentieket illusztrálni tudtam.
Cséplő Gyuri – dokumentumfilm – Schiffer Pál (1978)
Cigányok – dokumentumfilm – Salamon András (1990)
Bruno vándorlásai – játékfilm – Werner Herzog (1977)
Egy vidám nap a szeméttelepen – dokumentumfilm – Salamon András (1993)
A félelem megeszi a lelket – játékfilm – Rainer Werner Fassbinder (1973)
Elveszett család – dokumentumfilm – Salamon András (1994)
Könyvekről is sokat beszélgettem a gyerekekkel, mert hamar világossá vált, hogy
ezen a téren hatalmas deficitekkel rendelkeznek. Nem csupán azért, mert kimaradtak
az alapvető irodalmi művek az életükből, hanem azért is, mert soha senki nem
próbálta még csak elhitetni sem velük, hogy egy könyv örömet okozhat.
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Megpróbáltam ezeket a súlyos hiányokat azzal pótolni, hogy olyan regényhősöket
választok, akik korban, társadalmi státuszban, élethelyzetben közel vannak a
magyargéci fiatalokhoz, így jutottam el Momo-hoz, Émile Ajar: Előttem az élet című
regényének főhőséhez, akiről így ír a Magvető Kiadó az ismertetőben:
„A regény főhőse egy arab kisfiú, Momo, aki a társadalom perifériájára szorult
négerek, arabok, zsidók mozgalmas, de nélkülözésekkel teli életét éli. Szüleit nem
ismeri, egy idős zsidó asszony, Rosa mama neveli, aki a hasonló sorsú gyerekek
ellátásából tartja fenn magát. Momo hamar önállósághoz szokik e furcsa
környezetben, s úgy segít magán, ahogy tud: lop, csal, vagányokkal és
prostituáltakkal barátkozik, de Rosa mamához gyengéd szeretet fűzi. Hogy e
nyomorgó, önmagának is hazudó, társadalmon kívüli réteg összetartása milyen erős,
az Rosa mama életének utolsó hónapjaiban derül ki. Mindenki összefog, hogy a beteg
öregasszony életének utolsó napjait széppé tegyék. Az igazi áldozatot Momo hozza:
elkíséri Rosa mamát titkos pincéjébe, hogy az asszony ott fejezhesse be életét.”
Ennek a regénynek az apropóján került sor arra is, hogy felkeltsem a fiatalok
érdeklődését az internet használat értelmesebb, hasznosabb lehetőségei iránt például
azzal, hogy megismerhették a szerző kalandos életét, valamint feleségét, Jean Seberget, aki a francia újhullám egyik legfontosabb filmjének, a Kifulladásignak a
főszereplője volt. Maradandó élmény volt a gyerekek életében, amikor irodalom- és
filmtörténeti kutatómunkánk közben saját maguk találtak az egymást átszövő életrajzi
szálak sűrűjében azokra a művészekre, akikről épp akkor hallottak, vagy láttak.
Hangsúlyoznom kell, hogy jelenleg olyan fiatalokról beszélek, akiknek az internet
felhasználói szokásaik nagyjából ezekre a területre koncentrálódnak: zenei videók,
játékok, vagy pornó, illetve kisebb mértékben Facebook (privát képek nézegetése).
Öröm volt látni, hogy ehhez képest magasabb rendűnek tekintették, hogy írókkal,
filmrendezőkkel és színészekkel töltjük az időnket a neten.
Noha hosszan és részletesen lehetne még sorolni azokat az eseményeket (főzés, foci,
fagyizás, privát ügyek megbeszélése), melyek a mindennapos együttlétünkben
segítettek kialakítani a bizalmi viszonyt, módszertanilag is értelmezhetően most azt
kell mondanom, hogy alapvetően az érdeklődés, a türelem és a koncentrált figyelem
jelentették a legtöbbet a Roma Filmiskola növendékeinek. Ezekből a mindannyiunk
számára természetes gesztusokból ugyanis ők szinte semmit nem kaptak korábban,
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márpedig ahhoz, hogy a saját sorsukért felelősséget vállalni képes, felnőtt emberekké
váljanak, éppen ezekre, s ezen felül az életvezetésükkel kapcsolatos stratégiai
tanácsokra van szükségük. Azok a segítők – oktatók, szociálismunkások, trénerek –
akik felismerik, hogy a kultúrától és a munkához jutás lehetőségétől elzártan élők
számára elsősorban intellektuális és emocionális támaszt kell nyújtaniuk, biztosan
számíthatnak rá, hogy klienseik életében meghatározóan fontos, felejthetetlen
emberekké válnak. Ezt a felemelő érzést magam is megkaptam a Roma Filmiskola
hallgatóitól, de már akkor tudtam, hogy az ezzel kapcsolatos felelősség is engem
terhel. Ez a kettős kötődés volna tehát a projekt személyes kalandja.
Ezek után szeretnék arról beszélni, milyen fontosnak tartom, hogy ezt a személyes
kötődést felváltsa egy másik, kevésbé közvetlen, de annál hatékonyabb pozíció.

4. A miskolctapolcai modell
A módszertan-fejlesztés legfontosabb állomásához érkeztünk 2012 nyarán, amikor a
BKF Művészeti Intézetének másodéves rendező szakos hallgatóival csatlakoztunk az
Utcaszak által szervezett miskolctapolcai színházi tábor munkájához. Az utazásunkra
közvetlenül azután került sor, hogy az önkéntes jelentkezők közül három
tanítványomat választottam, akiknek két napos, intenzív kurzust tartottam az elmúlt
félév anyagából.
A miskolctapolcai program kialakítása a magyargéci modell mintájára történik.
Miskolctapolcára 10 és 20 év közötti gyerekek érkeztek Borsodból, elsősorban
Szikszó, Encs, Csenyéte térségéből, vagyis arról a vidékről, amelyik talán a
legsúlyosabban érintett a mélyszegénység és a szegregáltság tekintetében.
Bemutatkozásként

röviden

ismertetjük

a

Roma

Filmiskola

céljait,

és

az

elképzelésünket, hogy miként kapcsolódunk be a színházi alkotótábor munkájába. Ez
a prezentáció egyidőben történik a színházi tanárok programismertetőjével, így
mindenki számára világos és átlátható, hogyan működik majd együtt a két művészeti
projekt.
Az előzetes megbeszélések szerint alakultak az események Miskolctapolcán, ahol a
növendékeim teljesen önállóan, de természetesen folyamatosan konzultálva dolgoztak,
mint a Roma Filmiskola első trénerei. A második modell kísérlet Miskolctapolcán is
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filmvetítésekkel és a filmek elemzésével kezdődött. A szűkös időkorlátok miatt most
összesen három filmet választhattunk.
Az első a német újhullám egyik kiemelkedő alkotása, Werner Herzog: Stroszek
(Bruno vándorlásai) 1977-es filmje több ok miatt is jó választásnak tűnt. Egyrészt,
mert az azóta világhírűvé vált rendező sosem tanult filmrendezést, tehát személyében
jó példát találtunk a tehetség erőteljes megnyilvánulására, az önkifejezés eredetiségére.
A másik ok a főszereplő, egy Bruno Schleinstein nevű utcazenész, akit Herzog
véletlenül fedezett fel az utcán, és akinek a különös személyisége olyan erősen ihlette
meg, hogy ennek hatására két nap alatt írta meg a Stroszek forgatókönyvét. A
harmadik és legfőbb ok, hogy ez a film az egyik legpontosabb elbeszélés a magányról,
a számkivetettségről, a társadalom, sőt a világ peremén élők összetartozásáról.
A második film ezúttal is a 2007-es Tell Your Children (Meséld el). Nagyon
kíváncsiak voltunk, hogy a Magyargécben tapasztalt nézői reakciókhoz hasonlóak
lesznek-e a mostaniak.
A film fogadtatása kissé eltérő volt a Magyargécben tapasztalható reakciókhoz képest.
Tény, hogy iskolázottabb, kicsit idősebb korosztály nézte a filmet, s ezáltal mélyebb,
pontosabb ismereteik voltak a holokausztról, s általában is a történelemről, ezen belül
a második világháborúról. Néhányukra így is felkavaróan hatottak a képsorok, de
senki nem hagyta el a termet, csendben végignézték a filmet. Fontosnak találtuk, hogy
a fiatal nézők észrevették azt a néhány másodperces részletet, amiben a nyilasok a
gyilkosságok előtt még kifosztják áldozataikat. Ez ugyanis olyan momentum a
filmben, aminek az értékelésével adósok maradtak a történészek és a történelem
tanárok.
A harmadik film Fábri Zoltán: Ötödik pecsét című alkotása 1976-ból.
Jóllehet, a filmek egymástól nagyon eltérő műfajt, tematikát, kultúrát, korszakot
képviseltek, mégis összekötötte őket az egyik alapvető és örök emberi konfliktus:
amikor a méltóságunkat, a morális alapállásunkat kérdőjelezi meg valamilyen
szélsőséges társadalmi, vagy történelmi válsághelyzet. A hallgatóim számára nem volt
könnyű feladat a három film utáni beszélgetések moderálása, hiszen a résztvevő
fiatalok többsége – pontosan úgy, mint Magyargécben – életében először került olyan
helyzetbe, hogy egy műalkotást elemezve, az ábrázolt drámai konfliktusokat
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értelmezve végülis saját magáról, a számára fontos értékekről, a tapasztalatairól és a
megfigyeléseiről kellett beszélnie.
Ifjú nézőinknek nem voltak tehát bőséges eszközeik – fogalmi, verbális apparátusuk,
tájékozottságuk -, hogy az egyébként pontosan értelmezett filmek drámai
fordulópontjait a beszélgetésben összekapcsolják a saját életük konfliktus helyzeteivel,
vagy éppen a sorsfordító döntéseikkel.
Ennek ellenére a filmvetítések után, az összegző beszélgetések végén közösen
megállapíthattuk, hogy a program első része sikeres volt. „Kimeneti eredményként”
tudtuk elkönyvelni, hogy a fiatalok minden film esetében megtalálták az életükre
reflektáló, az övékkel azonos problémákat, vagyis kiderült számukra, hogy nem olyan
félelmetes dolog filmklasszikusokat, művészfilmeket nézni, hiszen – bármilyen
közhelyesen hangzik - minden igazán jó film, jó műalkotás az úgynevezett örök
emberi problémákról szól. A borsodi roma fiatalok többségének életében ez valóban
revelatív felismerés.
A program első részének legfontosabb feladata tehát, hogy megpróbáljuk a befogadói
reflexeket megváltoztatni; feloldani a rossz élményekből adódó, és mindenfajta
tanulás iránt tapasztalható ellenállásokat. Meg kell mutatnunk, el kell magyaráznunk,
hogy a modernkori életünk nélkülözhetetlen része a mindennapokban való, legalább
alapszintű tájékozottság, valamint, hogy az életünk minőségét alapvetően befolyásoló
tényező a művészetekben való minimális jártasság. Ha csak egy ilyen rövidre szabott
oktatási program keretein belül is, de meg kell próbálnunk barátságosabbá tenni a
romagyerekek már-már ösztönös tartózkodását mindenféle intézményi kultúrával
kapcsolatban.
A programnak ebben a szakaszában az érzékenyítést és az alkotó munkához való
szoktatást is kiemelten fontosnak tekintettük. Érzékenyítést a filmek világa iránt, ami
alapvetően a fiatalok érdeklődésének felkeltését jelentette. Vonzóvá tenni magát a
médiumot, a műfajt, a benne rejlő lehetőségekkel együtt. A munkához szoktatás –
munkakultúra átadás – egy kényesebb területe az együttműködésnek. A legfontosabb
tapasztalatom, hogy mindenképpen érdemes elkerülni a munkakultúra hiányával
kapcsolatos expressis verbis megfogalmazásokat, mert egyáltalán nem inspiráló azzal
szembesülniük a fiataloknak, hogy milyen alapvető képességeik hiányoznak és nem
lelkesítő az sem, ha állandóan a hátrányos helyzetükre, a esélytelenségükre
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emlékeztetjük őket. Célravezetőbb, ha definíciós beszélgetések, hosszadalmas
előadások helyett azonnal a lényegre térve megkezdjük a gyakorlati filmkészítésre
való felkészülést, s ezáltal szinte észrevétlenül bevonjuk őket az alkotó munkába.
4.1 Train the trainer – elméleti összefoglaló a gyakorlati munka megkezdése
előtt
A módszertan fontos része, hogy menet közben is figyelnünk kell arra, vajon a
résztvevők – trénekek, hallgatók, munkatársak, önkéntes segítők – ugyanazt
gondolják-e a közös munka részletéről, céljairól, eszközeiről. Egyáltalán nem evidens,
hogy egy meglehetősen sok szereplős, bonyolult szerkezetű és még az akciókutatás
fázisában lévő, kísérleti program valamennyi munkatársa mindvégig mindenről
azonosan vélekedik, mindenben egyetért. Épp ezért tűnik fontosnak, hogy – legalább
a definíciók szintjén – tisztázzuk az alapelveket. Nem találhattam volna pontosabb és
hitelesebb forrást, mint a Schilling Árpáddal készült, nagyon nagy publicitást kapott
interjút, mely válaszként született Demján Sándornak a művészet-pedagógia hasznát,
létjogosultságát megkérdőjelező nyilatkozatára. Ebben Schilling Árpád nagyon
pontosan fogalmazza meg pedagógiai elveit, melyek – anélkül, hogy valaha
konzultáltunk volna – szinte közvetlen rokonságban vannak az RFI által
megfogalmazott célokkal, módszerekkel. Ez az oka, hogy most a szokásosnál
bővebben idézek az említett írásból.
Részletek Schilling Árpád művészet-pedagógiai gondolataiból
„Magam sem gondolom, hogy a művészeti oktatás hagyományos formájában akár
csak a művész-szakemberképzésen keresztül is képes volna növelni az ország
versenyképességét. Azonban pusztán a rossz módszertanok ténye még nem elégséges
bizonyítéka annak, hogy a művészetek eszköztára és a pedagógiai gyakorlatok
együttese ne tudna segíteni a szakmai kompetenciák elsajátításában, s ezen keresztül
akár a munkanélküliség leküzdésében is.
A művészet ugyanis nem más, mint ötletgazdagság és szabálykövetés egymásra hatása,
fejlődés és örökség kettőssége, ösztönös anarchizmus és hagyománytisztelő
akadémikusság elegye, vagyis két látszólag egymásnak ellentmondó attitűd
egyensúlya. Ebben az értelemben a művészeti tevékenység rokon minden olyan
munkavégzéssel, amelyben egyedi, saját megoldásokra épp úgy szükségünk lehet, mint
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a tanult, elsajátított gyakorlatokra. A helyesen alkalmazott művészet-pedagógia egy
ezek közül a módszertanok közül. Az a fiatal, aki megéli az alkotás örömét és a tudás
becsületét, az minden kétséget kizáróan kedvelni fogja a versenyhelyzeteket, vagy
legalábbis nem fog rettegni azoktól.
A művészet-pedagógia nem a művészet oktatása, vagyis nem a művészek képzése,
hanem olyan nevelési módszer, amely a legfrissebb művészet eredményeit ötvözi a
korszerű (konstruktív) pedagógia eszköztárával. A művészet ebben az esetben nem cél,
hanem eszköz. Vagyis nem az a cél, hogy a diákból művész vagy múzeumba, színházba
járó felnőtt váljék, hanem egy olyan érett személyiség, amely képes kezelni az egyéni
érvényesülésével és a közösségbe való beilleszkedésével együtt járó természetes
kihívásokat.
A szakemberség egyik sajátos összetevője az önbecsülés. Ha nem tartom magam sokra,
ha nem tudom magamról elképzelni, hogy az, amihez értek, az mások számára értéket
képvisel, akkor nem gondolom azt sem, hogy én egy szakember vagyok. A másik
összetevő az elismerés megtapasztalása. A társadalmunk épp attól szenved, hogy sem
a szakmai tudásnak, sem a kreativitásnak nincs meg a kellő becsülete.”22
Módszertani munkánk szempontjából kitűnő időzítés volt ezeknek a gondolatoknak a
megbeszélése, főként azért, mert egy nagyon jelentős, nemzetközileg is elismert
színházi alkotótól származnak, és mivel éppen egy színházi tábor programjába
illesztett filmpedagógiai kurzus kezdetén voltunk.
4.2 Motiválás, megerősítés, értékelés; a módszertan kulcsfogalmai
Ahogy korábban írtam, munkánk első fázisa mindenképp sikeres volt, hiszen
felkeltettük a hallgatók érdeklődését egy addig ismeretlen terület iránt, segítettünk
együtt

