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1. Előszó 

 
2017-ben részt vettem a Doc Society impact producer képzésén. Azóta tudom, hogy a 

munkámnak neve is van. Mindaz, amivel korábban foglalkoztam, mint kulturális antropológus, 

moziüzemvezető, filmforgalmazó, riporter, projekt menedzser, népművelői ambíciókkal 

megáldott pedagógus, hirtelen értelmet nyert és ráébredtem, hogy ennek így kellett lennie. Ha 

nem szereztem volna ezekről a szerteágazó területekről ilyen sok tapasztalatot, nem is lennék 

alkalmas erre a munkára.  

Fél évvel később, a Good Pitch-en, Amsterdamban, amikor láttam a képzésen fejlesztett 

filmtervek társadalmi hatás elérésére kidolgozott prezentációit, akkor értettem meg, hogy az 

impact produceri munkának tényleg van értelme. A rendezvényen hol sírtam, hol nevettem, 

drukkoltam a színpadon állóknak, a történeteiknek, összekacsintottam a kollégákkal és azt 

éreztem, hogy a helyemen vagyok. A filmtervek közül sok film megvalósult és elindult az 

impact kampányuk, illetve az impact forgalmazásuk, amiket azóta is figyelemmel követek.  

 

A Doc Society által kifejlesztett társadalmi forgalmazás modelljében visszaköszönnek az 1970-

es években, Magyarországon, a Balázs Béla Stúdióban, a Közművelődési Csoport által a 

Vetíteni nem elég! című kiadványban megjelenő gondolatok és az abban lefektetett társadalmi 

forgalmazás koncepció szinte minden eleme, amiket saját gyakorlatunkban, projektjeinkben, a 

legszembetűnőbb módon, az Idegenek a kertemben filmgyűjtemény megvalósításában is 

adaptáltunk. 

 

Az Idegenek a kertemben filmgyűjteményt 2008-ban hoztuk létre a Palantír Film Vizuális 

Antropológiai Alapítvány keretei között, férjemmel Füredi Zoltánnal. A gyűjtemény 

létrehozása, a megvalósítás folyamata majd a Film School projekt 2018-ban zajlott 

vetítéssorozata és hatásvizsgálata egy jól szemléltethető példa a társadalmi célú forgalmazásra, 

amin keresztül bemutatható a társadalmi célú forgalmazás elve és a 2008-2018 közötti 

társadalmi helyzet inspirálta, de kanonizálható gyakorlata. 

 

Doktori értekezésemben először az értekezésben használt nemzetközi és hazai alapfogalmakat 

tisztázom. A fogalmak mentén bemutatom a társadalmi célú forgalmazást, először a Balázs 

Béla Stúdió Közművelődési Csoportja által alkalmazott modellt, majd a Doc Society impact 
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forgalmazás modelljét és az Idegenek a kertemben filmgyűjtemény modelljét, mindhárom 

esetben példákkal alátámasztva. A Film School projekt részletes elemzésében a filmes hatás 

mérésére tett kísérletemet mutatom be. 

Véleményem szerint a filmes hatás az elérendő társadalmi hatást befolyásolja, ezért 

értekezésemben kitérek a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájában keletkezett 

és jelenleg elérhető kiváló dokumentumfilmes kollégák által írt értekezésekből tetten érhető 

filmes hatás felfogásokra is, illetve a társadalmi hatás további összetevőire, hogy a dolgozat 

végére az impact produceri munka lényege is feltáruljon. 

 



 

2. Alapfogalmak 
 

 „Elkötelezetten dolgozunk a művészet hatásáért, a hatás művészetéért”1 

 

Az értekezésemben használt fogalmak részben új, nemzetközileg használt fogalmak, 

melyeknek nincs magyar megfelelőjük. Több fogalom az 1970-es években, a BBS-ben 

elindított társadalmi forgalmazás keretében került bevezetésre, ezek a hazai környezetben 

használatos fogalmak. A kortárs helyzetre megfelelő és a korábbiakhoz képest árnyaltabb 

helyzetre alkalmazható fogalmak egy részét ezért szükséges tisztázni. Az értekezésben használt 

összes fogalom és jelentéseinek magyarázata az értekezés végén, a Fogalmak jegyzékében 

szerepel. Ebben a fejezetben azokat az alapfogalmakat vezetem be és tisztázom jelentésüket, 

amik ismerete nélkül az értekezés nem értelmezhető. 

 

Az impact producer2 feladata a film társadalmi változásban elérhető lehetőségeinek 

maximalizálása. 

 Az impact kampány, a film társadalmi hatásának eléréséhez szükséges akció, mely minden film 

esetében egyedileg kerül kialakításra. 

Az impact forgalmazás3 a társadalmi forgalmazás új útja, egy hibrid filmforgalmazási ág, 

amelynek célja, hogy a film a hagyományos filmforgalmazás csatornáin túl egy pontosan 

meghatározott cél érdekében jól körülírt körben, tudatos kampánnyal, célzottan jusson el a 

kiválasztott nézőihez. 

A társadalmi célú forgalmazás egyik legfontosabb ismérve, hogy nem gazdasági, hanem 

társadalmi haszonelvűség jegyében tervezik és valósítják meg. A társadalmi célú forgalmazás 

alapvetően egy (direkt)marketing tevékenység, ahol a „vevő” a társadalom.  

A társadalmi célú forgalmazás és az impact forgalmazás célja, hogy a társadalom 

összességében vagy egy adott társadalmi csoportnál változást érjen el. 

 
1 A fordítás a sajátom. Minden további helyen, ahol nincs jelölve, saját fordításom olvasható. Eredeti szöveg:„We are 
dedicated to the impact of art and the art of impact”, (https://docsociety.org) Utolsó letöltés: 2021.02.15. 
2 Az „Impact Producer”, mint fogalom 2013-ban tűnt fel először a Doc Society (korábbi nevén Brit Doc) által kiadott Impact 
Field Guide első kiadásában. Az amerikai Documentary Producers Alliance gondozásában 2019-ben jelent meg a A Guide to 
Best Practices in Documentary Crediting című kiadvány, ebben olvasható az első hivatalos definíció. 
(https://static1.squarespace.com/static/5c06c490c3c16a8aca5649d8/t/5c4a90bbf950b7df1953babf/1548390589082/DPACred
itingGuidelines.pdf) Utolsó letöltés: 2021.02.15. 
3 Impact Field Guide, második on-line kiadás, Doc Society, 2020. 
(https://impactguide.org) Utolsó letöltés: 2021.02.15. 
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A társadalmi forgalmazás kifejezés, amely a film már meglévő, de filmterjesztésre korábban 

nem használt csatornák bevonását célozza, a BBS keretében működő Közművelődési Csoport 

munkája kapcsán került bevezetésre. 

A social impact kifejezés magyarul társadalmi hatást jelent. A kifejezés különböző 

szektorokban használatos, de a filmiparban való alkalmazása újkeletű.  

A social value, social value added (SVA) kifejezés jelentése társadalmi érték, társadalmi többlet 

(hozzáadott) érték4.

 
4 A társadalmi érték, társadalmi többlet érték kifejezés a társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatban merül fel hazai 
környezetben, de a nonprofit szervezetek által megvalósított projektek, illetve maga a nonprofit szervezet működése kapcsán 
is használható, alkalmazható. Az impact kampányban részt vevő dokumentumfilmek által generált társadalmi változás 
„haszna” értelemben használom. 
“Social added value describes the benefits a business or organisation provides in terms of its social and environmental 
impact.” – A társadalmi hozzáadott érték azt a hasznot, nyereséget jelenti, mely az üzleti vagy nonprofit szervezetek 
szolgáltatásainak társadalmi vagy környezeti hatásában fejeződik ki. 
Forrás: Making the Case, Social Added Value Guide. Communities Scotland’s Social Economy Unit, 2006. 
(https://evaluationsupportscotland.org.uk/media/uploads/resources/making-1.htm.pdf) Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
A SVA a gazdasági környezetben használt gazdasági hozzáadott érték, (Economic Value Added, EVA) kulturális, társadalmi 
környezeti adaptációja. 
Forrás: Paweł Wnuczak: Social value added (SVA) as an adaptation of economic value added (EVA) to the specificity of 
cultural institutions. in: Journal of Management and Business Administration, Central Europe, Vol. 26, No. 1/2018. 
(https://sciendo.com/article/10.7206/jmba.ce.2450-7814.221) Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
 
 
 
 



 

3. Bevezetés 
 

A “társadalmi hatás” vagy “social impact” kifejezéseket gyakran hallani napjainkban 

társadalmi témájú dokumentumfilmekről való szakmai beszélgetéseken, filmes fórumokon 

itthon és külföldön egyaránt. Az elkötelezett rendezőket, producereket, fesztiválszervezőket az 

foglalkoztatja, hogy hogyan érhetnének el filmjeikkel társadalmi hatást, ugyanis egyre több 

dokumentumfilm esetében látható, tapasztalható, hogy képes a filmes hatást olyan szintre 

emelni, hogy aktivizálja a közönségét közvetlen kapcsolatot teremtve a filmben megjelenő 

társadalmi probléma és a film nézői között. 

 

Ezekben az esetekben a film funkciója megváltozik. A film a társadalmi ügyért való küzdelem 

meghatározó szereplőjévé válik. Az ehhez a folyamathoz kapcsolódó új forgalmazási 

modellben – partnereségben az ügyben tevékenykedő szervezetekkel, aktivistákkal, oktatási 

szakemberekkel, döntéshozókkal – a filmnek esélye lesz komplex társadalmi hatás és -változás 

elérésére. A film a társadalmi változás katalizátora lesz. 

 

A társadalmi hatást, és az általa elért változást érdemes pontosabban megvizsgálni.  A hatás 

elérésének módja és a változás mibenlétének, illetve mértékének vizsgálata más szektorokban 

is bevett, többek közt a kulturális- és non-profit szektorban, ahol a gazdasági megtérülés 

számításai mellett a nem gazdasági hatás eredményeit is számításba kell venni egy-egy program 

vagy a szervezet projektjei, illetve tevékenysége kapcsán. A non-profit szektorban 

elengedhetetlen a társadalmi szintű változás mérése, ami „a programok társadalomra gyakorolt 

rövid-, közép- és hosszú távú hatásának (...) mérését jelenti, hogy milyen jellegű, mértékű, 

pozitív, illetve negatív változást idéz elő az adott szervezet, program a társadalom összessége 

vagy adott társadalmi csoport szempontjából”5. Non-profit szervezet munkatársaként 

pályázatokhoz kapcsolódóan gyakran kellett felmérnem a projekttervezés szakaszában a projekt 

társadalomra gyakorolt hatását. Tapasztalatom az, hogy a hatástervezés során kialakult 

szemlélet, az előre számba vett lehetőségek, a rövid- és hosszútávú hatás tervezése, a 

célcsoportok elemzése a projekt megvalósításakor támpontokat ad, horizontálisan hatja át a 

projektet és ez megkönnyíti a projekt zárásakor a hatás kimutatását, elemzését, mérését. A 

 
5 Kormos Dóra: Hogyan mérhető pontosan és torzítatlanul a társadalmi hatás?Módszertani ajánlások és azok gyakorlati 
megvalósítása a magyar nonprofit szektorban. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Kontroll 
tanszék, Budapest, 2020. (https://www.hatasmeres.hu/downloads/Kormos_Dora.pdf). Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
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támogató számára ezek a kimutatások bizonyítják a projekt sikerességét, a befektetett pénz 

megtérülését.  

Ugyanez vonatkozik a non-profit szervezetekre is, ahol a szervezet által elért társadalmi hatás 

kimutatása a sikeres forrásteremtés alapjává vált. Oly nagy szüksége van a fejlődésre a non-

profit szervezeteknek ezen a téren, hogy az elmúlt években több, a témára specializálódott 

szervezet is alakult, hogy tanítsák és segítsék a non-profit szervezetek munkatársait a társadalmi 

hatás elérésének tudatos tervezésére és kimutatására. Ilyen szervezetek a Civil Support6, mely 

megalapította az Impact Academy7 képzését, az IFUA Nonprofit Partner8 és az utóbbiból kinőtt, 

és 2016 óta működő Simpact Nonprofit Kft.9. 

 

A társművészetek területén szintén felmerül az igény a társadalmi hatás kimutatására, mérésére. 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Innovációs Központjában folyik művészetalapú, 

szociálisan elkötelezett beavatkozások hatásvizsgálati lehetőségeire vontakozó kutatás. A 

kutatás Szerencsés Rita10  nevéhez köthető, aki a hatásmérés és a szociális design összefüggéseit 

vizsgálja. 

 

Mit értünk társadalmi hatás alatt egy dokumentumfilm esetében? Mi lehet a szerepe egy 

dokumentumfilmnek valamely társadalmi ügy kapcsán?  

Ezek a kérdések elsősorban a dokumentumfilmek társadalmi célú forgalmazásában gondolkodó 

filmterjesztési szakember fejében fordulnak meg, de elengedhetetlen, hogy a dokumentumfilm 

rendezőjének és a film producerének is legyen pontos válasza ezekre a kérdésekre, ha filmjét 

társadalmi kampány részeként is el tudja képzelni. 

 

A társadalmi célú hatás egy dokumentumfilm esetében többféle képpen érhető el, filmenként 

más és más kampányelemekkel. Az egyik lehetőség, hogy a film egy nagyobb projekt része, 

ahol a projekt elemei és a projektelemként készült film erősítik egymást. Erre a példa a Palantír 

Film Alapítvány gyártásában készült Világpark11 és a Nőügyek 12című filmek is, mely 

filmekhez kapcsolódó kampányok részletes elemzésére a doktori értekezésemben nem térek ki, 

 
6 http://civilsupport.hu/ Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
7 https://impactacademy.hu/ Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
8 https://nonprofitpartner.hu/en/home/ Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
9 https://simpact.hu/ Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
10 https://mome.hu/hu/ember/szerencses-rita Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
11 Világpark (Füredi Zoltán, 2014) 
http://palantirfilm.hu/vilagpark/ Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
12 Nőügyek (Füredi Zoltán, 2016) 
http://palantirfilm.hu/noi-sokszinuseg-kepei-kepzes/ Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
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de az Idegenek a kertemben filmgyűjtemény fejezetben a közös elemek jól felismerhetők. 

 

A társadalmi célú filmforgalmazásban, ahogy a non-profit szervezetek példájából is kitűnik, 

előre kell tervezni a hatást, módszereket kell kialakítani a hatáselemzéshez és a 

hatásvizsgálathoz. 

 

A társadalmi célú forgalmazásnak Magyarországon nagy hagyománya van. Az 1970-es 

években a Balázs Béla Stúdió Közművelődési Csoportjának Vetíteni nem elég! című 

kiáltványában megfogalmazott célok és a hozzá kapcsolódó mozgalom szellemisége újra és 

újra felbukkan különböző kezdeményezésekben, ilyen az Idegenek a kertemben13  projekt is, 

ami a Palantír Film Alapítvány harmadik országbeli bevándorlók integrációs stratégiáival 

foglalkozó filmgyűjtemény, amelyhez módszertani kézikönyv és Oktass filmmel!14 címmel 

pedagógusok számára fejlesztett workshop is tartozik. A gyűjteményhez kapcsolódik a 

középiskolai vetítéseket szociodráma foglalkozással vegyítő Film School15 projekt.  

 

Az Idegenek a kertemben filmgyűjtemény létrejötte több szempontból megújítja a korábbi 

társadalmi forgalmazás modellt, mert bár szemlélete támaszkodik a Közművelődési Csoport 

által lerakott alapokra, miszerint a film a közművelődés hatékony eszköze, új perspektívából 

használja fel az eredményeket.  

A Film School projekt a mai értelemben vett társadalmi célú forgalmazásra példa. Részletes 

leírásával és hatásának elemzésével egy lehetséges módszert ismertetek.  

 

A dokumentumfilmrendezők körében alapvetés, hogy hatást szeretnének gyakorolni a nézőikre. 

A dokumentumfilmes hatás attól is függ, hogy a dokumentumfilm rendező milyen szándékkal 

készíti el a filmjét, ezért a filmrendező szándékának kulcsszerepe van a film társadalmi 

hatásának elérésében. A rendező szándéka befolyással van a film hatására, a filmes hatás 

összefügg a tervezett társadalmi hatással. 

 

 Nem minden dokumentumfilm esetében van szükség társadalmi célú vagy impact kampányra, 

és nem minden társadalmi forgalmazási kezdeményezés társadalmi célú forgalmazás. ezeket az 

eseteket értekezésemben megemlítem, de nem tárgyalom.  

 
13 http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-dokumentum-film/ Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
14 https://oktassfilmmel.blog.hu/ Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
15 http://palantirfilm.hu/film-school-program/ Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
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Hogyan függ össze a Balázs Béla Stúdióban elindult társadalmi forgalmazás modellje a mai 

kezdeményezésekkel, mitől válik egy film forgalmazása társadalmi célú forgalmazássá, illetve 

impact kampánya impact forgalmazássá, miként lehet a társadalmi hatást tervezni, elemezni, 

mérni? Ezeket a kérdéseket tárgyalom az értekezésemben az Idegenek a kertemben 

filmgyűjtemény és a Film School vetítéssorozatának hatáselemzése kapcsán. 

 



 

4. Társadalmi (célú) forgalmazás 
 

Mi a különbség a társadalmi forgalmazás, a hagyományos forgalmazás és a társadalmi célú 

forgalmazás között?  

 

A társadalmi forgalmazásnak azokat a modelleket hívom, ahol ugyan társadalmi témájú filmek 

vetítésére kerül sor, de valójában a hagyományos forgalmazási utaktól nem tér el a modell. 

Értem ez alatt azt a helyzetet, amikor egy évenként megrendezett dokumentumfilm fesztivál a 

két fesztivál ideje között, vagy a fesztivál „melléktermékeként” korábban műsorra tűzött, de 

már nem „forgalomképes”, azaz hagyományos forgalmazói csatornákat sikerrel megjárt 

filmeket év közben, filmklub jelleggel vetít. Nagyon hasznos ez a lehetőség a 

jogtulajdonosoknak (különben „dobozba” kerülnének a filmek) és a nézőknek is (hiszen 

különben nem biztos, hogy lenne lehetőségük megnézni ezeket a filmeket), de ez a 

vetítéssorozat ebben a formában nem, illetve nem elsősorban szolgál tradicionális értelemben 

vett társadalmi célokat. 

 
Ilyen kezdeményezés a Kinedok16, amit a cseh Institute of Documentary Film szervezet jegyez 

és jelenleg hét országban van jelen. Kreatív dokumentumfilmekkel dolgoznak, amit hitvallásuk 

szerint alternatív forgalmazásban juttatnak el a nézőkhöz. Stratégiájukat abban különbözik a 

hagyományos forgalmazástól, hogy a vetítések mozin kívül, gyakran különleges és korábban 

szokatlan helyeken jönnek létre. A filmvetítéseket beszélgetés kíséri. Magyarországon Szirony 

Szabolcs17 filmforgalmazó nevéhez fűződik a Kinedok. Szirony részt vesz a program 

kialakításában és a magyarországi terjesztési koncepció megtervezésében. Az általa képviselt 

forgalmazási modellnek két fontos jellemzője van. Egyrészt bárhol lehet vetíteni, akár „A 

moziterem falain túl”18 is, azaz a legegzotikusabb helyen vagy kislélekszámú faluban, teljesen 

mindegy, nem a mozi, mint helyszín a lényeg. A másik jellemzője, hogy „közösségi élményt” 

kínál. Bár minden mozivetítés közösségi alkalom és így közösségi élmény is, a közösséget 

valójában országosan a Kinedok szervezői és a filmklubvezetők alkotják, akik évről évre 

szervezik a vetítéseket és a közönségüket. A filmes kínálatban rendre megjelennek fontos 

 
16 https://dokweb.net/activities/kinedok/2021/about Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
17 Szirony Szabolcs, filmforgalmazó, a Kinedok Magyarország mentora, Forrás: 
https://dokweb.net/database/persons/biography/3f466e6a-f798-48a1-87a0-deb7bd9251f7/szabolcs-szirony Utolsó letöltés: 
2021.02.07. 
18 https://kinedok.net/hu/about-us Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
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társadalmi témát feszegető filmek is, a filmkínálatban általában a forgalmazási kötelmek alól 

frissen kikerült filmek jelennek meg. A kezdeményezés így az utánjátszó mozi igen fontos 

szerepét tölti be. Népszerűségét az is segíti, hogy a KineDok választékából kiválasztott filmek 

ingyenesen vetíthetők. 

A leírt konstrukcióban a KineDok két irányban szolgálja ki az igényeket, az anyaintézmény, az 

IDF felé és a nézők felé. A szolgáltatás keretfeltételei a fő támogató, a Kreatív Európa 

program19 előírásainak felelnek meg.  

 

A mozik kínálatában feltűnnek társadalmi problémákkal, kérdésekkel, megoldási 

lehetőségekkel foglalkozó dokumentumfilmek, amik nem társadalmi forgalmazásban kerülnek 

a közönség elé. 

 

Az alternatív forgalmazás is olyan forgalmazási modell, ami eltér a hagyományos forgalmazási 

utaktól, ilyen a Magyarhangya20 kezdeményezése, mégsem tartom ezt a modellt hagyományos 

értelemben vett társadalmi- vagy társadalmi célú forgalmazásnak. A Magyarhangya alapvetően 

egy jól körülhatárolható, társadalmi szempontból tudatos célközönséget szolgál ki a filmjeivel, 

profitorientált vállalkozás. Sokszor találkoztam alternatív helyeken vetítéseikkel, remek 

beszélgetésekkel a vetítések végén, de ezen felül semmi nem utal arra, hogy valamely 

társadalmi missziót tűzött volna ki maga elé a cég. 

 

A hagyományos forgalmazási struktúrában a forgalmazási stratégiát a producer és /vagy a 

forgalmazó a filmet játszó „csatorna” igényei és kívánalmai alapján határozza meg.   Sára 

doktori értekezésében sorra veszi a hagyományos forgalmazási területeket, a sorrendet így jelöli 

meg (általában): Fesztiváloztatás, Mozi forgalmazás, Televíziós sugárzás, Video on demand 

platformok, Dvd kiadás21. Ezeken a forgalmazási területeken a dokumentumfilm által elért 

hatás (inkább eredmény) mérőszámai abból tevődnek össze, hogy melyik fesztiválon történik 

meg a bemutató, milyen további fesztiválokon és hányszor szerepel a film, kerül-e hazai 

és/vagy nemzetközi moziforgalmazásba, mennyi az eladott jegyek száma, sikerült-e a TV 

csatornák és az on demand platformok felé való értékesítés, megjelent-e a Dvd, és hány 

példányban. Mindez gazdasági számításokon alapul, amit a filmpiac és a marketing 

törvényszerűségei generálnak. Ahogy egy film elkészül, a rendező már készíti is el az újabb 

 
19 http://kultura.kreativeuropa.hu/temak/kreativ_europa_program_2021-2027/43079 Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
20 https://magyarhangya.hu Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
21 László Sára: Betekintés a dokumentumfilm produceri hátterébe. Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, 2018. 72. 
(http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/07/DI_László-Sára-doktori-értekezés.pdf) Utolsó letöltés: 2020.09.12. 
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filmtervét, igyekszik minél kisebb kihagyással a következő filmjének megvalósításába fogni. 

Ez a produceri cégek érdeke is, hiszen így garantálható a folyamatos munka. A filmrendezőnek 

a közönségtalálkozókon van lehetősége közvetlen, nézői visszajelzést kapni a filmjéről.  

 

A mai társadalmi célú forgalmazási modell megértéséhez vissza kell térnünk az 1970-es 

évekhez, ahol a Balázs Béla Stúdió kereti között, alkotói kezdeményezésre megszületetett a 

társadalmi forgalmazás ideája.



 

4.1. A Balázs Béla Stúdió Közművelődési Csoportjának társadalmi forgalmazás modellje 

 

A 70-es évek elején új elképzelés alakult ki arról, hogy mi a dokumentumfilmek funkciója, és 

ez hogyan befolyásolja a film közönségre való hatását. 1975 szeptemberében megalakult a BBS 

Közművelődési Csoportja azzal a céllal, hogy kutassa „a film társadalmi funkcióját azáltal, 

hogy a film tudatformáló szerepének hatékonyabb módszereit valósítsa meg a közművelődés 

gyakorlatában”22. Még ugyanebben az évben, decemberben a Csoport kiadta a Vetíteni nem 

elég!23 című kiáltványt.  

 

Részlet:  

„Mi a társadalmi forgalmazás? 

A magyar társadalom rétegzett. Az alapvető érdekek osztályokra és rétegekre tagolják. 

Az egyes osztályok és rétegek közös érdekei biztosítják a közösségteremtés lehetőségét. 

Minden közösségnek a megfelelő filmet az alapvető érdekei mentén. 

A társadalmi forgalmazás a demokratizmus megteremtésének lehetséges fóruma. 

Nem egyszerűen a mozin kívül helyezett vetítés, nem egyszerűen új filmforgalmazási fórum, 

hanem a közművelődés új és hatékony eszköze. 

A társadalmi forgalmazás lényege, hogy: 

Vetíteni nem elég!”24 

 

A dokumentumfilmek közönséghez való eljuttatásának új modelljét az úgynevezett társadalmi 

forgalmazásban látták, ahol a film be tudja tölteni a funkcióját, azaz, hogy a „közművelődés új 

és hatékony”25 eszköze legyen. A társadalmi forgalmazás a BBS-ben rendező 

dokumentumfilmesek és a „hatalom” számára is elfogadható megoldás volt, a hagyományos 

csatornáktól erősen eltért és rengeteg energia befektetéssel tudott csak megvalósulni. 

Mi vezetett el a társadalmi forgalmazás ötletéig? 

A BBS alapításában az egyik lényeges elem az volt, hogy a műhelyben készült filmeknek nem 

volt bemutatási kötelezettsége. Az állami gyártásban készülő dokumentumfilmek, illetve 

népszerű-tudományos filmek hossza 17 percben volt megszabva. A BBS-ben az alkotók nem 

 
22 Vetíteni nem elég! in: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-játékfilmek 1973-1984., Budapest, MADE, 
2005. 139. 
23 uo. 
24 Vetíteni nem elég! I. (Kodolányi Sebestyén, 2014) A két részes televíziós riportfilm sorozat a társadalmi forgalmazásban 
érintett kortárs szereplőket szólaltatja meg. (https://nava.hu/id/1868160/#) Utolsó letöltés: 2020.02.10. 
25 uo. 
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érezték magukra nézve kötelezőnek a 17 perces filmhosszt és ennek következtében filmjeik 

nem kerülhettek be a mozis műsorrendi vetítésbe. A dokumentumfilmeket az akkori 

műsorrendben a játékfilm előtt kísérőfilmként vetítették. Az alkotók nagyrésze egyáltalán nem 

bánta, hogy filmje a filmelfogadáson nem felelt meg. Azzal, hogy elutasították a hivatalos 

formátumot, egyúttal kifejezték a korabeli dokumentumfilmkészítési gyakorlat iránti 

kritikájukat is. Fekete Ibolya, például a Híradó és Dokumentumfilm stúdió dokumentumfilmes 

termését „elképesztő hamis és hazug”26- nak festi le. A valóságról szóló filmek a hivatalos 

dokumentumfilmek ellenében készülhettek csak el.  

Gyakorlatban ez azt eredményezte, hogy ha a film hossza meghaladta a 17 percet, akkor a 

filmelfogadáson megpróbálták a rendezőt rábeszélni a rövidebb verzióra, vagy azzal kellett 

számolnia, hogy automatikusan elesik a mozibemutatótól. Ez utóbbi esetben a film hossza és 

az alkotói koncepció is megmaradt, és filmfesztiválokon még be tudta mutatni a filmjét a 

rendező. A mozibemutató elutasításával az alkotó a mozi nézőket elvesztette ugyan, de egy 

szűkebb, szakmai közegben még meg tudta mutatni a filmjét közönség előtt is. Szerencsésebb 

volt ez abból a szempontból is, hogy a moziban a közönség a kikapcsolódásért váltott 

mozijegyet, azonban a BBS társadalmi problémákat feltáró dokumentumfilmjei nem a 

szórakoztató „közönségfilm” kategóriába estek. 

Ebben az időben, 1977-ben 3648 mozi üzemelt országosan és évente 160-170 új játék- és 

dokumentumfilm került a mozikba27. A filmszínházaknak jelentős szerepet szánt a politika a 

kultúra közvetítésben. Összehasonlításképpen, 2019-ben a KSH adatai szerint országosan 428 

mozivásznon28 vetítettek filmet és 10129 egészestés film került a mozikba.  

 

A Közművelődési Csoport filmjeinek a televízióban sem volt megfelelő helye. A koradélutáni 

vagy későesti bemutatók egyáltalán nem kedveztek a BBS-ben készült dokumentumfilmeknek; 

a televízió közönsége könnyedebb, szórakoztató műsorokhoz szokott a televízió képernyőjén 

is. 

 

 
26 uo.  
27 A film társadalmi funkcióinak érvényesítése a forgalmazásban in: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-
játékfilmek 1973-1984., Budapest, MADE, 2005. 153.  
A KSH kiadványában, a Kultúrstatisztikai adattárban, az 1970 és 1980-as éveknél szereplő számok alapján arra lehet 
következtetni, hogy a fentebb idézett írásban valójában nem a mozik, hanem a mozivásznak száma szerepel, így az adatok 
összehasonlíthatók a 2019-es adatokkal. Forrás: (http://www.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kulttar.pdf) Utolsó 
letöltés: 2020.02.27. 
28 Forrás:  http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp 2019-ben 501.162 előadást tartottak moziban országosan, a nézőszám 
15.111.105 fő volt. Utolsó letöltés: 2020.02.27. 
29Forrás:  http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp 101 egészestés film került bemutatásra 2019-ben. Utolsó letöltés: 
2020.02.27. 
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A BBS dokumentumfilmjei, amikben a „megfogalmazódó felismerések, a gondolati anyag 

társadalmilag értékesebb annál, semhogy a rutinszerű forgalmazás hatásfok-csökkentését 

vállalni szabadna”30 más csatornákat kellett találjanak. 

Az alkotók a filmjüket közlésmódnak tekintették, ami egyszerre „hírközlési és szórakoztatási 

eszköz”31 és „vizuális látványosság és művészet.”32 is. E miatt, úgy gondolták, hogy szerepe 

nem elhanyagolható a kultúrában hiszen a film „a társadalom önismeretét segítő, nevelő, 

művelő, tájékoztató és szórakoztató funkciót egyaránt képes betölteni.”33. 

Az alkotók újraértékelték a forgalmazás hagyományos csatornáinak szerepét, saját 

forgalmazási céljaikat és ennek megfelelő bemutatási, forgalmazási lehetőségeket kerestek. 

 

„Törekvésünk: 

1, hogy a filmet a valóság- és önismeret eszközeként használjuk. 

2, hogy a film ne csak véletlenszerűen szerveződött heterogén közönséggel találkozzon, hanem 

a munkamegosztás, az életkor, az intézményes hierarchia, a területi egység szerint szerveződött 

rétegközönséggel találkozva fejtse ki hatását, olyan társadalmi problémák mentén, amelyekben 

az érintett rétegek is érdekeltek. Ez a film és közönség más minőségű viszonyának létrehozását 

jelenti. 

3, hogy a film és közönség tudatosan tervezett találkozása közösségi élménnyé váljon, a film 

által indukált társadalmi problémákról való közös gondolkodásban, vitában. Ez azt jelenti, hogy 

a film utóéletének megszervezése váljon a film elkészítésével egyenrangú társadalmi 

feladattá.”34. 

 

Az alkotók felismerték, hogy a mozi valóban nem alkalmas betölteni a társadalmi forgalmazás 

kritériumrendszere szerinti szerepet. Sokkal többet vártak el egy vetítéstől, újfajta film – néző 

viszonyt, közösség létrehozását, valódi társadalomkritikai beszélgetéseket. 

A már meglévő forgalmazási lehetőségeket számba véve, felmerült a Filmbarátok Köre (FBK) 

hálózat társadalmi forgalmazásban betölthető szerepe is. Az FBK lehetőségei (moziban tartják) 

funkciója (a film népszerűsítése, művészi értékének elemzése, bemutatása) a moziéval 

 
30 Szekfű András: Dokumentumfilm, szociológia, elkötelezettség. in: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-
játékfilmek 1973-1984. Budapest, MADE, 2005. 145. 
31 uo. 
32 A film társadalmi funkcióinak érvényesítése a forgalmazásban. in: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-
játékfilmek 1973-1984. Budapest, MADE, 2005. 152. 
33 uo.152. 
34 Vetíteni nem elég! in: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-játékfilmek 1973-1984. Budapest, MADE, 
2005. 139. 
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azonosak, a különbség, hogy az FBK vetítésein a közönség „értékcentrikusabb”35 elvárásokat 

fogalmaz meg a mozi iránt az átlagnézőhöz képest. Tehát ez a forma sem alkalmas a „teljes 

értékű közművelődési funkciót betölteni.”36. 

