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Doktori értekezésemben a dokumentumfilmek társadalmi hatásával, a társadalmi forgalmazás 

kialakulásával foglalkozom. Megvizsgálom az itthoni előzményeket és a kortárs nemzetközi 

tendenciákat. Az értekezés főbb vizsgálati kérdései: Mitől válik a filmes hatás társadalmi 

hatássá? Hogyan alakult ki az 1970-es években, Magyarországon a társadalmi forgalmazás 

koncepciója? Miért aktuális a mai napig? Miben áll a Palantír Film Alapítvány által létrehozott 

Idegenek a kertemben filmgyűjtemény népszerűsége, szakmai invenciója? Milyen értelemben 

tekinthető társadalmi forgalmazásnak a gyűjtemény létrehozása és terjesztése? Milyen 

elemekből áll a Film School, dokumentumfilmes középiskolai program? Mi a jelentősége a 

programnak a társadalmi hatás mérése szempontjából?  Hogy kapcsolódik az impact kampány 

a társadalmi forgalmazáshoz? Mit értünk társadalmi célú forgalmazáson? Mi a szerepe az 

impact producernek a dokumentumfilm forgalmazásban? 

 

Dolgozatomban a Palantír Film Alapítvány1 által létrehozott Idegenek a kertemben 

filmgyűjtemény2 létrejöttének és forgalmazási gyakorlatának elemzése kapcsán áttekintem a 

társadalmi forgalmazás hazai előzményeit és nemzetközi, kortárs kezdeményezéseit. 

Kutatásomban arra tettem kísérletet, hogy a Film School3 programban részt vevő diákok 

körében kimutassam az adott film rájuk gyakorolt hatását. Részletes elemzésemben bemutatom 

a módszert és az elért eredményeket. 

Értekezésemben az új, a nemzetközi társadalmi célú forgalmazásban használt fogalmakat is 

bevezetem.  

 

 

 

Mitől válik a filmes hatás társadalmi hatássá?  

 

A dokumentumfilm-rendező hatást kíván elérni, szeretné, ha a filmje hatással lenne a 

közönségére. A filmes hatás a rendező szándékától is függ.  A feltételezett rendezői szándék 

(magyarázó, résztvevő, meggyőző, reflexív)4, a rendező pozíciója meghatározza, hogy a 

rendező (alkotó) hogyan fordul a közönsége felé. Ez a szándék kihat az impact kampányra, 

 
1 A Palantír Film Alapítvány 2000-ben jött lére, az alapítvány kuratóriumának elnöke, szakmai vezetője Füredi Zoltán.  
Az alapítvány célja a kultúrák közti párbeszéd elősegítése dokumentumfilmek segítségével. 
 http://palantirfilm.hu/az-alapitvany/ Utolsó letöltés: 2021.02.10. 
2 Idegenek a kertemben weboldal elérhetősége: http://idegenekakertemben.hu/ Utolsó letöltés: 2021.02.10. 
3 http://palantirfilm.hu/film-school-program/ Utolsó letöltés: 2021.02.10. 
4 Gellér-Varga Zsuzsanna: Krónikás vagy történetmondó? Dokumentum és/vagy film? A történetmesélés dramaturgiai 
eszközei a dokumentumfilmben. Budapest, Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2018. 28. Utolsó letöltés: 2021.02.10. 



ezért befolyással van a kampány társadalmi hatására. Azok a filmek érnek el komoly 

eredményeket egy-egy társadalmi kampányban, amiknek valamely társadalmi probléma 

feldolgozása, a probléma valamely megoldásának keresése áll a középpontjában. A film témája 

szintén befolyással van a film társadalmi hatására, ezért minden film esetében szükséges 

elemezni a rendező szándékát, viszonyát a témához, illetve ezek megjelenését a filmben. 

 

Miben áll a Palantír Film Alapítvány által létrehozott Idegenek a kertemben filmgyűjtemény 

népszerűsége, szakmai invenciója? Milyen értelemben tekinthető társadalmi forgalmazásnak a 

gyűjtemény létrehozása és terjesztése? 

 

Társadalmi kampányról beszélhetünk a Palantír Film által létrehozott Idegenek a kertemben 

filmgyűjtemény és a gyűjteményhez kapcsolódó Film School, középiskolai projekt kapcsán. Az 

Idegenek a kertemben filmgyűjtemény már létező, európai, fesztiválsikereket is elért alkotások 

szerepelnek. A filmgyűjteménybe kerülő filmek kiválogatását szakemberek végezték (téma 

szakértői, középiskolai tanár, filmforgalmazási szakember). Bár filmgyűjteményről van szó, az 

előkészítés módszere megegyezik avval, ahogy az alkotók a BBS-ben társadalmi forgalmazásra 

szánt filmjeiket a tudomány szakértőinek (szociológusok) közreműködésével előkészítették. A 

gyűjtemény kifejezetten pedagógusoknak készült (avval az igénnyel, hogy a felnőttoktatásban 