felfedezni

a

látott

filmek

és

az

életük

fontos

kérdései

közötti

párhuzamosságokat, kapcsolatokat, s ezáltal kedvük támadt, hogy megpróbálják
filmben megfogalmazni az őket érintő, legfontosabb kérdéseket. Az újdonság az volt,
hogy ezt az időigényes, de hatékony „ráhangoló technikát” az RFI-módszert már
ismerő filmes hallgatók önállóan alkalmazták a terepen.

22

Részletek Schilling Árpád: A művészekre semmi szükség? Schilling Árpád megmondja c. cikkéből
http://hvg.hu/panorama/20110502_muveszet_oktatas_schilling
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Eljött tehát az ideje, hogy a kellő motiváltság megteremtése után a hallgatóim
elindítsák a műhelymunka következő fázisát, a filmötletek megbeszélését. Ennek a
kurzusnak a tematikája, felépítése ismerős volt a trénerek számára, hiszen a
korábbiakban – három féléven át – maguk is tanulták, gyakorolták ezt a módszert a
saját ötleteikkel kapcsolatban. Az egy hetes időkeret miatt a filmtervfejlesztésre
összesen két nap időnk volt, tehát mindenkit arra kértünk, hogy a közös
megbeszélésre legfeljebb egy, már viszonylag átgondolt ötlettel jöjjön. A filmötletek
ismertetése során engem is meglepett, hogy a gyerekek szinte valamennyien a
társadalmi problémák valamelyikét érintő gondolatokkal érkeztek. A rövid
prezentációk után szavazással választottuk ki a legígéretesebb ötletet, ami egy
izgalmas keveréke volt egy műfaji- és egy dokumentumfilmnek.
A szerzője, Musa Noémi 20 éves borsodi lány, egy táncfilm formájában, szavak
nélkül akart elmesélni egy éles konfliktushelyzetet két szembenálló csoport között.
Minden szempontból a legjobbnak tűnt ez a választás, így azonnal nekiláttunk a közös
filmtervfejlesztésnek. Pontosan úgy jártunk el, azt a technológiát követtük, mint a
professzionális filmgyártásban; szinopszist és forgatókönyvet kellett írnia a csapatnak.
Még a szavazás előtt megállapodtunk abban, hogy – függetlenül a nyertes személyétől
– mindenki részt vesz valamennyi munkafázisban, sajátjának tekintve a készítendő
filmet. A szinopszis írás tehát csapatmunkában kezdődött el, természetesen a filmes
hallgatók szakmai segítségével.
Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy ezen a téren járatlan fiatalok hogyan tudnak
értelmezni és megoldani egy ilyen feladatot, ráadásul ennyire szűkre szabott időben.
Azt a tapasztalatomat tudom erre elmondani, amit Magyargécben, a nagyon nehéz
körülmények között élő gyerekekkel való közös munkában szereztem és aminek az
eredménye a Tíz év múlva című film volt. A szociális szakmában dolgozók számára
evidens, számomra annak idején felfedezés értékű volt, hogy a megerősítés
(empowerment), vagy köznapibb szóval élve a bizalom, mennyire hatékony eszköz,
ha eredményt akarunk elérni. Felfedezni valakiben a képességet, felkelteni benne az
önkifejezésre való igényt, bíztatni arra, hogy gondolkozzon és dolgozzon, majd végül
- őt felnőtt embernek tekintve -, a munkáját megillető, támogató, de kritikus
figyelemben részesíteni; meggyőződésem szerint ezeknek az energiáknak az
összessége akár a legrövidebb időn belül is látványos eredményeket hozhat. Ezzel
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összefüggésben lényegesnek tartom - különösen, ha filmkészítésről beszélünk -, hogy
ezt a szakmát megfosszuk a (szerintem) feleslegesen ráaggatott, misztifikáló,
fontoskodó tartalmaktól és közelítsünk inkább természetesen a filmhez úgy, mint egy
megtanítható, elsajátítható mesterséghez.
A rövidtávon is látványos eredményeket produkáló filmoktatás másik, ugyanilyen
fontos feltétele az önkifejezés iránti belső igény felkeltése. Természetesen ez sem
megy könnyen azoknál, akiknek még ehhez közelítő élményeik sincsenek. A
magyargéci és a miskolctapolcai gyakorlat során többféle módot is találtunk, hogy a
hallgatókat indirekt eszközökkel rávezessük az alkotás, az önkifejezés izgalmára.
Az egyik a jó példák lehetősége. Ez azt jelenti, hogy az oktatók, trénerek,
munkatársak részletesen és tárgyszerűen beszélnek azokról az élményeikről, amikben
szerepe volt a művészi munkának. Ez semmiképpen nem anekdotázást jelent, hanem
nagyon is konkrét, az aktuális projekthez logikailag kapcsolható szakmai
beszámolókat. Itt komoly szerepe van annak, ha rövidebb filmekkel, filmrészletekkel
tudjuk alátámasztani a mondottakat.
A másik lehetőség – ahogy Miskolctapolcán is történt -, hogy a kurzus elején arra
kérjük a fiatalokat, beszéljenek az őket, vagy környezetüket érintő, szerintük
legfontosabb társadalmi kérdésekről és arról, hogy ezekre a film, mint médium,
milyen válaszokat adhatna. A beszélgetést moderálva, s részben irányítva is a trénerek
közvetett módon segítik a hallgatók saját felismeréseit, saját következtetéseit, míg
végül ezek már elvezetnek a konkrét ötlet megfogalmazásához, hogy közösen
hozzanak létre egy társadalmi témájú kisfilmet.
A táncfilm szinopszisát tehát közösen kezdték el írni a fiatalok. Először az elképzelt,
öt perc hosszúságú film szerkezetét, legfontosabb dramaturgiai pontjait, a legfőbb
karaktereket tisztázták. A megírásnál fontos szempont volt a megvalósíthatóság;
mindenképp azt tűztük ki célul, hogy a kurzus végén egy leforgatott filmünk legyen,
aminek legalább a musztereit együtt tudjuk átnézni.
A filmtervfejlesztés következő fázisait - helyszín keresés, zene választás, szereposztás,
és végül a forgatás menetrendjének meghatározása – végig az együttesen meghozott
döntések rendszerében végeztük, de abban is megállapodtunk, hogy az előkészületi
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munkák után, a forgatás megkezdésekor a közösen kinevezett rendezőt tekintjük a
csapatkapitánynak, akinek mindannyian segítünk, hogy közös tervet a „saját rendezői
koncepciója” alapján készítse el.
A kész szinopszis, a kiválasztott helyszínek és az elkészített szereposztás birtokában
megkezdtük a forgatókönyv megírását. Ehhez a trénerek segítségével motívumfotókat
készítettek a gyerekek, majd a szereplőkkel mozgáspróbákat tartottak, s ezek
tapasztalatából már kialakult a cselekményvázlat is, ami a közvetlen előzménye a
forgatókönyvnek.
Mielőtt a forgatást elkezdtük volna, a kész forgatókönyvet elolvastuk mindannyian és
tartottunk egy utolsó dramaturgiai megbeszélést, hogy az összes, még létező
problémát, megoldandó feladatot áttekintsük. Ezután megírtuk a gyártási tervet, majd
a „shooting draft” elkészítése előtt beiktattunk egy alkalmat, amikor táncfilmeket
néztünk közösen. A megtekintett filmek: West Side Story (1961), Carmen (1983) és
You Got Served/Utcai tánc (2004).
Azt elemeztük, hogy milyen dramaturgiai és technikai sajátosságai vannak ezeknek a
filmeknek. Melyik történetet milyen eszközökkel mesélik el. Hogyan lehet a
mozgással érzelmeket, indulatokat kifejezni és hogyan lehet a koreográfiát a
kameramozgásokkal együtt kidolgozni. Az Utcaszak társulat két táncterapeutájával,
Csontos Zoltánnal és Lipka Péterrel együttműködve részletesen kidolgoztuk a film
üzenetét megjelenítő mozdulatsorokat és az ehhez illeszkedő kamerapozíciókat.
Röviden áttekintettük a műfaj sajátosságait, amik közül számunkra a plánozás (a
beállítások egy-egy képre való felosztása) volt a legfontosabb.
A forgatásra kétszer hat óra időnk volt, ezalatt kellett felvenni a 7 percesre tervezett
filmet, amiben 10-10 szereplőt kellett mozgatnia a rendezőnek. Ez mindenképp
nagyon kemény feladat egy olyan csapatnak, amelyikben mindenki gyakorlatlan és a
külső segítők (a tanítványaim) is először próbálják magukat a filmoktató szerepében.
Sokat jelentett az Utcaszak tanárainak közreműködése, akik segítettek megszervezni,
hogy minden alkotó, minden szereplő és munkatárs intenzíven és koncentráltan
dolgozzon a projekten.
Az egy hetes kurzus végén még arra maradt időnk, hogy a forgatás után egy teljes
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napot musztereljünk és közösen szelektáljuk meg a jó-és rossz felvételeket,
kialakítsuk a film végső szerkezeti felépítését, megbeszéljük a dramaturgiai
csomópontokat, a zenehasználatot. A táborozás vége miatt az ifjú alkotók a
Budapesten végzett utómunkában csak úgy tudnak részt venni, hogy az elővágás
állapotában – szerkezetkészen, de még a finomra vágás, hangkeverés, feliratozás előtt
– elküldjük a filmet, majd írásban és egy skype-konferencia beiktatásával tartunk
konzultációt a további lépésekről.
Egy hónappal később a 2012-es Sziget Fesztiválon a gyerekek élőben is bemutatják a
filmhez készített koreográfiát, amit az Open Society Institute Roma Inclusion
Programjának vezetői, és az USA Budapesti Nagykövetségének kultúrával és
esélyegyenlőséggel foglalkozó munkatársai is megnéznek, így alkalmunk nyílik a
közös munkánkról, a Roma Filmiskola eddigi eredményeiről, terveiről beszélgetni.
Ugyanekkor közösen megnézzük a már majdnem kész táncfilmet, majd a filmes
hallgatók vezetésével a borsodi gyerekekkel felelevenítjük a már elhangzott
alapgondolatokat, miszerint az RFI alapvető célja nem a filmrendezőképzés, hanem a
készségfejlesztés, a munkakultúra átadás.
Itt is szeretném hangsúlyozni; az összes, jelenleg létező felzárkóztató program és
művészetpedagógiai kísérlet, kreativitásfejlesztő kurzus mellett - bár alapvetően más
utakon járva - az RFI legmarkánsabban a munkához jutás egyik lehetséges módjáról
beszél, és arról, hogy ennek a módszernek a taníthatóságát éppen a filmoktatás
eszközrendszerével lehet nagyon gyorsan elérni.
Talán ezt az esélyt látta meg Eleni Kounalakis asszony, az USA Budapesti
Nagykövete, amikor a Civil Aktivitásért járó díjat 2013-ban a Roma Filmiskola és a
vele együttműködő Utcaszak csapatának adományozta.