A filmklub mozgalom rendkívül aktív volt, 450 működő filmklubot számláltak 1977-ben, több 

mint ötvenezres taglétszámmal. A filmklubok deklarált célja a közösség építés és nevelés volt. 

Ezt a célt a Filmtudományi Intézet a keretein belül meg tudta oldani, intézte a kópiák 

kölcsönzését, a filmklubvezetői képzést és az elvi-módszertani feladatokat. A filmklub 

mozgalom kiterjedt hálózattal rendelkezett, a filmklubokat nem mozikban, hanem üzemekben, 

oktatási intézményekben, művelődési házakban tartották. A filmklub előnye volt a többi 

forgalmazási csatornával szemben, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy a tagok maguk 

válasszák ki a filmet és a képzett filmklubvezető segítségével vitassák meg a látottakat és ezzel 

kollektív élmény jöjjön létre. De a filmklub közönségének összetétele nem felelet meg az 

alkotók elképzeléseinek. 

 

A lehetőségek számba vétele után más megoldást kellett találni, hogy a film be tudja tölteni a 

neki szánt minőségi közművelődési szerepet. A „tipikus BBS-dokumentumfilm a szocialista 

modernizáció üzemzavarait leplezi le”37, tehát a nézők számára szokatlan filmekről volt szó, 

amik kapcsolódtak a politika által napirenden tartott témákhoz, amit a KISZ kongresszusról, 

oktatáspolitikai kérdésekről, ifjúságpolitikáról, lakáskérdésről, a munkavállalásról forgattak.  

A forgalmazási csatornát a tartalomból kiindulva határozták meg és „technikai bázissal 

rendelkező, már működő társadalmi szervezetek közösségeire építve (...) lehetőséget teremt 

arra, hogy tudatosan megtervezett csatornája legyen a filmnek olyan módon, hogy figyelembe 

veszi az életmód, a tudat, a munkamegosztásban elfoglalt hely különböző szintjeit, amelyek a 

társadalom jelenlegi állapotában (...) rétegmeghatározó tényezők.”38. 

Az alkotók abból indultak ki, hogy a munka révén mindenkinek meghatározott helye van a 

világban és ez meghatározza a társadalomhoz való viszonyát. Így joggal feltételezhető, hogy 

van társadalmi kérdések iránt érdeklődése. Azok a filmek, amik társadalmi témákat dolgoznak 

fel, összehozzák az adott témában érintett nézőket és arra késztetik őket, hogy a film 

 
35 A film társadalmi funkcióinak érvényesítése a forgalmazásban. in: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-
játékfilmek 1973-1984. Budapest, MADE, 2005. 154. 
36 uo.155. 
37 Havasréti József:”És mindig csak képeket hagyunk magunk után...” Diskurzusok a BBS körül a hetvenes-nyolcvanas 
években. in: Gelencsér Gábor: BBS50, a Balázs Béla Stúdió 50 éve. Budapest, Műcsarnok, Balázs Béla Stúdió, 2009. 23. 
38 A film társadalmi funkcióinak érvényesítése a forgalmazásban. in: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-
játékfilmek 1973-1984. Budapest, MADE, 2005. 156. 
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megtekintése után reflektáljanak az abban látott problémára, majd elmondják saját helyzetüket 

is, ezzel tartalmilag adjanak visszajelzést a látottakra. 

A „Társadalmi forgalmazás kísérlet arra, hogy a néző, a befogadó a film által előhívott és 

tudatosított tudományos, kulturális, életmóddal és filozófiával vagy ideológiákkal kapcsolatos 

élményei közösségi tudás részévé váljanak, az egyéni élmény önmagát megsokszorozva 

közösségi élménnyé, tudássá váljon”39. Ebben a moderátor vagy vitavezető segíti a részvevőket, 

hogy kibontakozhasson akár több síkon is a beszélgetés.  

 

A Nevelésügyi sorozat adta az apropót a hagyományos forgalmazási rendszer „átlépésére”. A 

Nevelésügyi sorozat40 öt rendező – Dárday István, Mihályfy László, Szalai Györgyi, Vitézy 

László és Wilt Pál – kollektív rendezésében valósult meg. A film azt mutatja be, hogy mik „A 

pedagógia lehetőségei a szocialista társadalomban és az erkölcsi-, világnézeti- és 

jellemfejlődésben.”41. 

A Nevelésügyi sorozat útja az előkészítéstől a társadalmi forgalmazásig nagyon jól szemlélteti, 

hogy hogyan képzelték el a BBS Közművelődési Csoportjának alkotói a dokumentumfilm 

társadalmi szerepét.  

 

A Nevelésügyi sorozat társadalmi forgalmazása jobban érthető, ha ismerjük az ideológiai-

politikai hátterét a filmnek.  

 

1972-ben megjelent A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának határozata az 

állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól című párhatározat42 és ennek nyomán, 

előtérbe került az ifjúságügy és az oktatás. Az alapdokumentumnak számító határozat taglalta 

 
39 Dárday István: Finanszírozhatatlan kép? Szubjektív jegyzetek a Budapesti Iskola természetrajzához. in: Zalán Vince: 
Budapesti Iskola, magyar dokumentum-játékfilmek 1973-1984. Budapest, MADE, 2005. 53-54. 
40 Nevelésügyi sorozat (Dárday István, Mihályfy László, Szalai Györgyi, Vitézy László, Wilt Pál, 1973-1975). I. A sorozat 
első filmjének középpontjában az ötven év körüli pedagógus házaspár áll, akinek öt gyermekéből négy szintén a pedagógus 
pályát választotta. II. Ági a család legfiatalabb nőtagja, negyedikes gimnazista, felvételizni akar a pedagógiai főiskolára. Tud-
e segíteni az iskola a személyiségproblémák feloldásában? Milyen szerepet játszik a világnézeti oktatás a személyiség 
kialakulásában? III. Kati, a középső lány harmadéves pedagógiai főiskolás. Férje, Ernő a Lenin Kohászati Művek KISZ 
bizottságának függetlenített szervezőtitkára. Mi kapcsolja össze a társadalom különböző rétegeiből származó két fiatalt? IV. 
Tibor az egyetlen a családban, aki nem lesz pedagógus, ő esztergályos tanuló. A film azt vizsgálja, hogy a gyerekek milyen 
tudattal és közérzettel indulnak a munkásélet felé. V. Tanóragyűjtemény, amelyben a család minden ismert tagja ismét 
megjelenik, vagy mint befogadó, vagy mint átadó. Forrás: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-játékfilmek 
1973-1984. Budapest, MADE, 2005. 263. 
41 uo. 
42 A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának határozata az állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének 
feladatai című 1972-es párthatározat a hetvenes évek oktatásügyében fontos problémákat igyekezett összefoglalni. 
Tartalmazza az intézményes oktatás szerkezeti sajátosságainak leírását, a nevelés mikéntjét és szükségességét, feltárja a 
problémákat, miszerint az érettségire sem alakul ki sokszor a fiatalokban a „korszerű világkép és gondolkodás”. 
Hangsúlyozza a pedagógusok szerepét, a képzést és problémaként említi, hogy a pedagógusok nincsennek kellően 
megbecsülve. Forrás: Czirják Pál: Alkalmazott filmezés, a BBS pedagógiai témájú dokumentumfilmjei. in: Gelencsér Gábor: 
BBS50. Budapest, BBS-Műcsarnok, 2009. 319-322. 
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az oktatás aktuális helyzetét és a fejlesztési lehetőségeit, többek közt a pedagógia-módszertani 

kutatásokat is előirányozta, ami magával hozta a téma mozgóképes feldolgozását. A szociológia 

intézményesülése a hatvanas évek második felére tehető itthon, és ennek köszönhetően a 

társadalomtudományos gondolkodás, az igény a szociológiai kutatásokban való részvételre, 

megnőtt a 70-es évek elejére. 

Egy sor ifjúsági témájú film43 készítette elő az oktatási-, nevelésügyi témájú filmeket a BBS-

ben. Az ifjúsági filmekben a KISZ tevékenysége és a belső ideológiai viták adják a keretet, 

elhangznak jobbító kritikák, forradalmi hangulatú gondolatok, és a demokratizálódás 

elindulásának is tanúi vagyunk. Nem is a tematika jelenti az újdonságot ezeknél a filmeknél, 

hanem a megközelítésmód, amit a legtalálóbban  szociografikus igényességű analitikus 

önvizsgálatnak nevezhetünk. A filmek társadalmi látleletek: a fiatalok komoly jobbító 

szándékkal vizsgálják magukat és a KISZ ideáit, őszintén tárják fel dilemmáikat a kamera előtt.  

A pedagógiai támájú filmek, mint a Nevelésügyi sorozat, A Kertész utcaiak44 , Kísérleti iskola45,  

Mit látnak az iskolások?46 – folytatják az ifjúsági filmek által megkezdett utat és az „alkalmazott 

filmezéshez”47 közelítik a BBS tevékenységét.  

 

A Nevelésügyi sorozat alkotói egy éven keresztül készítették elő a sorozatot elméleti és 

gyakorlati kutatással. Az alkotók már a kezdettekkor, a tervezés idején tudták, hogy mi lesz a 

sorozat „dolga”, pontosabban, ahogy ők fogalmaztak, hogy mi lesz a sorozat „hatóterülete”. A 

szándék az volt, hogy „a sorozatban olyan filmek készüljenek, amik egy szinten művészeti 

termékként funkcionálnak, majd ugyanakkor visszacsatolhatók a választott területen a 

hétköznapi gyakorlathoz, s ott közvetlenül hasznosíthatók”48 legyenek. Szerették volna 

elősegíteni a vetítés után rendezett vitákon összegyűjtött felszólalásokkal az oktatás- és 

nevelésügy minden szintjén a „nevelésüggyel foglalkozók minél mélyebb és alaposabb 

társadalmi önismeretét, világnézeti tájékozottságot, s módot adjanak a jelenleginél egységesebb 

pedagógus-közvélemény kialakítására.”49. 

 
43 Az ifjúságpolitikával foglakozó filmek a KISZ-szel való együttműködésből születtek. Levél a Kongresszushoz (Dobray 
György, 1971), Botütés saját kérésre (Rózsa János, 1972), Dózsa népe (András Ferenc, 1972), Fellebezés (Mihályfy László, 
1972) A Kertész utcaiak (Mihályfy Sándor, 1972), Küldöttválasztás (Dárday István, 1972), Valami mást... (Erdőss Pál, 1972), 
Tagfelvétel (Vitézy László, 1972). Forrás: Czirják Pál: Alkalmazott filmezés, a BBS pedagógiai témájú dokumentumfilmjei. 
in: Gelencsér Gábor: BBS50. Budapest, BBS-Műcsarnok, 2009. 322-325. 
44 A Kertész utcaiak (Mihályfy Sándor, 1972) 

45 Kísérleti iskola (Gulyás Gyula – Gulyás János, 1976-77) 

46 Mit látnak az iskolások? (Dárday István – Szalai Györgyi –Vitézy László, 1977) 
47 Czirják Pál: Alkalmazott filmezés, a BBS pedagógiai témájú dokumentumfilmjei. in: Gelencsér Gábor: BBS50. Budapest, 
BBS-Műcsarnok, 2009. 312. 
48 Összefoglaló beszámoló a Nevelésügyi sorozat munkafázisairól. in: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-
játékfilmek 1973-1984. Budapest, MADE, 2005. 270. 
49 uo. 
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A film sorozat társadalmi forgalmazása tudatos tervezést igényelt, az alkotók a sorozatterv 

megszületésekor együtt gondolták végig, hogy a sorozatot kiknek szánják bemutatni és milyen 

hatást várnak el tőle. Sajnos a kópiák hiánya miatt a filmek nem tudtak annyi helyre eljutni 

amekkora igény volt rá, de az igények mennyiségéből is látszik, hogy az alkotók stratégiája 

bevált. 

 

A Nevelésügyi sorozat sematikus társadalmi forgalmazás modellje  

 

1, Témakeresés / Kutatómunka 

- összes hivatalos, neveléssel foglalkozó koncepció áttekintése,  

- „progresszív” szakmabeliekkel konzultáció,  

- gyakorlati előkészítő munka (országos),  

- szereplők tudatos kiválasztása (látogatás, castingolás több családnál is) 

 

Eredmény: Kétirányú analízis (új módszerek alkalmazása) 

„azt kísérelte meg, hogy egyik oldalról megpróbáljon képet adni – hasonlóan a korábbi 

„balázsbélás” filmekhez - ezekről a közéleti viszonylatokról – de ezeknek a kölcsönhatásában 

az egyént is analizálja, ehhez hasonló intenzitással.” 50 

- minél közelebb kerülni az „emberhez”,  

 „ilyen emberek életében – akár a magánéletükben, akár az életükben megjelenő különböző 

közéleti eseményeket tekintve – csak úgy tudunk részt venni, hogy a stáb állandóan a 

közelükben van.”51 

- szembesítés módszere 

- rugalmas gyártási technika alkalmazása 

 

2, Rendezői döntés:  

- formája: sorozat, amit közös szemlélet hat át 

- Kollektív alkotás, mindenki egy-egy részt rendez, de konzultációs, alkotói szerepben a 

többiek is részt vesznek a sorozat minden részében 

 

 
50 Összefoglaló beszámoló a Nevelésügyi sorozat munkafázisairól. in: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-
játékfilmek 1973-1984. Budapest, MADE, 2005. 265. 
51 uo. 264-265. 



 21 

Eredmény: több rendezői szempont érvényesülése, pontosabb és árnyaltabb filmes 

megközelítés. 

 

Megoldás:  

 

1, Cél: irányított dokumentumfilm létrehozása valóságfeltárási szándékkal 

Egy körülhatárolt társadalmi probléma gyakorlati vizsgálatához kapcsolódik (munka, ahol az 

ember a hétköznapokban átéli társadalmi lény voltát – ez meghatározza a társadalomhoz való 

viszonyát is)52 

 

2, Célcsoport:  

- elsődleges célcsoport: oktatás- nevelésüggyel munkájuk révén érdekeltek, kapcsolatban 

vannak vele 

- másodlagos célcsoport: hagyományos forgalmazási csatornák (mozi, filmklub, stb.) 

közönsége 

 

3, Forgalmazás menete 

 

- Tesztvetítés és konzultáció (végső verzió előtt) egy budapesti iskola tantestületének 

esetlegesen kiválasztott csoportjával 

- Filmelfogadás (minisztérium és felelős szervek képviselői előtti vetítés) 

- Szakmai (első) bemutató: Fővárosi Pedagógiai Intézet Speciális tanfolyamának 

keretében (1974/75-ös tanév, a filmek a vitaindító referátumok helyett szerepeltek) 

- Kontrollvetítések 

- Tapasztalatok összegzése és koncepcióvázlat a Filmfőigazgatóség felé (szakmai 

forgalmazás elméleti megfogalmazása, pedagógiai és nevelésügyi filmek (10db) 

keskeny kópiáinak legyártása, kiadvány a vetítések utáni viták szempontjainak 

összegzésével) – filmcsomag javaslat 

- Fesztiválszereplések: Miskolci Fesztivál díj, Országos Ifjúságpolitikai Tanács nívódíja 

- Mozi premier: Művészeti Hetek (Toldi mozi, 1975) 

- A társadalmi forgalmazás szerinti célközönség intézményeinek elérése:  

A Fővárosi Pedagógiai Intézet Bródy Sándor utcai filmtára  

 
52 uo. 
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Fővárosi Pedagógiai Intézet Fáklya klubjában pedagógustovábbképzésbe beépült 

Fáklya klub- budapesti iskoláknak kiajánlja a filmet 

Népművelési Intézet nyári továbbképző táborban vetítik 

Országos Művelődési Központ igazgatói tanácskozásra hívják 

Klubvezetők országos tanácskozására 

Megyei Továbbképzési Kabinetek 

további vetítések pedagógusok előtt országosan és további kópiák gyártása  

- Gyakorlati alkalmazás a BBS keretében (kísérlet): VIII. kerület összes általános és 

középiskolájába tantestületi vetítés,  

- VIII. kerület Tanács Művelődési Osztály, Józsefvárosi Művelődési Központ, 

Népművelési Intézet közreműködésével. 

 

A film egy család életét dolgozta fel, tette „közszemlére”, nem mindegy tehát, hogy ők hogyan 

vélekedtek erről a kísérletről:  

A velük készült riportban úgy nyilatkoznak, hogy azért csinálták végig ezt az életüket 

felbolygató folyamatot, mert elkötelezettek lévén a pedagógus szakma iránt, szerették volna ha 

meg tudják mutatni a nagyközönségnek a pedagógus szakmát. Szerették volna elérni azt is, 

hogy megbecsüljék őket és a szakmájukat is, és hogy talán éppen ezért is, segítsenek strukturális 

változásokat elérni. A házaspár férfi tagja (Bujáki Lajos) azt is elmondta, hogy a filmkészítés 

folyamata bennük is változást indított el, szembe kellett nézzenek saját magukkal, és olyan 

gondolatokat is katalizált, amit másképpen nem is mondtak volna ki, mert nem lett volna rá 

lehetőség. 

„Egyszóval valamit mégiscsak segített ez a filmezés – túl azon, hogy mások is látják – az 

embernek a saját élete problémáit kicsit világosabban látni és jobban eligazodni.”53 

A filmben való részvétel nem mindig volt teljesen egyértelmű, a pár női tagja (Bujáki Lajosné) 

aggodalmát is kifejezte az interjú során, hogy ennyire kiteregették az életüket „sokszor félek, 

hogy a jóakaratunkat magunk ellen fordítottuk”54. 

 
53 Összefoglaló beszámoló a Nevelésügyi sorozat munkafázisairól. in: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-
játékfilmek 1973-1984. Budapest, MADE, 2005. 267. 
54 uo. 267. 



 

4.2. A Cséplő Gyuri című film társadalmi forgalmazásának módszere és tapasztalatai 

 

A Cséplő Gyuri55 című film dokumentum-játékfilm. Rendezője, ifj. Schiffer Pál, aki évek óta 

társadalomtudósokkal együtt járta a cigányok lakta vidéket és a Cséplő Gyuri című filmje előtt 

több, a cigányok életét, mindennapjaik egy-egy szeletét bemutató filmet készített. A főszereplőt 

hosszas keresés után találta meg, alaposan ismerte a cigányok problémáit, helyzetét. A film 

forgatókönyvének társszerzője Kemény István szociológus. A film hőse Cséplő György, 21 

éves cigány fiatalember, aki egy kis zalai településről, Németfaluból származik. A filmben őt 

követi a néző, ahogy Budapesten munkát keres és szembesül a nehézségekkel. 

„Átlag feletti tulajdonságai, korához képest érett személyisége, komolysága és felelős 

gondolkodása (...) azért tette alkalmassá sorstársainak reprezentálására, mert bár cigány 

közösségen belül kiemelkedik, a számára idegen, új környezetben ugyanazokkal a 

problémákkal kell megküzdenie, mint „átlagos” társainak.”56  

 

16 évvel a film forgatása előtt keletkezett az a párthatározat, (1961. június 20.) ami előirányozta 

a cigányság integrálását57, azzal a céllal, hogy a cigányok is „szocialista embertípus” legyenek. 

A határozat megállapította, hogy a cigányság 30%-a integrálódott, 30%-a félig integrálódott és 

a többiek az eredeti vándorló és a társadalomba semmilyen formán be nem tagozódó életet élik 

(40%). 1968-ban keletkezett egy helyzetjelentés, ami a párthatározat végrehajtásáról számol be. 

A helyzetjelentésben megállapítják, hogy az előítéltek nem szűntek meg, az integráció pedig 

minden anyagi erőfeszítés mellett is lassú lesz. 58 

Ebben a helyzetben került sor 1977 ősze és 1978 nyara között 70, a műsorrendi vetítéseken 

kívüli vetítésre országszerte, ahol a vetítést ankét követte a rendező vagy egyéb szakértő 

vezetésével59. A vetítések megszervezésében szerepet vállalt a Hazafias Népfront és a 

 
55 Cséplő Gyuri (ifj. Schiffer Pál, 1978) 
56 Kozák Gyula: Az előítéletek ellen, Egy film társadalmi missziója. in: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-
játékfilmek 1973-1984. Budapest, MADE, 2005. 165. 
57 Sóber Péter: A Bács-Kiskun megyei cigányság integrálása a szocializmus korai időszakában. (1946-1965). Budapest, MTA 
TKKI. 221-224. (https://kisebbsegkutato.tk.hu/uploads/files/olvasoszoba/romaszovegtar/A_bacs-
kiskun_megyei_ciganysag_integralasa.pdf) Utolsó letöltés: 2021.02.12. 
58 Hajnáczky Tamás: A pártállam cigánypolitikája, A szektoriális cigánypolitikától a kényszerasszimilációs cigánypolititka 
kritikájáig. Esély, 2015/5. 54. 
(http://www.esely.org/kiadvanyok/2015_5/2015-5_2-1_Hajnaczky_Partallam_ciganypolitikaja.pdf) Utolsó letöltés: 
2021.02.12  
59 Szekfű András: Cséplő Gyuri, közvélemény, cigánykérdés és egy film ankétjai (1980). in: Szekfű András: A cápa utolsó 
tangója, Médiaszociológiai tanulmányok a félkemény diktatúrában. Budapest, Gondolat kiadó, 2008. 187-214. 
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moziüzemi vállalatok is. Az országos vetítéssorozat szervezésekor érezhető volt, hogy a 

cigánykérdés „beilleszkedett a felismert és elismert politikai-társadalmi problémák sorába”60. 

A Tömegkommunikációs Kutatóközpont cigánykérdéssel kapcsolatos kutatásainak keretében 

résztvevő megfigyeléssel követte végig az ankétokat. Az alkalmakat rögzítették, 40 felvételt 

tartalomelemzéssel kódoltak, interjút készítettek az ankétok nagy többségén részt vett 

rendezővel és rendelkezésre álltak a részt vevő megfigyelést végző munkatársak beszámolói 

is.61  A tanulmány alapján képet kapunk arról, hogy a film nézői az ankétokon felmerült 

témákkal kapcsolatban (cigányság, munka) milyen véleményt képviselnek. A megjelent 

közönség az ankétoknak csak egy részén érkezett spontán mozilátogatóként, több alkalommal 

a szervezésben részt vevő szervezet hívására érkeztek. Nagyjából egységes volt a vitavezetés 

minden helyszínen, a vitavezető törekedett a toleranciára, ezért jó légkörű, eredményes, pozitív 

kifutású viták zajlottak. A cigányokra vonatkozó összes probléma 18%-át vetették fel maguk a 

cigányok, 82%-át a nem cigányok. A nézők egyedi összetétele miatt (önként érkezett, vagy 

kirendelték, cigány vagy nem cigány az illető) településenként eltérő volt a viták kimenetele, 

tanulmány ezeket külön-külön nem vizsgálja, egy általános képet kapunk arról, hogy az aktuális 

társadalmi-politikai kérdések hogy merülnek fel az ankétokon résztvevőkben a film hatására 

1977/78-ban. Az ankéntokon felmerült problémáknak 18,5%-a kapcsolódott szorosan a 

filmhez62.  

 

Az ankétok összesítő leírásából kiderül, hogy a Cséplő Gyuri című film társadalmi 

forgalmazása fontos missziót kívánt betölteni. A rendező 8-10 tagú vitavezető csoportot 

alakított ki, akik között voltak cigánykérdéssel foglalkozó szociológusok, filmviták 

vezetésében jártas filmesek, akik többé-kevésbé egységes elvek alapján vezették le a 

vitákat63.Ez tette összehasonlíthatóvá a különböző alkalmakat. Az ankétokon elhangzottakat 

összesítették, tudományosan kielemezték. Az ankétok leiratának tartalmi elemzése mellett, 

értékes része a tanulmánynak a személyes vélemények felsorolása, gyakran szó szerinti idézése 

is, amikből képet kapunk a nézők beszélgetésbe való bevonódásáról, a bennük dúló 

érzelmekről. Szomorú tanulsága a tanulmánynak, viszont örvendetes hatása a filmet követő 

vitáknak, ami több helyszínen is elhangzott a cigány résztvevők részéről, hogy évek óta ez volt 

az első lehetőségük, hogy illetékesek előtt elmondhatták a problémáikat.64 

 
60 uo.188. 
61 uo.187. 
62 uo.201. 
63 uo.189. 
64 uo.190. 
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4.3. Összefoglalás 

 

A Balázs Béla Filmstúdió Közművelődési Csoportjának társadalmi fogalmazás 

koncepciójában, ahogy a Cséplő Gyuri című film és a Nevelésügyi sorozat esetében is látható, 

fontos szerepet tölt be a misszió, avagy a társadalmi szerep, összhangban a Közművelődési 

csoport törekvéseivel. A film egyik szerepe, a filmek célzott közönséghez való eljuttatása „hogy 

a film ne csak véletlenszerűen szerveződött heterogén közönséggel találkozzon, hanem a 

munkamegosztás, az életkor, az intézményes hierarchia, a területi egység szerint szerveződött 

rétegközönséggel találkozva fejtse ki hatását, olyan társadalmi problémák mentén, amelyekben 

az érintett rétegek is érdekeltek”65 Mindkét film betölti a szerepét, mint a „valóság- és 

önismeret”66 eszköze, az ankétok ennek kibontását szolgálják, ahogy azt is, hogy a film utáni 

beszélgetés „közösségi élménnyé váljon, a film által indukált társadalmi problémákról való 

közös gondolkodásban, vitában”67. A feltételek akkor teljesülnek, ha a „film utóéletének 

megszervezése (...) a film elkészítésével egyenrangú társadalmi feladattá”68 válik. A társadalmi 

forgalmazás esetében a hozzáadott értéket a film közművelődésben betöltött szerepe mutatja. 

Ugyan ezeknek a kritériumoknak ma az impact forgalmazás felel meg, amit társadalmi célú 

forgalmazásnak hívhatunk. A társadalmi forgalmazás modellje mára átalakult és a társadalmi 

témájú filmek hagyományos és az azt kiegészítő célzott forgalmazásban való közönséghez 

juttatását fedi le, ahol a közművelődés helyett az informáltság, az igényes és értelmes 

szórakozás kerül előtérbe és ebben teljesedik ki a film által képviselt társadalmi többlet értéke. 

A korábbi, „felülről jött” kezdeményezések helyett a társadalmi igényekre építő, közösségi 

funkciójú vetítési helyzetek dominálnak. 

 
65 Vetíteni nem elég! in: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-játékfilmek 1973-1984. Budapest, MADE, 
2005. 139. 
66 uo. 
67 uo. 
68 uo. 



5. A hatás 
 

 

„A hatás legegyszerűbb szinonimája a változás”69 

 

A filmművészetben alapvetés, hogy az alkotás hatást gyakorol a nézőre. A 

dokumentumfilmekkel sincs ez másképp. A filmrendező, a néző, a forgalmazó, a társadalmi 

kampány szervezője, azaz az impact producer, egyformán hatásról beszél, de nem ugyanazt érti 

alatta.  

A dokumentumfilm-rendező célja, hogy filmje hatást váltson ki a nézőből. A néző számára a 

filmélmény a cél, ehhez segíti hozzá a film hatása, tehát alkotói szemszögből nézve a hatást 

célként értelmezhetjük, a nézői szemmel viszont eszközként. Hagyományos forgalmazói 

értelemben a hatás anyagi értelemben jelenik meg. Minél nagyobb hatással van a film a nézőkre, 

annál nagyobb lesz a bevétel. 

A társadalmi forgalmazásban a hatás a film által kiváltott társadalmi változásban mérhető. Ez a 

társadalmi hatás, ami lehet egyéni (személyes), közösségi, de lehet olyan mérvű is, hogy a 

társadalom egészére kihat, strukturális (jogszabályi, intézményi) változás formájában. De azt is 

társadalmi hatásnak tartom, ha egy témáról, amiről addig még nem, elindul a beszélgetés és a 

közbeszéd része lesz. 

 

Az elmúlt években a társadalmi forgalmazással kapcsolatban egyre több kiadvány jelent meg, 

amiben a társadalmi hatást is definiálják. Úgy tűnik, hogy konszenzus van abban, hogy amikor 

társadalmi hatásról beszélünk, akkor „egy dokumentumfilm és a hozzá kapcsolt társadalmi 

kampány által kiváltott társadalmi és kulturális változást”70 értünk alatta.  
 
 
 
A történetmesélést a középpontba helyező, társadalmi hatást elérő film esetében a hatás 

összetevői a következők: Lenyűgöző történet – Tudatosság -– Elkötelezettség – Mozgalom –

Társadalmi hatás. 
 

 
69 The simpliest synonym for impact is change” 
Patricia Finneran: Documentary Impact: Social Change Through Storytelling. Kanada, Inspirt Foundation, Panicaro 
Foundation, 2014. 3. (http://www.hotdocs.ca/resources/documents/Hot_Docs_2014_Documentary_Impact_Report.PDF)  
Utolsó letöltés: 2020.11.02. 
70 „In this context, we mean social and cultural change that has been driven by a documentary film and its associated 
campaign strategy.” 
uo.4. 
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1. ábra A hatás és a hatás által keltett változás ábrázolása 

A filmes hatás lépései: Lenyűgöző történet – Tudatosság -– Elkötelezettség – Mozgalom –Társadalmi hatás 71 

 

 

A társadalmi forgalmazás a dokumentumfilmek erősségére, a bevonódást elősegítő történetekre 

alapozza a hatását. A filmekben általában olyan történeteket látunk, amik valamely társadalmi 

problémát dolgoznak fel a főszereplő élettörténetén keresztül. A filmekkel információt átadni 

is könnyebb és sikeresebb, ez is oka, hogy a társadalmi forgalmazás egyre népszerűbb. 

„Az ember sajátos szükséglete a történetekben való gondolkodás és kommunikáció, a társas 

folyamatok történetként való feldolgozása, a bejövő információk történetként való kódolása 

(Woodside, Sood, & Miller, 2008; Schank & Abelson, 1995). Ezt segítik elő a 

mindennapjainkban jelen levő történetek (pl. mesék, életesemények), melyek születésünktől 

kezdve körülvesznek minket, és hatnak ránk (Balogh, Bedekovics, Imre, Peszeki, & Scharle, 

2014). A történetalapú információk könnyebben megérthetőek, és feldolgozásuk után is 

 
71 Patricia Finneran: Documentary Impact: Social Change Through Storytelling. Kanada, Inspirt Foundation, Panicaro 
Foundation, 2014. p.3. (http://www.hotdocs.ca/resources/documents/Hot_Docs_2014_Documentary_Impact_Report.PDF)  
Utolsó letöltés: 2020.11.02 
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könnyebben hozzáférhetők, felidézhetők, mint a nem narratív típusúak. (Adaval & Wyer, 

1998)”72 

A társadalmi hatás szempontjából döntő szerepet játszik, hogy a rendező miként gondolkodik 

filmjéről, mi a viszonya a témájához és hogyan gondolkodik a lehetséges nézőiről. Gellér-Varga 

Zsuzsanna, aki doktori értekezésében dramaturgiai szempontból vizsgálja a rendezői szándékot, 

Nichols, Renov és Plantinga73 elméleti írásait feldolgozva táblázatban foglalja össze, hogy 

milyen feltételezett rendezői szándékok lehetségesek; így tudja elhelyezni saját, rendezői 

megközelítését a filmje felé.  

 

2. ábra A dokumentumfilm rendező szándéka74 

 

 
72 Peszeki Nikolett - Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya: A filmekbe való bevonódás, az emlékezet és a preferenciaítéletek a 
médium. Impulzus 4. Évfolyam, 1. Szám, 2017. november, 1-22. 
(http://www.pszich.u-szeged.hu/impulzus/?page_id=1925) Utolsó letöltés: 2020.11.25. 
73 Gellér-Varga Zsuzsanna: Krónikás vagy történetmondó? Dokumentum és/vagy film? A történetmesélés dramaturgiai 
eszközei a dokumentumfilmben. Budapest, Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2018. 28. 
74 uo. 
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A táblázat alapján látható, hogy a rendező valamilyen pozíciót foglal el. Az elfoglalt pozíció 

alapján két irány látszik elkülönülni a szerint, hogy a rendező a témája vagy a nézője felé 

„fordul” filmjében.  