és egyetemi oktatásban is alkalmazhatóak legyenek), ezért pontosan körülhatárolható volt a 

gyűjtemény célcsoportja. A filmgyűjteményhez készült Módszertani kézikönyvben5 található 

tartalom a pedagógusok órai felkészülését segíti háttérinformációkkal, az egyes filmekhez 

kapcsolódó órai feladat ötletekkel és további gyakorlatokkal, esettanulmánnyal. A 

filmgyűjtemény összeállításakor nem pusztán film forgalmazói szempontokat érvényesítettünk, 

hanem maximálisan tekintetbe vettük a célcsoport igényeit, lehetséges elvárásait és igyekeztünk 

arra is megoldásokat találni, hogy milyen ellenérzéseket kell a gyűjtemény filmjeivel és az azt 

kiegészítő anyagokkal leküzdeni akár a célcsoport körében, akár szélesebb értelemben, a 

társadalomban. Célunk a minél pontosabb és teljesebb információ átadás volt.  A 

filmgyűjtemény népszerűsítése társadalmi kampány keretében történt. A gyűjtemény filmjeit 

önálló fesztiválon mutattuk be, workshopot6 szerveztünk médiában dolgozó szakemberek 

számára filmterveik fejlesztésére, pedagógusoknak a gyűjtemény filmjeinek órai használatáról. 

 
5 Bognár Katalin (szerk.): Idegenek a kertemben, bevándorlás és integráció Európában – Módszertani kézikönyv a 
filmgyűjtemény használatához. Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Budapest, 2011. Utolsó letöltés: 2021.02.10. 
6 Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési workshop, 2012. november 15–17. Utolsó letöltés: 2021.02.10. 
(http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-workshop/ik-workshop_katalogus_3.pdf ) Utolsó letöltés: 2021.02.10. 



A workshopon részt vett pedagógusok segítségével szerveztünk országos turnét7 

középiskolákban a magyarországi eseteket feldolgozó rövidfilmek filmek szereplőinek 

részvételével. Olyan pedagógusokat képeztünk és értünk el, akik önállóan tudják használni a 

gyűjtemény filmjeit, ennek érdekében könyvtárakban helyeztük el a csomagokat, majd on-line 

is elérhetővé tettük a filmeket a módszertani ajánlásokkal együtt.  

 

Milyen elemekből áll a Film School, dokumentumfilmes középiskolai program? Mi a 

jelentősége a programnak a társadalmi hatás mérése szempontjából? 

 

A Film School 8 projektben, az interdiszciplináris kutatásom fókuszában a gyűjtemény erre a 

célra kiválasztott filmjének hatásvizsgálata állt. 184, 17-19 év közötti középiskolás körében 

végeztem felmérést. A kutatás kvantitatív és kvalitatív adatfelvételi módszereket ötvöz 

alternatív adatfelvételi módszerekkel, mint a megfigyelői videográfia és a szociodráma.  

Minden alkalmat videófelvételen rögzítettünk, ez tette lehetővé a diákok reakcióinak teljeskörű 

kielemzését. A szociodráma a fókuszcsoportos felmérést helyettesítette, mert a szociodráma 

foglalkozás aktivitásra épül, ezen kívül a drámában nem lehet hazudni, a kutatásban bevont 

diákok érzései, véleménye őszintén megmutatkoznak és én az érzelmi reakciójukra voltam 

kíváncsi. A szociodráma foglalkozásokat minden alkalommal dramatista tartotta és bár kötelező 

órai keretben zajlottak, a részvétel önkéntes volt. Dokumentumfilm hatásának felméréséhez 

első alkalommal alkalmaztuk, a hatás mérésében nem szokványos módon, a szociodráma 

foglalkozást.  

Az eredmények arra világítanak rá, hogy a szociodráma módszere alkalmas a 

dokumentumfilmek hatásának kimutatására. Azt is megállapítottuk, hogy a szociodrámával 

nagy számban lehetséges bevonni a diákokat a munkába, az aktivitásra épülő foglalkozás tág 

teret ad a bevonódásnak a részvételtől az aktivizálódásig. Az affektív alapú módszer a 

hatásvizsgálat keretében őszinte, nagy mennyiségű és jól értékelhető válaszokat ad. Ennek 

egyik feltétele a szakképzett dramatista jelenléte és a jól megfogalmazott kutatói kérdés.  

 

Hogy kapcsolódik az impact kampány a társadalmi forgalmazáshoz? Mit értünk társadalmi célú 

forgalmazáson? Mi a szerepe az impact producernek a dokumentumfilm forgalmazásban? 

 

 
7 Idegenek a kertemben Filmturné blogja: https://oktassfilmmel.blog.hu/ Utolsó letöltés:2021.02.10. 
 



A 2010-es évektől a dokumentumfilmek szerepe és funkciója változóban van. Megjelentek a 

társadalmi ügyeket felvállaló dokumentumfilmek, amik nem csak filmként, hanem a hozzájuk 

kapcsolódó társadalmi kampánnyal képesek társadalmi hatást és változást elérni és ezzel olyan 

hozzáadott értéket képviselnek, ami korábban nem volt jellemző a filmforgalmazásban. Ezek a 

dokumentumfilmek a forgalmazásban új lehetőségeket és utakat keresnek. A hagyományos 

értelemben vett forgalmazás mellett tovább él a Magyarországon hagyományokkal bíró 

társadalmi forgalmazás, megjelenik a társadalmi célú forgalmazás, aminek külföldön az impact 

forgalmazás felel meg.  A filmes csapatot kiegészíti egy új szereplő, az impact producer. Az 

impact producer feladata a film társadalmi változásban elérhető lehetőségeinek 

maximalizálása. 
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