5. Visszacsatolások és reflexiók
Munkám legelejétől fogva fontosnak tartottam, hogy az elgondolásaim, koncepcióim,
tevékenységem folyamatosan kapjanak visszajelzéseket, pozitív-negatív kritikákat. E
fejezet születése is ennek kapcsán jött létre, ahol ezek különböző részekre bontva,
kronológia szerint, alfejezetek szerint csoportosítva vannak bemutatva.
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5.1 Magyargéc után
5.1.1

Az iskola által elért eredmények a segítő szemével

A Filmiskola eredményei közül elsősorban az egyénekre gyakorolt hatását szeretném
kiemelni. A Filmiskola két legaktívabb, és valószínűleg emiatt a programból legtöbbet
profitáló tagja a 28 éves Pityke és a 16 éves Roland voltak. A program rájuk gyakorolt
hatásáról így nyilatkozott a vele készített interjúmban Holczer Veronika, a SZGYEP
önkéntese, aki „civilben” építészhallgató Budapesten:23
„Pitykén nagyon nagy fejlődést tapasztaltam, ő egy olyan ember, akire nagy hatást
tett a Filmiskola… Érezhető volt a beszélgetésből, hogy mennyire hiányzik neki az a
kultúra vagy minőség amit oda vittünk – vagy odavitt ez az iskola – hogy ez mennyire
hiányzik onnan.
…Ő felismerte még az ottlétünk alatt, hogy felelős a társaiért, elkezdett nekik
közösségi programokat csinálni, gondoskodott róluk, önkéntesen segített nekik és
felismerte, hogy mennyire fontos a közösség, ami ott abszolút nem evidencia.
…Ő oda jutott el, hogy meg tudja fogalmazni: mennyire hiányzik neki mindaz, amit
odavittünk.”
„Roliban mindig is szerettem, hogy hatalmas önbizalma van, ami nagyon nagyban
segített abban, hogy őt ki lehetett bontakoztatni: a rajzolásban, a filmezésben, de még
a filmelemzésben is abszolút siker volt, hogy az ő kreatív ötletei megfogalmazódtak és
ez iszonyú jól hatott a többiekre is.”
„Én az elején nagyon szkeptikus voltam, azt hittem, hogy egyáltalán nem fogja
érdekelni a magyargéci fiatal romákat, hogy egy pesti filmrendező hogyan ábrázolja
az ő világukat. Tartottam attól, hogy a televíziókból áradó vizuális nyelv, amin ők
felnőnek, nem teszi lehetővé, hogy egy dokumentumfilm cizelláltságát és finomságát
felfogják és a helyén tudják értékelni. (…) Ehhez képest, legnagyobb meglepetésemre
az történt, hogy őket, akik még művészfilmet sohasem láttak, a legnemesebb
értelemben megérintette a filmvetítések és az azt követő beszélgetések élménye. Úgy
látszik, felkeltett bennük egy korábban nem létezett igényt a minőségre, a valódi
érzelmekre és az ábrázolás magasabb nívójára.”

23

Részletek a SZGYEP önkéntesével, Holczer Veronika építészhallgatóval készített interjúmból
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5.1.2

Az iskola által elért eredmények a résztvevők szemével 24

Milyen volt az élet Magyargécben a Filmiskola előtt?
Pityke: Egy szóval? Unalom. Semmi. Én elvagyok a focival, meg edzéseket tartok, az
nekem az életem, de mondjuk ezzel pénzt keresni itt egyáltalán nem lehet. Lejövünk
ide a megállóba, van aki piázik, én nem piázok csak nagyon ritkán… Itt Gécbe,
mondom: semmi az égadta világon azon az egyszem bolton kívül nincsen. Szóval mink
örülünk minden olyannak, hogy na valakinek például eszébe jutott, hogy itt legyen
számítógép szoba, legalább a filmeket, a zenéket le tudjuk tölteni, megnézni. Ennyi.
Roli: Jó volt, csak az egyetlen, amit én nem szeretek, az a veszekedés, meg hogy
folyton a pénzről veszekednek. Mintha nem lenne semmi más az életben, csak a segély,
kocsma, kölcsön, és megint a segély…
Arnold: Jó volt. Nincs munka, az a baj. Nem tudok többet mondani ennél. Nekem jó
volt.
Misi: Jó volt, csak jó lenne, ha nem ebben az utcában laknánk. Nincs fürdőszobánk se,
nincs egy asztal, ahol leülhetek tanulni. Mindenki mondja, hogy tanuljak, de szerintem
így nem lehet még tanulni se. Nekem ez a legrosszabb, meg amit a Roli is mondott, ez
a veszekedés. És ugyanúgy, ahogy a többiek is mondják, az is baj, hogy mindig
unatkozunk, vagy esetleg a foci. Semmi mást nem lehet csinálni.
Hasznos volt-e számodra a Filmiskola?
Pityke: Nekem nagyon érdekes volt, pedig egyáltalán nem hittem benne az elején.
Mondtam is, hogy ha hoznak jó filmeket, arra eljövök szívesen, de aztán láttam, hogy
itt teljesen másról lesz szó. Hogy nekem miben volt hasznos? Megmondjam?
Szerintem abban, hogy kaptunk mindig feladatot és megtanultunk rendesen filmet
nézni, megtanultuk azt, hogy egymásra figyeljünk és kitaláljunk valamit. …ez így
összefogott bennünket, és lett egy olyan kis társaságunk, akikre a többiek is egy idő
után már felnéztek.
…Most ezek után például én sokkal többet elhiszek magamról és nem úgy, hogy
beképzelt lettem, vagy nagy lenne az arcom, érted. Hanem úgy, hogy egyszerűen bízok
24

Részletek a magyargéci Roma Filmiskola programban részt vett diákokkal készített interjúkból; a
szöveg teljes terjedelemben megtalálható Salamon András MA dolgozatában
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magamba’ és nem fogok attól parázni, hogy elmegyek egy munkahelyre, vagy
elmegyek külföldre edzősködni, vagy Pestre, vagy Tarjánba. És kérdezhetnek bármit,
mert tudom, hogy mindent meg lehet tanulni, csak az elején nehéz. Én élveztem, és ezt
most nem azért mondom, mert neked mondom, More. Így van, ahogy mondom. Ennyi.
Roli: …És én ebből az állandó idegbeteg üvöltözésből bekerültem egy olyan helyre,
ahol megkérdezik tőlem, hogy mi a véleményem erről a filmről, meg arról a képről. Ez
olyan teljesen más viselkedés. Az, hogy csendben meghallgatjuk, hogy a másik mit
mond és nem akarjuk a fejét leordítani azonnal, hanem figyelünk rá.
Arnold: Nekem hasznos. Szeretem. Mit mondjak még? Tőlem csinálhatunk máskor is
ilyen filmet.
5.2 A doktori tanulmány találkozása szakértőkkel
Doktori tanulmányom a készítése közben a szigorlati védés alkalmával már
találkozott különböző szakemberekkel. Az