A feltételezett rendezői szándék, a rendező pozíciója, a nézőhöz, illetve a témájához való 

viszonya  kihat az impact kampányra, ezért befolyással van a kampány társadalmi hatására. 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. 

Kapás Zsolt a rendezői szándékot modalitásnak75 hívja. Szerinte a film modalitása „azokat a 

késztetéseket fedi le, melyek a dokumentumfilm működését motiválják, meghatározzák”76  és 

ezek a késztetések befolyásolják végül a filmnek a nézővel kialakuló viszonyát, aminek 

hatására valami változhat a nézőben, gondolkodásában.   

 
75 Kapás Zsolt Zsombor: A dokumentumfilm elmélete és a Budapesti Iskola. Új Apertúra, 
(http://uj.apertura.hu/2013/tavasz/kapas-a-dokumentumfilm-elmelete-es-a-budapesti-iskola/) 
76 uo. 



6. A rendező (alkotó) szerepe 
 

A hagyományos filmgyártási rendszerben az alkotók számára a végső verzió elfogadása után 

lezárul az alkotói folyamat és a film a forgalmazóhoz kerül. A film hatástörténete 

szempontjából ez döntő jelentőségű pillanat, mert a film ekkor minden olyan elemet tartalmaz, 

amivel az alkotó a megfelelő hatást szeretné elérni. A filmrendezés gyakorlati műfaj, a 

filmesztéták a már elkészült filmeket elemzik, így a dokumentumfilm hatásáról való 

gondolkodásban valószínűleg maga a filmrendező a leghitelesebb forrás. Az ő szándéka 

érvényesül a filmben. Számos rendező írása vagy vele készült interjú hozzáférhető, amiben 

közvetve vagy közvetlenül leírja gondolatait a film hatásáról.  

Ha a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori iskolájának ide vágó dolgozatait vesszük 

számba és megnézzük Almási Tamás, Kékesi Attila, Gellér-Varga Zsuzsanna, Hajdú Eszter, 

Papp Bojána filmrendezők doktori értekezéseit, azonnal kialakul bennünk az a kép, hogy 

alkotói szemmel a filmes hatás és annak elérése épp annyira változatos, mint ahány alkotó ír, 

beszél róla, talán épp ezért annyira érdekes is.  

 

Almási Tamás 2005-ben keletkezett írása azért kiváló kiindulópont a rendezői szándék 

vizsgálatára, mert saját munkájának 26 év alatt szerezett tapasztalatain keresztül gyakorlatilag 

a dokumentumfilmezés alapkérdései írja le. Saját magát játékfilmes rendezőnek tekinti, ahogy 

az általa idézett elődök, Ember Judit, Schiffer Pál, Gulyás Gyula is játékfilm rendezőként 

rendeztek dokumentumfilmeket. A rendezői szándék világos, a film szempontjából számára az 

a lényeges, hogy a leghatásosabb eszközrendszert találja meg (játékfilmes vagy 

dokumentumfilmes) történethez. 

„Játékfilm alkotójaként gondolok valamit a világról, kitalálok történeteket, és azokat a lehető 

leghatásosabban próbálom elmondani. A dokumentumfilmben is ugyanezt teszem. A különbség 

annyi, hogy itt a történetet nem kitalálom, hanem megtalálom.”77 

Ebből adódóan Almási azokat a filmes eszközöket sorolja fel írásában, amiket saját filmjei 

készítése során és mások filmjeiben is a leghatásosabbnak tart és éppen azért, mert saját magát 

játékfilmes rendezőnek tartja szükségesnek tartja leírni, hogy mik a játékfilm és a 

dokumentumfilm műfaji különbségei. Így merül fel a valóság ábrázolásának kérdése, ami a 

filmben, a hatás szempontjából, az egyik lényeges elem.  

 
77 Almási Tamás: Ahogy én látom. Budapest, Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2005. 7. (http://szfe.hu/wp-
content/uploads/2016/09/almasi_tamas_dolgozat.pdf Utolsó letöltés: 2020.11.02. 
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„A dokumentumfilm, mint nem fikciós filmforma számos fiktív elemet kell tartalmazzon, ha a 

világot látszólag objektíven akarja ábrázolni. Létre kell hoznia egy kreatív struktúrát, megfelelő 

stílust, ami a hitelességet közvetíti, jelentést hordoz - és ezáltal hat.”78 

A mellett érvel, hogy a rendező kell, hogy kézben kell tartsa a lefilmezendő valóságot, az által, 

hogy felépít egy filmes szerkezetet, mert így lesz képes a film az üzenetet közvetíteni. Mindez 

nem zárja ki a nyitottságot a film szereplője és a rendező között, ami állandó interakciót 

feltételez, ezekből az így létrejött elemekből épül fel a kreatív szerkezet. 

 A két műfaj összehasonlításában megemlíti az idő szerepét. Szerinte az, hogy a 

dokumentumfilm valós időt rögzít, és akár hosszú folyamatot is képes bemutatni, mellbevágó 

hatással van a nézőre „különösen, ha ez az erős kifejezőeszköz nem öncélú, hanem azoknak a 

folyamatoknak velejárója, amelyeket a rendező rögzíteni akar”79. 

Kékesi Attila80 a rendező felelősségét emeli írásának középpontjába. A rendező a szereplői és 

a nézők felé is felelősséggel tartozik. Sokszor szembesülnek a rendezők azzal, hogy döntési 

helyzetbe kerültek; a szereplő és a rendező (aki ebben az esetben azt a nézőt képviseli, akinek 

a filmet szánja) valamilyen oknál fogva ellenérdekelté válik. Ez nem csak morális kérdés, 

hanem a film hatását is befolyásolja. Éppen e miatt nagyon kényes és ingoványos terület. Vajon 

mi a fontosabb, hogy a film hatásos legyen, vagy lemondjon a rendező bizonyos részekről és 

ez által „meggyengítse a filmjét”. Kékesi több rendezővel készített interjúja alapján sem 

dönthető el a kérdés, hogy jól teszi-e a rendező, ha a filmjének hatása kedvéért „beáldozza” a 

szereplőt, mert minden szereplő és rendező viszony, illetve a helyzet, ahol dönteni kell, más.  

Kétségtelenül hatásos például a Sonita81 című film, amely 2015-ben az IDFA, a legrangosabb 

európai dokumentumfilmfesztivál közönségdíjasa és 2016-ban a Verzió filmfesztivál 

nyitófilmje volt. Gellér-Varga Zsuzsanna82 írja le a Filmvilágban a film háttértörténetét. Ez a 

filmből egyértelműen nem derül ki, hogy pontosan mi is volt az „ára” a film sikerének. A 

főszereplő lány kétségtelen szorult helyzetéből úgy tudott szabadulni, hogy elfogadva a rendező 

segítségét végül akaratlanul egy show-műsor szerű filmben találta magát, ahol a rendező 

szándéka eluralta a filmet. A lány nem akarta, hogy eladják feleségnek, szeretett volna énekelni 

és táncos karriert csinálni. A film hatásos lett, a főszereplő élete is megváltozott, de a lányt 

 
78 uo. 11. 
79 uo..15. 
80 Kékesi Attila: A dokumentumfilm-rendező felelőssége, avagy a dokumentumfilm készítésének erkölcsi kérdései (különös 
tekintettel „A forradalom arca – Egy pesti lány nyomában” című dokumentumfilmre). Budapest, Színház. és Filmművészeti 
Egyetem, 2009. 4. (http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/09/kekesi_attila_dolgozat.pdf) Utolsó letöltés: 2020.09.15. 
81 Sonita (Sonita, Rokhsareh Ghaem Maghami, 2015) 
82 Gellér- Varga Zsuzsanna: Sorsformáló rendezők. Filmvilág, 2017/02. 42-44. 
( http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=13057) 
Utolsó letöltés: 2020.09.09. 
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addig istápoló iskolai igazgatónőt elbocsájtották az állásából. Az értekezés szempontjából több 

szálon is érdekes ez a történet. A rendező szándéka és a döntési helyzetben a választása ebből 

a rövid leírásból is világos, a rendező maga is felvállalja, hogy segíti a lányt. Így tudta arra az 

ügyre felhívni a figyelmet, hogy Afganisztánban a fiatal lányokat sokszor idősebb férfiaknak 

eladják feleségnek. Ettől lett a film kampánya is sikeres. 

Társadalmi kérdéseket középpontba állító filmek esetében még erősebben merül fel ez az 

általános morális és speciálisan filmkészítés-etikai kérdés amire választ mindig a rendezőnek 

kell meghoznia a körülmények ismeretében. 

Ha a szereplők életére gyakorolt hatás nézzük, azt látjuk, hogy rendezőnként ebben a kérdésben 

is más és más a megítélés. Papp Bojana saját tapasztalatai alapján fontosnak tarja kiemelni, 

hogy „a dokumentumfilmrendezőnek mindig figyelembe kell vennie, hogy filmje milyen 

hatással lehet a szereplők életére, és aszerint alakítania, szerveznie akár a film cselekményét is, 

de a forgatás kereteit biztosan”83. 

A rendező szerepét Papp abban látja, hogy bár a nézőkre gyakorolt hatás alapvető kritériuma a 

jó filmnek, de ez nem csak a szereplőkön és a filmes eszközökön múlik, hanem az alkotókon, 

így magán a rendezőn is. 

„Egy film véleményem szerint akkor jó, ha hatással van a nézők érzelmeire, ez pedig minden 

bizonnyal érzelmi munkát igényel az alkotók részéről.”84. 

Az viszont kétségtelen, hogy ha egy dokumentumfilm társadalmi felelősséget vállal egy ügyért 

akkor valóban tehet is érte. Kékesi szerint „Az értelmiségen belül talán a legnagyobb 

felelőssége a művésznek van, hiszen olyan eszközzel rendelkezik, amely az érzelmekre is hatva 

(katarzis) a legjelentősebb hatást gyakorolhatja a társadalom értékrendjére, vélekedésére, 

tudatára. De miben áll a dokumentumfilmes felelőssége? A dokumentumfilm-rendező a 

művészek csoportján belül kiemelt, speciális helyet foglal el, hiszen alkotásai, tudatos 

témaválasztásai, a pozitív társadalmi ügyek felkarolása konkrét állásfoglalásra és cselekvésre 

késztetheti az embereket.”85. 

A társadalmi ügyek esetében a film hatására a konkrét cselekvés csak jól körülhatárolt ügyek 

mentén tud létrejönni. Hajdú Eszter Ítélet Magyarországon86 című filmje 2014-ben készült, a 

romák elleni sorozatgyilkosságot két és fél éven keresztül tárgyaló per teljes 

 
83 Papp Bojána: Kutatás és előkészítés a dokumentumfilmben. Budapest, Színház- és Filmművészeti Egyetem, 2018. 13. 
(http://szfe.hu/wp-content/uploads/2019/05/DI_Papp_Bojana_dolg.pdf) Utolsó letöltés: 2020.09.09. 
84 uo.117. 
85 Kékesi Tamás: A dokumentumfilm-rendező felelőssége, avagy a dokumentumfilm készítésének erkölcsi kérdései (különös 
tekintettel „A forradalom arca – Egy pesti lány nyomában” című dokumentumfilmre). Budapest, Színház- és Filmművészeti 
Egyetem, 2009. 3. (http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/09/kekesi_attila_dolgozat.pdf) Utolsó letöltés: 2020.09.15. 
86 Ítélet Magyarországon (Hajdú Eszter, 2014) 
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dokumentációjából. Az elkészült filmet számos helyen vetítették, Hajdú tudatosan építette fel 

filmje kampányát. Az Ítélet Magyarországon nagyon elkötelezett film, amiben a rendező 

szándéka a személyes motivációja.  

„Sok éve készültem rá, hogy filmet csinálok az általánossá váló rasszizmusról. Nem az 

egyértelmű nácik, szkinhedek érdekeltek, hanem az, hogy hogyan vált a szélsőjobboldali 

gondolkodás „mainstream”-mé, azaz hogyan radikalizálódott a társadalom. Hogyan válik a 

gyűlölet a hétköznapi létezés részévé́, hogyan lehet igy együtt élni egy társadalomban? Ki 

milyen válaszokat talál erre? Hogyan szövi át ez az egész ország működését, az intézményeket, 

a struktúrát a rasszizmus? Meg lehet-e változtatni a beidegződéseket? Csökkenthető-e a 

gyűlölet? Miért gyűlölnek a gyűlölködők?”87 

A film elkészülte után teljesen biztos lehetett a rendező abban, hogy ebben a politikailag kényes 

témában támadásnak lesz kitéve, épp ezért és ennek ellenében társadalmi, morális kötelesség a 

filmet minél több embernek megmutatni, hiszen elkötelezettsége és a film forgatása alatt 

megtapasztalt személyes élmény is ebben erősítette meg. A film kommunikációs stratégiája arra 

épült, hogy semmi esetre se engedje meg, hogy a film bármely vetítése kikerüljön a gyártó és 

forgalmazó cég, azaz a saját kezükből. Evvel a film politikai célokra való felhasználást akarta 

elkerülni a rendező.  Az őt ért támadások megerősítették abban, hogy szükség van célzott 

vetítésekre is, hogy a film elérje a valódi, a rendező motivációja szempontjából fontos hatást. 

Gellér-Varga Zsuzsanna szerint a legjobb hatás elérése érdekében a vágó is szerepet kell kapjon 

a történet kialakításánál. 

 „A vágó dramaturgiai képességei nagyon is fontosak, de kevésbé intenzív a rá háruló feladat, 

őt nem szorítja satuba a pillanat, sokféle lehetőséget kipróbálhat és így tudja elérni a legerősebb 

hatást, a legfeszesebb szerkezetet.”88. 

A rendezők a hatásról, mint a filmjük által katarzist kiváltó filmes élményről gondolkodnak, azt 

keresik minden alkotás esetében. Ennek a rendezői szándéknak a tudatosítása, a rendező és a 

film viszonyának pontos meghatározása az egyik kulcs a film hosszútávú, társadalmi hatásának 

eléréséhez. 

 
87 Hajdú Eszter: Ítélet Magyarországon, Egy politikailag érzékeny film elkészítése Magyarországon, rendezői tapasztalataim 
alapján. Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, 2016. 11. Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
(http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/09/hajdu_eszter_dolgozat.pdf) Utolsó letöltés: 2020.09.11. 
88 Gellér- Varga Zsuzsanna: Krónikás vagy történetmondó? Dokumentum és/vagy film? A történetmesélés dramaturgiai 
eszközei a dokumentumfilmben. Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, 2018. 56. Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
 



7. Társadalmi hatás és forgalmazás ma 
 

„Úgy gondoljuk, hogy a 21. század az a század lesz, amelyben a film világmegváltó erejét lehetetlen lesz 

figyelmen kívül hagyni.”89 
 

Az elmúlt időszakban a társadalmi hatás kifejezés és angol megfelelője a Social Impact mind 

itthon, mind külföldön gyakran hallható különféle szektorokban. A non-profit szférában például 

az adománygyűjtésben használatos, ahol különféle kimutatásokkal teszik a szervezetek 

láthatóvá, hogy az adományként kapott pénz milyen formában hasznosul, milyen társadalmi 

hatást ért el. Ugyanígy, a kultúrában és az oktatásban is fontossá vált a társadalmi hatás elérése 

és kimutatása. Az elvárt változás minden esetben más és más, sokszor nem is történik meg 

azonnal, hosszútávú hatással kell számolnia a megvalósító szervezetnek és a támogatónak is.  

A filmiparban sincs ez másképp, általában hosszútávú hatással kell számolni. A társadalmi 

hatás előidézése nem pusztán a filmen múlik, hanem egy csapaton, akik az elkészült film 

alkotójával közösen alakítják ki a forgalmazási stratégiát és a társadalmi forgalmazási 

kampányt.  

A társadalmi témákat feldolgozó dokumentumfilmek képesek összekapcsolni a film témáját az 

adott társadalmi problémával és mozgósítani a közönségüket. Attól működik, hogy ha ez a 

kapcsolódás megvalósul akkor a film által felvetett kérdés (társadalmi probléma) iránt a néző 

elköteleződik, az elköteleződés aktivitást vált ki a nézőből, ami előfeltétele a sikeres társadalmi 

célú kampánynak. Ha ez a folyamat megvalósul, beszélhetünk impact kampányról, azaz 

társadalmi célú kampányról. 

A film társadalmi hatásának elérésért, a társadalmi forgalmazásáért abban az esetben, ha a 

produkció csapatában van ilyen szakember, az impact producer felelős. Minden filmnek egyedi 

elvárt társadalmi hatása és kampánya van. A legjobb útmutatók a korábbi kampányok esetei és 

eredménye, ezekből lehet a legjobban kiindulni egy-egy új kampány tervezésekor.  

 

A hagyományos forgalmazási struktúrában nem a néző, hanem a filmet játszó „csatorna” 

határozza meg, hogy milyen stratégiát tervez a producer és/vagy a forgalmazó. László Sára 

doktori értekezésében sorra veszi a hagyományos forgalmazási területeket, a sorrendet így jelöli 

meg: fesztiváloztatás, mozi forgalmazás, televíziós sugárzás, video on demand platformok, Dvd 

 
89 „We believe that the 21st century has become one wich the power of film to change the world is impossible to ignore.” 
Impact Field Guide, második kiadás, 2020. Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
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kiadás90. A forgalmazási területek felsorolásából felsejlik, hogy a dokumentumfilm által a 

hagyományos forgalmazás által elért hatás mérőszámai abból tevődnek össze, hogy melyik 

fesztiválon van a bemutató, milyen további fesztiválokon és hányszor szerepelt a film, került-e 

hazai és/vagy nemzetközi moziforgalmazásba, mennyi az eladott jegyek száma, sikerült-e a TV 

csatornák felé való értékesítés. Mindez gazdasági számításokon alapul, amit a filmpiac 

törvényszerűségei generálnak.   

Ahogy egy film elkészül, a rendező már készíti is el az újabb filmtervét, igyekszik minél kisebb 

kihagyással a következő filmjének megvalósításába fogni. Ez a produceri cégek érdeke is, 

hiszen így garantálható a folyamatos munka. A filmrendezőnek a közönségtalálkozókon van 

lehetősége visszajelzést kapni a munkájáról.  

 

Ideális esetben a hagyományos forgalmazói út és az impact kampány összefonódik, segíti 

egymást, illetve a film nézőkhöz való közvetlen eljutását és magát az ügyet, amit képvisel. Ezt 

nevezzük impact forgalmazásnak. 

 

A film társadalmi hatásának több összetevője is van. 

Az egyik legfontosabb elem a film története. A hatás vizsgálata kapcsán volt szó a 

bevonódásról. Ha a néző nem tud a főszereplővel vagy a történettel azonosulni, nem jön létre a 

bevonódás és nem hat rá a film. A bevonódás eredménye, hogy a nézőben a film különféle 

érzelmeket idéz elő. Ha nem ébred a nézők többségében empátia az adott társadalmi jelenséget 

megtestesítő főszereplők és a sorsuk iránt, akkor nem lesz a filmnek társadalmi hatása.  

„Egy jó és jól elmondott történet alapvetően szükséges a sikeres impact stratégia 

szempontjából. Ha egy film nem kapcsolódik a közönségéhez, és nem vált ki empátiát, akkor 

nem valószínű, hogy bevonható impact kampányba, amelyre a társadalmi változás elérésére van 

szükség.”91 

 

A film témájával összefüggésben is érdemes elgondolkodni, hogyan segíthet az impact 

producer a film nagyobb társadalmi hatásának eléréséhez. A társadalmi vagy környezetvédelmi 

problémát feldolgozó dokumentumfilmek esetében fel kell térképezni a film témájához 

kapcsolódó társadalmi kérdéseket. A dokumentumfilmkészítésnek ez természetes része, de ami 

 
90 László Sára: Betekintés a dokumentumfilm produceri hátterébe. Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest, 2018. 72. 
(http://szfe.hu/wp-content/uploads/2020/07/DI_László-Sára-doktori-értekezés.pdf) Utolsó letöltés: 2020.09.12. 
91 Patricia Finneran: Documentary Impact: Social Change Through Storytelling. Kanada, Inspirt Foundation, Panicaro 
Foundation, 2014. 3. (http://www.hotdocs.ca/resources/documents/Hot_Docs_2014_Documentary_Impact_Report.PDF)  
Utolsó letöltés: 2020.11.02. 
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a kampány előkészítéséhez szükséges, az a film témájában jártas szakértők, döntéshozók és 

egyéb szereplők összegyűjtése, aki a filmben nem szerepel, de a film társadalmi célú 

forgalmazási kampányában tudja segíteni a szélesebb közönséghez való eljutást. Ez a hatás 

tervezéséhez elengedhetetlen. 

 

A film társadalmi célú forgalmazásának stratégiája, a film története mellett, a társadalmi hatás 

elérésének másik fontos összetevője. 

A hagyományos értelemben vett filmgyártási folyamatnak ez a fajta stratégia nem része. A 

forgalmazó a film elkészülte után lép be a folyamatba. A társadalmi hatás eléréséhez azonban 

az eddigiektől eltérő megközelítésre van szükség, aminek része egy pontos és alaposan 

végigondolt terv arról, hogy hogyan fog a film társadalmi hatást elérni. A stratégia a film 

témájából és a rendező szándékából indul ki. A stratégia kialakítása egy fejlesztési folyamat, 

ami kezdődhet a téma megtalálásával, de a film első elővágott fázisában is, ahogy a film 

végleges változatának elkészülte után is. Minél korábban lép be az impact producer a 

folyamatba, annál több információ birtokában tud stratégiát készíteni és látja árnyaltabban a 

feladatot.  

„A filmkészítő csapatok sikeres kampányokat fejlesztettek ki azzal, hogy korán meghatározták, 

kit akarnak elérni a filmmel, hogyan akarják bevonni a közönséget és milyen változásra 

törekednek. Feltették maguknak a kérdést, mi a céljuk, hogyan képzelik elérni azt.”92 

 

A fim társadalmi változásában aktívan szerepet vállaló csapat nem a vesz részt a filmgyártás 

folyamatában, ahogy például az operatőr, vagy a dramaturg, illetve a vágó teszi. Az impact 

producer munkája, hogy végig kísérje a folyamatot és a szoros kapcsolatnak köszönhetően 

bevonjon partnereket a társadalmi célú forgalmazás lebonyolításába. 

 

„A mai telített médiapiacon az impact kampányokhoz intelligens stratégiára van szükség, 

amelyben világosak a célok és az együttműködő partnerek a közönség bevonása érdekében. 

Fontos szem előtt tartani, hogy a sikeres és hatásos kampány kidolgozásának folyamata teljesen 

más, mint a dokumentumfilm elkészítése.”93 

 

Az impact stratégiához kapcsolódik a nézőközönség meghatározása is. A hagyományos 

forgalmazásban, ahogy azt korábban írtam is, a nézőszám kimutatása, hogy hány embert 

 
92 uo. 7. 
93 uo. 7. 
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sikerült elérni határozza meg egy film hatását. Azoknál a filmeknél, ahol a hagyományos 

forgalmazás és a társadalmi forgalmazás együtt kerül kialakításra, arra is tekintettel kell lenni, 

hogy milyen szerződések kötik a producert, mikor és milyen módon lehet a filmet a 

hagyományos csatornáktól eltérő csatornákon a nézőkhöz eljuttatni. Ezektől a kötelmektől 

függetlenül egészen pontosan meg kell határozni, hogy kik azok a nézők, akiknek a film készült. 

A stratégia ebből a szempontból rugalmas kell legyen, mert a visszajelzéseket figyelembe véve 

azonnal módosítani kell, ha az szükséges. 

A film közönségét akkor lehet a legjobban meghatározni, ha a rendező szándéka világos, 

pontosan tudja, hogy kiket szeretne elérni. 

„A társadalmi hatás eléréséhez kapcsolódó stratégiában lefektetett konkrét célokon keresztül 

kiderül, hogy ki a legfontosabb néző egy film számára, milyen terjesztési megközelítés 

működik a legjobban az adott közönség eléréséhez, és mi az, amelyre ösztönözni fogják a 

közönséget a projekt társadalmi hatásának elérése érdekében.”94 

 

A Balázs Béla Stúdió hetvenes években született társadalmi forgalmazás modelljét érdemes itt 

feleleveníteni: a társadalmi forgalmazásra kerülő filmek a filmötlet megszületésétől (lásd 

fentebb a stratégia szerepét) azzal a szándékkal születtek, hogy közvetlen kapcsolatot hozzanak 

létre a nézőkkel és visszajelzéseket kapjanak a valóság azon szeletéről, amiről a film szól.  

„Törekvésünk: 

1, hogy a filmet a valóság- és önismeret eszközeként használjuk. 

2, hogy a film ne csak véletlenszerűen szerveződött heterogén közönséggel találkozzon, hanem 

a munkamegosztás, az életkor, az intézményes hierarchia, a területi egység szerint szerveződött 

rétegközönséggel találkozva fejtse ki hatását, olyan társadalmi problémák mentén, amelyekben 

az érintett rétegek is érdekeltek. Ez a film és közönség más minőségű viszonyának létrehozását 

jelenti. 

3, hogy a film és közönség tudatosan tervezett találkozása közösségi élménnyé váljon, a film 

által indukált társadalmi problémákról való közös gondolkodásban, vitában. Ez azt jelenti, hogy 

a film utóéletének megszervezése váljon a film elkészítésével egyenrangú társadalmi 

feladattá.”95 

 

 
94 Patricia Finneran: Documentary Impact: Social Change Through Storytelling. Kanada, Inspirt Foundation, Panicaro 
Foundation. 2014. 7. (http://www.hotdocs.ca/resources/documents/Hot_Docs_2014_Documentary_Impact_Report.PDF)  
Utolsó letöltés: 2020.11.02. 
95 Vetíteni nem elég! in: Zalán Vince: Budapesti Iskola, magyar dokumentum-játékfilmek 1973-1984. Budapest, MADE, 
2005. 139. 



 38 

Mintha az impact forgalmazásról olvasnánk, minden pontban világos az egyezés, a 

motivációval, a társadalmi problémákra adott reakcióval kapcsolatban és a megoldási 

javaslatok is kísérteties a hasonlóság. A hetvenes években leginkább a rendező képviselte a 

saját filmjét és igyekezett megszervezni az országos vetítéseket ugyanazzal a tudatos és pontos 

tervezéssel, mint ma az impact producertől elvárható. Az impact forgalmazásban a nézőkkel 

való kapcsolat megközelítése is határozottan emlékeztet a Vetíteni nem elég! kiáltványban 

megfogalmazott szemléletre. A nézők eléréséhez használható csatornák és eszközök tára 

gyökeresen megváltozott a hetvenes évek óta. Minden előnye mellett, ehhez az is hozzájárul, 

hogy sokkal nagyobb a média-zaj, amiben a filmnek érvényesülnie kell. Ezért válik manapság 

fontossá egy pontos terv összeállítása és a forgalmazásba bevont partnerek összeállítása a film 

társadalmi hatásának elérése érdekében.  

 

Korábban utaltam rá, hogy a rendező miként vesz, illetve vehet részt ebben a folyamatban.  

Fontos kiemelni, hogy akármennyire is praktikus ötlet, főleg forráshiányos időszakban, hogy a 

rendező legyen a film kampánystratégája, beleértve az impact kampányt is, ez nem tanácsos. A 

rendező nem érthet mindenhez és nem is kell, hogy értsen.  

„A filmkészítőknek nem kell társadalmi változások szakértőivé válniuk, de ha társadalmi hatást 

elérni kívánó kampány létrehozása mellett döntenek, össze kell állítaniuk egy csapatot és 

partnerséget kell kialakítaniuk másokkal egy stratégia megvalósítása érdekében, ideértve az 

impact producert a társadalmi mozgalmak képviselőit és a már bevont nonprofit 

szervezeteket.”96 

Amennyiben az impact producer és az impact kampányban közreműködők csapata több 

szektorból érkezik, az inspiráló, kreatív megoldások a kampánystratégia összeállításában és a 

megvalósításában is megjelennek. A technikai fejlődésnek köszönhetően állandóan változnak, 

a jól bevált régi rendszerek, applikációk és egyéb, korábban kiválóan használható eszközök 

eltűnnek, új igényekre szabott új eszközök és lehetőségek érkeznek, ami a csapat számára 

kihívást jelent. Ezért is érdemes a csapat összetételét átgondolni, hogy akár ezeket a helyzeteket 

is kezelni tudja. 

 

 A filmes hatást tárgyaló fejezetben idézett filmrendezők filmjeik elkészítéskor szinte 

mindnyájan a hagyományos forgalmazói struktúrában gondolkodtak, ahol a film fesztiválokon, 

 
96 Patricia Finneran: Documentary Impact: Social Change Through Storytelling. Kanada, Inspirt Foundation, Panicaro 
Foundation. 2014. 8. (http://www.hotdocs.ca/resources/documents/Hot_Docs_2014_Documentary_Impact_Report.PDF)  
Utolsó letöltés: 2020.11.02. 
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moziban, televíziós bemutatásokon keresztül jut el a nézőhöz. A napjainkban készülő filmek is 

ugyanerre a forgalmazási gyakorlatra számíthatnak, hiszen a filmipar rendszerszinten erre a 

struktúrára rendezkedett be. Addig ez így is marad, amíg a társadalmi célú forgalmazás nem 

intézményesül. Erre szükség van itthon is, hiszen a magyar dokumentumfilmek hazai és / vagy 

külföldi támogatói kötelezően előírják a hatás tervezését és kimutatását már a pályázati 

szakaszban. Hiába vannak remek alternatív kezdeményezések és iszonyatos energiákat 

megmozgató szívből jövő projektek, ha nincs itthon a mai értelemben vett társadalmi 

forgalmazásnak hivatalosan elismert fóruma. Az impact forgalmazás, mint terminus technicus 

azt az intézményesült új társadalmi célú forgalmazást jelenthetné itthon is, melynek külföldön 

kialakultak az intézményi feltételei és szakmai képviselői. A megváltozott társadalmi 

környezetben a film, és főleg a dokumentumfilm szerepe felértékelődött. A kampányok 

eszközei megváltoztak, folyamatosan fejlődnek és egyre nagyobb lehetőségek tárulnak fel a 

dokumentumfilmek előtt. Ez a folyamat a filmek beszédmódjában is változást hozott. A 

rendezők érzékenyen reagálnak a megváltozott környezetre, felvállalják a felelősséget, egy-egy 

ügy iránt és tudatosan alakítják filmjeik kampányát, hogy filmjeikkel társadalmi hatást tudjanak 

elérni.  Felismerve az új  néző-film viszonyban a közösség- és közönségépítés lehetőségét, a 

folyamatba a fesztiválok is bekapcsolódnak.  

Amikor egyre erőteljesebb az alkotók részéről az igény, hogy filmjeikkel kiálljanak társadalmi 

ügyek mellett, és a megrendelők részéről is nő az elvárás a társadalmi hatás elérésére, akkor 

érdemes társadalmi hatás kimutatásának módszereivel is foglalkozni, illetve a már meglévő 

módszereket tovább fejleszteni. A következő fejezetben ezzel fogok foglalkozni.  
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8. Társadalmi hatásmérés, elemzés 
 

A társadalmi hatás mérése több tényezőtől függ, melyek közül a legfontosabb a néző és film 

viszonya, amit számos tudomány- és művészeti területen kutató szakember vizsgált különböző 

szempontból.  

A filmelméleti írások a filmi befogadás eszköztárát járják körül, ezen a téren a teoretikusok 

kisebb hangsúlyt fektetnek a film által kiváltott hatás megismerésére és a hatás mérésére 

esetlegesen használható módszerek vagy rendszerek kialakítására.  

 

A néző és film viszonyát a filmötlet megszületésétől a nézőhöz történő eljutásáig több fázisban 

is vizsgálhatjuk. A nagyobb állomások: filmgyártás – forgalmazás – befogadás – a nézőben 

kiváltott hatás területén. Ez utóbbi terület már a filmelmélet és a művészetpszichológia 

határmezsgyéjén helyezkedik el. A nézőre gyakorolt érzelmi hatás mérése iránti újkeletű igény 

nem csak tudományterületi határ átlépését vonja maga után, hanem új kutatási módszereket is 

igényel. Papp-Zipernovszky Orsolya, Bálint Katalin és Kovács András Bálint kutatásukban97 

két rövid játékfilm viszonylatában vizsgálták a filmes befogadást, annak érzelmi választípusait. 

A szerzők az irodalmi művek befogadási mechanizmusából indultak ki és arra a következtetésre 

jutnak, hogy a kognitív megközelítések és az érzelmek döntő szerepét hangsúlyozzák a 

befogadásban.  