ekkor kapott kérdések részben

gondolatébresztők voltak, illetve egy nagyon jó alkalom arra, hogy a program
mindkét irányból (filmes és szociológiai) nagyító alá kerüljön. Ezért tartom fontosnak,
hogy végleges munkám tartalmazzon az itt elhangzott kérdésekből, kritikai
észrevételekből és azokra adott válaszokból.
Dr. Hegyesi Gábor, szociológus
Kérdés: A „Roma Filmiskola” mindkét szava mögötti koncepcióra szeretnék
rákérdezni: Ez valóban csak romáknak szerveződő program? S ha egy nem roma diák
jelentkezne? Nem félrevezető a filmiskola megnevezés? Hiszen bevallottan nem
filmrendező képzés a célja!
Válasz: Természetesen a nem roma diákot sincsenek kizárva a programból, ahogy már
az első alkalommal is volt nem cigány, illetve félcigány gyerek. Tekintettel azonban
arra, hogy a mélyszegénység, az iskolázatlanság és a társadalmi szegregáció együttes
hatása 99 százalékban a romákat érinti, úgy tartottuk helyesnek, ha a névválasztás
kifejezi azt a szándékunkat, hogy pozitív diszkriminációban részesítsük a rászorulókat.
Valóban, az egyik legfontosabb állításunk, hogy határozottan nem ígérünk filmes
karriert, nem keltünk ezzel kapcsolatos hamis illúziókat. Mégis pontosnak tűnik a
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megnevezés, hiszen a módszer lényege a filmre – filmoktatásra, filmkészítésre – épül.
A filmet választottuk – mert ehhez értünk – olyan eszközként, amely a legrövidebb
időn belül képes, szinte azonnali sikerélményt nyújtani, s ezáltal a legjobban
használható az „empowerment” elérésére.
Kérdés: Hogyan érvelne, milyen módon védené meg szerző a módszert egy következő,
elképzelt, de létező kritikus szociológusi véleménnyel szemben: „Mit ér ez az egész
erőfeszítés, amikor a romák helyzete társadalmi okok miatt olyan, amilyen? Az
előítéleteket nem lehet egyéni úton feloldani, munkát nem lehet attól szerezni, hogy
kamerát adok a kezükbe! Egyéni fejlesztési módon nem lehet társadalmi problémákat
megoldani! Ezt hívják „sebtapasz” szociális munkának! Ráadásul még egy kicsit be is
csapom őket, hiszen egy kis ideig fénybe kerülnek, utána pedig visszazuhannak a
valóság hideg – rideg rendszerébe, ami akkor már sokkal jobban fáj.”
Válasz: A társadalmi okok megváltoztathatóak. Az előítéletek feloldása alapvetően a
pozitív példák segítségével lehetséges. Munkát pedig éppen nem kamerával a kézben
fognak kapni az érintettek, hanem azáltal, hogy - a kamera segítségével – elsajátítják a
foglalkoztatottsághoz szükséges legfontosabb képességeket, s ezen belül is kiemelten
a munkakultúrát.
Egyéni fejlesztési módon nem lehet társadalmi problémákat megoldani, éppen ezért
gondolkodunk a Roma Filmiskola intézményesítésében.
Amikor „kis időre a fénybe kerülnek”, olyan elementáris élményeket szereznek,
amelyek a tapasztalatunk szerint mélyreható és tartós változásokat képesek előidézni.
Ezzel kapcsolatban a legfontosabb állításunk, hogy a filmiskolában létrehozott
produkciók revelatív munkatapasztalatot adnak a hallgatóknak; olyan fiataloknak,
akiknek az életében mindeddig a munkához kizárólag frusztrációk kötődtek.
Természetesen létezik az a hatás, amiről a kérdés szól: a program végeztével
néhányan, akár többen is visszazuhannak, sőt közben is van lemorzsolódás, feladás.
Ezzel együtt statisztikailag is alá tudjuk támasztani az állításunkat, miszerint ez a
modell képes megerősíteni a munkakeresők legfontosabb képességeit, s ezáltal
növelni az esélyeiket a munkaerőpiacon.
Kérdés: Mit gondol a szerző a közvetlen a szakemberek – diákok alkotta rendszeren
kívüli világról, mint a sikert akadályozni - elősegíteni – fenntartani - és legjobb
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esetben fejleszteni képes társadalmi feltételrendszerről? Mit kell tenni ahhoz, hogy el
tudjon indulni a program? S mi mindent kellene ahhoz biztosítani, hogy ha a program
sikeresen lezárult, az eredmények ne tűnjenek el viszonylag gyorsan?
Válasz: Nagyon ellentmondásosnak, kissé kilátástalannak és főleg teljes mértékben
logikátlannak érzékelem azt a környezetet, amiben a létrehozni kívánt iskoláról
gondolkodunk. Részletesen beszélek a dolgozatban azokról a törekvésekről, amiket
évek óta – politikai rendszereken átívelően - sokadmagammal igyekszünk,
igyekeztünk megvalósítani, sikertelenül. Mind a korábbi kormány szociálpolitikai
felelőseivel, mind pedig a jelenlegi kormány felzárkóztatásért felelős tisztviselőivel
kerestem, kerestük a kapcsolatot annak érdekében, hogy az RFI intézményesülhessen.
Korábbi projekt terveinket – Restart, A mi emberünk – és a jelenlegi tervet is
megpróbáltuk a döntéshozók számára prezentálni; sikertelenül. Ugyanakkor komoly
aktivitást fejtünk ki azért, hogy az úgynevezett NGO-k – OSI, Erste Fundation,
Norvég Alap, s egyéb civil szervezetek figyelmét felkeltsük a projekt iránt. Úgy látom,
hogy az RFI színvonalas megvalósításához mindenképp egy „match funding” lehetne
a jó megoldás, mely keretet adna az közpénzek és a civil források egybetereléséhez.
Ahhoz, hogy a program elinduljon, mindenképp egy olyan szervezetre van szükség,
aki vállalja a szükséges források megszerzését elősegítő pályázati munkát. Úgy tűnik
azonban, hogy már eleve ehhez is egy viszonylag tőkeerős szervezet kell, hiszen akár
évekig tartó folyamatról beszélünk.
Nagyon jó példa a Snétberger Ferenc által kezdeményezett zenei tábor, aminek az
elindításához sikerült a legnagyobb finanszírozókat megtalálni. Tapasztalatom szerint
ezt a sikeres fund raising-munkát egy producer-manager szellemiségű, motivált,
elkötelezett ember tudja megvalósítani. Ő a kulcsa ennek a programnak.
Nem túl jó fejlemény e tekintetben az, hogy az OSI legújabb támogatási policy-je
értelmében épp most szüntették meg az „Art and Culture” programot, mellyel
gyakorlatilag

kizárták

annak

a

lehetőségét,

hogy

a

miénkhez

hasonló

kezdeményezések elindulhassanak.
Miklauzic Bence, filmrendező
Kérdés: Milyen tulajdonságai miatt tűnik a film, mint fenomén, különösen
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alkalmasnak arra, hogy eszközként használjuk fel a kompetencia-fejlesztés,
munkakultúra-átadás folyamatában?
Válasz: Elsősorban a szinte azonnali sikerélményt nyújtó, s ezáltal megerősítő
funkciója az, ami miatt ebben bízunk. Az empowerment biztosítása abban a körben,
ahol

az

RFI-t

alkalmazni

szeretnénk,

talán

a

legfontosabb

pedagógiai,

szociálpszichológiai eszköz. Azok a gyerekek, akik a RFI hallgatói voltak, vagy
lesznek, abban mindenképp sorsközösségben vannak, hogy a munkához fűződő
tapasztalataik nagyon rosszak. Szinte csak frusztrációt éltek át korábban. A munka
eddig kényszer volt, megalázó és cseppet sem kreatív tevékenység. A filmkészítésben
teljesen mást tapasztalnak. A kis részfeladatokkal kapcsolatos egyéni felelősség, a
csapatmunka szellemisége, a nélkülözhetetlenség – mindezek az élmények egy film
készítése során mindennaposak. A filmkészítés egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy
koordinálja a több szakmában, többféle képességet, készséget felmutató a
munkatársakat. A másik nagy előnye a filmkészítésnek, hogy belső struktúrája úgy
épül fel, hogy szinte minden területen mesterek és tanítványok dolgoznak együtt. A
tanítványok akár a teljesen kezdő szintről indulva is fontossá tudják tenni magukat,
pusztán azzal, ha pontosak, precízek. Ugyanakkor kétségtelen tény az is, hogy
mindenki számára felemelő érzés egy műalkotás létrehozásában dolgozni, bármilyen
kis részfeladattal is. Ezt a tulajdonságot, ahogy „elkapja”, berántja a stáb minden
tagját a film – rendkívül hatékonynak érzem abban a körben, ahol éppen erre van
szükség: hogy évek, évtizedek óta hatástalan nevelő munka után, s a felzárkóztatásra
elherdált milliárdok után végre biztosíthassunk valami olyan közeget, ahol
kézzelfoghatóan megtörténik a munkához kapcsolódó siker élménye.
Kérdés: A program fejlesztés során felmerülő esetleges kudarcok, tévutak tanulságai
milyen módon épülnek be a módszertan fejlesztésébe?
Válasz: Egyik legfontosabb tapasztalatunk a lemorzsolódás ténye. Sokkal jobb lenne,
ha a jelentkezők közül mindenki annyira motivált és kitartó lenne, hogy menet közben
nem adja fel, de látnunk kell itt a realitásokat. Ezek a gyerekek már saját maguk kell
gondoskodjanak a megélhetésükről. Bármilyen alkalmi munka előbbre való egy
iskolai elfoglaltságnál, ez természetes. Erre az lehetne az egyetlen érvényes válasz, ha
legalább egy csekély ösztöndíjat kaphatnának a hallgatók.
Komoly tanulságokat könyvelhetünk el a program szervezésével kapcsolatban is. Az
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egyik legfontosabb, hogy 30 napnál rövidebb idő alatt biztosan nem lehet minőségi
munkát végezni, hiszen a filmvetítések, a filmek elemzése, az elméleti oktatás, a
forgatókönyvi munkák, a készítendő film előkészületi munkái, s egyáltalán; az
összeszoktatás, a ráhangolás, a nélkülözhetetlen szabadidős programok mind-mind
időigényesek.