A befogadási folyamatot és az eredményt integritásában együtt érdemes vizsgálni az 

emocionális folyamatokkal együtt. Új szempontként megjelenik az a kérdés, hogy a befogadás 

szempontjából a néző hol helyezkedik el, megfigyelő szerepben van-e, identifikálódik-e a 

szereplővel, és ezáltal a nézői énhatárok módosulnak-e, azaz történik-e attitűdváltás a film 

megnézésekor a nézőt ért élmény hatására98. 

A hatás és befogadás viszonyának megfigyelése és a vetítések alkalmával szerzett ilyen irányú 

tapasztalat az Idegenek a kertemben filmgyűjtemény esetében is több következtetéssel járt. A 

három saját gyártású film bár ugyanazzal a céllal készült, mégsem ugyanazt a hatást váltotta ki. 

Mindhárom film jól használható a hazai oktatásban, de mindhárom film más-más tudásszintet 

igényel. Ennek oka a filmek beszédmódjában keresendők. Három szintet lehet 

megkülönböztetni a befogadás és értés szempontjából: kezdő, közép haladó és haladó szintet.  

 
97 Papp - Zipernovszky Orsolya, Bálint Katalin, Kovács András Bálint: Értelem és érzelem filmes narratívumok befogadása 
során. in: Boros Gábor – Pólya Tibor (szerk.) Szenvedély, szerelem, narrációk, ELTE Eötvös kiadó, Budapest, 2014. 
(http://mek.oszk.hu/15400/15465/15465.pdf) Utolsó letöltés: 2020.09.15. 
98 uo. 
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A hatás mérését többféle tudományág felől meg lehet közelíteni. Ahhoz, hogy egy film vagy a 

filmhez kötődő kampány hatását elemezni tudjuk, ismerni kell a kognitív és 

szociálpszichológiai mechanizmusokat, de nem szükséges önálló tudományos kutatást végezni 

minden egyes film esetében. 

 

2011-ben, Amerikában jelent meg az első tanulmány, amely hangsúlyozza, hogy szükség van 

a dokumentumfilmek által elért hatás elemzésére, mérésére99. A cikk olyan filmek sikerei után 

keletkezett, mint a Fahrenheit 9/11, Supersize Me, An Inconvenient Truth és arra akarta felhívni 

a figyelmet, hogy a film, mint a társadalmi változás elérésében hatékony eszköz vizsgálata 

gyerekcipőben jár. A szerzők megállapították, hogy „társadalomtudományi megközelítésre van 

szükség, ahol az empirikus elemzés alkalmazott tudományos módszerekkel ötvöződik, mert 

ezzel a módszerrel biztosítható a hatás mérése oly módon, hogy a filmkészítők és a 

finanszírozók is egyaránt elégedettek legyenek”100. Arra a megállapításra jutottak, hogy így 

tartható fönt a probléma-alapú (azaz társadalmi témájú) filmek piaca. 

 

Tíz év telt el a cikk keletkezése óta és ebben az időszakban nemzetközi színtéren óriási 

fejlődésen ment keresztül a társadalmi témával foglalkozó filmek kampányait biztosító 

elméleti-gyakorlati háttér. A leghatékonyabban működő szervezet, a Doc Society. Az általuk 

kiadott Impact Field Guide101, ami a második átdolgozott és aktualizált kiadással 2020 őszén 

jelent meg, a leghasznosabb gyakorlati útmutató a témában. Az on-line elérhető kiadványra 

támaszkodva érdemes a társadalmi forgalmazásról beszélni.  

2018-ban jómagam is részt vettem a Doc Society által rendezett impact producer képzésen, 

ahol a „learning by doing” módszerrel dolgozó workshopon egyszerre voltam diák, aki a 

tankönyvet igyekszik megérteni, és csapattag, akinek a véleménye számít a fejlesztett filmek 

impact kampányainak kidolgozása során. A képzés óta eltelt időben minden módszert 

igyekeztem elérni, ami a hatékony impact kampányban felhasználható és azt kellett 

megállapítsam, hogy minden elméleti anyag hasznos ugyan, de a legtöbbet a futó 

kampányokból és azok összefoglalásából lehet tanulni. Az Impact Field Guide oldalán 

folyamatosan jelennek meg az újabb és újabb kampány elemzések. Egyik nagyon látványos 

 
99 Beth Karlin – John S. Jonson: Measuring impact: The importance of evaluation for documentary film campaigns. M/C 
Journal, 14(6), 2011. 
(https://doi.org/10.5204/mcj.444) Utolsó letöltés: 2020.09.15. 
100 uo. 
101 Impact Field Guide, második kiadás. Doc Socitey 2020. (https://impactguide.org) Utolsó letöltés: 2021. 01.05. 
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példa Az Ölés aktusa102 című film Hatáselemzése (Impact Assesment), ami a IV. mellékletben 

tanulmányozható. 

Az Impact Field Guide marketing szemléletű kézikönyv, hiszen a filmforgalmazás alapvetően 

kereskedelmi- és marketingtevékenység. A kézikönyv a társadalmi kampány célja szerint osztja 

négy különféle filmtípusra a dokumentumfilmeket. 

- A Belátás vagy az egyén véleményének változását célzó filmek, amik a film által 

bemutatott téma tudatosításra törekszenek. Ezek a filmek a személyes tapasztalatra 

építenek vagy építhetnek, új információt adnak vagy adhatnak át, segítik a téma 

közbeszédbe kerülését. Ez az első lépés az attitűdváltozás elérése felé.  

- A viselkedés megváltoztatását célzó filmek, amelyek azt szeretnék elérni, hogy az 

emberek másképp viselkedjenek, másképp tegyenek, mint eddig, például ne 

szemeteljenek, óvják a természetet, stb. 

- Közösségépítő filmek, amikkel egy-egy ügy mellett elkötelezett közösségek építését 

szeretnék elérni az alkotók. 

- Strukturális váltást célzó filmek, amik a rossz (jogi/törvényi, üzleti, politikai) 

mechanizmusok alapvető megváltoztatását tűzték ki célul.  

 

A filmek hatáselemzését és mérését annál pontosabban lehet elvégezni, minél inkább tudjuk, 

hogy milyen célt tűzünk ki magunk elé. Az impact kampány ideje alatt többször is érdemes 

megnézni, hogy milyen eredményt ért el a film. 

Vannak objektív mutatók, amikkel tendenciákat lehet mérni, mint például az on-line felületek 

statisztikai oldalai. Az elért eredmények értékelésében eredményt hozhat az is, ha időről- időre 

feltesszük magunknak a kérdést, hogy mi történt, mit tanult a közönség, változott-e valami, tett-

e valaki a film kampánya alatt lépéseket az adott társadalmi kérdésben (például írt-e petíciót)?. 

A hatás elemzésekor számolni kell azzal is, hogy a filmnek és a kampánynak lehetséges olyan 

társadalmi hatása, ami azonnal nem mutatkozik meg, hosszútávon válik láthatóvá az 

eredménye. 

A film stratégiájában megjelölt célokat úgy kell megtervezni, hogy minden mutató mellé 

tervezünk mérőeszközt és mérési tervet. A mérés időbeli hatályát is kijelölhetjük. A pontos terv 

segít, hogy folyamatos legyen a hatásmérés és az eredmények kommunikálhatók legyenek a 

támogatók, döntéshozók és a nézők felé. A folytonos visszajelzés biztosítja a film impact 

kampány tervében lefektetett szándékainak hitelességét, további támogatók megnyerését.  

 
102 Az ölés aktusa (Act of Killing, Joshua Oppenheimer, 2012) 
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Előfordulhat, hogy nem szükséges összetett hatásmérés vagy hogy nincs rá forrás és kapacitás, 

de mégis gondolkodni kellene egy hosszútávú hatásmérésen, ilyen esetekben érdemes új 

szemszögből megnézni, hogy milyen erőforrásokat és honnan lehet mégis mozgósítani. Milyen 

kockázatok vannak, mi lesz, ha valami nem úgy sikerül ahogy terveztük. Ezekre a kérdésekre 

érdemes őszintén felelni a kampány minél korábbi fázisában és a válaszok alapján 

végiggondolni és elkészíteni a stratégiát.  

 

Minden film egyedi, ezért egyedi impact kampányt, hatásmérő eszközöket és kiértékelési 

módszereket kíván. Ezeket a kampány elemeket a stratégia tartalmazza.  A legfontosabb, hogy 

a film gyártásának minél korábbi fázisában elkezdődjön a tudatos adatgyűjtés. Minden 

eredményt (még azt is, ami elsőre nem látszik annak) érdemes azonnal feljegyezni, így nyomon 

követhető a fejlődés és azok a pontok, ahol a stratégiában változtatni kell vagy kellett. 

 

Összefoglalva: 

„1. Először határozd meg a projekt céljait 

2. Ezután ötletelj, hogy milyen tevékenységek jöhetnek létre (eredmény) a célok elérése során 

(például: jobb megértés, új elkötelezettségek vagy együttműködések, új elbeszélések stb.) 

3. Ezután azonosítsd az összes megfigyelhető és összegyűjthető adattípust annak jelzésére, 

hogy ezek az eredmények megtörténnek, és határozd meg, hogy hogyan fogsz adatokat gyűjteni  

4. Kezdd el összegyűjteni és nyomon követni az adatokat! (Végül elemezd ki, és döntsd el, 

hogy bekerüljön-e a végleges jelentésébe.)”103 

 

Különbséget kell és lehet tenni a Hatáselemzés vagy Hatáskimutatás (Impact Assesment) és a 

hivatalos értékelés között (Formal Evaluation). A hatásvizsgálat olvasmányosabb kimutatás a 

film eredményeiről. A tudományos módszerekkel készült felmérések eredményeit és 

kiértékelését tartalmazza, illetve olyan történeteket, amik tanulságosak lehetnek másoknak is, 

vagy jellemző a nézői reakcióra, esetleg valamely különleges okból említésre méltó. A hivatalos 

értékelés sokkal bonyolultabb kimutatás, pályázatok, adományozók támogatásainak 

elszámolására hasonlító szárazabb adathalmaz. 

 

A hatásmérés céljából készülő terv első lépése az impact indikátorok meghatározása. Ez után 

következik a kérdés, hogy hogyan fogjuk tudni az indikátorokat teljesíteni, hogyan mérjük, 

 
103 Impact Field Guide, második kiadás. Doc Socitey, 2020. (https://impactguide.org) Utolsó letöltés: 2021. 01.05. 
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gyűjtsük az adatokat? Hogyan lesz ezekből az adatokból eredmény? Amikor idáig elérkeztünk, 

akkor kell a mérési eszközöket meghatározni. A hatásmérő eszközök nagyon sokfélék lehetnek. 

Léteznek teljesen egyszerű eszközök, de olyan is akad, ami szakember segítsége nélkül nem 

használható. A tervezésnél a legfontosabb, hogy tudjuk mit szeretnénk és hagyatkozzunk a 

józan eszünkre, de legesleginkább a kíváncsiságunkra.  

 

A legalapvetőbb adatokat az on-line térben tudjuk begyűjteni. A film honlapjának 

látogatottsága, a közösségi médiában való szereplése (elérés, megosztás, stb.) jó kiindulási pont 

akármelyik film kampányának eredményeiről van szó. Ugyanígy a médiamegjelenések is.  

A speciális módszerek akkor szükségesek, ha mélyebb elemzést szeretnénk elvégezni.  

Az attitűdváltást megcélzó filmek esetében a reakciók megfigyelése, rögzítése és utólagos 

kiértékelése hozhat eredményt. A vetítés előtt és után kitöltött kérdőívek kiértékelése mutatni 

tudja a gondolkodás módjában történt elmozdulást. Használhatunk kontrol csoportos kimutatást 

is, amikor olyan személyek által kitöltött kérdőívek eredményivel hasonlítjuk össze a vetíts 

előtti és/vagy utáni kérdőív válaszait, akik nem látták a filmet. Ha a résztvevők email címei 

(vagy más kontaktjai) is rendelkezésre állnak, akkor lehetséges többször is után követést 

végezni. 

A Google Alerts és Trends, Analytics nyomon követése hasznos, hogy lássuk mennyire van a 

köztudatban a film témája és/vagy a film maga. Érdemes követni a téma szakértőinek 

megszólalását is.  

A felsorolt eszközök nem teljeskörűek, inkább kiindulópontként szolgálhatnak. Ha a film 

impact kampányának komplex hatásmérésre és kimutatásra van szükség, rendelkezésre állnak 

fizetős alkalmazások is, illetve szakemberek, akik tudásukkal hozzá tudnak járulni a kampány 

eredményeinek mély elemzéséhez. 

 

A viselkedés megváltozását sokkal nehezebb mérni és kimutatni. Ebben az esetben jóval több 

kérdőívezés szükséges, egyedileg összeállított kérdéssorokkal. Mivel a viselkedés 

megváltozása hosszútávú folyamat, érdemes e szerint tervezni a stratégiát és meghatározott 

időnként, például egy év múlva is mérést végezni (visszamérni), hogy látható legyen sikerült-e 

elérni viselkedésbeli változást. A médiakampány hatására várhatóan sokakhoz elér a film 

üzenete, lehetséges egy önkéntes széleskörű kérdőíves felmérést is végezni az időközben 

végbement társadalmi változásokról. A film szereplői körében is lehet vizsgálatot végezni, hogy 

az ő esetükben hogyan alakult a viselkedésbeli változás.  
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A közöségépítő filmek esetében feltételezhető, hogy nagyon sok partner kapcsolódik be a film 

impact kampányába. Érdemes visszajelzést kérni, hogy ők hogyan használták munkájuk során 

a filmet, milyen társadalmi folyamatok indultak el a munkájukon keresztül. Milyen reakciókat 

váltott ki a film, ezeknek az visszajelzéseknek az összegyűjtése és értékelése hasznos adat lehet. 

A filmvetítéseken való részvétel a közösségépítés szempontjából nagyon fontos mérőszám, 

akár fizikai vetítésről, akár on-line vetítésről van szó. A film megnézésének hatására elindult 

aláírásgyűjtési kampány vagy adományozási kezdeményezés közösségépítő hatásására és 

eredményeire is figyelni kell. A közösségépítő filmek esetében komoly koordinációs munkára 

van szükség a partnerekkel való együttműködésben és az adatok begyűjtésében is.  

 

A strukturális változást célul kitűző filmek elsődlegesen a film témájában illetékes 

döntéshozóknak szólnak. Ebben az esetben nem a legfontosabb mutató, hogy kiknek, milyen 

döntéshozóknak sikerült a filmet levetíteni, milyen változások történetek a jogszabályokban. A 

média megjelenést is ehhez a célhoz kell tervezni, a reakciókat gyűjteni kell.  

 

A fenti leírásokból látható, hogy a hagyományos forgalmazást miként tudja kiegészíteni az 

impact forgalmazás.  

 

 
 



 46 

9. Az Idegenek a kertemben filmgyűjtemény 
 

 

Az Idegenek a kertemben filmgyűjtemény egy komplex filmterjesztési projekt. 2009-ben indult 

amikor Európa-szerte felhívást küldtünk filmgyártóknak, forgalmazóknak, dokumentumfilmes 

szervezeteknek, hogy ajánljanak a filmgyűjtemény számára olyan filmeket, amik a migráció 

egyik aspektusáról, a bevándorlók beilleszkedéséről szólnak.  

A felhívás hatására közel száz film érkezett. A filmeket szakemberek segítségével válogattuk 

össze és végül 32 európai, szerzői dokumentumfilm non-profit forgalmazási jogát104 vásároltuk 

meg, hogy lehetőségünk legyen a filmek magyarországi terjesztésére, elsősorban az oktatásban 

való használatára. A filmek korhatárbesorolást és magyar feliratot kaptak. Kiadtuk a 

filmgyűjtemény Filmkatalógusát105, ami a filmek adatain kívül szakmai cikkeket is tartalmaz a 

migráció, oktatási célú filmhasználat témájában. A Filmkatalógus tartalmaz szubjektív esszéket 

és a migrációval, integrációval foglalkozó szervezetek elérhetőségeit is.  

A filmeket 2010-ben a négynapos Idegenek a kertemben Filmnapokon, az Integrációs 

Dokumentumfilmek Fesztiválján mutattuk be. Kísérőprogramként tematikus előadásokat, 

közönségtalálkozókat és beszélgetéseket is szerveztünk, és a résztvevőknek kiosztottunk 250 

darabot az Idegenek a kertemben dokumentumfilm-gyűjtemény katalógusából a hozzá tartozó 

ajándék-filmekkel együtt. A filmcsomag 34 filmjét DVD-n a Filmkatalógussal együtt 

országszerte 11 egyetemi könyvtárban helyeztük el, illetve a Szabó Ervin könyvtár szociológiai 

gyűjteményében. A filmeket a DocuArtban kölcsönözhetővé tettük.  A filmek bekerültek 

egyetemi kurzusokba (ELTE PPK IPP, NKE, KVAT, PTE) és rendezvényeken is vetítették 

őket, a szociális szférában is tananyag lett. A gyűjtemény kialakításakor középiskoláknak is 

fontos szerepet szántunk. Ezért a 9. kerületben a kerületi iskolák könyvtáraiban is elhelyeztük 

a Filmkatalógust illetve később a Módszertani kézikönyvet is. 2011-ben készült el a 

Módszertani kézikönyv106, ami támpontokat kívánt adni az oktatásban dolgozó szakemberek 

 
104 A non-profit filmforgalmazási jog azt jelenti, hogy a film terjesztése nem eredményezhet pénzbeli bevételt, azaz nem lehet 
belépő jegy megfizetését vagy valamilyen más anyagi hozzájárulást kérni a fim megtekintéséért. A non-profit filmjog 
megfizetésével megszerzett filmek megtérülése nem pénzben mérhető. 
105 Dánél Móna (szerk.): Idegenek a kertemben, bevándorlás és integráció Európában  –  Filmkatalógus. Budapest, Palantír 
Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, 2010.  
( https://issuu.com/docuart/docs/idegenek_katalogus) Utolsó letöltés dátuma: 2020.09.01. 
Összesen 450 katalógust postáztunk: közvetlen célcsoport azon ismert tagjainak, akik nem tudtak részt venni a filmnapokon 
200 db, felsőoktatási intézmények kari könyvtárainak 140 db, megyeszékhelyek nagyobb könyvtárainak 22 db; Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtárainak 58 db. 
106 Bognár Katalin (szerk.): Idegenek a kertemben, bevándorlás és integráció Európában – Módszertani kézikönyv a 
filmgyűjtemény használatához. Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Budapest, 2011. 
( https://issuu.com/docuart/docs/idegenek_a_kertemben_modszertani_ko) 
Utolsó letöltés: 2020. 09. 02. 
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számára, hogy hogyan érdemes elkezdeni az oktatást dokumentumfilmek segítségével, mit kell 

tudni ahhoz, hogy a témát hatékonyan dolgozzák fel a diákjaikkal és gyakorlati, azonnal 

felhasználható feladatokat is kínál.  

 

2013-ban filmes projektfejlesztési workshopot hirdettünk média szakemberek számára, akik 

magyarországi bevándorlók történeteivel jelentkezhettek a workshopra. A résztvevők filmes-, 

televíziós szakemberek irányítása mellett fejlesztették a filmötletüket nyolc hónapon keresztül. 

A fejlesztés három workshopból és a workshopok közötti egyéni munkából állt. A végleges 

filmötletet a résztvevők Pitch fórum keretében mutatták be szakemberek előtt107.  

2014-ben kerültek a filmek on-line platformra108, ennek köszönhetően már nem csak az 

egyetemek, középiskolák és szakmai szervezetek használják a filmgyűjtemény filmjeit, hanem 

szélesebb közönséghez is eljut. 

Az on-line platform elindításával a filmgyűjteményt tovább is bővítettük. Öt új európai filmet 

vásároltunk meg, illetve a médiaprojekt-fejlesztési workshopon kidolgozott hat filmterv közül 

háromból gyártottunk rövid dokumentumfilmeket. Az új filmek számára nyilvános bemutatót 

tartottunk filmes szakemberek, pedagógusok és más lehetséges felhasználók számára.  

A filmgyűjtemény használatát kívántuk segíteni a kifejezetten pedagógusoknak szervezett 

workshoppal. Az Oktass filmmel! tanári beavató workshop és turné a filmek oktatói hálózatban 

való terjesztéséért szerveződött. A workshopon olyan motivált, különböző városokból érkezett 

pedagógusok és a nem-formális oktatásban dolgozó trénerek vettek részt, akik új módszerekkel 

szerették volna bővíteni eszköztárukat. A workshopot követően a gyűjtemény új filmjeit 15 

magyarországi város középiskolájába vittük el az Idegenek a kertemben Filmturné109 keretében.  

A filmgyűjtemény felhasználói körében évről-évre felmérést készítünk a gyűjtemény 

használatáról. 

 
107 Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési workshop, 2012. november 15–17.  
(http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-kertemben-workshop/ik-workshop_katalogus_3.pdf )Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
108 Idegenek a kertemben weboldal elérhetősége: http://idegenekakertemben.hu/ Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
109 Idegenek a kertemben Filmturné blogja: https://oktassfilmmel.blog.hu/ Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
 



9.1. A filmgyűjtemény sajátosságai  

 

A filmgyűjtemény sajátosságai abból adódnak, hogy kialakításakor filmszakmai szempontokat 

és társadalomtudományi szempontokat is figyelembe vettünk. E mellett azt is fontosnak 

tartottuk, hogy tisztán lássuk, hogy kiknek szól a filmgyűjtemény.  Erre azért volt szükség, mert 

a gyűjtemény kialakításnak minden elemében tekintete vettük a leendő felhasználók 

szempontjait.  A gyűjtemény elsősorban oktatási céllal készült. 

A legalapvetőbb újítás a design használata volt. Azt gondoltuk át első sorban, hogy a migráció 

több szempontból is nehéz téma. Számba kellett vegyük, hogy lehet, hogy többen hallottak már 

róla korábban, de komplexitása 2011-ben ismeretlen volt nem csak a pedagógusok, hanem a 

szélesebb körben vett felhasználók számára is. A témát dokumentumfilmeken keresztül 

szeretnénk bemutatni. A filmgyűjtemény koncepciójának kidolgozása idején a 

dokumentumfilm műfaja az oktatási szakemberek számára alig-alig volt ismert. Filmek 

használata az órákon nem volt általános. A design-nak abban volt nagy szerepe, hogy a 

motívumaiban szimbólumokat alkotott és abban dolgozta fel a migráció témáját, és tette 

szerethetővé az összes tárgyat, amin ezek a szimbólumok szerepeltek; weblapot, DVD-ket, 

kiadványokat. A design-ban felhasznált kiválasztott madarak mind költözőmadarak. A tulipán 

formájú virágok mind legalább két színből állnak, ezek a színek variálódnak virágról-virágra és 

1. Kép Az Idegenek a kertemben filmgyűjtemény weboldala 
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vannak közöttük teljesen más, százszorszép virágra emlékeztető, illetve létező virágra nem 

emlékeztető, de más formájú virágok is. A méretük egyforma. Ez a tapétaszerű minta és 

formavilág ránézésre rendkívül harmonikus, kellemes és megnyugtató hangulatot áraszt. A 

visszajelzések alapján bevált az ötlet. Aki kézbe vette valamelyik kiadványt vagy a DVD 

lemezt, azonnal kíváncsian belelapozott, forgatta, még ha a szimbólumok jelentését később 

fejtette is fel. 

 

 A filmgyűjtemény összeállításakor és bővítésekor a bekerülő filmekről kurátorok döntöttek. A 

kurátorok között voltak migrációs szakértők, középiskolai tanár és filmszakmai szakember110. 

Olyan szempontrendszert dolgoztunk ki, ami figyelembe vette a téma illeszkedése és 

feldolgozhatósága mellett a filmszakmai szempontokat is, hogy ez utóbbi szempontból is 

értékes alkotások kerüljenek be a csomagba. Kerültük a propagandisztikus, fikciós jellegű, 

televíziós vagy ismeretterjesztő filmeket, szerzői dokumentumfilmeket kerestünk, amiknek 

filmtechnikai és esztétikai minősége olyan, hogy széles közönség előtt is megállja a helyét. A 

filmek többsége mire a gyűjtemény része lett megjárta a hagyományos forgalmazási utat, 

fesztiválokon szerepelt, díjakat nyert. Ez referencia volt számunkra, hogy a filmek a nézők és 

a szakemberek tetszését is elnyerték, így jó eséllyel az oktatásban is használhatóak lesznek.  

 

A médiaprojekt fejlesztési workshop újítása is többek között a tutorok111 összeválogatásában 

mutatkozott meg. A különböző területekről érkezett tutorokkal való filmterv fejlesztés parázs 

vitáiból sokszor kitűnt, hogy nem is olyan egyszerű egy rendezőnek beépíteni a 

gondolkodásmódjába új szempontokat. Ezért minden alkalommal felkértünk előadókat, akikkel 

konzultálni is lehetett. Az első alkalommal Fekete Ibolya filmrendező esettanulmánya és 

Udvarhelyi Éva Tessza kulturális antropológus interkulturalitásról szóló, illetve a tutorok 

előadásai segítették a résztvevőket. A filmtervek témái a migrációt járták körül; a „Sárga 

kislány az óvódában”, a Z-generáció” a „Patria” és a „The Touch of Lotus” című tervek az 

interkulturális kapcsolatokon, kínai, vietnámi, thaiföldi bevándorlók életének egy szeletének 

bemutatásán keresztül tett láthatóvá egy különben ismeretlen világot Magyarországon.  Az 

 
110 A kuratórium tagjai: Komlósi Orsolya, kulturális antropológus, filmterjesztési szakember, Palantír Film Alapítvány; 
Kováts András, migrációs szakértő, Menedék Egyesület igazgatója, MTA TK KI Tudományos segédmunkatársa; Nagy 
Boldizsár, nemzetközi jogász, migrációs szakember; Ruszkai Nóra, vizuális antropológus, dokumentumfilm rendező, 
középiskolai tanár; Sík Endre, szociológus, migrációs szakértő, Debreceni Egyetem tanára és az ELTE Társadalmi 
Kapcsolatok Intézete Kisebbségszociológia Tanszékének professor emeritusa. 
 
111 Tutorok voltak: Bognár Katalin, szociális munkás, a Menedék Egyesület vezető trénere; Kálmán Mátyás (Mao), filmes 
szakember, érdeklődési területe: webes platformon megjelenő filmek, újmédiás történetmesélés; Kováts Mihály, televíziós 
szakember, RTL Klub csatornánál a Házon kívül vezető szerkesztője; Mátyássy Áron, filmrendező (játékfilm); Trencsényi 
Klára, filmrendező (dokumentumfilm). 
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„Idegenek a konyhámban” a különféle nemzetek étkezési szokásaira fókuszált, hiszen az 

étkezés, a gasztronómia talán az egyik legizgalmasabb metszete a kulturális találkozásoknak. 

A „Parador Hungaró” az amerikai magyar rendező szubjektív történetét mutatja be egy bogotai 

56-os magyar menekülttel, Vili bácsival folytatott beszélgetéseken keresztül. a „Szia, hogy 

vagy?” című alkotás a Vajdaságból, Felvidékről, Erdélyből „Magyarországra kitelepültek”-re 

fókuszált. A további két workshopon hasonló felépítésű fejlesztéseket tartottunk, amik 

kiegészültek a filmtervek új változatainak tutorokkal közös megnézésével és átbeszélésével. A 

filmterveket végül a résztvevők egy Pitch Fórumon mutatták be döntéshozók112 előtt.   

A filmtervek fejlesztésekor a téma „tárgyalása” pontosan olyan figyelmet kapott, mint a 

filmművészeti eszközök alkalmazása, újszerű használata. A projektfejlesztési workshop menete 

megfelelt a filmszakmában megszokott projektfejlesztési workshopok menetének, de azzal, 

hogy a téma köré szerveződött. inden, az előadások és a fejlesztési munka is, és a filmtervekben 

szereplő leendő főhősök kulturális háttere, annak bemutathatósága is ugyanolyan fontos volt a 

fejlesztés során, mint pl. a dramaturgia, vagy más filmművészeti eszköz, mindenképp újdonság 

volt a szakma és a résztvevők számára is.  

A filmterv fejlesztés nyolc hónapja alatt a tutorok és az előadók is ugyanúgy részt vettek a 

folyamatban, mint a filmtervek csapattagjai. Ennek köszönhetően ők is tanultak a filmes 

csapatoktól, mélyebben betekinthettek általuk a migráció és az integráció hátterébe, ez rájuk is 

hatott. A Pitch Fórum ebből a szempontból kiemelkedő volt. A prezentálás izgalma, a csapatok 

motivációja, hogy meggyőzzék a bírálókat a remek filmtervükről, a téma iránt is kiemelt 

figyelmet okozott. Az előadások alatt megelevenedtek a szereplők és a kínai, vietnámi, thaiföldi 

[2013-ban] „egzotikusnak” számító emberek a bírálók számára is elfogadott, mindennapi 

szereplőkké váltak. A szakmai fórumon természetes lett, hogy egy kínai, amerikai, török 

embernek más kulturális háttere van, ezért egy forgatáson más szükségletei vannak, így a 

szakmai párbeszédben is és ez vált „normává”. 

 

A Módszertani kézikönyv abból a szükségletből született, hogy a filmeket bemutató eseményen 

a visszajelzésekből kiderült, hogy a pedagógusoknak szüksége van segítségre a filmek 

diákokkal való közös értelmezéséhez. Bár a Filmkatalógus tartalmaz tanulmányokat a 

 
112 Az Idegenek a kertemben Pitch Fórum bírálói voltak: Havas Ágnes - Magyar Nemzeti Filmalap, igazgató; Medgyesi 
Gabriella - Magyar Filmalap, forgatókönyv-olvasó; Pusztay András - Index.hu Zrt., igazgató; Vadasi Vivien - Európai 
Integrációs Alap – Belügyminisztérium; Vitézy László - MTVA, a pályázatokat elbíráló szakmai bizottság elnöke. Meghívott 
szakértők: Almási Tamás - Színház- és Filmművészeti Egyetem, filmrendező, tanár; Kiss Enikő - Media Desk Magyarország, 
irodavezető; Muhi Klára - Inforg Stúdió, filmesztéta, tanár. 
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migrációról általában és a szomszédos országokból érkező bevándorlókról is tudhatunk meg 

hasznos információkat, mégis a filmek órai alkalmazásához ennél többre is igényt tartanak a 

pedagógusok.  

Ezért szűkítettük a témát és nem általában a nemzetközi migrációról jelentettünk meg 

tanulmányt, hanem a filmgyűjtemény filmjeinek tükrében írt Kováts András a témáról113. Ezzel 

sikerült a filmeket is elhelyezni ebben az összetett témában. A Dokumentumfilmek társadalmi 

térben114 című tanulmány pedig a dokumentumfilm oktatási eszközként való használatának 

problematikáját is érinti és a filmnyelvi szempontú elemzéshez is ad támpontokat. Blaskó 

Ágnes és Varga Balázs mindezeken felül, tovább gondolták a gyűjteményben lévő filmek 

használatát funkciók szerint is. Szerinte a filmekről úgy is beszélhetünk, hogy melyek, amik a 

megörökítés, a meggyőzés, az elemzés, és a kifejezés szándékát képviselik. Bár ezek a funkciók 

keverednek a filmekben, de ez a fajta megközelítés nem csak a csomag esetében, hanem a 

vizsgálat tárgyaként a dokumentumfilmet tekintve is igen lényeges kiindulópontként vehető. 

 

A Módszertani kézikönyv a gyűjtemény filmjeit tematikusan rendezte el, ezzel megkönnyítve a 

pedagógusoknak a választást. A szerkesztői elv a mindennapi életben előforduló helyzetek 

szerinti csoportosítás volt, így külön csoportba kerültek a vegyes házasságokat, a generációk 

együttélését, a művészetet, a sportot kiemelten kezelő filmek115. A mindennapi élet tereinek 

használatáról és a bevándorlók lehetőségeiről szóló filmek feldolgozási szempontjai külön 

fejezetekbe rendeztük. Ezzel a módszerrel semmiképpen sem szerettük volna leszűkíteni a 

feldolgozás lehetőségei, arra irányítottuk a figyelmet, hogy milyen sokféleképpen 

értelmezhetők órai keretben ezek a filmek. A hangsúlyt arra tettük, hogy a pedagógusok 

önállóan, a mi segítségünk nélkül is használni tudják a filmeket, inspirálódjanak a feladatokból 

és azokat akár más dokumentumfilmek esetében is, az adott filmre adoptálva használni tudják. 

Ahhoz, hogy általában a dokumentumfilmek órai használata még elterjedtebb legyen 

feladattípusokat is tartalmaz a módszertani kézikönyv. A Feladattípus-ötletek a 

dokumentumfilm tanításához116 című fejezetben a szociodráma módszerével kidolgozott 

 
113 Bognár Katalin (szerk.): Idegenek a kertemben – Módszertani kézikönyv a filmgyűjtemény használatához. Palantír Film 
Vizuális Antropológiai Alapítvány, Budapest, 2011. 13-24. 
114 uo. 25-32. 
115 A fejezetek címei pontosan: Erőforrások, kapcsolatok, együttélés (A vegyes házasságok dilemmái).34-41. 
Hagyomány, identitás, értékek (A bevándorló generációk együttélésének nehézségei). 42-46. 
Kifejezés, élmény, tradíció (Művészettel a migrációért). 47-54. 
Találkozások, erőforrások, kötődés (Sport és migráció). 55-58. 
Helyek, terek, új jelentések (Migráció és város). 59-66. 
Otthon és itthon (Átmenet vagy végső cél? – végső hazatérés). 67-75. 
116 Blaskó Ágnes- Varga Balázs: Feladattípus-ötletek a dokumentumfilm tanításához. in.: Bognár Katalin (szerk.): Idegenek a 
kertemben – Módszertani kézikönyv a filmgyűjtemény használatához. Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, 
Budapest, 2011. 77-80. 
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feladatok a perspektívaváltást segítik. A feladatok abból indulnak ki, hogy ha térben 

megváltozik a diákok fizikai elhelyezkedése, például egymás mellé állnak, egymással szemben 

állnak, az az új pozíció a tanári instrukcióknak megfelelően új helyzetet generál és segíti a 

diákok perspektívaváltását. Abban az esetben, például, amikor a diákoknak markáns véleményt 

kell megfogalmazniuk a film kapcsán, majd az azonos véleményen levők a terem két pontjára 

állnak és kifejtik pontosabban a gondolataikat a véleményükről, érveket sorolnak fel a 

véleményük mellett, segít az érzelmeiket szavak szintjén megfogalmazni. Amikor ez 

megtörtént, a két csoport helyet cserél és egyben álláspontot is cserél. Így van lehetősége 

mindenkinek mindkét véleménnyel járó gondolatokat és a hozzájuk kapcsolódó érzéseket 

megtapasztalni. Ez a „Sarkos vélemény” gyakorlat, de hasonló elven alapszik a „Szimpátia”, a 

„Kinek a problémája?” vagy a „A néző, mint szereplő” gyakorlatok is. A feladatok előnye, hogy 

a pedagógusnak nem kell képzett drámatanárnak lennie ahhoz, hogy ezeket a feladatokat az 

órán meg tudja valósítani. 

Az Oktass filmmel! workshop reménykeltő kezdeményezés volt arra nézvést, hogy a 

pedagógusok maguk is használni fogják a filmgyűjtemény filmjeit. Számunkra a legfontosabb 

mindig az volt, hogy olyan eszközöket adjunk a pedagógusoknak, amit önállóan is tudnak az 

óráikon, illetve órákon kívül, akár rendezvényeken alkalmazni és még szeretik, élvezik a 

diákjaikkal, közönségükkel való párbeszédet akár a témáról, akár a filmről magáról. A 

workshop programját is e szerint állítottuk össze. A gyűjteményt gazdagító új filmek 

bemutatásán keresztül filmesztétikai kérdéseket tudtak megvitatni, amit a filmek szereplőinek 

sorsának és általában a bevándorlás következményeinek átbeszélése tett teljessé. A 

legizgalmasabb eleme a workshopnak az volt, amikor a filmek közvetlen hasznosításáról volt 

szó. Az Idegenek a kertemben turné a workshophoz kapcsolódott. A résztvevő pedagógusok 

közül 15-en vállalták, hogy saját iskolájukban rendeznek egy bemutatót a gyűjtemény valamely 

filmjének. Ezekre az eseményekre a résztvevő pedagógusok kollégáit vártuk.  

 

Az Idegenek a kertemben weboldal117 nekünk is információt ad azokról a felhasználókról, akik 

a weboldalon keresztül szeretnének filmet nézni. Mivel a filmnézés regisztrációhoz kötött, ezért 

pontosan tudjuk, hogy kik látogatják az oldalt. A filmek megtekintése előtt egy kérdőív panel 

ugrik fel, a filmet csak ennek kitöltése után lehet elindítani. Az oldal munkafelületén a kitöltött 

statisztikai adatlap számai összesítve hozzáférhetők.  Az oldalt sohasem reklámoztuk, az 

 
117 http://idegenekakertemben.hu/ Utolsó letöltés: 2021.02.07. 



 53 

indulásakor bemutattuk és minden alkalommal, amikor új lehetőséggel, filmekkel, kiadvánnyal 

bővült a gyűjtemény, arról hírt adtunk, bemutatót szerveztünk.  

Ennek ellenére 2340 felhasználónk van országszerte és 24 000 alkalommal néztek a 

felhasználók filmet az oldalon keresztül. A korábban, a csomagban kiosztott DVD-k 

használatáról nincs statisztikánk. 

 

 



10. A Film School projekt  
 

A kutatásomat 2018/2019-es iskolai tanévben végeztem. Nyolc ferencvárosi iskolában 

vetítettem az Idegenek a kertemben filmgyűjtemény egyik filmjét a Film School projekt118 

részeként.  

A Film School a Palantír Film iskolai projektje, amiben iskolai vetítéseket szervezünk 

középiskolások számára a gyűjteményünk filmjeiből. Az első alkalommal az Idegenek a 

kertemben filmgyűjtemény filmjét vetítettük. A Film School projekt szervesen nőtt ki az Oktass 

filmmel! tanári beavató programunkból, ahol pedagógusok ismerhették meg az Idegenek a 

kertemben filmgyűjtemény filmjeit, elsősorban a három, saját gyártású, magyar vonatkozású 

rövid dokumentumfilmeket.119 Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy ha érvelni tudunk, hogy mire jók 

a filmgyűjtemény filmjei és milyen hatást lehet velük elérni, a tanárok is indokoltabbnak látják 

a filmgyűjtemény használatát.  

Az Oktass filmmel! tanári beavató workshop és turné a filmek oktatói hálózatban való 

terjesztésért szerveződött. A workshopon olyan motivált, különböző városokból érkezett 

pedagógusok és a nem-formális oktatásban dolgozó trénerek vettek részt, akik új módszerekkel 

szerették volna bővíteni az eszköztárukat. A pedagógusok nyolc új filmet tudtak megnézni, 

ezek közül azt a három rövidfilmet is, amit az Idegenek a kertemben projektfejlesztési 

workshop keretében fejlesztettünk. 

A workshopon a filmek szűkkörű, szakmai vetítése után a résztvevők filmelemzéseket és 

bevándorlással kapcsolatos pedagógia és tréneri módszereket ismerhettek meg. A foglakozás 

célja volt az is, hogy a résztvevők végig tudják gondolni, hogy saját iskolájukban hogyan tudják 

továbbadni a workshopon megszerzett tudást és milyen szükséglete van annak, hogy ha 

használni kívánják az óráikon a dokumentumfilmet. Külön foglalkoztunk azzal is, hogy a 

pedagógusok az óráikon szerezett tapasztalatokat hogyan tudnák a jövőben megosztani 

egymással, hogyan tud megmaradni a kapcsolat közöttük. A workshop után a résztvevők 

segítettek abban, hogy országosan 15 városban tarthassunk vetítést, amit a főszereplők 

egyikével való beszélgetés követet.  Ők hívták meg kollégáikat, és voltak az esemény 

házigazdái. A visszajelzésekből120 kitűnik, hogy a program némileg zavarba hozta a kollégákat. 

Az eseményt szervező pedagógusok, általában azt tapasztalták, hogy nehéz volt mozgósítani a 

 
118 A Film School projektről bővebben: http://palantirfilm.hu/film-school-program/ Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
119 A tanári beavató programról részleteket a Palantír Film Alapítvány weboldalán lehet olvasni  
http://palantirfilm.hu/oktass-filmmel/ Utolsó letöltés: 2020.09.01. 
120 Az Oktass filmmel! országos turnéról részletesebben az Oktass filmmel! című blogon lehet olvasni  
https://oktassfilmmel.blog.hu/ Utolsó letöltés: 2020.09.01. 



 55 

kollégáikat mivel az adminisztráció és más időt rabló feladatok mindenkinek korlátozza azt a 

kevés szabad idejét, amit szakmai fejlődésére fordíthat.  

Akik eljöttek a vetítésre, megnézték a filmet és részt vettek a beszélgetésen is, amin keresztül 

mélyebben bele tudtak látni a főszereplők gondolataiba, illetve hallottak arról is, hogy milyen 

a viszonyuk a befogadó országhoz, ők elkötelezettekké váltak a filmek használata iránt.  

A három film, ami a turné állomásaira választható volt, a Lili,121 az Egy napra visszamennék122 

és a Call Shop123 című filmek voltak. A programot szervező pedagógus a szerint választott a 

három film közül, hogy melyik filmet tartotta megfelelőnek, hogy megmutassa a kollégáinak. 

 

A Film School projektre kiválasztott filmet Ingeborg Jansen124 holland filmrendező rendezte, a 

címe „Chicago tömbház”, avagy történetek a liftből125. A film 2007 és 2008 között készült 

Antwerpenben, Belgiumban. Ingerborg Jansen a Holland Film és Televíziós Akadémián 

végzett, ez után jogi diplomát szerzett és szabadúszó filmrendező lett. Kedvelt témái a sport, a 

gyerekek és a vallás. Az Idegenek a kertemben filmgyűjteményben nem ez az egyetlen filmje, a 

gyűjtemény részét képezi az A mecset árnyékában126 című film is.  Ebben a filmben a Rotterdam 

központjában lévő Feyenoord futball klub stadionja mellett épülő, Európában a legnagyobb 

mecset építését követi. A DocuArt gyűjteményében is található egy film a rendezőnőtől, a címe 

[Un]bielievable I-III.127. A kisfilmsorozat egy több részes sorozat része, ezekben a részekben 

három tinédzser korú lányt mutat be a rendező, mindhárman más vallásúak.  Claudia gyakorló 

katolikus, Daniëlle jehova tanúja, Valery pedig muszlim vallású.   

A rendező munkásságából kiderül, hogy minden filmjében két világ ütközőpontjait vizsgálja 

természetes közegében. Minden alkotására jellemző a lassan kibontakozó és sok szemszögből 

megközelített téma, ami alkalmat ad arra, hogy a néző a részleteket is megismerje és vizuálisan 

 
121 Lili, magyar dokumentumfilm, 2012, 22’ Rendező: Nagy István, Ruszkai Nóra. Gyártó: Palantír Film  
( http://www.docuart.hu/dokumentum-film/lili/index.php) 
Utolsó letöltés: 2020.09.01. 
122 Egy napra visszamennék, magyar dokumentumfilm, 2013, 9’, Rendező: Lakos Nóra. Gyártó: Palantír Film 
(http://www.docuart.hu/dokumentum-film/egy-napra-visszamennek/index.php) 
Utolsó letöltés: 2020.09.01. 
123 Call Shop, 2013, 13’ Rendező: Szántó Fanni, Málnási Csizmadia Anna. Gyártó: Palantír Film 
( http://www.docuart.hu/dokumentum-film/call-shop/index.php) 
Utolsó letöltés: 2020.09.01. 
124 Ingeborg Jansen https://ingeborgjansen-docs.nl/en/filmography/  
Utolsó letöltés: 2020.09.01. 
125 Chicago tömbház, avagy történetek a liftből, rendező: Ingeborg Jansen, 65 perc, 2007-2008. 
(http://www.docuart.hu/dokumentum-film/a-chicago-tombhaz-avagy-tortenetek-a-liftbol/index.php) 
Utolsó letöltés: 2020.09.01. 
126 A mecset árnyékában, rendező: Ingeborg Jansen, 50 perc, 2007-2008.  
(http://www.docuart.hu/dokumentum-film/a-mecset-arnyekaban/index.php) 
Utolsó letöltés: 2020.09.01. 
127 [Un]bielievable I-III., rendező: Ingeborg Jansen, 3 perc, 2006. 
(http://www.docuart.hu/dokumentum-film/un-bielievable-i-iii/index.php) 
Utolsó letöltés: 2020.09.01. 
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is meg tudja figyelni. A rendező szándéka a „megismertetés”, egyfajta közvetítés az 

ütközőpontok résztvevőinek nézőpontjai között. A téma bemutatásának ez a formája a rendező 

filmkészítési etikai hozzáállását is tükrözi. 

A rendező etikai szándéka 128, hogy bemutassa, pontosabban, hogy „humanizálja, azaz közelebb 

hozza, árnyaltabban látassa az adott szereplőt, szereplőket, illetve jelenséget ezért azt a 

módszert választja, hogy elvegyül a szereplői között, maga is része lesz annak, amit megfigyel.  

Eközben sikerül mindig megtartania azt a távolságot, ami ahhoz szükséges, hogy külső 

szemmel tudja megfigyelni a látottakat. Ez az a módszer, amit a néprajzi filmezés találóan úgy 

hív, hogy „légy a levesben”129.  

 
10.1. A „Chicago tömbház”, avagy történetek a liftből című film 

 

A Film School projektbe azt filmet akartam beválasztani, amit sokan használnak oktatási céllal. 

Az Idegenek a kertemben filmgyűjtemény 43 filmet tartalmaz. A gyűjtemény bemutatója 2010-

ben volt. A Film School projektet nyolc évvel a filmgyűjtemény indulása után valósítottam meg 

ezért már rendelkezésemre álltak statisztikák a filmek használatáról. Eleinte a DocuArtban 

lehetett a filmeket kikölcsönözni DVD-n. Amikor elvitték és visszahozták a filmet a 

felhasználók, mindig megkérdeztük, hogy kiknek vetítették le a filmet vagy filmeket, és milyen 

volt a fogadtatása. Az így felgyűlt adatokat összegyűjtöttük és összegeztük. 2013-ban, amikor 

a gyűjtemény online is elérhetővé vált, megszűnt a személyes kapcsolatunk a felhasználókkal, 

nem tudtuk a megkezdett adatgyűjtést folytatni, de továbbra is szükségünk volt az adatokra. A 

weboldalhoz tartozó adminisztrációs oldalon összegyűjtött statisztika alapján tudtuk követni, 

hogy kik érdeklődnek a filmek iránt.  A kutatásba azt filmet akartam beválasztani, amit sokan 

használnak oktatási céllal. Nem ezt a filmet játszották le a felhasználók a legtöbbször, de a 

weboldal adminisztrációs oldalán vezetett statisztika tanúsága szerint ezt a filmet vetítették a 

legtöbbet oktatási helyzetben. A kiválasztásban az is szerepet játszott, hogy gyakran 

kölcsönözték a DocuArtban személyesen is. 

 
128 Anna Katerina Witte: ‘Documentary filmmakers and their ethical decisions’ - Dutch documentary makers, ethical decision 
making, inequality and representation. Master Thesis, University of Humanistic Studies, 2018, University of Humanistic 
Studies, p.76. 3. figure 
(https://repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/3340/Thesis_Anna_Witte_2018.pdf?sequence=1) 
Utolsó letöltés: 2020.12.10. 
129 Füredi Zoltán: Idegenek a kertemben, néprajzi, antropológiai filmek Magyarországon. in: Metropolis 2004/2. 
(http://metropolis.org.hu/idegenek-a-kertemben-1) 
Utolsó letöltés: 2020.09.01. 
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2. Kép "Chicago tömbház", avagy történetek a liftből című film statisztikai adatai 2014-2018 

 
A „Chicago tömbház”, avagy történetek a liftből című film alaphelyzete, hogy a rendező a 

kamerával a tömbház liftjében „fogadja” az oda ki- és beszállókat. Itt találkozunk először a 

lakókkal. Majd az így megismert szereplőkkel megyünk tovább, a film bemutatja a családjukat, 

lakásukat, mindennapi életük egyes eseményeit. A liftben való találkozások szervezik a filmet, 

ami párhuzamos mikro történetekből áll, így bontakozik ki a néző szeme előtt a tömbházban 

zajló élet és az ott lakók sorsa.   

A „Chicago tömbház” 130 szimbolikus hely, valójában szociális bérház. Rengetegen lakják, 

sokszínű a lakók összetétele és bárhol lehetne, ahol hasonlóan, koncentráltan szociálisan 

rászoruló családok élnek. Lakói belgák és bevándorlók egyaránt. 

A lift az a hely, ahol a liftben utazók kénytelenek fizikailag is közel kerülni egymáshoz, gyakran 

egymás személyes terét is átlépve. Ebben a szituációban kialakulhat a résztvevők között egymás 

iránti ellenérzés is, de ugyanúgy szimpátia és közvetlenség is. Remek alkalom arra is, hogy az 

ismeretlenek váltsanak egymással egy-két szót.  Itt létrejön az a helyzet, amire sokan vágyunk, 

ha valami felkelti a kíváncsiságunkat – akaratlanul is közelebb lépünk kíváncsiságunk 

 
130 A „Chicago tömbház” 3 épületből álló épületegyüttes, amit 1970-ben építettek. A 3 épület közös neve Europark. 
Antwerpenben, a Linkeroever negyedben, a Scheldt folyó partján, annak kanyarulatában helyezkedik el. Rendkívül látványos 
a csupa ablak 27 emeletes, 81 méter magas épület, ami Belgium egyik legmagasabb épülete. Az épületből fantasztikus 
panoráma nyílik a városra. Hírhedt hely. 2005-ben, hogy átértelmezzék az épületet, turisztikai fejlesztést keretében az épület 
tetején egy panoráma teraszt szándékoztak kialakítani. Forrás: https://www.mopo.de/szene-antwerpen-macht-aus-
beruechtigtem-chicago-block-eine-attraktion-20301696 Utolsó letöltés: 2020.11.16. 
2015-ben új épületeket építettek a tömb házai közé, hogy orvosolják a kétségkívül otromba épületek keltette diszharmóniát. 
Forrás: https://www.bmiaa.com/iglo-social-housing-in-antwerp/ Utolsó letöltés: 2020.11.16. 
Szintén 2015-ben született az a cikk, ami egy 25 éves szociális munkás életminőségjavító kezdeményezéséiről és az ennek 
betudható változásokról tudósít. Forrás: https://www.hln.be/antwerpen/leefbaarheid-europark-is-verbeterd~a4c3afee/ Utolsó 
letöltés: 2020.11.16. 
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tárgyához. Erre e logikára épít a film is, a liftben megismert szereplőkkel kialakult közvetlen 

kapcsolatnak köszönhetően el kezdhetünk ismerkedni egy-egy szereplővel, ami után egy újabb 

lépés és eljutunk a következő térbe, belépünk a szereplők életébe. A filmben ez fizikailag azt 

jelenti, hogy átlépjük a személyes határt és bekerülünk a szereplők lakásaiba.  

Következetesen hömpölyög előre a film, az idő haladtával egyre több emberrel találkozunk, 

akik őszintén, és teljesen szabadon mesélik el a történeteiket. Hasonlóan a kirakós játékhoz, 

sok kis darabkát illeszt össze a rendező. Ha kiragadnánk a filmből egy-egy történet, azok nem 

állnának meg önmagukban. Így, együtt érik el azt, hogy a Chicago tömbházban zajló életet, 

annak aspektusait megismerjük, így áll össze a kirakós.  

A film tempója alkalmazkodik a történetekhez. Ahogy a rendező követi a szereplőket, úgy 

bontakoznak ki a történetek is. Van időnk nem csak a szereplők szavaira figyelni, hanem azt a 

környezetet is megfigyelni, ahol élnek. A sok apróság mesél, kiegészíti a szereplők szavait. 

Lakásról lakásra újabb és újabb kultúra jegyei bontakoznak ki előttünk, nincs tipizálás, minden 

történet, lakás, helyzet egyedi. A látottakat, ahogy a „kultúrát (általában) a viselkedésekben, 

szokásokban megnyilvánuló, vizuálisan érzékelhető jelegyüttesként értelmezzük – gesztusok, 

non-verbális jelek, térhasználati szabályok bonyolult szövedékeként.” 131 Ez a film lehetőséget 

ad az árulkodó jelek megfigyelésére. 

A ház lakói maguk is tudják, hogy hogyan gondolkodnak róluk az Antwerpent kettéválasztó 

folyó másik oldalán lakók, ismerik a sztereotípiákat, ki is mondják őket. A film nem 

szándékozik ezeket cáfolni, viszont lehetőséget biztosít arra, hogy eldönthessük, mi igaz mi 

nem. A ház élete nem mentes a vitáktól, veszekedésektől, feszültségtől. A lift falára írt feliratok 

is erről árulkodnak. A feliratokat maga az érintett mutat ja meg és egészíti ki a véleményével. 

Az egyik lakás felújítása körül is vannak viták, mert a beázást csak az érintett lakás fölötti 

lakásból lehetne megoldani, de oda a lakók nem engedik be a szerelőt. Ennek az az oka, hogy 

a családfő nincs otthon és a család női tagjai nem engedhetnek be férfit ilyenkor a lakásba. 

A kutatásba bevont film nem korlátozódik egy (idegen) kultúra, az azt reprezentáló személy, 

illetve család bemutatására, hanem számos egymástól eltérő kultúrájú ember életébe enged 

bepillantást. A film 65 percében 25 mikro történetet látunk és 35 nemzet (köztük a befogadó 

ország tömbházban élő) képviselőivel ismerkedünk meg. Az egyetlen közös a film 

szereplőiben, hogy mindnyájan a Chicago tömbházban laknak. A filmnek ez a tulajdonsága 

tudatos rendezői döntés eredménye, aminek következtében ugyan nem tud a néző minden 

 
131 Jay Ruby : Antropológiai filmkészítés, in: A valóság filmjei, Tanulmányok az antropológiai filmről és filmkatalógus. 
Halmos Ádám (szerk.): Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Budapest, 2004. 76. 
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megismert családot, személyt mélyebben megismerni, de a tömbházban élőkről a film 

megnézése után pontosabb elképzelése lesz.  

A film rendezője arra vállalkozik, hogy minél több információt mutasson be egy adott kultúra 

(jelen esetben értsd: a Chicago tömb) megismertetéséhez, de az lehetetlen vállalás, hogy teljes 

képet adjon róla.  Ezért a kutatónak meg kell találnia azokat az elemeket (itt értsd: szereplő 

embereket), akik jól tudják képviselni saját kultúrájukat, annak tudatában is vannak és beszélni 

is tudnak róla. Így lehetséges, hogy lemondva a teljes megismerésről mégis képet tudunk 

alkotni a ház életéről és – mindemellett – a házban élő egyes lakók életéről is. Ruby szerint „a 

társadalmi viselkedés passzív megfigyelése – kamerával a kézben, avagy anélkül – képes 

bizonyos mennyiségű információt közvetíteni, a kapott adatmennyiség messze nem elegendő 

egy kultúra megértéséhez. A kutatónak meg kell találnia a módját, hogy a megfigyelő 

partikuláson keresztül az általánosat mutassa meg. Az etnográfus provokatőrré kell váljon, ki 

kell „kényszerítenie” a tanulmányozott kultúra tagjaiból a szükséges információkat.”132 A  

nehéz téma ellenére a film mindezt könnyedén valósítja meg. 

A rendező kis stábbal dolgozott, a stáblista tanúsága szerint a legtöbb alkalommal a rendező 

maga volt az operatőr is. Ez a felállás segíttette rendező és a film szereplői közötti közvetlen 

kapcsolat kialakulását. Minden szereplő részrétől érezhető a bizalom a rendezőnő felé.  

 

10.2. Társadalmi közhangulat és politikai környezet  

 

A film egy tematikus, a bevándorlást középpontba állító, magát migrációs filmgyűjteménynek 

definiáló filmcsomag része. A kutatás a 2017/2018-as tanévben zajlott, a vetítéseket 

közvetlenül a 2018-as parlamenti választások után bonyolítottuk le. Ebben az erősen átpolitizált 

kontextusban azt mondhatjuk, hogy a téma körül forrt a levegő. A választásokat egy független 

nemzetközi megfigyelő szervezet, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok 

Hivatala (ODIHR) értékelte133 és arra jutottak, hogy a migráció és a migráció ügye alapvetően 

 
132 Jay Ruby: Antropológiai filmkészítés. in: A valóság filmjei, Tanulmányok az antropológiai filmről és filmkatalógus. 
Halmos Ádám (szerk.): Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Budapest, 2004. 77. 
133 „2018-ban a kormány javaslatot tett az úgynevezett Stop Soros törvénycsomagra is, amely korlátozni kívánja azon civil 
szervezeteket, amelyek állítólag támogatják az illegális migrációt. Az ODIHR misszió által megkérdezettek közül sokan 
aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a fenti korlátozások szűkítik a civil szervezetek mozgásterét, és korlátozzák a 
kormánykritikus közéleti vitát.  
A migráció ügye 2015 óta központi helyet tölt be a kormány politikai napirendjén. A kormány határvédelmi kerítést emelt 
annak érdekében, hogy a potenciális migránsokat országhatáron kívül tartsa, népszavazást kezdeményezett az uniós 
bevándorlási kvóták elutasításának jogáról. 2016-tól a kormány széles körű, a nyilvánosság tájékoztatását szolgáló kampányt 
finanszírozott, amelyben felhívta a figyelmet a migrációval kapcsolatos álláspontjára, és azon eltökéltségére, hogy megvédje 
Magyarországot a külső erőktől, ideértve az Európai Uniót, az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ), valamint a magyar 
származású, amerikai pénzügyi befektetőt és filantrópot, Soros Györgyöt. Ez a retorika belföldön és külföldön egyaránt 
aggodalmat keltett, mivel alkalmas lehet etnikai alapú és vallási intolerancia gerjesztésére.” 
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határozta meg a kormány kommunikációját a választásokat megelőző időben és a választások 

alatt is. Több tanulmány is megpróbálta felmérni, hogy milyen hatással volt ez a kommunikáció 

a lakosságra.  

A Friedrich – Ebert Stiftung tanulmánya134 azt vizsgálta, hogy mitől féltek leginkább a 

magyarok a 2017-18-as választások utáni időszakban. A migrációtól való félelem a teljes 

népességre vetítve az ötödik helyen szerepelt a bizonytalanságtól, a betegségtől, az anyagi 

helyzettől és a kiszolgáltatottságtól való félelem után a listán. Összességében a férfiak a 

második helyen említették a migrációt míg a nők az ötödik helyen. Korosztályok szerinti 

bontásban látható, hogy a 18-29 év közöttiek számára a lakás elvesztése és az anyagi helyzet 

fontosabbak, ők az ötödik helyen említették a migrációt. A bizonytalanság és az anyagi helyzet 

szinte minden korosztályban az első két helyen szerepelt, a migrációtól való félelem az idősebb 

korosztályokban erősebb volt. A tanulmány szerint a migrációtól való félelem az 

iskolázottsággal is összefüggésbe hozható. A főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkezők 

számára jelentette a legnagyobb fenyegetettséget a migráció, a gimnáziumot végzettek és a 8 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők ötödikként jelölték meg a migrációt, mint 

legnagyobb veszélyforrást. Ezzel szemben a szakközépiskolát végzettek körében az öt 

legfélemetesebb dolog között egyáltalán nem szerepelt a migráció. Ugyanígy a vidéken élők 

sem féltek tőle annyira, mint a budapestiek, akik a migrációt az első helyen jelölték be. 

„A lakosság félelemtérképét szinte minden nagyobb társadalmi csoportban az élet 

bizonytalansága/kiszámíthatatlansága dominálja, csak a budapestieknél és a 60 év felettiek 

körében nincs ez a kérdés az első helyen. Az időseknél ugyanis a betegségektől való félelem 

megelőzi a bizonytalanságtól való aggódást, Budapesten pedig a migráció volt a vezető félelem 

2018 áprilisában.”135 

A magyarok bevándorlással kapcsolatos attitűdje, ebben az időszakban európai 

összehasonlításban is elutasítóbb volt, mint korábban.136 

Magyarország határait megerősítő határvédelmi kerítést is ebben az időszakban építették.  

Országos tájékoztató kampány folyt a migráció vélt és valós hatásairól. A Chicago tömbház”, 

 
Nemzetközi Választási Megfigyelési Misszió, Magyarország – Országgyűlési Választások, 2018. április 8. Előzetes 
Megállapítások és Következtetések. Budapest, 2018. 3. 
(https://www.osce.org/hu/odihr/elections/hungary/377413?download=true) Utolsó letöltés: 2020.09.10. 
134 Boros Tamás -  Laki Gergely: A Magyar Rémálom, Milyen félelmek élnek a magyar társadalomban. Friedrich-Ebert-
Stiftung, Policy Solutions, 2018. május. 38. 
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/14556.pdf Utolsó letöltés: 2020.11.30. 
135 uo. 37. 
136 Bíró-Nagy András: Politikai lottóötös: a migráció jelentősége a magyar politikában. 2014–2018.,  
In: Várakozások és valóságok. Parlamenti választás 2018. Napvilág Kiadó; MTA TK PTI, Budapest. 282. 
(http://real.mtak.hu/100569/1/Biro_Nagy_Politikailottootos_Migracio_Valasztas2018kotet.pdf ) Utolsó letöltés: 2020.11.30. 
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avagy történetek a liftből szereplői között jópáran beletartoztak a kormányzati kommunikáció 

által „kijelölt” kategóriába, bevándorlók voltak.  

 

10.3. A Filmschool projekt célcsoportja 

 

A vizsgált korosztály életkor szerint a késői serdülőkorba tartozik (17-19 éves korosztály). 

Ebben az életkorban, a fiatal felnőttkor küszöbén a diákok már tudnak önállóan véleményt 

alkotni, érzik, tudják, hogy mi a helyes és nem csak a mintákat követik és teszik belsővé, hanem 

új utakat is próbálnak, képesek árnyaltan gondolkodni.  

„A késői serdülőkor és a fiatal felnőttkor énreprezentációinak tartalma többnyire személyes 

nézeteket, értékeket tartalmaz, és olyan morális sztenderdeket, amelyek átvett értékek, de 

belsővé váltak, vagy amelyeket saját tapasztalatai alapján hozott létre. Megjelenik a jövőbeli 

énkép is mint személyes cél, ami általában saját választás, saját elköteleződés eredménye.”137 

Éppen ezért választottam ezt a korosztályt a kutatáshoz, azt feltételeztem, hogy úgy fognak 

működni, mint a „lakmusz papír”, életkorukból fakadóan jó indikátorai lesznek a vizsgálatnak. 

 

 

Az erős kormányzati kampány miatt biztosak lehettünk benne, hogy nincs olyan fiatal, 

aki ne hallott volna a migrációról és ne lenne véleménye róla, és feltételeztük, hogy a 

véleményét meg is tudja adott esetben fogalmazni. Éppen ezért a kutatásban ezt is számításba 

vettük, kíváncsi voltam, hogy ebben a társadalmi kontextusban milyen hatással lesz rájuk a 

film. A kutatói kérdést úgy fogalmaztuk meg, hogy számításba vettük a kampányban 

megfogalmazott gondolatokat (A) ezt vettük kiindulópontnak, és ehhez képest voltunk 

kíváncsiak arra, hogy a diákok mit gondolnak a filmben látottakról. Nemcsak mi, de a tanárok 

is nagyon nagy érdeklődéssel várták, hogy milyen reakciókat (B) vált ki a diákokból a film.  

 

 

 
137 N. Kollár Katalin, Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak. Budapest, Osiris Kiadó, 2004. 
(https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch04s04.html) Utolsó 
letöltés: 2020.09.10. 



 

10.4. A kutatás módszertana 

 

A DocuArt Filmművészeti Központ és Mozi, ami 11 évig otthont adott a Palantír Film 

Alapítvány által létrehozott DocuArt dokumentumfilmes gyűjteménynek, a Ráday utca és az 

Erkel utca sarkán lévő Ybl palota belső udvarában kapott helyet. Az Idegenek a kertemben 

filmgyűjtemény kialakítása idején fontosnak tartottuk a helyi intézményekkel való 

együttműködést és aktívan részt vettünk a Ferencvárosi Önkormányzat különböző kulturális és 

oktatási ügyekkel foglalkozó fórumain is. Kézenfekvőnek tűnt tehát a ferencvárosi iskolákat 

bevonni a kutatásba. A filmgyűjtemény katalógusát és a módszertani kézikönyvet minden 

kerületi középiskola könyvtárába eljuttattuk, ezért az volt a feltételezésem, hogy már ismert 

lesz a filmgyűjtemény és szívesen veszik a pedagógusok, ha dolgozhatnak a filmekkel. A 

kutatásban a Ferencvárosban található 23 középiskola közül nyolc vett részt. Az iskolák között 

voltak a KLIKK-hez tartozó gimnáziumok, alapítványi iskolák és szakiskolák is, amik a 

Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartoznak, illetve a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

fenntartásában működő Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium. A nyolc középiskolában 

összesen 184, 10-12 osztályos diákkal dolgoztunk. Két iskola könyvtárában találtuk meg a 

Módszertani kézikönyvet és a Filmkatalógust.  