A magyargéci modell után megvalósított miskolctapolcai program

során – ahol mindössze egy hetet tölthettünk a gyerekekkel – meggyőződhettünk arról,
hogy így csak a felszínt érinthetjük. Érdekesek lehetünk, felkelthetjük a gyerekek
kíváncsiságát, de inkább csalódást okoz ez a fajta sietség és az előkészítés hiánya.
A harmadik, s talán legfontosabb negatív tapasztalat az utánpótlás-képzéssel
kapcsolatos. A dolgozatban részletesen írok az ELTE és a BKF hallgatóival való
munkámról. Mindkét esetben előfordult, hogy az órarend nem adott kellő
lehetőségeket az elmélyült módszertan-fejlesztésre. Sokkal több elméleti alapozás,
sokkal több filmvetítés, és legalább minimális terepgyakorlat lett volna szükséges
ahhoz, hogy a szemeszter végén azt mondhassuk; kiképzett trénekeret delegálhatunk a
következő RFI programba. Ennek a megváltoztatása mindenképp fontos feltétele a
minőségi pedagógiai munkának.
5.3 A Roma Filmiskola találkozása szakértőkkel
A Roma Filmiskola gondolata kapcsán megkerestem neves szakembereket, akik egy
interjú keretén belül mesélik el, mit gondolnak a témáról. Ezek az interjúk kizárólag a
doktori értekezés számára készültek, 2013 augusztusában. A videó-interjúk teljes
terjedelemben a mellékletben található cd-n megtekinthetőek.
Ferge Zsuzsa, akadémikus:
Járt a Petőfi utcában, ahol egy szobában nyolcan élnek és víz vagy van, vagy nincs, és
a budi vagy használható vagy sem, és a patkány ott sétál a budi és a lakás között. Nem
nagyon érdemes tovább beszélni. Amióta maga a filmet csinálta, a helyzet sokkal,
sokkal rosszabb lett anyagilag is. A gyerekek éhesek és rosszul is tápláltak és így
tovább. Az iskolai viszonyok olyanok, amilyenek, ahol a gyerekeket általában nem
szeretik és ők sem szeretik az iskolát. Semmiféle reményük nem lehet. 16 éves korban
vége a tankötelezettségnek és most már annyi reményük sincs, mint eddig volt nekünk
velük kapcsolatban, hogy valahogy tovább lehet őket lökdösni az úton. Ők nem
szeretnek iskolába járni – mért is szeressenek, hiszen az iskola nem ad nekik semmit,
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nem szereti őket. Hogy mi kéne ahhoz, hogy úgy nőjenek fel, hogy önbizalmuk van és
tudjanak valamit... hát egy másik világ kellene, most a kérdés az, hogy ebből a másik
világból, ha csak néhány mozaikot tudunk megcsinálni, akkor az hasznos lehet-e. Ha
én nem hinnék abban, hogy a mozaikoknak is van értelmük, akkor nagyon sok
mindent nem csináltunk volna mi sem. A mozaikoknak azonban persze, hogy csak
akkor van értelmül – mozaikok alatt most azt értem, hogy valaki valamilyen
erőfeszítéssel megpróbálja azt a törődést, azt a fejlesztést, azt a szeretetet, azt az új
kapcsolatrendszert megadni ezeknek a gyerekeknek, akinek ilyesmiben nem volt
részük, vagy amit nem ismernek, vagy ami kell ahhoz, hogy egy társadalom elfogadja
őket, aminek a teljes jogú tagjai lehessenek – lehet, hogy egy-egy mozaik ehhez
hozzásegít, de csak akkor, hogyha a végén azért itt össztársadalmi mozgások is
vannak. Nélkülözhetetlennek tartok egy picit több érzelmi stabilitást, mint amit ezek a
gyerekek általában kapnak - ezt fontosnak tartanám azért, hogy egy kicsit jobban
felkészüljenek a reményre, ha majd lesz... Mindenféle kísérletek, amik ezeket a
gyerekeket meg akarják érinteni érzelmileg, értelmileg és törődésileg, azok
segíthetnek. Hogy mi hiányzik nekik legjobban? A biztonság és a remény. Ezt nem
tudja nekik nyújtani. De valamilyen pici én-erősítést, azt talán el lehet érni ilyen
mozaik-kísérletekkel. Mindenki tudja, hogy amikor volt munka, akkor a cigányok
többsége dolgozott. De a gyárak bezártak és ez katasztrófa volt nekik. Egész biztos,
hogy mind többen lesznek olyanok, akik elszoknak a munkától, mert a munka nem
létezik, mint reális alternatíva. Mi is az, hogy sikerélmény? Tény, hogy ezeket a
gyerekeket az életük első percétől fogva minden intézmény megfosztja attól, hogy
úgy érezhessék, jól csináltam valamit, sikeres vagyok, fontos vagyok, ez biztos. Ezt
az élményt valahogy vissza kéne adni nekik mégis, hogy legyen olyan élményük, ami
sikerélmény, hogy ők kellenek, ők fontosak. Hogy ez tartósan tud-e hatni, én ezt nem
tudom megmondani. De ha valahol egyszer van egy ilyen élmény, akkor azt hiszem,
hogy az már számít.
Kecskés Éva, szociális munkás:
Ezeknek a gyerekeknek már semennyi önbizalmuk sincs. Az ő méltóságuknak, a
személyiségüknek a tiszteletbentartása – hogy finom legyek – nem gyakorlat. Ők
alattvalóként, hatodosztályú állampolgárként élik az életüket. Majdnem mindegy,
hogy milyen eszközzel, milyen módszerrel érjük el, hogy ezek a fiatalok egy picit
felemelik a fejüket, hogy tudjanak önmagukról, hogy erősödjön az önbizalmuk. Mint
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ahogy például Magyargécen is történt, hogy kiderült, mindenki véleménye ellenére ők
megértik a művészfilmeket, hogy ha értő emberrel tudnak erről beszélgetni. Azt
gondolom, hogy erre más művészeti ág is képes, de a film az nagyon látványos és
nagyon nagyon sokat ad nekik az a tudás, amivel ki lehet állni. Láttam őket, ahogy
felvitted őket bármelyik színpadra, ahol levetítették a vizsgafilmjüket. Azzal
egyetértek, hogy ennek a programnak is be kell ágyazódnia ahhoz, hogy hosszú távon
is sikeres legyen. Ugyancsak fontos lenne, hogy legyen egy szoros utánkövetés, hogy
legyen ennek a programnak ott, abban a csoportban egy folytatása és akkor ennek a
hatása nem öt perc. Különben azzal a véleménnyel nem értek egyet, miszerint ezzel a
programmal csak öt percre felemeled őket és aztán visszazuhannak még mélyebbre.
Ugyanoda nem zuhannak vissza. Ezt láttam. És ha most úgy tűnik, hogy a fiatalok
ugyanazt a semmit csinálják, mint a Roma Filmiskola előtt, az sem igaz, mert azt a
„semmit” is másképp csinálja már. Szerintem a Roma Filmiskolának nem az a dolga,
hogy utána ottmaradjon „szociáliskodni”, inkább az lehet a dolga, hogy a tanárok a
legjobb tudásuk szerint oktassanak, te pedig tovább add és kineveljél olyanokat, akik
ezt folytatják és terjesztik minél szélesebb körben. Az összes többi része, az a
szociális szakmának a dolga.
Orsós Éva, esélyegyenlőségi szakértő:
Nekem nagyon régen meggyőződésem, hogy Magyarország sorsa és az, hogy mi fog
történni azokkal az emberekkel, akik mélyszegénységben élnek, az összekapcsolódik,
összefonódik. Ezen belül is kiemelten fontos, hogy mi fog történni a gyerekekkel.

6. Hazai és külföldi példák
Amióta az RFI programfejlesztésén, illetve módszertani leírásán dolgozom,
folyamatosan kerestem azokat a hazai- és külföldi kísérleteket, vagy gyakorlatokat,
amikből meríthetnék a továbbfejlesztés során, vagy amely kezdeményezések
lehetőséget adnának magyar, illetve nemzetközi kooperációra. Természetesen sok
olyan programot találtam, amelyek a kiindulási pontjukban, vagy a módszereikben, de
akár a céljaikban is hasonlítottak a mi koncepciónk egyes elemeire. Olyan elképzelést
azonban sem itthon, sem külföldön nem találtam, amelyik egyszerre a kiindulásnál, az
eszközök szintjén és ugyanakkor a célkitűzéseiben – tehát meghatározó pontokon –
mutatna rokonságot az RFI-vel. Mégis lényegesnek tartom, hogy a szellemiségében,
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megoldásaiban legközelebbi példákat röviden ismertessem, mert a fejlesztő munkám
során mindezek és a hasonló modellek hatottak rám, legalább annyiban, hogy
megerősítettek a további munka hasznosságában és abban, hogy a fiatal cigányok
integrációját

alapvetően

az

oktatással,

személyiségfejlesztéssel,

lelki

megerősítésükkel és az innovatív szociális eszközökkel lehet megoldani.
Utcaszak (Utcaszínházi Alkotóközösség)
A Simon Balázs színházrendező által vezetett Utcaszak színházpedagógiai
módszerének legnagyobb erénye, hogy különböző térségekben olyan személyes
kapcsolatokat teremtenek a helyi roma szervezetekkel és családokkal, hogy az újabb
programjaik alkalmával már visszatérő barátként, együttműködő partnerként fogadják
őket, s ezáltal a munkájuk valóban beágyazódik a helyi felzárkóztató programok
rendszerébe. A művészeti munkának ez a fajta, a partnerségre építő módszere –
véleményem szerint – a legerősebb záloga a sikernek.
Az Utcaszak által fejlesztett metódus tehát pontosan arra a problémára ad jó
választ, hogy mi történik akkor, ha „elmennek a művészek”. Ők azt találták ki,
hogy visszajönnek, hogy a gyerekek számíthatnak rájuk. A legfontosabbat találták ki,
amitől

a

szociális

munka

és

a

művészet

kapcsolata

valóban

sikeres

lehet: együttműködés, partnerség és bizalom.
Csereháti Roma Önsegítő Egyesület
A Csereháti Roma Önsegítő Egyesület és az Utcaszínházi Alkotóközösség három éve
tartó együttműködésének első közös vállalkozása ez a hosszú távú, több fázisból álló,
tehetség-kutató és védelmező, fejlesztő program, amely kulturálisan hátrányos
helyzetű 10-14 éves csereháti fiatalok számára kívánja biztosítani a rendszeres,
kreatív színházi munkán keresztül olyan alapvető életbeli készségek elsajátítását, mint
a jelen- vagy készenlét, az összpontosítás, a tudatosan tervezett cselekvés, a képzelet
és gondolat irányítása, a test és elme együtt munkája, a szorongások, gátlások
felismerése, az érzelmek ki- és bekapcsolódása, a páros és közösségi kapcsolatok
kezelése, a szabálykövetés és a közösségi kommunikáció.25

25

forrás: http://specstreet.wordpress.com/muhely/peremvidek/
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Az ózdi Hétes telepen Bódis Kriszta filmes programja
Évek óta dolgozik Bódis Kriszta író, dokumentumfilmes, pszichológus a hétes telepi
romagyerekekkel. Kreativitásfejlesztő filmes programuk lényege az önkifejezés
szerepe a gyerekek személyiségének megerősítésében. Évek óta jelen vannak az
integrációs modellkísérletek terepén a gyerek által készített kisfilmekkel, irodalmi
feldolgozásokkal.

Nagyon

fontos

példa

a

művészet

és

szociális

munka

együttműködésére. Legfontosabb erénye a hosszú távú, partnerségen alapuló
kooperáció.
Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány
Sosem volt még Magyarországon akkora igény a társadalmi gondolkodás
megváltozására, annak fejlődésére, mint napjainkban. Többek között ez az igény hívta
életre az UCCU alapítványt. A civil kezdeményezés célja, hogy lehetőséget teremtsen
a találkozásra és a dialógusra roma és nem roma fiatalok között. Reméljük, hogy ez a
lehetőség tágítja a fiatalok gondolkodását, és egyúttal csökkenti a diszkriminatív,
előítéletes gondolkodást. A program lényege, hogy középiskoláknak kínálunk az
informális oktatás módszereire épülő, 90 perces, a roma társadalommal kapcsolatos
oktatási programokat. Ezeket a foglalkozásokat roma fiatalok tartják, önkéntes alapon.
Az UCCU alapítvány munkájának egyik legfontosabb eleme a személyesség és az
interakció. Az élesben történő oktatási programokat megelőzően a projekthez
csatlakozó roma fiatalok részt vesznek egy felkészítő tréningen, ahol elsajátíthatják az
informális oktatás módszereit, valamint egyéb szükséges technikákat és tartalmakat
tanulhatnak meg.26
Fifteen
Kissé távoli példa, de érdemes megemlíteni Jamie Oliver sztárszakács „Fifteen”
elnevezésű jótékony oktatási projektjét, amely munkanélküli fiatalok iskolázásával és
integrációjával foglalkozik, mégpedig azzal a koncepcióval, hogy a szakács szakmát
elsajátítva később a Fifteen étteremláncban helyezkednek el.27

26

forrás: http://uccuprojekt.wordpress.com/
forrás: http://www.jamieoliver.com/the-fifteen-apprenticeprogramme/programme/apprentice_programme )
27
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Harlem Children’s Zone – Promise Academy
A program jelmondata – bölcsőtől az egyetemig, s onnan a közösségépítésig – híven
tükrözi működésének alapfilozófiáját. A program azon a felismerésen alapul, hogy a
szegénység generációk közötti átörökítésének körkörös folyamatát a születés
pillanatában kell megbontani: az újratermelődési ciklusok megtörésének kulcsa a
gyermek. A program ma Harlem legszegényebb részén 97 utcatömböt fog át,
szolgáltatásai 15.000 gyermeket és 7.000 felnőttet érnek el. A program
eredményeként ma az óvodából iskolába kerülők között 100 százalékos az
iskolaérettségi arány; az első generációs HCZ-gyermekek közül 2009-ben 500-an
iratkoztak be egyetemre. A Szalai Júlia professzor által előkészített tanácskozás
elsődleges célja a Harlem Children's Zone program szakértői és a hasonló
kezdeményezésekben részt vevő magyar szakemberek közötti kapcsolatok és
együttműködés megteremtése. Ezenkívül felhívják a szociális programokkal
foglalkozó egyetemek és kutatóintézetek figyelmét a program lehetséges első külföldi
adaptációjára. 28 A programról beszél az alapító, Geoffry Canada a „Waiting For
Superman”

című

dokumentumfilmben;

https://www.youtube.com/watch?v=Di0-

xN6xc_w
6.1 Intézményesítés
Ferge Zsuzsa említi az RFI módszerét értékelve, hogy - noha alapvetően egyetért az
általunk képviselt célokkal és helyesli a módszerünket is - szembe kell néznünk a
ténnyel: a cigány fiatalok elveszett, vagy sosem volt biztonságérzetét a Roma
Filmiskola sem tudja pótolni, holott nekik éppen erre volna a legnagyobb szükségük.
Ezzel a felismeréssel teljes mértékben azonosulva, két év módszertanfejlesztő munka
után úgy tűnik, az RFI mielőbbi intézményesítése lehet a siker záloga.
A Snétberger Zenei Tehetség Központ

29

a legjobb hazai példa arra, milyen

hatékonyan működik egy alapvetően az RFI-hez hasonló koncepciójú modell, pusztán
azért, mert a nemzetközi együttműködés eredményeképpen sikerült kialakítani egy
korszerű, kényelmes és ezáltal vonzó művészeti bázist, amiben az egymást erősítő
oktatási programok koordinációja a mindennapi rutin részévé válik. Mindez nagyban

28
29

forrás: http://vilag.transindex.ro/?cikk=11728 )
forrás: http://www.snetbergerkozpont.hu/a-tehetseg-kozpont/misszionk-es-programunk
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elősegíti az elméleti- és gyakorlati órák szervezését, a technikai feltételek
megteremtését, a hallgatók kollégiumi elhelyezését, az állandó – és meghívott
művésztanárok elhelyezését, a vizsgákra való sikeres felkészülést.
Ennek a modellnek azonban nem ezek a legfontosabb értékei, hanem a Ferge Zsuzsa
által is említett biztonságérzet megteremtése, hiszen maga az objektum, mint egy
művészeti-oktatási bázis otthona, az állandóságot, a visszatérés esélyét, a fejlődést, a
hallgatókról való gondoskodást, az éveken át tartó szakmai munka garanciáját jelenti.
6.2 A fejlődés lehetőségei és nehézségei
A Roma Filmiskola jövőjének tervezésekor legtöbbször a Snétberger-féle intézmény
létrejöttét tanulmányozzuk, mint a legközelebbi „best practice”. Azt a modellt tehát
szinte ideálisnak tartom, hogy megteremtünk egy komoly infrastruktúrával rendelkező
oktatási intézményt, ahová 3-6 hónapos szemeszterekre érkeznek a fiatalok az ország
különböző pontjairól, de akár a határon túli településekről is. A másik, ugyancsak
működőképes modell az lehetne, hogy a tanári utánpótlás eredményeként rövidesen
létre tudunk hozni akár 5-10 olyan csapatot, amelyekben kezdő és haladó
szocmunkások, filmesek, tanárok, önkéntesek, technikusok vesznek részt, s amelyek
rövidebb, 1-3 hónapos táborokat tartanak a kiválasztott településeken.
Ahhoz

tehát,

hogy

a

Roma

Filmiskola

által

megfogalmazott

célok

megvalósulhassanak, nem csak a módszertanfejlesztés, nem csak az utánpótlásképzés,
hanem az intézmény megteremtéséhez szükséges források előteremtése is komoly
feladatot jelent. Egy iskola alapításához elengedhetetlen fund raising kifejezetten
nehéznek tűnik egy olyan gazdasági-társadalmi környezetben, ahol éppen a kultúra, s
ezen belül az oktatás általános, de mélyreható leértékelődésének vagyunk a tanúi.
Ráadásul

az

RFI

létrehozása

olyan

szakmák

és

szakpolitikai

területek

együttműködésében képzelhető csak el – romák felzárkóztatása, munkaerőpiaci
reintegráció,

gyerekszegénység

elleni

küzdelem,

művészetpedagógia,

kompetenciafejlesztés – amelyek koordinálása jelenleg messze meghaladja e dolgozat
szerzőjének lehetőségeit.
E disszertáció megírásának kezdete óta tudtam, hogy tudományos munkám
62

legfontosabb eredménye a Roma Filmiskola gyakorlati megvalósítása lenne. Sőt, már
az ezt megelőző, MA szakdolgozatomban is azt írtam, hogy nem csak az egyetemi
könyvtárnak, hanem társadalmi felhasználásra, gyakorlati célokra szánom a
munkámat. A magyargéci akciókutatás kezdete óta tisztában vagyok azzal a
felelősséggel, ami az RFI-vel kapcsolatba került fiatalokban felkeltett remények miatt
személyesen engem terhel. Ismerem a hatását a be nem váltott ígéreteknek, a
félbehagyott munkának, a következetlen és folytatás nélküli pedagógiai kísérleteknek.
Pontosan látom, hogy miközben munkakultúráról, együttműködésről, egyéni
felelősségről beszélünk, óriási a veszély, hogy a lelki-fizikai értelemben amúgy is
megtépázott állapotban lévő kisközösség tagjai újabb csalódást élhetnek át, ha
magukra hagyjuk őket az általunk felébresztett, de végül kielégítetlenül maradt
vágyaikkal.
Szakemberek visszatérő kérdése ezzel kapcsolatban, hogy a szociális munkások és
klienseik viszonyában milyen veszélyei lehetnek, ha valakit a korábbi társadalmi
státuszából a szocmunka (pedagógia) eszközeivel kiemelünk, majd az adott projekt
befejeztével olyan nagy csalódást okozunk, ami akár mélyebbre löki vissza, mint a
kiinduló helyzete volt. Éppen ezért vallom én is, hogy mindenféle szocmunka
hatékonyságának

legfontosabb

feltétele

a

fenntarthatóság,

az

intézményi

beágyazottság, a megismételhetőség.
Nagyjából látom ennek az ideális állapotnak a feltételeit: működőképes módszertan,
szükséges források biztosítása, szakember-képzés, s végül egy elkötelezett
szakemberekből álló management, amely a tervezhető működést garantálja.
Noha mindezt elég pontosan látom, mégis szembe kell néznem a lehetőségeink, vagy
a saját képességeim korlátaival. Őszintén be kell vallanom, hogy ma, 2013. augusztus
15-én nagyon csekély lehetőséget látok a Roma Filmiskola költségvetési forrásokból
finanszírozható intézményesítésére, működésének fenntarthatóságára. Nézetem
szerint ez alapvetően a magyar gazdaság teljesítőképességével, ennek következtében a
szociális-oktatási támogatásokra fordítható források szűkülésével, a cigányság
integrációjával kapcsolatos korábbi erőfeszítések hatástalanságával, valamint a
társadalmi szolidaritás hiányával függ össze. Mégis, némi reményt adhatnak azok a
támogatási források – itt alapvetően a hazai és külföldi NGO szervezetekre gondolok
– amelyek lehetőséget látnak az RFI módszerében.
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A Roma Filmiskola fejlesztése civil kezdeményezésként indult és ezt a státuszát a mai
napig megtartotta. Ez biztosítja a teljes függetlenséget, de – a magánforrásaink
kimerülésével - veszélyezteti a további fejlődés esélyét. Disszertációmat tehát
ambivalens

érzésekkel

zárom

le,

hiszen

egyfelől

úgy

érzem,

hogy

a

módszertanfejlesztés terén eljutottam egy szakmailag értékelhető szintre, míg
másfelől adós maradtam a megvalósításhoz szükséges finanszírozási koncepció
ismertetésével.

7. Összefoglalás
Az itt leírt módszertan elsődleges célcsoportja a 10-20 éves korosztály, ezen belül a
kistelepülésen, mélyszegénységben, részben szegregáltan élő gyerekek és fiatalok,
akiknek - mindenféle kulturális lehetőségtől elszakítva – alig van esélyük az
egészséges szellemi-fizikai fejlődésre, s ezáltal szinte esélytelenek a felnőttkori
társadalmi beilleszkedésre. Az ő fejlődésüket szeretné támogatni a Roma Filmiskola.
Ahhoz, hogy egészen pontosan lássuk, mi mindenben szenvednek hiányt az említett
gyerekek Magyargécben, Csenyétén, Szikszón, Encsen és még sok száz településen,
hadd idézzek néhány bekezdést az egyik legfrissebb, átfogó tanulmányból, melyet a
Magyar Tudományos Akadémia munkatársai készítettek a gyerekszegénységet
kutatva, s melyben megfogalmazzák a gyermeki szükségleteket.
Gyermeki szükségletek (idézetek Tausz Katalin tanulmányából)
A gyermekszegénység legkártékonyabb megnyilvánulási formáinak felszámolása nem
csupán morális kötelesség. Gyakorlati és megvalósítható lehetőség, mely a
gyermekekbe történő beruházással kezdődhet. Társadalmi konszenzusra van szükség,
hogy a gyermekek élete nem csupán szüleik, hanem mindannyiunk felelőssége.
Henry Murray szerint a szükségletek, és az általuk kiváltott motiváció határozza meg
a személyiséget. A pszichológiai motívumok rendszerét leírva 27 szükségletet
nevezett meg. Megkülönböztetett elsődleges, az életbennmaradást veszélyeztető, tehát
az ember élőlény voltából fakadó szükségleteket (táplálék, víz, levegő) és másodlagos,
pszichogén

(lelki)

szükségleteket

(kíváncsiság,

teljesítmény,

a

teljesítmény

elismertetése, birtoklás és a javak szerzése, tulajdonra, tartalékolás és felhalmozás,

64

alkotás és építés, dominancia illetve hatalom).30
A legszélesebb körben Abraham Maslow személyiség- és szükségletelmélete ismert.
Maslow szerint a szükségletek a cselekvések alapvető motívumai. Ő is
megkülönböztette a szükségletek különböző típusait, de azt is megpróbálta megfejteni,
hogy a különféle jellegű hiányállapotok, szükségletek megszületése, megszüntetése
milyen

rangsorolással,

szükséglet/motívum

választásokkal,

típust

különített

folyamatok
el:

fiziológiai

révén

történik.

szükségletek,

Ő

hét

biztonság

szükséglete, a valahová tartozás és szeretet szükséglete, a megbecsülés szükséglete,
kognitív jellegű szükségletek, mint a tudás, megértés, tanulás, továbbá szólt esztétikai
szükségletekről és az önmegvalósítás szükségletéről. Azt állította, hogy a
szükségletek hierarchikus rendszert alkotnak, a rangsort a szükséglet-kielégítés
kényszerítő ereje határozza meg. Az alacsonyabb szintű szükségletek kielégítése
feltétele a magasabb rendűek megvalósulásának, akkor merül fel kényszerítő erővel
egy szükséglet, ha a kategóriában előtte lévő szükséglet már kielégült. Alapvetőnek
tekintette az ember életében a fiziológiai és biztonság iránti szükségletet.31
A pszichológiai szakirodalomból tudjuk, hogy ugyan egy gyermek kapcsolatteremtő
képességét, eredményességét, habitusát számos tényező befolyásolja, de a jó családi
és más társas kapcsolatok minden szükséglet elméletben különös jelentőséggel bírnak.
A maslowi terminológiát használva társas kapcsolatok teremtik részben meg a
biztonságot, elégítik ki a valahová tartozás és szeretet szükségletét, mások által
juthatunk megbecsüléshez, tudáshoz s végezetül önismerethez, az önmegvalósítás
lehetőségéhez. Vagy Doyle és Gough koncepcióját alapul véve, a jó társas
kapcsolatok előfeltételei a mentális egészségnek (gyermekek esetében a fizikai
egészségnek is nagymértékben), s leegyszerűsítetten fogalmazva az autonómia, a
szabadság is csak társas mezőben nyerheti el jelentését.
A szükségletek kielégítetlenségéből adódó feszültségérzet káros személyiségfejlődési
következményekkel is járhat, a frusztráció, a szorongás, a félelem, a negatív énkép
éppen úgy az egészséges gyermeki létet veszélyeztető tényező, mint a szociodemográfiai jellegűek. Az egészséges pszicho-szociális fejlődés vezet a gyermekek
pszicho-szociális jólétéhez fogalomrendszerünkben, a pszichés és társadalmi deficitek