A kutatás kvantitatív és kvalitatív adatfelvételi módszereket ötvöz alternatív adatfelvételi 

módszerekkel, mint a megfigyelői videográfia138 és a szociodráma.  

A kutatás első lépése a kutatói kérdés megfogalmazása volt. Fokozatosan kellett leszűkítenem 

a vizsgálandó területet és egyben pontosítani a kutatói kérdést, hogy minél egyértelműbb legyen 

a vizsgálat célja. Eleinte a filmgyűjtemény hatásának vizsgálatához kerestem módszert, de 43 

film hatását együttesen nem lehet mérni az attitűdváltozás szempontjából. Ezért szűkítettem le 

egy filmre a vizsgálatot. Továbbra is arra voltam kíváncsi, hogy milyen hatással volt a diákokra 

a film, ezért olyan módszerre volt szükségem, ami segít azonnal megmutatni, vagyis 

kihangosítani, hogy mit gondolnak a diákok a filmről a vetítés után. A kérdőívek kitöltésében 

nem hittem, mert a kérdésekre adott válaszokat akár el is bliccelhetik a diákok, vagy viccből 

értékelhetetlen válaszokat adhatnak, ami meghiúsítaná a kutatás eredményességét. Felmerült a 

fókuszcsoport alkalmazásnak ötlete, de végül a fókuszcsoportot helyettesítő szociodráma 

mellett döntöttem, mert a szociodráma foglalkozás aktivitásra épül, nem engedi a diákokat a 

hátsó padban ásítozni. A szociodráma foglalkozást nem lehet végzettség nélkül vezetni, ezért 

 
138 Horváth Dóra- Mitev Ariel: Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Aliena Kiadó, Budapest, 2015.191. 
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szükségem volt segítségre. Blaskó Ágnest kértem meg, hogy segítsen a szociodráma 

foglalkozások forgatókönyvének kitalálásában és a foglalkozások levezetésében. Blaskó Ágnes 

és Varga Balázs írták a módszertani kézikönyv fejezetét139 amiben feladattípusokat dolgoztak 

ki a filmek feldolgozásához. A foglalkozás menetét Blaskó Ágnessel dolgoztuk ki és végül a 

foglakozások nagy részét Galgóczi Krisztina dramatista, Blaskó Ágnes állandó munkatársa 

segített megtartani. 

A pedagógusokat minden esetben előzetesen személyesen megkérdeztük, hogy ismerik-e az 

Idegenek a kertemben projektet, használták-e a könyvtárban található kiadványokat és 

használták-e már az Idegenek a kertemben filmgyűjtemény filmjeit. Azt a kérdést is feltettem, 

hogy az osztályban órai keretek között foglalkoztak-e a migráció/bevándorlás témájával, 

szoktak-e dokumentumfilmet nézni, illetve van-e az osztályban olyan diák, aki valamely nem 

európai, úgy nevezett harmadik országból140 származik. Emellett arra is rákérdeztünk a 

pedagógusokkal való személyes megbeszélésen, hogy a diákok mennyi ideje alkotnak egy 

osztályközösséget. Az előzetes felmérés minden alkalommal személyesen történt. A 

pedagógusok osztályfőnökök voltak, de mindenki más területről érkezett. A kutatásban részt 

vevő pedagógusok között volt földrajz tanár, angol tanár, matematika tanár is. Minden 

iskolában a pedagógussal úgy tudtam felvenni az osztály státuszát, hogy a közelben ott 

tartózkodott az iskola igazgatója is. Az igazgatók is sokszor csatlakoztak a beszélgetéshez, 

kérdeztek a tanártól is és tőlem is.  

A film megnézése előtt a diákok kérdőívet töltöttek ki (1.sz. melléklet), amiben a filmnézési 

szokásaikra kérdeztünk rá. Az eredeti tervem az volt, hogy a kiválasztott filmben megjelenő 

kulturális szokásokhoz való viszonyulásra kérdezek rá a kérdőívben, de el kellett vetnem ezt a 

tervemet, mert a filmben nagyon sok kultúra jelenik meg, nem lehet kiválasztani egyet, illetve 

nem lehet a diákokra bízni, hogy válasszanak ki egyet, mert ebben az esetben mind a 35 a 

filmben felbukkanó nemzetiség kultúrájával kapcsolatban kellett volna kérdőívet készíteni és a 

válaszok nem lettek volna összevethetők.  

A filmet a diákok a saját iskolájukban egy arra alkalmas teremben nézték meg, a termet úgy 

rendeztük be, mintha moziban lennének, a padokat a terem szélére, a székeket sorokba 

 
139 Blaskó Ágnes – Varga Balázs: Feladattípus-ötletek a dokumentumfilm tanításához. in: Idegenek a kertemben -  
Módszertani kézikönyv a filmgyűjtemény használatához. Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Budapest, 2011. 
140 Harmadik országból érkezett állampolgárok, akik nem az EU valamely tagországából léptek be Magyarország területére. 
A harmadik országból érkezettek köréről további információt ad az ICCR gondozásban megjelent kiadvány. Hárs Ágnes: A 
harmadik országokból Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok a statisztikai adatok tükrében, A migránsok 
számának, összetételének, szocio-demográfiai sajátosságainak meghatározása adatok összehasonlító elemzésével, in 
Bevándorlók Magyarországon, Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az ICCR Budapest Alapítvány által 
végzett kutatás zárótanulmányai, ICCR, Budapest, 2009. 13. 
(http://www.solidalapok.hu/solid/sites/default/files/mtaki_iccr_bevandorlok_magyarorszagon.pdf) 
Utolsó letöltés: 2020.09.07. 
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helyzetük el. A vetítés utáni foglalkozáson a székeket teljesen kihúztuk oldalra, hogy ne 

gátolják az osztályt a mozgásban.   

A teljes foglalkozást, a filmvetítést és a vetítést követő foglalkozást rögzítettük a videográfia 

módszerével. Az osztályteremben a diákokkal szemben helyeztük el a kamerát, hogy jól 

láthatóak legyenek a film alatti reakciók. A vetítés és a foglalkozások alatt jegyzeteket 

készítettünk és ezeket később, a kiértékelés során összevetettük a felvételeken látottakkal. 

A vetítés után következett a szociodráma foglalkozás, amit a dramatista vezetett. A foglalkozás 

után, körben ülve megkérdeztük a diákokat, hogy hogy érzik magukat, ezzel zártuk le az 

eseményt. 

Minden alkalom után kiértékeltük az eredményt a dramatistával, részletesen átbeszéltük a 

feladatok során történteket és a reakciókat is értelmeztük. A tanulságokat a következő 

alkalommal beépítettük a foglalkozásba. Minimális eltérés volt a nyolc iskolai foglalkozásban, 

arra törekedtünk, hogy az összehasonlíthatóság érdekében ne kellejen változtatni a 

gyakorlatokon. Megállapodtunk, hogy ha nagyon szükséges, akkor egy-egy alkalommal a 

foglalkozásnak csak egy elemét lehet megváltoztatni.   

 

10.5. A kutatás módszerének alapja, a szociodráma 

 

A társadalomtudományi kutatásokban jelenleg kevéssé elterjedt a szociodráma alkalmazása, 

pedig a szociodráma a társas kapcsolatok vizsgálatában nagyon jól alkalmazható.  A 

szociodráma „a pszichodráma olyan változata, amiben a csoporton belül felmerülő kérdéseket, 

problémákat vizsgáljuk meg dramatikus módszerekkel”.141 A dramatikus módszerek remek 

lehetőséget nyújtanak arra, hogy a résztvevők megtapasztalják a nézőpontváltást, amit a 

foglalkozás során (képzeletben vagy valóban megtörténő) alkalmazott szerepcsere142 tud elérni. 

A szociodráma szó jelentése is erre utal „’socius’ jelentése a másik, a társ, míg a ’drama’ 

cselekvést jelent”143.  

Szoros összefügést látok a szociodráma módszerének felfogása és a kulturális antopológia 

között. A szociális antropológia, ami kulturális antopológia egy ága, célja, hogy feltérképezze 

a kultúrát, annak összetevőit, megfigyeljen szokásokat, emberek közötti kapcsolatokat és ezeket 

 
141Bereczky Tamás: Ne csak mondd, mutasd is! in: Prazsák, G. (szerk.): Nemzeti szempont. Budapest, Apeiron Kiadó, 2014. 
(http://www.academia.edu/7308371/Ne_csak_mondd_mutasd_is) Utolsó letöltés: 2021.01.15. 
142 Bereczky Tamás:  J.L. Moreno – Szociodráma. 2013. ( http://enazohelyukben.blogspot.com/2013/12/jl-moreno-
szociodrama.html) oldalszámozás nélkül, Utolsó letöltés: 2021.01.15. 
143 Bereczky Tamás:  J.L. Moreno – Szociodráma. 2013. (http://enazohelyukben.blogspot.com/2013/12/jl-moreno-
szociodrama.html ) oldalszámozás nélkül, Utolsó letöltés: 2021.01.15. 
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a tapasztalatait különféle eszközökkel leírja és a különböző kultúrák közötti hasonlóságot és 

különbséget megmutassa. Ahogy a szociodráma, az antropológia is arra törekszik, hogy 

segítsen a “Másik” megértésében, segítsen a megértést akadályozó korlátok leküzdésében. A 

gyakorlatok során, amikor a diákok egy-egy helyzetet jelenítettek meg, szerepeket kaptak, 

vállaltak és játszottak el. Ez lehetőséget adott nekik arra, hogy valamit felfedezzenek 

önmagukban vagy a társukban. Bár nagyon kevés idő állt rendelkezésre, de így is lehetőséget 

kaptak arra, hogy egy szerepben kipróbálhassák magukat.  “A szerep által leírt közvetítési 

mechanizmus ismerete és tudatos alkalmazása rendkívüli jelentőségű heurisztikus eszközt nyújt 

a mindennapi élet adta helyzetek tudatos megéléséhez. A szerepelmélet ismerete mind a 

formális, mind az informális szerepek esetében lehetőséget ad a társas interakció kontrolljára 

éppen úgy, mint a manipulatív tendenciák kivédésére. A szerepek szerint történő viselkedni 

tudás is kompetenciaként jellemezhető, melynek rehabilitációjára lehetőséget ad a 

pszichodráma és a szociodráma (Moreno 1961). “144  

 

10.6. Tesztvetítések, a módszer modellezése 

 

Amikor világossá vált, hogy a film megtekintése utáni reakciókat a szociodráma módszerével 

fogom felmérni, még hátra volt annak kitalálása, hogy pontosan mi legyen a foglalkozás 

menetrendje. Még azt is el kellett dönteni, hogy kulturális távolságot, a „Másikhoz” való 

viszonyulást, azt, hogy a filmben megismert szereplők és helyzetek láttán kimutatható-e az 

atitűdjük változása, ha egyáltalán sikerül ilyet előidézni. Az biztosnak látszott, hogy a film 

szereplőit vagy a film szituációit kell használni kiindulásnak.  

Abban is biztos voltam, hogy hatásmérés szempontjából a “felismerés” érzés környezetét kell 

megteremtenünk a foglalkozások alatt, abban bíztam, hogy a szociodráma eszközével ezt a 

helyzetet elő tudjuk idézni. A felismerésnek a gyakorlatok hatására kellett megszületnie, ezért 

a vetítéssorozat előtt három kísérleti foglalkozást tartottunk, hogy kipróbáljuk, hogy az elveket 

hogyan tudjuk gyakorlatba ültetni. Egy tizenkettedikes gimnáziumi osztályban és két 

egyetemista csoportban tettünk próbát. Mindhárom alkalommal változtattunk a foglalkozások 

menetén. 

Első alkalommal a 17-19 éves korosztályban vetítettünk, mert a Film School projekt és egyben 

a kutatásom célcsoportja is ez a korosztály. Az Óbudai Waldorf iskola 12-es osztályát vontuk 

be a kísérletbe. A dramatista Blaskó Ágnes volt. Összesen 2 tanítási óra állt rendelkezésre. 

 
144 Csepeli György: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris Kiadó Kft, 2001. 111. 
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Igyekeztünk minél kevesebb információt megosztani arról, amit csinálunk, kíváncsiak voltunk, 

hogy ha egyáltalán nem mondunk semmit, csak az alap infókat, hogy mit fogunk csinálni, akkor 

mi történik. Annyit árultunk el, hogy filmvetítés lesz és foglalkozás, illetve, hogy egy 

kutatásban fognak részt venni. A kísérlet alkalmával lehetőségünk volt tesztelni, hogy mennyi 

információt kell megosztani a diákokkal ahhoz, hogy értsék a feladatot, végrehajtsák és 

értékelhető visszajelzést kapjunk tőlük.  

Abból indultunk ki, hogy ha nem mondunk a résztvevőknek semmit arról, hogy miben vesznek 

részt, csak a feladatokat kérjük, hogy hajtsák végre, azzal elérjük, hogy nem befolyásoljuk őket 

és a feladat végrehajtása után tisztán megkapjuk az eredményt arra vonatkozóan, hogy milyen 

hatással volt rájuk a film, sikerült-e a filmben látott emberekre, az általuk képviselt kultúrára új 

szemmel nézniük. 

A filmnek egy részletét, az elő képsorokat választottuk ki, ahogy a liftben a kamera találkozik 

a szereplőkkel körülbelül 5 perc hosszúságban. 

 

Mivel a szociodráma az érzelmekkel dolgozik, ezért különféle rávezető módszerek vannak, 

amik azt a célt szolgálják, hogy a résztvevők érzelmileg „bemelegedjenek”. Fontos, hogy a 

feladatokat aktivitás közben oldják meg a résztvevők. Ezért azt kérte a dramatista, hogy a 

diákok járkáljanak az osztályteremben. Ha a diákok körbe-körbe, vagy összevissza járkálnak, 

egy idő után arra fognak figyelni, amit csinálnak, azaz, hogy sétálnak fel, s alá, erre-arra. A 

dramatista ellátja őket instrukciókkal, hogy mire figyeljenek járkálás közben, például a 

járásukra, a tartásukra, a lépteikre, és így tovább. Ezzel rávezeti őket arra, hogy koncentráljanak 

arra, amit csinálnak és belehelyezkedjenek a feladatba. A járkálás közben a dramatista 

kérdéseket tesz fel. A diákok számára, feltételezésünk szerint, újszerű, amit csinálunk, ezért, 

hogy ne ijedjenek meg attól, hogy később talán számukra meglepő kérdésekre kell válaszolniuk, 

gyakorlásképpen az első kérdés egy könnyen és azonnal megoldható kérdés volt (1.kérdés: 

bubis víz vagy buborék nélküli?) A választ hangosan kimondhatták. Ezzel az egyszerű 

kérdéssel bizalmat is ébresztett a dramatista, hiszen mindenki megkönnyebbült, hogy ez nem 

valami bonyolult és idegen dolog, menni fog. Ez után már a filmrészlettel kapcsolatos kérdés 

és helyzet következett. megnézése El kellett képzelniük, hogy a liftnél várakoznak. Ehhez 

kapcsolódóan kaptak egy feladatot, amiben dönteniük kellett: amint a lift megérkezik és az 

ajtaját kinyitják, látják a liftben a filmrészletben látott embereket; beszállnak-e a liftbe vagy 

sem.  (2. kérdés: sétálj, járjon a fejedben, amit láttál, képzeld el, hogy te magad is mindjárt 

beszállsz, engedd magadhoz az érzéseket: mi van benned, milyen érzések. Írd le! 

(Nicknévvel!)) Ekkor a dramatista azt kérte, hogy a papírra, amire a következőkben írni fognak, 
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írjanak fel egy becenevet (hogy mi se tudjuk, hogy ki volt a válaszadó) és a kérdésre a választ 

ne mondják ki hangosan, hanem írják le. Néma csendben történik minden se a dramatista, se én 

nem tudom, hogy mi van a diákok fejében. Amikor az érzéseiket tudatosították magukban, a 

dramatista azt kérte tőlük, hogy válasszanak, beszállnának a liftbe vagy sem? A teret két részre 

osztva, azt kérte, hogy álljanak a megfelelő oldalra, ha beszállnának a liftbe, akkor egyik 

oldalra, ha nem szállnának be, akkor a másik oldalra. (3. kérdés: beszállsz-e ebbe a liftbe vagy 

inkább nem? Ha tuti, gondolkodás nélkül, állj ide, ha tuti nem, akkor oda, ha inkább igen, akkor 

arra, ha inkább nem, erre. Miért: (Ird le egy mondatban!)) Miután oldalt választottak ismét 

leírták a gondolataikat, ezúttal az indoklásukat, hogy miért épp azt az oldalt választották, ahol 

állnak. 

Ez után megnézték a teljes filmet. A film megnézése után a székeket oldalra húzták és 

visszarendeződtek az osztályterem közepére. A dramatista feltette ugyanazt a kérdést, mint a 

részlet megtekintése után (4. kérdés: beszállsz-e ebbe a liftbe vagy inkább nem? Ha tuti, 

gondolkodás nélkül, állj ide, ha tuti nem, akkor oda, ha inkább igen, akkor arra, ha inkább nem, 

erre. Miért: (Írd le egy mondatban!)  

A film előtt és a film után ugyanazt a kérdést tettük fel, ezzel a módszerrel próbáltuk láthatóvá 

tenni a film előtti és a film utáni érzéseiket ugyan arról a témáról, a filmben látott szereplőkhöz 

való viszonyulásukról. Az első alkalommal le kellett írniuk, hogy mit gondolnak. A második 

alkalommal a pozíciójukkal kellett kifejezni, hogy mit gondolnak. Egy széket tett a dramatista 

a terem közepére és ahhoz képest kellet meghatározniuk a pozíciójukat. 

 
Végül azt a kérdést tettük fel a diákoknak, hogy ha egy idegen kultúrájú (arab) ember költözik 

a szomszédságukba (5.kérdés: Arab család költözik a szomszédodba, az asszonyon csador. Ez 

a szék reprezentálja a családot. Állj meg úgy és olyan távol a széktől, ahogyan érzel!  (Miért 

épp ott állsz, ahol?)), akkor mit éreznének, hogy viszonyulnának hozzá. A kérdésre a választ 

ismét a terem közepén lévő széktől való távolságukkal kellett jelezniük. Attól függően, hogy 

milyen közel álltak meg a székhez mutatták, hogy mennyire érzik magukat érzelmileg is közel 

a kérdésben megjelölt családhoz. 

Az eredmény kiértékelésekor arra jutottunk, hogy a liftben látott „idegenek” keltette érzések 

erősen keverednek azokkal az érzésekkel, amit a lift látványa vált ki, mit például a 

klausztrofóbia, vagy tömegtől való irtózás. Ezért nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy 

milyen kulturális távolság van a diákok és a film szereplői között.  

Példaként az egyik résztvevő válaszai  

1. kérdésre válasz: fullasztó – kíváncsiság.  
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2. kérdésre válasz: nem szeretem, ha idegen emberek a személyes teremben vannak, 

inkább várok egy üres liftet 

 

A kapott válaszok alapján arra következtettünk, hogy nem szerencsés kiválasztani ezt a 

jelenetet, mert sokan a lift látványához a „kényszerből kis helyre való beszorultság”-ot társítják, 

és így, hogy a diákok nem beszélhetik ki az érzéseiket, nincs visszajelzésünk arról, hogy ki 

hogy értette a feladatot, nem tudunk korrigálni és a kísérlet nem a kívánt irányba halad. Az is 

pontos magyarázatot kívánt volna, hogy a diákok amikor az „idegen” szót használják mit 

értenek ez alatt a szó alatt.   

Avval a feladattal kapcsolatban, ahol a diákok az „Idegenhez”, az idegenséghez való viszonyát 

(arab család szomszédba költözése) igyekeztünk felmérni, azt kellett megállapítanunk, hogy 

ennek a jelenségnek a mérése összetettebb feladat, az idő rövidsége miatt önmagában ezzel a 

feladattal nem lehet dolgozni ezért nem hatékony. A feladat során hosszabb megbeszélésre, a 

diákok helyváltoztatásának motivációinak feltárására lett volna szükség és erre iskolai órai 

keretben nincs elég idő. 

A következő két alkalommal egyetemisták körében, 19-21 éves korosztályban próbáltuk 

ki a feladatokat. Az előző alkalomhoz képest változott a filmrészlet is. Ebben a részletben egy 

belga nő beszélget az interneten keresztül videóhívásban a marokkói vőlegényével. 

A filmrészletben a következő szöveg hangzik el: 
 

10.32: Ő nagyon más, igazi muzulmán: Ő még tudja, mit mond a Korán, hogy mi helyes 

és mi nem.  

- Hány szálat szívtál ma?  

- Hogy hányat? Várj, hadd nézzem!  

- Menj csak, nézd meg. Lehet, hogy még a konyhába is van cigi.  

- Hat… 9 szálat.  

- Légy szíves, ne dohányozz annyit!  

- Leszokom majd, amikor itt vagy. De most nem megy. Csak reszketne mindenem, túl 

ideges vagyok.  

- Ha nem szoksz le, mire jövök, leszedem a fejed. Esküszöm.  

- Jó, leszokom, később. Insallah.  

- Insallah.  

Később.  
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- Egyszerűen nem tudok már belga férfival együtt élni. Vannak, akik mindig a kávézóban 

vannak, és még a gyerekeket is viszik. Teljesen más mentalitás. Nem zavarja őket, ha 

50 férfi bámul téged. Vagy akár száz. De a marokkói férfiak még mindig védelmezőek. 

 

Az első alkalommal a feladat annyiban változott, hogy arra kértük a résztvevőket, képzeljék el, 

hogy a belga nő nekik meséli el, amit hallottak a filmrészletben és forduljanak oda a mellettük 

lévőhöz és mondják el, mint egy barátjuknak, hogy mit hallottak. A második alkalommal, a 

következő csoporttól azt kértük, hogy írják le a filmrészletben történteket, mintha elmesélnék 

valakinek. 

A kapott visszajelzések alapján azt kellett megállapítanunk, hogy nem működik, ha a 

jelenetet önkényesen kiragadjuk a filmből. A későbbiekben, amikor a teljes filmet néztük meg, 

a film egészének megértésében zavart okozott. Az a feladat amikor azt kértük a résztvevőktől, 

hogy adják át a hallottakat és látottakat másnak, abból a szempontból volt hasznos, hogy 

lehetőséget adott a diákoknak az interpretációra. Ezekből az interpretált szövegekből 

megállapítható volt, hogy mennyire értették meg a film üzenetét, és ami fontosabb, hogy mik 

az elsődleges asszociációik a film kapcsán.  

A módszer mindkét csoportnál ugyanaz volt, minden egyes kérdésnél a terem közepén 

elhelyezett székhez képest kértük, hogy álljanak egy-egy pozícióba (közelebb-távolabb) a 

szerint, hogy mennyire érzik magukat közel a témához, kérdéshez. Ez a gyakorlat arra volt jó, 

hogy elhangozzanak az első gondolatok. A második csoport hamar átjutott feladatokon és egy 

parázs beszélgetés alakult ki a filmben szereplőkkel kapcsolatban.  

 

 

A kísérleti alkalmak kiértékelése után és az élményeink alapján összeállítottunk egy 

menetrendet, amit minden iskolában egyformán kívántuk végig vinni.  

1, bevezetés: bemutatkozás (elmondjuk, hogy kik vagyunk, mint fogunk csinálni: arra vagyunk 

kíváncsiak, hogy hogyan hat rátok a film), menetrend (filmet nézünk, majd játszunk) 

Átrendezzük a teret, hogy a székekből sorokat alakítsunk ki az asztalok nélkül 

2, filmnézés 

rövid átállás (a székeket kihúzzuk szélre, hogy körben helyezkedjenek el), járkálás körbe-körbe, 

hogy a feladatokra tudjanak koncentrálni, leküzdjék a zavarukat.  

3, szobrok alakítása a filmből azonosított kulcsszavak segítségével (feldolgozás) 

4, szerepcsere (feldolgozás) 

5, zárókör - ki hogy érzi magát, megköszönjük a részvételt 
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A játék önkéntes, aki nem vesz részt benne, leül és csendben figyel. Menet közben is lehet 

csatlakozni a többiekhez, ha valaki közben meggondolná magát. 

 

10.7. A vetítés 

 

A foglalkozásra kevés idő állt rendelkezésre, 30-45 perc, attól függően, hogy a pedagógusoknak 

miként sikerült leszervezniük az egymást követő órákat a kollégáikkal. A rendelkezésre álló 

idő rövidsége és az azonnali visszajelzés szükségessége miatt ideális volt a szociodráma 

módszerét alkalmazni a hatásmérést célzó foglalkozásokon, mert aki aktívan részt vett a 

foglakozáson, hamar beállt a szobrokba és a maradék idő elegendő volt az érzések 

megbeszélésre. 

A vetítések mindig ugyanabban a sorrendben folytak, ahogy azt előre meghatároztuk. A diákok 

megfogalmazták a legfontosabb érzelmeket, gondolatokat, indulatokat, amik a film kapcsán 

eszükbe jutottak, ezek alapján csoportokba osztottuk őket, ahol a gondolatokat (például: 

kirekesztés, összetartás, szegénység, akaraterő, boldogság) megjelenítették az élő szoborban. A 

szoborban kitartva a pozíciójukat, láthatóvá tették a közös gondolatokat. A résztvevők meg 

tudták figyelni magukat és egymást (azok, akik bent vannak a szoborban és azok is, akik kintről 

nézik) ebben a pozícióban.  

Akik nem szerepeltek a szobrokban, elnevezték a szobrot, címet adtak neki, a majd a szoborban 

levők beszéltek arról, hogy hogy érzik magukat a szerepükben. Ez után lehetőségük nyílt 

cserélni, így azok, akik ki akarták próbálni, hogy milyen a másik szerepében lenni, megtehették. 

Osztályonként 2-3 szobor megjelenítésére és megbeszélésére volt lehetőség. 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a kutatásban részt vevő diákok esetében a 

szociodramatikus szobor:  

- segített felidézni a film által megélt érzelmeket 

- megjelenítette azt 

- lehetőséget adott a helyzetből való kiútra (megoldásra) 

- lehetőséget adott a szerepek felcserélésre is (ha kipróbálnád, hogy milyen a másiknak, akkor 

gyere, állj a helyébe) 

- lehetőséget adott a perspektíva váltásra. 
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Fontos megemlíteni, hogy nem a diákok által megélt személyes élményekkel 

dolgoztunk, hanem a közösen, a film hatására megélt élményből táplálkozó gondolatokat 

igyekeztünk előhívni. Ennek ellenére előfordult olyan eset, amikor az idő rövidsége és a feladat 

szerint le kellett egy-egy beszélgetést zárni, pedig érezhető volt, hogy a kimondott mondatok 

és a megjelenített szobrok gondolatai mögött komolyabb feszültségek lehettek.  

A nyolc alkalom alatt alig pár változtatásra volt szükség a foglalkozás menetében. Ezek 

a változtatások a körülmények miatt váltak szükségessé (a rendelkezésre álló idő szabta 

kereteket mindig be kellett tartani), illetve az adott osztály igénye (létszám, érdeklődés- inkább 

beszélgetős, inkább szoborjátékban magára találó osztály), akikkel dolgoztunk, de a módszer 

nem változott. A szoborállításnak és a szerepcserének az volt a lényege, hogy a diákok filmről 

alkotott véleményét, gondolataikat, a szereplőkhöz való hozzáállásukat közvetlenül a film 

levetítése után fel lehessen mérni. 

A módszer működését és hatékonyságát a kutatás szempontjából a legjobban a 

Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 11-es osztályával tartott foglalkozás mutatja 

be. Az iskolába körülbelül 500 fő jár, kiemelkedően sok a cigány tanuló.  Az osztályban 25-en 

vannak, közülük hárman magántanulói státuszban, nagy a fluktuáció. Az osztály 9. óta van 

együtt, 4-5 diák az általános iskolai éveit is ebben az iskolában töltötte. A diákok életkora az 

osztályban 17-19 év között van. A foglalkozást egy pénteki utolsó órában tartottuk meg, a 

diákokra volt bízva, hogy maradnak-e végig. Így a 25 főből a filmvetítés után 9-en maradtak az 

osztályban. A vetítés alatt a diákok néhol izegtek-mozogtak, a hátsó sorokban páran 

telefonoznak, egy-egy szokatlan helyzetre hangosan reagálnak (amikor a 12 éves forma fiú azt 

magyarázza, majd részletesen bemutatja, hogy hogyan lehet megállítani a liftet ha baj van, az 

egyikük bekiabál: Mi a f...van?) 

3. Kép Leövey gimnázium - szobrok 
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A vetítés után a dramatista arra kéri őket, hogy járkáljanak körbe-körbe, először lassan, 

aztán gyorsan, mintha éppen sietnének, mert különben elkésnének valahonnan. Csak adják 

magukat, semmi több. “Arra figyelsz, ahogy sétálsz, nem beszélsz.” - mondja a dramatista és a 

csöndben elkezdenek a diákok befelé figyelni, lassan megteremtődik a figyelem. Sétálnak 

tovább, majd amikor a dramatista arra kéri őket, hogy álljanak meg, és mondják el, hogy mit 

gondolnak most, hol vannak, a válaszaik már utalnak arra, hogy kezdenek elvonatkoztatni a 

konkrét helyzettől, persze van aki azt válaszolja, hogy az osztályban, de van aki azt mondja: a 

menyországban stb. Újabb sétálás következik különféle tempóban, majd lelassítanak ekkor 

elkezdik figyelni önmagukat, testüket, végtagjaikat, ahogy mozdulnak. Közben felidézik 

magukban a filmet és az első gondolatot, ami először eszükbe jut róla. Az instrukció pontosan: 

Mi volt ebben a filmben az érdekes, próbáld meg megfogalmazni egy-két szóban. 

A diákok ezeket a fogalmakat sorolták fel: ítélkezés, rassz, marokkói srác le akar 

mondani az identitásáról, hogy elfogadják, életfelfogás, mindent megtesznek-e azért, hogy ez 

ne így legyen, élethelyzetek voltak, sok néger volt, jelenet is felidézve, a kosarazás (a dramatista 

kérdése: elhitted? a résztvevő válasza: nem, mert nem személyes tapasztalatom), napi probléma, 

különböző életfelfogás. Az elhangzottak alapján két csoport körvonalazódott, hogy a 

továbbiakban dolgozni tudjanak. A két csoport két szobrot hozott létre: 

- társadalmi ranglétra című szobor 

 

 

 

 

 

 

A diákok gyorsan beálltak a szoborba. Akik a tablószerű szoborban szerepelnek: a gazdag 

ember, aki a padon ül (kezében pénzzel, ami a gazdagságot ábrázolja) és a nyomornegyed, amit 

a földön ülő két lány képvisel.  A szerep szerint egyikük Nigériából jött, a másikuk úgy került 

ide, hogy valamelyik házban lakik a barátnője és ő hívta meg magához. Ehhez a szoborhoz 

csatlakozhattak a többiek is. Az egyik fiú, aki a másik csoportból csatlakozott a társadalmi 

ranglétra csoporthoz, összekötőként (nem ítél el senkit az anyagi helyzete alapján) azonosította 

magát, megjelent a szoborban a főnök (kék pólós fiú a csoport mellett ülve), illetve a személy, 

5. Kép Ferencvárosi Sport Gimnázium - társadalmi 
ranglétra szobor 

4. Kép Ferencvárosi Sport Gimnázium - társadalmi raglétra 
szoborhoz való csatlakozás 
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aki  a társasághoz csatlakozott (a lány, aki a másik két, a nyomortelepet megjelenítő lány mellé 

ült le). 