30
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Murray, H. A. (1938) Explorations in Personality. New York: Oxford University Press
Maslow, A. H. (1987) Motivation and Personality. New York: Harper and Row
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ezt károsítják meg.
Vizsgálataink

megerősítették

a

gyermekszegénységgel

foglalkozó

magyar

szociológiai szakirodalomban már feltárt összefüggéseket: a halmozott szegénység
elsősorban az alacsony iskolai végzettségű, aktív kereső nélküli, többgyermekes
valamint a roma családokban nevelkedő gyermekek osztályrésze. Az egészséges
pszichés fejlődés sérülése a legalacsonyabb jövedelmű családokban nevelkedő
gyermekek körében kissé gyakoribb. Adataink alapján a pszicho-szociális fejlődés
zavaraira utaló jelek halmozódásának kockázata a szegénység halmozódása, a
különböző dimenziókban egyszerre jelentkező szegénység esetén nő meg jelentősen.
A gyermekek szükségleteire irányuló gondolataink kifejtését természetesen nem
elsősorban a megismerés iránti vágy indokolja, hanem az, hogy miként lehetne
megalapozni a jó, mert hatékony és hatásos közbeavatkozás lehetőségét.
A gyermek joga, hogy szükségleteiket kielégítsék. Emberi jogi közelítésben a
gyermek a társadalom teljes jogú tagja, kinek nem csupán az élethez fűződnek jogai,
hanem a szabadsághoz és a boldogsághoz is; a családon belül és kívül is jár a
gyermekeknek az autonómiához és a személyes integritáshoz fűződő jog. A
gyermekkor nem valamiféle próbaidő a felnőtté válás előtt, a gyermeket is megilleti
az emberi jogok és az emberi méltóság teljessége. Ennek alkotóeleme a
társadalomban fennálló szabályok szerinti civilizált lényként való élethez fűződő jog
is. Doyle és Gough szerint vannak objektív emberi alapszükségletek és az
embereknek, így a gyermekeknek is joguk van ezek kielégítésére, s éppen ezen
mérődik meg egyik legfontosabb modern kori jogunk és szükségletünk, a szabadság
megvalósulása, kielégítettsége.32
Több mint két éve kezdődött meg az a munka, amelynek most az összefoglalásához
érkezve szeretném kiemelni, hogy a fenti tanulmány befejező mondata számomra
mindennél pontosabban fejezi ki az RFI céljait, filozófiáját, hitvallását. Mindannyiunk
jövője szempontjából tekintem drámai fontosságúnak az alávetett sorsú gyerekek és
fiatalok támogatását, alapszükségleteik kielégítését.

32

Tausz Katalin: Gyermeki szükségletek, 2006. MTA, Gyerekszegénység Elleni Program – megjelent:
www.gyerekesely.hu
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Mit adhat számukra a Roma Filmiskola? Két év tapasztalata azt mutatja, hogy a
személyes integritásuk megerősítését, a munka világában szerzett frusztrációjuk,
negatív attitűdjük megváltoztatását, új élményeket, új magatartásformákat, mint a
művészet iránti tisztelet, a munka iránti lojalitás. A közösségért érzett felelősség. Az
alkotás miatt érzett sikerélmény. Az önkifejezéshez kapcsolódó szakmai büszkeség
tapasztalata. A közös munka során átélhető fontosság, nélkülözhetetlenség méltósága.
Az RFI hallgatói azt is tapasztalhatták, hogy kreativitásuk eredményeként, az általuk
készített filmek hatására milyen mértékben változott a környezetükben élő emberek
róluk alkotott véleménye. Szeretném itt felidézni a „Tíz év múlva” ősbemutatóját,
ahogyan a mesterszakos dolgozatomban szerepelt:
„A film ősbemutatójára 2010 őszén került sor a magyargéci általános iskola
zsúfolásig megtelt tantermében. Ami a közönség érdeklődését illeti, a legnagyobb
meglepetést az okozta mindannyiunk számára, hogy – amint erre dolgozatomban
korábban utaltam – a falu lakosságának jelentős része kirekesztő módon gondolkodik
és viselkedik a romákkal szemben. Helyesebb volna úgy fogalmaznom, hogy
szemléletüket a rasszizmus és cigánygyűlölet mélyen áthatja. A premieren azonban
nem csak a helyiek voltak jelen; sokan jöttek a szomszédos Rimóc községből,
Szécsényből, Salgótarjánból is. Megjelentek a szociális szakma képviselői
Budapestről, mert addigra hozzájuk is eljutott a híre, hogy Magyargécben valami
újszerű dolog történik a cigányok felzárkóztatásával kapcsolatban. A vetítés előtti
várakozás hangulata már előre jelezte, hogy a filmet szeretettel fogadják. A film előtti
rövid köszöntés alatt egyre nőtt a feszültség, ami érthető volt, hiszen Magyargéc
történetében sohasem fordult még elő, hogy helyi lakosok, pláne a cigánysoron élő
szegények alkotásából tartottak volna bemutatót. Mire a film elindult, a közönség már
nem tudta visszatartani az érzelmeit. (Személyes élményeim között nem emlékszem
ennyire eksztatikus filmvetítésre, ahol minden jelenet és minden újabb kép a
leghevesebb reakciókat váltotta ki a nézőkből: a film közben folyamatosan tapsoltak,
néha meghatódtak, máskor sikítva nevettek.) A film befejező képsorain Arnold, a
mindenki által csak félkegyelműnek tartott fiú virágszirmokat tépked és közben azt
mondja: „Nemszeret-szeret, nemszeret-szeret...”
Ez volt az a pillanat, amikor a közönség már nem volt tekintettel a szokásokra.
Hatalmas ovációval, állva tapsolták meg a filmet. Ezután egyenként mutattam be az
alkotókat, akiket vastaps fogadott. Természetesen újra le kellett vetíteni a filmet. A
67

film alkotóin látszott a megdöbbenés: egyáltalán nem voltak felkészülve ilyen
fogadtatásra. Ahogy korábban is említettem már, ismeretlen volt számukra az élmény,
hogy őket egy közösség szeretettel és a munkájuk iránti megbecsüléssel fogadja. Ami
történt, sokkal több volt annál, mint amire számíthattunk. A közönségben és az
alkotókban mélyen elfedett érzelmek szabadultak fel. A tapsviharban és ujjongásban
zavartan álldogáló diákok nem pontosan értették, hogy mi történik velük. Kívülről
azonban jól látszott, hogy életükben először érezték meg a méltóság élményét.
Hősökké váltak, de nem úgy, mint a bulvármédia sztárjai, hanem saját tehetségük és
szorgalmuk által. Az örömkönnyek és a visító lelkesedés csak kiemelte annak a
szomorúságát, hogy az egyik alkotó nem akart bejönni a vetítésre, nem akarta látni a
filmet, nem akart meghajolni sem. Később kiderült, hogy szégyelli a rossz, piszkos
ruháját. Eljöttek viszont azok is, akik menet közben hagyták el az iskolát; rajtuk is
látható volt a keserűség. Most tudatosult bennük, hogy milyen élményből maradtak
ki.”33

8. Epilógus
Mestereimmel, munkatársaimmal, tanítványaimmal együtt több mint két évet
töltöttem el azért, hogy e disszertáció végén az olvasó úgy érezze, választ kapott a
nullhipotézisemben megfogalmazott kérdésre: alkalmazható-e az itt leírt filmoktatási
módszertan a hátrányos helyzetűek kompetenciafejlesztésére, és ha igen, akkor ez a
tudás továbbadható-e, tanítható-e a Roma Filmiskola által megfogalmazott célok
elérésének érdekében.
Remélem, hogy e filmes módszertani leírásban sikerült hatásosan érvelnem a cigány
fiatalok speciális taníttatásával kapcsolatos ambícióim mellett. Remélem azt is, hogy a
leírt élmények és tapasztalatok segíthetik azok munkáját, akik csatlakozni kívánnak a
Roma Filmiskola célkitűzéseihez.
Szerettem volna minél személyesebb dolgozatot írni, amiben elmondhatom a
koncepcióm kialakulásának, fejlődésének a történetét is. Szerettem volna az olvasó
elé tárni azt a folyamatot, ahogyan a gyerekkor szocializációján, egy mesterség
elsajátításán, az érdeklődésem változásain keresztül, az átélt élmények és dilemmák
hatására végül eljutottam egy felismerésig, amit módszertanná igyekeztem fejleszteni.
33

idézet Salamon András MA dolgozatából, 62-63. oldal
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Végül a romák integrációjával kapcsolatos, legfrissebb felismerésemet szeretném
leírni. Úgy gondolom, hogy jelentős szemléletváltozásra lenne szükség a felzárkóztató
munka során. Kutatóknak, tanároknak, minden rendű- és rangú szociális
munkásoknak azt kellene elérniük, hogy „cool” dolog legyen a cigány fiatalok
felemelésén, megerősítésén dolgozni. Hogy – nem találok pontosabb kifejezést„jófejségnek” számítson a fiatal értelmiségiek körében, ha önkénteskednek, ha
szociális munkát vállalnak akár az egyetemen, akár terepen. Közösen el kellene
érnünk, hogy „trendinek”, követendőnek számítson, ha akár ellenszolgáltatás nélkül,
egyszerűen csak a cigány honfitársaink helyzetének javítása érdekében dolgozik egy
fiatal egyetemista. Négy félév oktatói tapasztalat mondatja velem, hogy az egyetemifőiskolai hallgatók véleményformáló képessége óriási hatású lehet a sokat emlegetett
paradigmaváltás terén. Ezügyben nagyon jó tapasztalatokról tudok beszámolni.
Kurzusaim végén, s azóta is sok hallgató jelentkezik önkéntes munkára. Egyre többen
látnak fantáziát abban, hogy bekapcsolódjanak a Roma Filmiskola oktatási
tevékenységébe.

Természetesen tudom, hogy önmagában a mi módszerünk sem tud munkát teremteni,
mint ahogy – minden hamis ígérettel ellentétben – önmagában az állam sem képes
erre. Munkát, munkahelyeket csakis a piac hozhat létre, persze gyakran az állam
hatékony támogatásával. Ahhoz azonban, hogy reális gazdasági alapokon nyugvó és
fenntartható munkalehetőséghez jussanak a jelenlegi álláskeresők, valószínűleg
szükség van azokra a civil kezdeményezésekre is, amikhez e programleírás
csatlakozni kíván. Remélem, hogy már készülnek azok a nagy rendszereket, szociális
átalakításokat érintő tanulmányok is, amelyek azt célozzák meg, hogy a majdani
Roma Filmiskolák leendő, öntudatosult és személyiségükben megerősített hallgatói az
újonnan megszerzett munkakultúrájukat, kompetenciáikat is használhassák annak
érdekében, hogy dolgozhassanak. Így érne össze a személyiségfejlesztés a strukturális
változtatásokkal. Így kapcsolódna össze az egyéni kezdeményezés az állami
szerepvállalással és a kliensek öngondoskodásával. Ha ebben a folyamatban egy
szociális ihletettségű, de a filmművészet eszközeit is felhasználó modellkísérletnek és
oktatási módszertannak a jövőben bármilyen szerep jut, akkor érdemes volt megírnom
ezt a disszertációt.
69