-  elutasítás szobor  

A csoportban négyen szerepelnek, az egyik 

szereplő köszönni próbál a többieknek (belépett 

valahova, ahol ezek a szereplők várják). A három 

fős csoportból csak egy személy köszönti őt, a 

többiek elfordulnak. A jelent bemutatása után 

amikor helyetés így szerepet cserélnek 

mindnyájan ki tudják próbálni, hogy milyen 

érzés, amikor őket utasítják el. A megbeszélésen avval indokolják a mozgó szobor 

megalkotását, hogy “a migráns csak a magafajtával barátkozik.” „Elítélem (a film szerint) 

őket.” Egy másik szereplő, aki szintén kipróbálta az elutasított szerepét, így fogalmazta meg, 

hogy mit érzett: “A fehérektől nem fordulok el.” A szoborban nem szereplő résztvevők közül 

csak egyvalaki próbálta ki a helyzetet. Gyorsan végig sietett az őt fogadó sor előtt, majd kezet 

fogott egyvalakivel és leült. Többször is megcsinálta a jelenetet, egyre lassabban. Ő erről az 

élményről így beszélt: “egyvalaki elfogadott - tök mindegy, hogy a többi mit gondol.” Számára 

a hovatartozásról szólt a játék.  

  A záró körben, amikor mindenkinek van lehetősége a megélt tapasztalatairól beszélni, 

kiderül, hogy az egyik résztvevő két országban is lakott, mindkét országban a kisebbségi lét 

következményeivel szembesült, a másik diák erdélyi és azzal a tapasztalattal érkezett 

Magyarországra, hogy hol románnak, hol magyarnak tartják, attól függően, hogy kivel beszél.   

Az egyik résztvevő, aki kipróbálta az elutasítás szobor jelenetét és mindig nagyon sietve szaladt 

végig a sorfalként álló társaság tagjai előtt, róla kiderült, hogy egy másik iskolából jött át ebbe 

az osztályba. Hosszan beszél a kirekesztettségről, amit az előző osztályában tapasztalt meg. A 

főnökként szereplő fiú, arra a kérdésre, hogy hogy érzi most magát (a szoborjátékok után), csak 

annyit válaszol: imádok élni. Az összetartozás is előkerül, de abban a kontextusban, hogy azt 

mennyire befolyásolja, hogy mások mit gondolnak az adott csoportról. A témát felhozó diák 

szerint, amit az egyik csoport tart a másikról az fordítva is igaz. A beszélgetés utáni értékelésben 

a résztvevők a dramatista kérésére felsorolták, hogy mit adott nekik a film és milyen új 

impulzusok érték őket. A felsoroltakból kitűnik, hogy megérintette őket a film és nagy 

szükségük volt arra, hogy kibeszéljék az érzéseiket. Megemlítették, hogy nagyobb ezekben az 

emberekben az összetartás, ki kellene törni abból a helyzetből, hogy csak ez az egy hely van, 

ahol befogadják őket. 

6. Kép Ferencvárosi Sport Gimnázium - Elutasítás szobor 



10.8. A kutatásban részt vevő iskolák 

 

A foglalkozások előtt minden iskolában felmérést végeztem, hogy a diákok iskolai környezetét 

felmérjem és a pedagógussal való beszélgetés során kiderüljön az osztály összetétele. Az 

interjúk alapján készítettem el az iskolákról a leírást, hogy a foglalkozások kiértékelésénél 

összevethető legyen. A kérdéssort az I. számú melléklet tartalmazza. 

 

 
Iskola neve Felmérés Vetítés Fenntartó  Osztál

y 
Életko
r 

Létszá
m 

Kérdőíve
t 
kitöltötte 

Vetítése
n részt 
vett  

Leövey Klára 
Gimnázium 

2018.01.2
3. 

2018.03.23. Klikk 10. 16-18 33 fő  29 29 

Ferencvárosi 
Sport Általános 
Iskola és 
Gimnázium 

 2018.04.24. Klikk 11. 17-19 25 fő 22 22 

Harsányi János 
Közgazd. 
Szakgimnáziuma 
és 
Szakközépiskolá
ja 

2018.02.0
6. 

2018.04.25. NGM 10. 16-17 25 fő 21 21 

Szent György 
Média és 
Informatikai 
Szakgimnázium 

2018.02.0
7. /19. 

2018.05.07. Szent György 
Nonprofit Kft 

7 19-22 30 fő 7 7 

Gundel Károly 
Vendéglátóipari 
és 
Idegenforgalmi 
Szakképző 
Iskola 

2018.02.0
6. 

2018.05.17. NGM 11. 16-18 29 fő 28 28 

BGSZC Szent 
István Közg. 
Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma 

2018.02.0
7. 

2018.05.18/2
5 

NGM 11. 16-18 25 fő 22 22 

Közgazdasági 
Politechnikum 
Alternatív 
Gimnázium 

2018.02.0
9. 

2018.05.31. Alapítványi 
fenntartású 

11. 16-18 28 fő 25 25 

KISKÉPZŐ, 
Képző- és 
Iparművészeti 
Szakgimnázium 
és Kollégium 

2018.05.3
0. 

2018.05.30. Magyar 
Képzőművésze
ti Egyetem 

9. 15-17 30 24 24 

 

 



10.9. A foglalkozások kiértékelése 

 

A Palantír Film Alapítvány gyűjtőkörébe tartozó filmek túlnyomó többségben kulturális 

antropológiai vagy antropológiai hozzáállással készült dokumentumfilmek vannak, amik 

különféle kultúrákat mutatnak be változatos eszközökkel. Az alapítvány fő missziója, hogy a 

filmek segítségével közvetítsen eltérő identitású közösségek közti kommunikációban, az 

Idegenek a kertemben filmgyűjtemény is ezzel a szándékkal készült. Gyakorlatomban minden 

példa arra mutatott, hogy a filmek fő erőssége éppen ebben rejlik és e miatt lehet velük jól, 

hatékonyan dolgozni a kultúraközvetítés minden formájában. 

Ezért kutatásomban abból a feltételezésből indultam ki, hogy a kiválasztott film hatásmérésében 

a kiindulópont a filmben megjelenő kulturális minta lesz és az arra adott nézői reakciókat kell 

majd dekódolnom.  

Az Idegenek a kertemben filmgyűjtemény elsősorban középiskolai tanároknak szól ezért az 

Oktass filmmel! workshop keretén belül őket vontuk be azzal a céllal, hogy egy oktatói 

hálózatot hozzunk létre. Ennek következtében a pedagógusokkal való közös munka során 

megismertük az ő szempontjaikat, tapasztalataikat, viszont a diákokkal még nem volt 

lehetőségünk órai keretben dolgozni, hiányzott ez a tapasztalás és az ő igényeik felmérése. 

Az eredmények szempontjából lényeges kiemelni, hogy bár az órákon a részvétel mindig 

önkéntes volt, az általunk tartott foglalkozás mégiscsak az iskola kötelező programjaként 

szerepelt a diákok órarendjében.  

A filmvetítés utáni feladatok összeállításában ezt a szempontot is figyelembe vettem, ahogy azt 

is, hogy a célcsoportom, a 17-19 éves serdülők, az iskolából a „nagybetűs életbe” való kilépés 

küszöbén vannak.  

„A serdülő kor jelentőségét az adja, hogy ebben az életszakaszban körvonalazódnak a későbbi 

felnőtt élet keretei, ugyanis olyan ez az életszakasz, mint egy „alapkőletétel”.145 A 

serdülőkornak különféle állomásai vannak, de ebben az időszakban fontos feladat számukra a 

saját identitásuk megtalálása, és ezt a folyamatot gyakran krízisek és az ezzel járó 

bizonytalanság kísérik. „Az identitás énazonosság-tudatot jelent, melynek jelentős szerepe van 

az egyén és a társadalom közötti kapcsolat megszilárdításában.146 Ebben az időszakban a 

serdülők gyakran megkérdőjelezik a normákat. Elindul a családról való leválás folyamata is, 

 
145 K. Németh Margit – Koller Éva: Serdülőkor: Normatív krízis vagy deviancia? Iskolapszichológiai Füzetek 33.sz. 
Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015. 14. 
(http://www.eltereader.hu/media/2015/11/IP33_READER.pdf) Utolsó letöltés: 2021.02.28. 
146 Szabó Hangya Lilla – Jámbor Szilvia – Gál Zita – Kasik László – Fejes József Balázs: Serdülők és fiatal felnőttek 
identitása az önértékelés és társas támogatás függvényében, Iskolakultúra, 29. évfolyam, 2019/6. szám. 36. 
(http://real.mtak.hu/100829/1/Szabo_Hangya_et_al_2019_IQ.pdf) Utolsó letöltés: 2021.02.28. 
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többek között ez is a bizonytalanság oka és a valakihez való tartozás igénye új kapcsolatok 

keresését és megtalálását eredményezi. 

„A társadalmi szerepvállalás és a felnőtt szerepekhez való viszony megváltozása”147 is 

végigkíséri a serdülőkort és éppen a vége felé, az általam vizsgált korosztályban teljesedik ki. 

Jellemző ebben az időszakban az új kapaszkodók keresése (nem csak új barátok, hanem új ideák 

körében is), és egyszerre figyelhető meg akár ugyanabban a helyzetben is, hogy a serdülő hol 

gyerekesen, hol felnőttesen viselkedik. A serdülők az identitáskeresés és az új kapcsolódások 

felé való tapogatózás velejárójaként természetes kíváncsiságot és nyitottságot mutatnak, és a 

családjuk mellett egyre inkább a kortársaik véleményére hallgatnak, ahogy arra magyar kutatók 
148 is rámutattak az identitás alakulását vizsgáló kutatásukban. 

 

Az volt a hipotézisem, hogy az Idegenek a kertemben filmgyűjtemény egy kiválasztott filmjének 

megnézése után és annak hatására a foglalkozáson részt vevő kamaszok attitűdje 

 megváltozik a filmben látott témával (kultúrával) kapcsolatban és ennek mérhető eredményei 

is lesznek. 

Számolnom kellett azzal is, hogy a film a témáját és műfaját tekintve is természetes diszkomfort 

érzetet kelt a diákokban, ami nehezíti kimozdulásukat az ismert és megszokott valóságukból, 

attitűdjükből és ez nehezíti a hipotézisem bizonyítását. Pedagógiai szempontból viszont, épp ez 

a várható ellenállás is érdekelt. „Az attitűdök értékelő jellege, leegyszerűsített ismereti-

gondolati tartalma, viselkedési implikációja rendezett és átlátható társadalmi környezet 

élményét biztosítja az egyén számára, s ez egyben a másokhoz való hasonlóság, másoktól való 

különbözés eldöntését – tehát a társas csoportválasztást – is lehetővé teszi. Az attitűdökhöz való 

ragaszkodás mélységesen célszerű, alkalmazkodó viselkedés, mely egyben azt is jelenti, hogy 

az attitűdök változása, az egymással kapcsolatban álló attitűdszerkezetek megbolygatása 

érthető tiltakozást, ellenállást vált ki az egyénből”149. 

 

Tudván, hogy a választott korosztályra feltételezhetően jellemző a bizonytalanság és az 

attitűdjükhöz való ragaszkodás, ezeknek a problémáknak a feloldása összetett és a megszokott 

módszerektől eltérő kutatási módszer keresésére sarkallt. Kvantitatív és kvalitatív módszereket 

vegyítettem alternatív módszerekkel, mint a videográfia és a szociodráma. Az volt a célom, 

 
147 uo.16. 
148 uo.46. 
149 Csepeli György: Szociálpszichológia. Budapest, Osiris Kiadó, 2001. 
(https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_szocialpszichologia/ch05s05.html) Utolsó letöltés: 
2021.02.28. 
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hogy a szavakon túl a metakommunikácós reakciókat is rögzíteni tudjam, és így az ösztönös 

megnyilatkozások is részét képezzék a kutatásomnak. Abból indultam ki, hogy ha sikerül a film 

által keltett érzelmeket előhívni, legyenek azok pozitívak vagy negatívak, akkor többet tudok 

meg a film által elért hatásról, mintha a filmterjesztésben bevett filmvetítés utáni beszélgetésre, 

netán a tudományos területen alkalmazott fókuszcsoportos kutatás eredményeire hagyatkozom. 

A szociodráma mellett szólt az is, hogy a drámában nem lehet hazudni, azonnal látszik a valódi 

érzelem. 

 

Nyolc iskolában zajlottak videográfiával rögzített vetítések és szociodráma foglakozások. 

Ahhoz, hogy sztenderdizálni tudjam a vetítéseket és összehasonlítható eredményeket kapjak, 

három csoportban végeztem előzetes vizsgálatokat Blaskó Ágnessel150. 

A három előkészítő vetítésen ismerős környezetben teszteltük a feladatokat. Az Óbudai 

Waldorf iskola 12-es gimnáziumi osztályában és a Budapesti Műszaki Egyetem diákjai 

körében.  

 

Az első alkalommal, az Óbudai Waldorf Iskolában azt vizsgáltuk, hogy vajon gondolkodunk-

e másképp attól, hogy megnézünk egy filmet? Hogyan tudjuk úgy vizsgálni amire kíváncsiak 

vagyunk, hogy nem, vagy csak minimálisan befolyásoljuk a diákokat. Mi a befolyásolás 

minimuma ahhoz, hogy megfelelő eredményt kapjunk? Hogyan mérhető a diákok viszonya a 

filmben látott kultúrához?  

Mivel a filmben sok kultúrát képviselő szereplő tűnik fel, ezért célszerű volt egy részletet 

kiválasztani és azt vetíteni, ha egy kultúra viszonylatában vizsgálódom. A film kezdő jelenetét 

választottam, ahol ugyan sok és sokféle kultúrából érkezett ember tűnik fel, de valójában az 

azonnal azonosítható kulturális másságon van a hangsúly.  

A részlet levetítése után a diákok két bemelegítő feladatot kaptak. Az első feladat a 

véleményvonal volt, ahol a vonal két vége volt a két ellentétes pólus és ezen a képzeletbeli 

vonalon kellett magukat elhelyezni a szerint, hogy a dramatista által megnevezett ellentétpárból 

melyiket szeretik és mennyire (bubis vizet szereted vagy a menteset). A második, bemelegítő 

feladatban sétálniuk kellett (instrukció: sétálj, járjon a fejedben, amit láttál, képzeld el, hogy te 

magad is mindjárt beszállsz (a liftbe), engedd magadhoz az érzéseket: mi van benned, milyen 

érzések). A mozgással járó bemelegítő feladatok segítettek a diákoknak a megszokott 

helyzetükből kilendülni, illetve csak az adott feladatra koncentrálni.  

 
150 Blaskó Ágnes, dramatista.  
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Ezt követően leírták az első gondolataikat, majd mozdulattal kellett kifejezniük, hogy mit 

éreznek (instrukció: Itt ez a lift, mit fogsz csinálni, fejezd ki egy mozdulattal. írd le 3 

mondatban, hogy mit jelenítettél meg, milyen volt a testtartásod, tekinteted, mi volt benned).  

Az összes feladat végrehajtása néma csendben zajlott, semmilyen szóbeli visszajelzés sem 

hangzott el. Ismét véleményvonal következett, ahol az volt a kérdés, hogy beszállnak-e a liftbe 

vagy sem? (Instrukció: beszállsz-e ebbe a liftbe vagy inkább nem? Ha igen, gondolkodás nélkül, 

állj ide, ha biztos nem, akkor oda. Miért?) Miután a diákok leírták az ezzel kapcsolatos 

gondolataikat, megnézték a teljes filmet. A film megnézése utáni gyakorlat az a célt szolgálta, 

hogy teszteljük, ad-e eredményt a feladat arra, hogy a filmben látott különféle kultúrákhoz 

hogyan viszonyulnak, milyen távolságban vannak tőle. 

A dramatista egy széket tett a terem közepére és azt kérte a diákoktól, hogy mindenki olyan 

messze álljon meg a széktől, ahogy érez a következő mondat hallatán: „Arab család költözik a 

szomszédodba, az asszonyon csador. Ez a szék reprezentálja a családot. Állj meg úgy és olyan 

távol a széktől, ahogyan érzel!” A dramatista azt kérte a diákoktól, hogy indokolják meg, miért 

éppen azt a pozíciót választották, ahol állnak. A feladat lényege, a kulturális távolság mérésének 

tesztelésén kívül a vélemény vizualizációja volt.  

Az első teszt alkalom tanulságai az alábbiak voltak: 

1, mivel minden teljesen némán történt, ezért nem tudtuk, hogy mi történik a diákok fejében 

(nem volt visszajelzés, mint ahogy az a dráma foglalkozásokon megszokott) 

2, Többen jeleztek elmozdulást a négyes kérdésre (beszállsz a liftbe vagy sem), és meg sem 

fordult a fejükben, hogy előítéletesség miatt hezitáltak volna.  

3, Mivel nem volt teljesen egyértelmű, hogy az írásos válaszokban mi volt a fő motivációjuk, 

ezért rákérdeztünk a lifthez való viszonyukra. Ebből kiderült, hogy maga a lift okozott 

problémát, ketten gyalogoltak volna inkább a tömegiszony vagy a klausztrofóbia miatt, vagy 

mert tele volt a lift és a lépcsőzéssel a tömeget kerülte volna el. 

4, nem azonosíthatók a válaszok és a válaszadók 

5, a kamera nem látta be a teret eléggé, ezért nem volt elemezhető a diákok 

metakommunikációja 

 

Arra a következtetésre jutottunk, hogy egy másik filmrészletre lesz szükség, ami a kulturális 

különbségeket illetően egyértelműen veti fel a kérdést, mert a kutatás szempontjából kevés és 

értékelhetetlen eredményt adott az „arab család költözik...” feladat. 
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Második alkalommal a Budapesti Műszaki Egyetem Kommunikációs szakán tanuló diákok 

körében végeztünk tesztvetítést. A filmrészlet egy belga nő és egy marokkói férfi páros on-line 

beszélgetését mutatta be. A kutatás céljáról itt sem árultunk el semmit. A bevezető gyakorlat 

(véleményvonal) után azt a feladatot kapták a diákok, hogy sétálás közben képzeljék el, hogy 

nekik mondja a belga nő, hogy „Egyszerűen nem tudok már belga férfival együtt élni. Vannak, 

akik mindig a kávézóban vannak, és még a gyerekeket is viszik. Teljesen más mentalitás. Nem 

zavarja őket, ha 50 férfi bámul téged. Vagy akár száz. De a marokkói férfiak még mindig 

védelmezők.” A felvett testtartásukat (arckifejezésüket, tekintetüket), az elhangzott mondattal 

kapcsolatos érzésüket, a felmerült gondolataikat kellett leírniuk egy papírra. A következő 

feladatban a reakciójukra voltunk kíváncsiak, ezért azt kértük tőlük, hogy forduljanak a 

mellettük levőhöz és meséljék el a hallottakat egymásnak majd írják le, hogy mit mond, válaszol 

a másik. A film megtekintése után az érzéseiket szerettük volna előhívni, ezért a dramatista 

letette az arab családot jelképező széket a terem közepére, és azt kérte a diákoktól, hogy a 

szerint, hogy mit éreznek helyezkedjenek el a térben a székhez képest.  

A filmrészlet nagyon erősen befolyásolta a diákok érzéseit, reakcióik inkább arra vonatkoztak, 

mint a film egészére. Talán azért is, mert a diákcsoport tagjai nők voltak, a kommentjeik, 

gondolataik a belga nő helyzetével és általában a nők párkapcsolati helyzetével volt 

kapcsolatos. 

Azt meg tudtuk állapítani, hogy bár nem voltak a válaszaik hangossá téve, amikor a válaszokat 

le kellett írniuk, attól még érezhetően megélték a filmmel kapcsolatos érzéseiket. A csoportos, 

„hangos” munkával ellentétben az egyéni munkában némán végzett írásos 

véleménynyilvánítást lazán kezelték, így az nem volt elég pontos az alapos kiértékeléshez. 

Ennek ellenére észrevehető volt az előtte-utána változás. Úgy véltük, hogy ezt a problémát az 

instrukciók pontosításával lehet kiküszöbölni.  

Az eredmények alapvetően voltak más típusúak, mint a módszertan tesztelésébe bevont 

gimnazista osztály diákjainak körében. 

 

A Budapesti Műszaki Egyetem Kommunikációs szakon tanuló diákjaival közvetlenül az első 

alkalom után ismét végeztünk egy módszertani próbát, aminek lebonyolításába azonnal be 

tudtuk építeni az első alkalom tanulságait. Ugyanazt a filmrészletet vetítettük a teljes film 

levetítése előtt, mint az első egyetemista csoportnál és most sem árultunk el semmit a kutatás 

céljáról. A filmrészlet levetítése után véleményvonal gyakorlat volt. A kérdés az volt, hogy mit 

gondolnak a filmrészletben szereplőkről a diákok. A „tetszett – nem tetszett” ellentétes pólus 

között kellett megállniuk a helyüket a képzeletbeli vonalon. Ez jól mutatta vizuálisan is, hogy 
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mi az a bemeneti érzelmi állapot, amivel majd a teljes filmet meg fogják nézni. A film 

megtekintése után az érzelmeiket leírták, majd ismét a „tetszett – nem tetszett” 

véleményvonalon helyezkedtek el. Arra voltunk kíváncsiak, hogy volt-e olyan diák, akinek a 

pozíciójában a film megtekintése után tapasztalható volt változás és milyen irányba mozdult el, 

illetve hogy miért. Ez a feladat helyettesítette az előző csoport írásban adott válaszait, így 

vizuálisan is meg tudtuk jeleníteni a véleményükben bekövetkezett változást. Bár ez a két mérés 

a kutatás alapcélja szempontjából nem összehasonlítható, mert a filmrészlet és a film másképp 

hatott a diákokra, de a filmrészletben látott párra vonatkozóan kimutatható volt a változás. Ezért 

ezt az eredményt szerettük volna árnyalni a következő feladattal. A dramatista két széket 

helyezett el egymás mellett, az egyik szék szimbolizálta a kultúrát a másik szép a személyiséget. 

A diákok a szék mögé állva elmondhatták a pár női és férfi tagjáról is a véleményüket és azt is 

lehetővé tette a feladat, hogy a kulturális különbségeket és a szereplők személyiségéből fakadó 

válaszaikat is elválasszák egymástól. 

A csoporttal kevés idő állt rendelkezésre, ezért célratörőbben kellett instruálni őket, nem volt 

idő kibontani részleteiben a diákok által észlelt kulturális különbségeket. Azt is megfigyeltük, 

hogy a diákok személyes élményei a visszajelzésekben sokszor összekavarodtak a filmben 

látottakkal. Az utolsó kérdés viszont, hogy ki az, akinek ez a film nem tetszett, avval az 

eredménnyel járt, hogy lényegre törően meg tudták fogalmazni a film alapproblémáját, sokkal 

jobban el tudták maguktól távolítani, mint amikor a véleményüket kérdeztük. 

 

A három teszt vetítés után meg kellett állapítanom, hogy a tesztelt módszerrel a kiválasztott 

film esetében a kulturális távolság nem mérhető. Túl sok nemzet jelenik meg a filmben, és ha 

csak egy nemzet képviselőjét, vagy két nemzet képviselőjének interakcióját emelem ki (például 

a belga nő és a marokkói férfi kettőse) akkor a visszajelzésekből jól látható, hogy eltolódik a 

fókusz, a diákok a teljes filmet az kiválasztott szereplő(k) szemszögéből fogják nézni, így a 

foglalkozást is ezen a szemüvegen keresztül fogják megélni és ez félreviszi a felmérést. Az 

eredmények azt mutatták, hogy pontosítanom kell a kutatói kérdésemet. A kulturális távolság 

mérését továbbra sem vetettem el, de nem ez lett a továbbiakban a fő fókusz.  

 

Arra a kérdésre kerestem a továbbiakban a választ, hogy hogyan hat a diákokra a film és ezt a 

szociodráma segítségével miképpen lehet megmutatni. Továbbra is érdekelt, hogy 

tapasztalható-e elmozdulás a film hatására az attitűdjükben és hogyan viszonyulnak a filmben 

azonosított kultúrákhoz.  
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Mivel ebben az esetben a kiválasztott dokumentumfilm állt a kutatás fókuszában, ezért a 

bemeneti mérést is ehhez kellett igazítani. Minden iskolában a vetítés előtt a filmnézési 

szokásukról töltöttek ki a diákok anonim kérdőívet. A kérdőív kérdéseit a II. számú melléklet 

tartalmazza, a kérdőívre adott válaszok összesítése a III. számú mellékletben található. 

A felmérési módszert is új szemszögből gondoltam át. A szociodrámában alkalmazott 

gyakorlatok közül a szoborállítás tűnt a leghatékonyabbnak az érzelmek, gondolatok azonnali 

kifejezése szempontjából. A rendelkezésre álló idő fontos szerepet játszott a feladatok 

kiválasztásánál. A tanórák 45 percesek, a film 65 perc hosszú, így, ha egy duplaóra áll 

rendelkezésre, akkor 90 perccel és a két óra közötti szünet idejével lehet számolni. Ha nem tud 

a tanár több időt felszabadítani, akkor 35-40 perc maradt a filmvetítés utáni foglalkozásra. 

Az írásos véleményt megtartottuk és a szoborállítás feladatot választottuk a film utáni 

foglalkozáshoz. És megbeszéltük, hogy kutatási alkalmanként csak egy változtatást 

eszközölhetünk a menetrendben vagy a feladatokban. 

 

A Leövey Klára Gimnáziumban151 tartottuk az első alkalmat. A filmvetítés után az első 

feladat az volt, hogy írják le, mintha egy ismerősnek mesélnék el, hogy mit láttak152. Ezután 

párokban kellett kulcsszavakat találniuk és azt is leírni. Néma csendben zajlott a feladat 

megoldása, a dramatista nem tudta, hogy mit írnak, mi lehet a gondolataikban. Összehasonlítva 

az első feladatban leírt szöveg kulcsszavait azzal, amit a második írásos feladat után szóban 

kimondtak, jóval átgondoltabbak az említett kulcsfogalmak. (Lásd táblázat). Bár az írásos 

feladatok sok időt vittek el, segítettek összerendezni a gondolatokat. 4 szobrot állítottak a 

diákok. Mindegyik szobrnak adtak címet azok a diákok, akik nem szerepeltek benne és azok is, 

akik a szobrot állították. A negyedik szoborállítás esete felhívta a figyelmünket arra, hogy 

előfordulhat olyan eset, amikor a diák személyes szintre viszi a feladatot. Ebben az esetben az 

történt, hogy az egyik diákot nagyon megérintette kirekesztés problémája és nem tudott a 

szoborbeli szerepéből kijönni. Diáktársai segítségével, a dramatista instrukciói alapján tudott 

csak kibillenni rossz helyzetéből. A zárókörben mindenki elmondhatta, hogy hogy érzi magát. 

Az érzések kihangosítása szükséges volt, mert visszajelzést adott, hogy az osztály hogyan élte 

meg nem csak a dámafoglalkozást, hanem a rossz helyzetben rekedt lánnyal történteket is.  

 
151 Dramatista: Galgóczy Krisztina 
152 Instrukció: Sétálj normál tempóban, kezdje el befele figyelni, mindig két ember között haladj át.  
Képzeljétek el, hogy most kiléptek a teremből és találkoztok egy rég nem látott baráttal és elkezdtek vele beszélgetni - szóba 
kerül, hogy láttatok egy filmet, hogy mondjátok el? Mit mondanátok neki, képzeljétek el! Írjátok le. 
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Az első alkalommal rengeteg feladatot kaptak a diákok. Az írásos feladatok előnye, ahogy 

korábban is megtapasztaltuk, hogy őszinte reakciókat rögzít. Az egyik diák lehúzta a filmet, 

bosszankodott azon, hogy ezzel kellett időt töltenie, az indoklásában le is írja, hogy miért 

bosszús. Nem látott lényegi különbséget a film szereplői és saját maga között és még azt is 

megfigyelte, hogy tömbháznak milyen pazar a kilátása: 

„Őszintén szólva nem hallottam a legelején, miről fog szólni a film, csak a migráns szót. 

Megmondom neked, hogy mire a film végére értünk, addigra sem vált számomra világossá, mi 

értelme volt. Rengeteg időt elvett az életemből. Ugyanolyan emberekről szólt, mint én vagy te, 

csak egy szegény környéken laktak. Viszont, szerintem, a kilátásuk mindent vitt.” 

Volt, aki a feladaton keretein túl is fogalmazott meg gondolatokat „Remélem azóta javult a 

helyzet”, illetve a tanulságot is levonta „A film ráébresztett arra, hogy milyen szerencsések 

vagyunk, nem kéne annyi hülyeségre költenünk a pénzt.” 

A kutatás szempontjából lényeges tanulsága volt a foglalkozásnak, hogy arra vigyázni kell, 

hogy nem a személyes szintre érkezzen meg egy feladat, maradjon osztályszinten, mert csak 

arra van idő és így hasonlíthatók össze az eredmények. 

 

A Harsányi János Közgazd. Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája153 foglalkozása is 

összetett volt, sok feladatból állt. Az egyes feladatokra kevés idő jutott és nagyon gyorsan 

zajlottak. Ennek ellenére nagyon aktív és hatékony volt az osztály. Itt fordult elő először, hogy 

a diákok a különféle akadályokat a szoborállításkor fallal szimbolizálták. A szobrot a 

Megterheltség/Fájdalom csoport állította. A címadás után a dramatista megkérdezte a 

szoborban állókat, hogy kik ők: 

- Te ki vagy? 

- „Én vagyok a fal.” 

- És mit csinál a fal? 

- „Szétválaszt a minket.” 

- Ki vagy te, amikor itt állsz? 

- „Ja, hát egy szomorú ember vagyok, akit elválasztanak a családjától.” 

- Ti? 

- „A 2 gyerek, amikor az apuka is külön volt a 2 gyerekétől.” 

Nagyon pontosan meg tudták fogalmazni a szerepüket és a szerep szerinti motivációjukat. 

Megfigyelhető volt, hogy ösztönösen arra törekedtek, hogy valami megoldás szülessen. Az 

 
153 Dramatista: Galgóczy Krisztina 
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Éhség csoportban szereplő diákok az első kérdés után átvették a dramatista szerepét és maguk 

kérdezték egymástól: 

- Ki az aki tudna neki segíteni? 

- „Hát gyógyszer!” 

- „Munka” 

- „Hogy lehet segíteni valakin?” 

- „Hát ha nincs munkája, akkor munkát adni neki” 

- „Elmegy egy ételosztásra!” 

- „Vagy egy gyerekotthonba” 

 

A zárókörben kíváncsiak voltak arra, hogy mi volt a célja a foglalkozásnak, így elmondta a 

dramatista részletesen, hogy miről szól a kutatás, és hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen 

hatással van a diákokra a film. Ekképp nyugtázta a tőlünk hallottakat az egyik diák „Hát 

nyomasztó, mert most, hogy így előadtuk láttuk, hogy elkeserített.” 

A zárókörből kiderült, hogy sokan fáradtságot éreztek a foglalkozás után, megterheltséget, 

hiányolták az akciót a filmből és nem találták az értelmét. De olyan is akadt, aki másképpen 

gondolta: „De volt értelme, mert megmutatta hogyan élnek mások, meg hogy nem könnyű 

másoknak, meg hogy meg kell becsülnünk azt, amink van. Mert másnak ennél is rosszabb.” 

 

 

A Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnáziumban154 a foglalkozásra rövid idő állt 

rendelkezésre, és kis létszámú volt a csoport. Két szobrot tudtak állítani, amit hamar 

megcsináltak, és utána a beszélgetésben sok gondolat elhangzott. Számukra terápiás hatása volt 

a foglalkozásnak. Többen is elmesélték miért érinttettek a témában, mik voltak az előzetes 

tapasztalataik. A szoborállításban ezek a saját élmények jól kimutathatók. A film gyakorlatilag 

előhívta ezeket a régi rossz emlékeket és a foglalkozáson új perspektívából szemlélték régi 

emlékeiket, úgy tűnt, hogy újra játsszák a rossz emléket, hogy most jól végződjön. Az egyik 

diák úgy reflektált a filmre a szoborállításkor, ahogy ő elvárta volna, hogy vele viselkedjenek a 

korábbi emlékében. 

A második szoborban az egyik résztvevő diák szükségesnek érezte, hogy megmagyarázza, hogy 

mit akartak a szoborral kifejezni: „ezzel nem azt akartuk ábrázolni, hogy mindenki a barátod 

 
154 Dramatista: Galgóczy Krisztina 
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kell legyen, hanem inkább azt, hogy az emberek állandóan ítélkeznek, hogy miért ezt vallja, 

hogy miért így öltözködik, miért ezt csinálja, miért nem azt csinálja.” 