Bibliográfia
André Bazin: Korunk nyelve. In: Zalán Vince (szerk.): Mi a film? Budapest, Osiris,
1995, 7-15.o
Balázs Béla: A látható ember - A film szelleme. Budapest, Gondolat,1984, 24.o
EQUAL Tematikus Hálózat; Kompetencia Kézikönyv; 2.1. Az OECD (DeSeCo) által
meghatározott kulcskompetenciák; http://kompetencia.tessedik.hu/kompetencia3.php
(utolsó letöltés: 2013. április 28.)
Ferge Zsuzsa: ‘És mi lesz, ha nem lesz? Az állam és a civilizációs folyamat’. In:
Gombár Csaba-Hankiss Elemér-Lengyel László, szerk. És mi lesz, ha nem lesz?
Tanulmányok az államról a század végén. Budapest: Helikon- Korridor, 1997
Hilscher Rezső: A settlement mozgalom; In: Esély, társadalom-, és szociálpolitikai
folyóirat, 1989/1., p. 56.
Kereszty Zsuzsa: Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez, 1-12
évfolyam. Budapest, EDUCATIO, Kht, 2008., p. 105.
Kolozsvári Orsolya és Szabó Eszter (ford.): www.compact.org oldalon található
fogalomjegyzék fordítása (utolsó letöltés: 2013. szeptember 4.)
Maslow, A. H. (1987) Motivation and Personality. New York: Harper and Row
Murray, H. A. (1938) Explorations in Personality. New York: Oxford University
Press
Roma Informális Oktatási Alapítvány. http://uccuprojekt.wordpress.com/ (utolsó
letöltés dátuma: 2013. szeptember 6.)
Salamon András: Hátrányos helyzetűek szociális- és kulturális kompetencia
fejlesztése a filmoktatás segítségével (Mesterszakos Záródolgozat, Eötvös Lóránd
Tudományegyetem, 2011)
Salamon András: interjú Holczer Veronika építészhallgatóval
Salamon András: interjúk a magyargéci Roma Filmiskola programban részt vett
diákokkal
Salamon András: Restart c. dokumentumfilm sorozattervének forgatókönyve, illetve a
program módszertani leírása
Schilling Árpád: A művészekre semmi szükség? Schilling Árpád megmondja
http://hvg.hu/panorama/20110502_muveszet_oktatas_schilling
(utolsó
letöltés
dátuma: 2013. szeptember 4.)

70

Snétberger Zenei Tehetség Központ. http://www.snetbergerkozpont.hu/a-tehetsegkozpont/misszionk-es-programunk (utolsó letöltés dátuma: 2013. szeptember 6.)
Tausz Katalin: Gyermeki szükségletek, 2006. MTA, Gyerekszegénység Elleni
Program – megjelent:
http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category
&id=20:gyerekekkel-kapcsolatos-hazai-szakmai-anyagok&Itemid=73 (utolsó letöltés
dátuma: 2013. augusztus 12.)
The Definition and Selection of Key Competencies, Executive Summary;
www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf; (utolsó letöltés dátuma: 2013. július
16.)
The Fifteen Apprentice Programme. http://www.jamieoliver.com/the-fifteenapprentice-programme/programme/apprentice_programme (utolsó letöltés dátuma:
2013. szeptember 6.)
Transindex: Bölcsőtől egyetem utánig. Harlem Children's Zone: a romák esélye is
lehet. http://vilag.transindex.ro/?cikk=11728 (utolsó letöltés dátuma: 2013.
szeptember 6.)
Troppe, Marie: Participation Action Research: Merging the Community and
Scholarship Agendas. 1994, Providence.
Utcaszínházi Alkotóközösség: Peremvidék.
http://specstreet.wordpress.com/muhely/peremvidek/ (utolsó letöltés dátuma: 2013.
szeptember 6.)
Winer, Michael és Ray, Karen: Collaboration Handbook: Creating, Sustaining, and
Enjoying the Journey. 1994, St.Paul, Amherst H. Wilder Foundation, 22-23.o.

További felhasznált irodalom
B. Nagy László: A látvány logikája, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974.
Jean Mitry: A film esztétikája és pszichológiája, Magyar Filmintézet, 1976.
Kortársunk a film, Múzsák Közművelődési Kiadó, 1984.
Lukács Antal: Filmesztétikai vázlatok, Magvető Könyvkiadó, 1973.
Lev Kulesov: Filmművészet és filmrendezés, Gondolat, 1985.
Sidney Lumet: Hogyan készül a film?, Európa Könyvkiadó, 1997.
Bíró Yvette: A hetedik művészet, Századvég Kiadó, 1994.
Kovács András Bálint-Vajdovich Györgyi: A kortárs filmelmélet útjai, Palatinus,
2004
Rudolf Arnheim: A film mint művészet, Gondolat, 1985.
Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés, Palatinus, 2009.
Kovács András Bálint: A modern film irányzatai, Az európai művészfilm, Palatinus,
71

2008.
Steven D. Katz: Film directing shot by shot, Michael Wiese Productions, 1991
Dr. Szekfű András: A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi
magyar dokumentumfilm, SZFE Doktori Iskola, 2010

72

I.

Melléklet: a Filmiskola hallgatói számára vetített filmek

1. Alapozás, felkészítés a filmelemzésre, - értelmezésre
1. Meséld el – kisjátékfilm - Salamon András (2007)
2. Koldusgyerekek – dokumentumfilm - Salamon András (1994)
3. Városlakók – dokumentumfilm - Salamon András (1997)
4. Zsötem – játékfilm - Salamon András (1992)
5. Jonuc és a koldusmaffia – dokumentumfilm - Salamon András (2000)
6. Huttyán – dokumentumfilm - Salamon András (1996)
7. Közel a szerelemhez – játékfilm - Salamon András (1999)
8. Nightfall – kisjátékfilm - Salamon András (2010)
2. Filmtörténeti klasszikusok és kortárs filmek
Az első hét programja:
1. Biciklitolvajok (Ladri di biciclette) - Vittorio de Sica (1948)
2. Négyszáz csapás (Les quatres cents coups) - Francois Truffaut (1959)
3. New York árnyai (Shadows) - John Cassavetes (1959)
4. Kifulladásig (A bout de souffle) - Jean-Luc Godard (1960)
A második hét programja:
5. Iván gyermekkora (Ivanovo gyetsztvo) - Andrej Tarkovszkij (1962)
6. Az ötödik pecsét – Fábry Zoltán (1976)
7. A kis Valentino – Jeles András (1979)
A harmadik hét programja:
8. Schindler listája (Schindler’s List) – Steven Spielberg (1993)
9. Gyűlölet (La haine) - Mathieu Kassovitz (1995)
10. A mások élete (Das Leben der Anderen) - Florian Henckel von Donnersmarck
(2006)
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II.

Melléklet: a Filmiskola gyakorlati tanterve

A tantervben az alább következő munkafázisokat úgy írtam le, hogy naponta
körülbelül 6 órás elfoglaltságot kalkuláltam, noha számítottam arra is, hogy az
érintettek koncentráló képessége kevés lesz ehhez.
1. Feladat ismertetése, feltételek, határidők meghatározása. Házi feladat: élmények,
motívumok a készítendő filmhez. A filmkészítéshez szükséges alapvető fogalmak
tisztázása.
2. A készítendő film tartalmi-formai kereteinek megbeszélése. Közös és egyéni
ötletek begyűjtése. A film műfajának, szerkezetének, technikai kereteinek
meghatározása. Házi feladat: a film zenéjének kiválasztása.
3. Végleges ötlet elfogadása, finomítása, részletes megbeszélése. Házi feladat: a
közösen elfogadott ötlethez mindenki további, kiegészítő gondolatokkal járul hozzá.
Élményanyag gyűjtés, motívum keresés, szereplő- és helyszínkeresés.
4. Fotózás gyakorlat. Portréfényképezés. Fényképek közös kiértékelése.
Rajzgyakorlatok. A film zenéjének végleges eldöntése. Dalszövegének elemzése.
Ehhez kapcsolódó verselemzés. Házi feladat: a dalszöveg sorainak, szavainak
megfejtése. A dalszöveg mondanivalójának, üzenetének megfogalmazása. Ehhez
kapcsolódóan annak tisztázása, hogy „mit mondunk el magunkról ezzel a filmmel?”
5. Háziverseny: az eddigi házi feladatok megbeszélése. Fotókiállítás: a hallgatók
egymás képeit értékelik. A csoport titkos szavazással, pontrendszer alapján díjakat
oszt.
6. Gyártási alapismeretek. Hogyan készül a film? Hogyan működik a kamera, hogyan
történik a hangrögzítés, a vágás? Milyen munkafázisokból áll a professzionális
filmkészítés? Házi feladat: a látott filmek alapján technikai jellegű kérdések
megfogalmazása.
7. Forgatókönyvírói alapismeretek. Szinopszis, cselekményvázlat, storyboard
elkészítése. Gyártási terv, diszpós könyv megírásának tudnivalói. Házi feladat: a látott
filmek alapján a forgatókönyvvel, a történetvezetéssel, a karakterekkel, a
hatáselemekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazása.
8. Felkészülés a kielemezett dalszöveghez kapcsolódó rajzok és fotók elkészítésére.
Házi feladat: minden hallgató készít egy rajzot és egy fényképet a dalszöveg egyik
sorára.
9. Szinopszis, cselekményvázlat, storyboard, gyártási terv elkészítése. Házi feladat: a
forgatás megszervezésével kapcsolatos teendők.
10. Forgatás menetrendjének megbeszélése. Szerepek, feladatok kiosztása. Stábon
belüli funkciók véglegesítése.
11. Próbafelvételek elkészítése. Ismerkedés a kamerával és kiegészítőivel. Szükséges
engedélyek beszerzése.
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12. Vágás és utómunka alapszintű ismertetése. A plánozás, a vágás logikája. A
montázs elméleti és gyakorlati alapjai.
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III.

Melléklet: heti feladatterv a gyakorlati feladatok megvalósítására

Az első hét gyakorlati programja:
- filmötletek megbeszélése
- fotó gyakorlat
- fotók értékelése
- filmkészítői alapismeretek
- forgatókönyvi alapismeretek
- zeneválasztás
- rajz gyakorlat
A második hét gyakorlati programja:
- helyszínek kiválasztása
- ötletek véglegesítése
- szinopszis megírása
- szerepek, stábon belüli funkciók kiosztása
- dalszöveg-elemzés
- storyboard készítés
- próbafelvételek
- a plánozás logikája
- a vágás szerepe
- a montázs szerepe
A harmadik hét gyakorlati programja: felkészülés a forgatásra:
- helyszínek véglegesítése
- gyártási terv elkészítése
- technikai előkészületek
- szereplők és stáb egyeztetése
- zenefelvétel (playbackhez)
- forgatási engedélyek beszerzése
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IV.

Melléklet: a film alapjául szolgáló dal szövege

Cseh Tamás – Bereményi Géza: Tíz év múlva
Egy mosókonyhában
jól kitaláltam
én azt hogy mi lesz,
azt, hogy majd mi lesz
egy párás háztetőn
tíz évvel ezelőtt
egy mosókonyhában, szükséglakásban
éjszaka volt, sötét,
utcáról kaptam a fényt,
de én tisztán láttam azt,
minden megvilágosodott
magamat láttam tíz év múlva itt
hallottam ezt... a mostani dal hangjait
és attól féltem, nehogy majd ez legyen
csak tíz év múlva ne ez a dal legyen.
Egy mosókonyhában már kitaláltam
Én, azt hogy mi lesz
A jövőt kértem én, hogy bármit is akar
Ne ez, ne ez legyen a dal.
Egy mosókonyhából neki a világnak,
Mindegy az, hogy mi lesz
Az, hogy majd mi lesz
Csak ne ez a dal legyen
Túl-túl az életen
Magamat láttam tíz év múlva itt.
Hallottam ezt a mostani dal hangjait
És attól féltem, nehogy majd ez legyen
Csak tíz év múlva ne ez a dal legyen.
És attól féltem, nehogy majd így legyen
Csak tíz év múlva ne ez a dal legyen.
Tíz év múlva ne ez a dal legyen
Csak tíz év múlva ne ez a dal legyen
Csak húsz év múlva ne ez a dal legyen
Csak száz év múlva ne ez….

77