A magyarázat túlmutat a filmbeli problémákon, de a diák számára nagyon fontos volt, hogy 

beszéljen róla, a zárókörben k is egészítette a korábbi gondolatát. Szerinte a két társadalmi 

csoport (a tömbben élők, és akik nem ott élnek) egyformán viselkednek egymással: „A belgák 

azt csinálták, hogy egy kalap alá vették és az összeset, egy helyre telepítették és ha valaki így 

néz rá, így gondolkodik őfeléjük, mint ahogy a belgák gondolkodtak őfele, akkor ő mondjuk 

fog látni egy olyan embert, aki nem oda tartozik, akkor majd ő fogja kitenni az ő területéről, 

mert nem oda tartozik. A srác szempontjából biztos, hogy nem veszélyes környék, ő ott nőtt 

fel, ő oda tartozik, de másnak nem.” Abból, hogy úgy ítéli, hogy csak az ott lakóknak 

biztonságos a környék és ezt le is vezeti pontosan, következtethetünk arra, hogy élt hasonló 

szituációban, mint amit a filmen látott.  

 

Szent György Média és Informatikai Szakgimnáziumban155 tartanak OKJ-s képzéseket is. 

Mi egy ilyen osztályba érkeztünk. A diákok a vizsgált korosztályba tartoztak. Nehezen vették 

fel a játék fonalát, érezhető volt az ellenállás amikor a dramatista instrukciókat adott vagy 

kérdéseket tett fel. A szobrokat megépítették, de amikor az érzéseikről vagy a filmről 

beszélhettek, inkább akkor érezték magukat komfortosabban.  

„Hogy ezzel a beállós dologgal, szóval, hogy mindenki kiválasztotta azt, hogy mi szeretne 

lenni, de utána így a komfortzónájából ki lett lökve és át lett helyezve egy másik helyzetbe és 

azt megtapasztalni, az így érdekes volt számomra legalábbis” 

A helyzeteket maguk választották, érdekes, hogy miért érzi a diák, hogy „ki lett lökve”.  

 

A filmet alapvetően más szemmel nézték, mint a többi gimnáziumi diákok, mert ők az OKJ 

képzés keretében filmkészítést tanultak. Valószínűleg még nem találkoztak ilyen szerkesztésű 

fimmel. Nehezen fogalmazták meg, hogy pontosan mi a baj vele, csak annyit mondtak, hogy 

olyan „katyvasz”. Sok jelenetet tudtak felsorolni, ami valami miatt megfogta őket és rögtön 

értelmezni is kezdték.  

Két szobrot építettek, az egyik, a Fal szobor volt, a másik a fegyveres jelenetre épült. A Fal 

szoborban az egyik diák így határozta meg a szerepét: ”Hát, szóval én vagyok az emberi 

életforma. (Közben a többi diákra néz a szoborban). Én vagyok bezárva, ők az épület. (...) 

 
155 Dramatista: Galgóczy Krisztina 
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nagyon kicsinek érzem magam. Így érzem magam (szorosan összekulcsolja maga előtt a karjait) 

bezárva. Nem tudok mozogni, nincsen terem. Mármint, hogy nem vagyok egyedül. Attól 

függetlenül, hogy ők az épület…”  

Végül a másik csoportot, akiket a fegyveres jelenet inspirált a filmből a dramatista integrálta a 

Fal csoportba, csatlakoztak és így határozták meg a szerepüket. Az egyik diák lelőtte a falat 

(mindkettőt), a másik a labdát rúgta el. Amikor mindenki megmondta, hogy mi a szerepe a 

szoborban, a dramatista megkérte őket, hogy cseréljenek. Amikor elmondták, hogy az új 

szerepben hogy érzik magukat, érezhető volt egy kis megszeppenés. A legboldogabb az a diák 

volt, akik kiszabadult a falak közül és bár utána a lövöldözős szerepet kapta (amire maga is azt 

mondta, hogy az nem volt jó) többször mondogatta, hogy ő most milyen szabadnak érzi magát. 

A zárókörben felszabadultak és együttműködők voltak.  

 

A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskolában156 a fogalmak 

helyett, inkább a szobrok és az ott elfoglalt pozíciók segítettek a diákoknak az érzelmeik 

megfogalmazásában. Végig nagyon élénk volt az osztály és ebben a diákcsoportban volt igazán 

jellemző, ami más iskolákban is előfordult, hogy a „hátsó sor”, akik végig kommentelték a 

vetítés alatt a filmet, vagy úgy tűnt, hogy nagyon unatkoznak, volt a legaktívabb a foglalkozás 

alatt. Az Reggeli akaraterő és a Biztonság csoport alkotta szobor működött a legjobban, 

ezekhez érkezett a legtöbb hozzászólás és a többiek, akik nem voltak a szobor részei is gyorsan 

beálltak a szoborba kipróbálni az egyes szerepeket. A folyamatos bekiabálás és poénkodás a 

diákok zavarát leplezte, ők, akik ebben jeleskedtek, voltak a legkonstruktívabbak is. A 

Biztonság csoportban két barát alkotta a szobrot. Az egyikük eldőlt, a másik diák megfogta, 

hogy ne tudjon elesni. Látszott, hogy a mindennapokban is ugyanez a felállás. A helyzet 

érdekessége, hogy az a diák, akik eldőlni készült, vietnámi származású volt. Többször is oda-

oda mondogattak neki a többiek, ami úgy tűnt, hogy akkor is megtörténik, ha mi nem vagyunk 

jelen. A dramatista megkérdezte őket, hogy kik ők? Mi az a szerep, amit felvettek? 

- „Tulajdonképpen szállnék el magamtól csak ő meg engem visszatart. Azt se tudom, hogy 

mit szeretnék meg ilyesmi, csak el, ő meg visszatart.” 

- Mi az, amiből ennyire elvágysz?  

Az egyik diák közbeszól: „Ebből a rendszerből.”  

- „Én ilyen lázadó vagyok most amúgy. Mindig mást szeretnék csinálni, mint a többiek.” 

- És mi az, ami visszatart?  

 
156 Dramatista: Galgóczy Krisztina 
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- „A szeretteim és a családom.” 

- És te ki vagy?  

- Én a szerettei. (Röhögés.) Védelmezője. Tudom, hogy neki rossz lenne. Leesne.  

Valaki közbeszól: „Sokat akar a szarka, csak nem bírja a farka.” (Nagy röhögés.) 

Amikor lehetőség nyílt a cserére, jelentkezett egy diák, aki az „elszállós” szerepet alakító 

diákkal szeretett volna cserélni. Kicsit aggódott, hogy nem fogja megtartani a másik diák, de 

mégis kipróbálta.  

„És ha elszállok, mi lesz? (Már a pózban.) Hű, ez kurvajó. Érzem a szabadságot.” 

A Reggeli akaraterő szobor szintén kétszereplős volt. Az egyik diák négykézláb állt, a másik 

diák ráült a hátára és vidáman szotyizott. Mielőtt a dramatista megkérdezte volna, hogy milyen 

érzés ott lent lenni, a lent lévő diák kezdeményezte, hogy cseréljenek helyet. Így a dramatista 

azt kérdezte meg tőle, hogy milyen érzés fent lenni. Szinte rávetette magát a másikra és boldog 

mosollyal szögezte le, hogy sokkal jobb. És szotyizni kezdett. Ketten próbálták ki a fent levő 

szerepét, köztük a vietnámi srác. A kirekesztés élménye ismerős ebben a csoportban is, mert 

amikor az Összetartás csoporthoz lehet csatlakozni, akkor egyikük (aki a Reggeli akaraterő 

szoborban is szerepelt, ő volt a fent lévő) így magyarázta az új helyzetét: „Tudod, amikor nincs 

barátod, de mégis van olyan, aki szóba áll veled”. 

 

 

BGSZC Szent István Közg. Szakgimnáziuma és Kollégiumába157 két alkalommal 

látogattunk el, mert az első alkalommal nagyon rövid volt a foglalkozásra szánható idő. Az első 

látogatáskor csak a film levetítésre és egy szoborépítésre került sor. Ez szokatlan helyzet volt, 

mert a két alkalom között eltelt idő alatt volt lehetősége a diákoknak beszélni a filmről egymás 

között, nekünk pedig az első reakciókkal szerettünk volna dolgozni. A vetítés kezdetén 

elhangzó “Soros terv”, “ez veszélyes” kommentek alapján érezhető volt a távolságtartás és a 

gyanakvás, hogy milyen filmet kell majd megnézniük.  

Amikor leültek láthatóan két csoport alakult ki. Az egyik, az ablakhoz közeli csoportban a 

vetítés alatt a „hátsó sor” nagyon aktív volt, folyamatos volt a pusmogás. Amikor a székeken 

körben leültek, akkor is hasonlóan rendeződtek el. Az idő rövidsége miatt a séta helyett 

képzeletbeli utazás volt a feladat. Ellazult testhelyzetben a dramatista vezetésével elképzelték, 

ahogy elindulnak,  

 
157 Dramatista: Galgóczy Krisztina 
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és megérkeznek a toronyházakhoz, a film helyszínére, majd vissza. Ezt követően a dramatista 

csoportokra osztotta őket. Az volt a feladatuk, hogy válasszanak ki egy jelenetet a filmből és 

azt szoborban mutassák meg. Három jelenetet választottak ki: az esküvőt, a sültkrumpli evést 

és a focis jelenetet. A focis jelenetre reflektáló szobrot vittük végig. Amikor beállt mindenki a 

szerepébe elmondta, hogy hogy érzi magát. Majd helycsere következett és az új szerep szerint 

kellett beállni a szoborba. Aki eddig csak nézte, hogy mi történik és nem igazán volt érintett, 

most azt a szerepet kapta, hogy a társa cselezéskor megrúgja. Ezt a szerepet végig vitte mintha 

felrúgták volna, elfeküdt a földön. Ez szerep szerint kihozta a sodrából.  

A foglalkozásnak hirtelen lett vége. 

 

A második alkalommal a dramatista ismét képzeletbeli utazásra hívta a diákokat, akik 

ugyanúgy, mint az előző alkalommal körben ültek. Az utazás célja az előző alkalommal 

történek felidézése volt. Amikor „megérkeztek” a diákok, nem ott folytatták a feladatot, ahol 

korábban abbahagyták, hanem egy közös képet építettek fel. A kép egy tárgyból, a diákok által 

megszavazott banánból indult ki.  Lehetett csatlakozni a képhez és így a végén a banán 

tulajdonosán kívül megjelentek a barátok, ismerősők is a képben. Ezt követően két széket 

helyzetek el egymással szemben, amin egy-egy diák ült. Az egyik belga, a másik ázsiai. A 

többieknek lehetőségük volt odamenni bármelyik szereplőhöz, és a vállát megérintve a nevében 

beszélni a másikhoz. 

A gyakorlat az előző feladatból következett, mert a kép részeként a belgákat játszó diákok azt 

mondták, hogy ők felsőbbrendűnek érzik magukat, ezért nem köszönnek a tömbházbelieknek.  

Az ázsiai férfinak szóló mondatok: “Te ázsiai majom”, “a mi gofrink sokkal jobb”, “Azért nem 

köszönök, mert túl sötét a bőröd”, “Ha tehetném, megrugdosnálak a buszon”, ”Azért, mert soha 

nem adtál a gofridból”, “Azért nem köszönök, mert mindig csúfolsz engem”, “Este feküdj le 

korán, és akkor nem leszel álmos éjszaka”.  

Az ázsiai embert alakító diák nem érezte magát túl jól attól, hogy a „nevében” hangaznak el 

ilyen mondatok. 

A zárókörben a dramatista megkérdezte a diákokat, hogy hogyan érzik magukat és mi volt 

számukra érdekes? Meglehetősen vegyesek voltak a visszajelzések. A két pólus, ami az 

osztályteremben megfigyelhető volt, a véleményekben is kiütközött. A véleményvezér és 

inkább elutasító csoport visszajelzései is egy szélesebb skálán mozogtak: kicsit megéheztem, 

megkívántam a banánt - unalom - nem jött át a film - szerette a dokumentumfilmeket, de most 

már nem - a film arra készteti, hogy még jobban utálja a négereket - a második világháborúban 

jól döntöttünk, jó oldalra álltunk. 
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Ugyanígy a nem elutasító csoportban is: jól érzi magát - újdonság volt - a rasszista 

megjegyzésektől eltekintve jó volt - benne lenni izgalmas volt - szórakoztató volt - 

megtiszteltető volt. 

 

KISKÉPZŐ, Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium158 foglalkozásán 

szintén szorította a dramatistát az idő. Ez a foglalkozás a nyár elején volt, nagyon nagy volt a 

meleg is, ami fullasztó volt a teremben. Bemelegítésként sétálós feladatot kaptak a diákok, 

Közben véleményvonalat kellett kialakítaniuk. Az utolsó véleményvonal két pólusa az 

akciófilmeket kedvelők és a vígjátékot kedvelők voltak. Ezen a vonalon szétszórva álltak fel a 

diákok, a dramatista az egymáshoz közel állókból alakította ki a csoportokat. Választott 

csoportvezetővel kellett dolgozniuk, a csoportvezetőnek volt a feladata, hogy a tagokból 

szobrot alakítson ki egyedül, vagy közösen. A csoportban közösen emelték ki a filmre reflektáló 

gondolatot, amit a szoborral ki szerettek volna fejezni. A szobrokat is a véleményvonalon 

kialakult skála szerint vette sorra a dramatista. Elsőként az akciófilmeket kedvelők szobrával 

kezdte és haladt a vígjátékot kedvelők csoportja felé. Ebben a csoportösszeállításban a 

címadások is tükrözték a bevonódás mértékét. Akiknek nem annyira tetszett a film egy sorban 

álltak fel, de láthatóan elvált két csoport egymástól. A többiek találgattak, hogy mit fejezhet ki 

a szobor, a végső cím a Fekete-fehér volt, ugyanis a csoportban fehér (világos) pólót viselők 

voltak az egyik oldalon és a fekete felsőt viselők a másikon. A dramatista rákérdezett, hogy 

szerintük, akik a szoborban álltak, mit jelképez a kép.  Az „Észak Afrikai térség rasszistaságát 

mutatja be, nagy szakadék van a kettő között” volt a válasz. Arra a kérdésre, hogy milyen ebben 

benne lenni, ugyanaz a diák azt válaszolta, hogy „Nem önthető szavakba”. Láthatóan feszengve 

álltak ott, ezért a dramatista megkérte a szobron kívül lévő diákokat, hogy ha van ötletük, 

hogyan oldható fel ez a feszültség, alakítsák át a szobrot, akár egyetlen mozdulattal is. Az 

Unalom csoportból az egyik diák odalépett hozzájuk és a két csoport egymáshoz közeli szélén 

levők kezét úgy rendezte át, hogy az szívet formáljon. A többiek hatalmas megkönnyebbült 

„ahhh” sóhajjal nyugtázták az átalakítást.  

A zárókörben a dramatista megkérdezte, hogy van-e valami, amit elmondanának mielőtt 

befejezik a játékot? 

Az unalom csoportból az egyik diák megkérdezte, hogy mi a lényege a filmnek és hogy mi a 

tanulsága? Még egy valaki fűzött hozzá gondolatot, az utolsó csoportból „Nekem az jutott 

eszembe, hogy ez akár Magyarországon is lehetne” 

 
158 Dramatista: Galgóczy Krisztina 
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Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnáziumban159 a foglalkozás szinte a tanév 

végén került megrendezésre. A filmvetítés alatt a diákok a patkó alakban elrendezett asztalokon, 

mellett levő székeken ültek, illetve feküdtek. Volt, aki el is aludt. A vászonhoz közelebb ülők 

voltak a legkitartóbbak, ők végig követték a filmet. A vetítés után sétálós bemelegítő gyakorlat 

következett és amikor megállított őket a dramatista, azonnal kellett mondaniuk egy szót, ami a 

filmről eszükbe jutott. Az egyforma és hasonló szavak alapján rendeződtek el a csoportok. Négy 

csoport jött létre és három szobor állítására volt idő. A Párkapcsolat, Szegénység és a Házban 

élő emberek szobrok valósultak meg. A Szegénység szobor mozgatta meg a legjobban a diákok 

fantáziáját. A diákok játszottak már hasonlót, ismerős volt nekik a drámajáték. A címadás után 

a dramatista rákérdezett, hogy ki kicsoda szerepe szerint a szoborban, „van-e a szoborban olyan, 

aki a filmből egy konkrét szereplővel azonosítja magát? Látunk-e itt ilyet?” 

- „a repper csávó vagyok”. A szereplők azonosítása után, miután tényleg a szobor címe szerinti 

depressziós hangulat uralkodott, a dramatista rákérdezett, hogy szerintük „adott-e a film bármi 

kiutat a helyzetből, amit láttok”. A válasz a hangulatnak megfelelően „Nem, elfogadni, hogy ez 

van” volt. Ez után a részletekre is kitértek: 

- nektek valós pisztoly van a kezetekben, vagy játék? 

- „Valós” 

- „Szerintem a film arra világít rá, hogy így is lehet élni (bekiabálás: de hát pisztoly van a 

kezedben), jóóó, de ez csak egy szerep, na, szóval, hogy így is lehet jól élni” 

- de te most nem élvezed az életet 

- „most éppen nem, de attól függetlenül” 

- te veled mi lesz ott szerinted? 

- „hát én nem tudom” (belesüllyedve a szoborcsoport közepébe, szinte eltűnve a többiek 

között). 

A játék ezzel hirtelen véget ért és a dramatista gyorsan feloldott a helyzetet, hogy a diákok 

vissza tudjanak térni a szerepükből a saját valóságukba. 

 

Az alábbi táblázatban nagyon lényegre törően összefoglaltam azokat a szavakat és 

kifejezéseket, amik a foglalkozásokon elhangzottak és amikből dolgoztunk a film 

hatásmérésének keretében: 

 
159 Dramatista: Blaskó Ágnes 
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 Írásban Azonnal elhangzó szavak Csoportok Zárókör 

Leövey Klára 

Gimnázium 

szegények (3), 

ház- 

/lakótömb (7), 

különböző 

nemzetiségek 

(4), 

mindennapok/

hogy élnek (8) 

elgondolkodtató, érdekes, 

összetartó közösség, együttélés 

1, A közösség, együttélés, összetartozás 

2, származás, előítélet 

3, anyagi előítélet 

4, a nehézségek ellenére tudnak boldogok 

lenni 

5, összetartozás vs. szégyen (Ellentétes 

nézőpontok, különbségek) 

 

jól érzem magam (kiközösítés szoborban 

ragadt lány), elgondolkodva, Vidáman (3), 

Boldogan, Nem tudom, Új információkkal 

gazdagabban, Jó hatással, Kicsit 

átszellemülve, Fáradtan (9) - de jól, - de 

kicsit kínosan, Hálásan, Jól vagyok 

Harsányi János 

Közgazd. 

Szakgimnázium

a és 

Szakközépiskol

ája 

 unalom (5), fejfájás (2), 

Érthetetlen, Érthetetlenség 

érzés, szomorúság, fáradtság, 

Érdekesség (2), Éhség (2), 

Szomorúság (3), Szegénység, 

Sajnálat, Hiányérzet 

1, Értelmetlenség, unalom,  

2, Éhség/fáradtság 

3, Érdekesség 

4, Megterheltség, fájdalom 
 

 

Fáradtság 

Megterlheltség 

Unalom, Értelmetlen 

 

Ferencvárosi 

Sport Általános 

Iskola és 

Gimnázium 

 

 Ítélkezés, Rassz 

Identitás nagyon más 

Mindent megtettek- e azért, 

hogy jobb legyen nekik? 

Napi problémák 

Különböző életfelfogás 

1, Napi problémák, sok afrikai, tettek-e 

azért, hogy megoldják 

2, ítélkezés, rassz, különböző identitás, 

életfelfogás 

 

hovatartozás dolog, jó, hogy legalább egy 

valaki elfogad; nem jó, hogy mindenkit egy 

kalap alá vesznek; személyes élmény 

Szent György 

Média és 

Informatikai 

Szakgimnázium 

 Épületek, Zűrzavar (2), 

Fegyveres játék képe 

Összetartozás 

Befogadás, Nyitottság 

1, épület 

2, játék 

 

 

Gundel Károly 

Vendéglátóipari 

és 

Idegenforgalmi 

Szakképző 

Iskola 

  1, Összetartás (2) 

2, Ha akarod, meg tudod oldani 

3, Befogadás 

4, Biztonság (védelmező) 

 

BGSZC Szent 

István Közg. 

Szakgimnázium

a és Kollégiuma 

 

 Banán 

Labda 

Sültkrumpli 

Lift 

banán a film arra készteti, hogy még jobban utálja 

a négereket; a második VH-ban jól 

döntöttünk, jó oldalra álltunk; szórakoztató 

volt; újdonság volt; a rasszista 

megjegyzésektől eltekintve jó volt; 

megtiszteltető volt; nem jött át a film; kicsit 

megéheztem, megkívántam a banánt; 

hasonlóan érez; jól érzi magát; nem érdekelt 

(3); unalmas; benne lenni izgalmas 

volt; szerette a dokumentumfilmeket, de 

most már nem 

KISKÉPZŐ, 

Képző- és 

Iparművészeti 

Szakgimnázium 

és Kollégium 

  1,Unalom: Fáradtság, Szenvedés, 

Érdektelenség 

2, rasszizmus 

3, szegénység 

4, repperek (menőség) 

értetlenség 

Magyarországon is megtörténhetne 

 

Közgazdasági 

Politechnikum 

Alternatív 

Gimnázium 

 

 Környék; emberek, akik ott 

élnek; hogyan élnek  

szegény emberek, háztömb  

milyen helyzetben vannak 

problémáikról  

párkapcsolat, szegénység 

panelélet 

1, a házban élő emberekről, lakástámogatás  

2, párkapcsolatokról 

3, a lift 

4, szegénység 
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11. Összefoglalás 
 

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 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, külföldön megjelenik az impact forgalmazás, és a filmes csapatban az 

impact producer. 

Az impact forgalmazás elemei hasonlóak az 1970-es években a Balázs Béla Stúdióhoz köthető 

társadalmi forgalmazás koncepciójához, de attól függetlenül jött létre gyökeresen eltérő 

kulturális- és politikai környezetben.   

A BBS-t a korabeli politikai vezetés meghatározott feltétlekkel ugyan, de engedte létrejönni. A 

Kádár korszakban, Aczél György kultúrpolitikájában, ahol a 3T, azaz a támogat - tűr - tilt 

jellemezte a politika és a kultúra szereplőinek viszonyát a Balázs Béla Stúdió egy államilag 

finanszírozott szellemi szigetet jelentett, ahol a filmművészet képviselői a kimondott és ki nem 

mondott szabályok betartásával új utakat járhattak. Ebben a kultúrpolitikai környezetben 

létrejött Közművelődési csoport célja az volt, hogy a már meglévő, de a moziforgalmazás 

számára addig ismeretlen helyeken és nézők körében, a film témájához szorosan kapcsolódó 

vetítéseket szervezzen. Sokkal többet vártak el egy vetítéstől, újfajta film – néző viszonyt, 

közösség létrehozását, valódi társadalomkritikai beszélgetéseket. A politikai vezetők „messze” 

voltak a hétköznapi emberek valóságától; az alkotókat a rendszer jobbítása, a politika 

befolyásolása is sarkallta. A korabeli „hivatalos” dokumentumfilmek a moziforgalmazás 

műsorrendjében előzetesként kerültek levetítésre, hosszuk 17 percben volt korlátozva. A BBS 

keretében készült filmeknek nem volt bemutatási kötelezettsége, ami nagyobb szellemi és 

alkotói szabadságot adott a filmkészítőknek. Így készülhetett el a Nevelésügyi sorozat, melyben 

az alkotógárda a pedagógusok helyzetét térképezte fel egy többgenerációs pedagógus család 

életének bemutatásával. A filmsorozat forgalmazását az alkotók a hivatalos csatornákon 

indították el, terveikben szerepelt a fesztiválszereplés és a moziforgalmazás is. A társadalmi 

forgalmazás közművelődési szerepet is betöltő vetítései a filmszakmai fórumokon való sikeres 

bemutatás után indultak el. A vetítések megrendezésébe és lebonyolításába bevonták a 

pedagógus szakmai szervezeteket és a pedagógusok továbbképzési szervezeteit. Így közvetlen 
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visszacsatolást kaptak a filmsorozatban felvetett kérdésekről, magáról a témáról és a kapott 

visszajelzéseket összegyűjtve „becsatornázták” a döntéshozók felé. 

A Cséplő Gyuri című film hasonló forgatókönyv alapján készült és került a közönség elé. A 

cigányok integrációját egy 1961-es párthatározat írta elő, a „szocialista embertípus” elérése volt 

a cél. A film társadalmi forgalmazása idején a cigánykérdés többé-kevésbé beilleszkedett az 

ismert politikai-társadalmi problémák sorába. 70 településen került sor a vetítésekre a Hazafias 

Népfront, a moziüzemi vállalatok és a Tömegkommunikációs Kutatóközpont bevonásával. Az 

ankétokat képzett, felkészített vitavezetők nagyjából egységesen bonyolították le. Az ankétok 

többségéről felvétel készült.  A felvétel tartalomelemzése kiterjed a felvetett témákra, a nézők 

filmről alkotott véleményre, a nézőközönség összetételére és a felvetett problémák megoldási 

javaslataira is. A film társadalmi hatása a mai napig tart. A Romakép Műhely160 három 

alkalommal tűzte műsorra és tartott vitát róla a romák reprezentációja és a filmemlékezet 

szempontjából. Pócsik Andrea161, a Romakép Műhely alapítója 2015-ben visszatért 

Németfaluba, ahol a főszereplő sírját tették rendbe közösen a helyiekkel, sor került a film 

levetítésére és a még élő szereplőkkel is készült interjú.  

A Közművelődési Csoport tagjai alapvető szándéka az volt, hogy a BBS-ben készült filmeket 

célzottan közönséghez juttassák. A kultúrpolitikai trendekhez kapcsolódó filmek, mint a 

Nevelésügyi sorozat vagy a Cséplő Gyuri című filmek alkalmazott filmeknek is tekinthetők, de 

semmiképpen sem direkt, propagandisztikus alkotásokról van szó. Ezek a filmek égető 

társadalmi problémákat dolgoznak fel, szociológusok csatlakoznak a filmesekhez és fordítva, 

új filmes megoldásokat alkalmaznak az alkotók és nagyon elkötelezettek a téma iránt, 

kifejezetten aktivista attitűddel kezelik a filmet az előkészítéstől a forgalmazás 

fogatókönyvének kidolgozásáig. 

Az impact forgalmazás pontosan ugyan ezeken az elveken alapszik.  

Szintén 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 

 
160 http://romakepmuhely.hu/ Utolsó letöltés: 2021.01.15. 
161 Pócsik Andrea Filmtörténész, kultúrakutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa. Az oktatáson kívül 
kurátorként, szervezőként és szakértőként vesz részt különböző kortás művészeti, kulturális projektekben. Publikációi 
művészeti, filmes és közéleti, kulturális folyóiratokban jelennek meg. Egy bő évtizedes kutatómunkájának eredménye 
az Átkelések. A romaképkészítés (an)archeológiája (2017) című kötete. Legfrissebb kutatásaiban egyre nagyobb teret kap az 
emlékezet- és archívumkutatás, a Vera&Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum támogatásával 2020-ban 
hozzákezdhetett Forgács Péter munkásságának kritikai elemzéséhez. 
(https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/kommunikacio-es-mediatudomanyi-intezet/intezet/oktatok/pocsik-andrea) 
Utolsó letöltés: 2021.01.15. 
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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 kézikönyvben 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, workshopot 

szerveztünk médiában dolgozó szakemberek számára filmterveik fejlesztésére, 

pedagógusoknak a gyűjtemény filmjeinek órai használatáról. A workshopon részt vett 

pedagógusok segítségével szerveztünk országos turnét a magyarországi eseteket feldolgozó 

rövidfilmek filmek szereplőinek részvételével középiskolákban. Olyan pedagógusokat  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. A következő lépésben szerveztem meg a Film School középiskolai 

projektet, ahol arra voltam kíváncsi, hogy a diákokra milyen hatással van a gyűjtemény egy 

kiválasztott filmje. 

A Film School 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 
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első alkalommal alkalmaztunk, a hatás mérésében nem szokványos módon, 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. A 

foglalkozások hatékonysága nem csak a rá szánt időtől és feladatoktól függ, hanem a nézőkön 

is, akik jelen esetben középiskolai diákok voltak. A serdülőkorral járó ösztönös elutasítás 

feloldására is jól működött a szociodráma. A foglalkozásoknak nem volt célja, hogy a 

diákoknak iskolai curriculumba illeszkedő órát tartsunk. Azt figyeltük meg, hogy ez a 

foglakozás és módszer alkalmas a szegénységgel, migrációval, bevándorlással, identitással és 

általában a mássággal foglalkozó társadalomismereti óra megtartására, ahol a diákok 

gondolkodásra késztetése és a perspektívaváltás a cél. A gondolatok vizuális megjelenítése 

segítette a mélyebb beleélést. A filmben bemutatott témával lehet egyetérteni és lehet azt 

elutasítani is. A szociodráma szoborjátéka segített a tudati és az érzelmi szinten létrejövő 

folyamatokat együtt megjeleníteni és vitára bocsájtani. 

A mai értelemben vett társadalmi forgalmazásnak, amit a továbbiakban társadalmi célú 

forgalmazásnak hívok, szintén ez a célja.  

A társadalmi forgalmazásnak nem csak oktatási intézményekben van létjogosultsága, hanem 

minden olyan vetítési helyszínen, ahol a szervező társadalmilag elkötelezett és a moziélményt 

összeköti a filmben taglalt probléma mélyebb összefüggéseinek feltárásával. 

A hozzáadatt érték a dokumentumfilmek esetében az a társadalmi hatás, amit a társadalmi célú 

vetítéssel, értsd impact kampánnyal a film el tud érni. 

 

Az impact kampányok a fent leírt módszereket alkalmazzák. 2005 óta van jelen, amióta a Doc 

Society brit szervezet létrejött, nemzetközi térben a társadalmi forgalmazás ügye. A Doc 

Society azt vallja, hogy ideje tudomásul venni a dokumentumfilmek, mint a művészet egyik 

ágának jelentőségét. Ennek érdekében jelentették meg az Impact Guideot. A kézikönyv 

alapvetően marketing szemléletű összefoglaló mű, aminek időszerűsége abban áll, hogy a mai, 

korszerű eszközöket is számba veszi, mik segíthetnek egy-egy film célzott közönséghez való 

eljuttatásában. A hagyományos értelemben vett filmforgalmazási ismereteket új perspektívával 

szélesíti ki, ezzel új látásmódot hoz a nemzetközi dokumentumfilm forgalmazásba. Az igényt 
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az új szemléletre nem csak a filmben rejlő eddig kiaknázatlan lehetőségek felismerése 

támasztotta fel, hanem a dokumentumfilmek finanszírozási helyzete is. Komoly problémákkal 

foglalkozó dokumentumfilmek sokszor a témájuk okán is, nehezen kapnak finanszírozási 

lehetőséget, ezért az impact forgalmazás módszert kínál arra, hogy miként lehet kimutatni a 

film által elérhető hatást, társadalmi változást. Az Impact Field Guide-ban találhatók sikeres 

kampány összefoglalók, Hatáselemzések (Impact Assesment) ami a VI. Mellékletben 

tanulmányozható. 

  

Valójában a társadalmi célú forgalmazás célját tekintve mindegy, hogy egyéni, közösségi vagy 

strukturális változást kíván a film elérni, mert mindegyik aktivitás a társadalmi jelenségek 

anomáliáinak kiküszöbölésre tett kísérlet, ilyen értelemben a 70-es évek kezdeményezése 

tekinthető a mai társadalmi forgalmazás elődjének. A társadalmi forgalmazás jövője is 

elkezdődött, egyre több filmnek van impact kampánya. Az új típusú társadalmi forgalmazás 

lényege, hogy a filmeknek tudatos, a hagyományos forgalmazási stratégia mellett és annak 

részeként tervezett impact kampány stratégiája van, ezzel erősítve a film társadalmi 

szerepvállalását és szélesebb közösséghez való eljutását. Ebben a folyamatban játszik 

kulcsszerepet az impact producer.



 
Fogalmak jegyzéke 
 
Building Communities: közösségépítő filmek, az Impact Field Guide négy kategóriájának 

egyike 

Changing Behaviours: viselkedés megváltoztatására irányuló filmek, az Impact Field Guide 

négy kategóriájának egyike 

Changing Mind: attitűdváltást célzó filmek, az Impact Field Guide négy kategóriájának egyike 

Changing Structures: rossz szabályzók, mechanizmusok alapvető megváltoztatását célul 

kitűző filmek, az Impact Field Guide négy kategóriájának egyike 

Formal Evaluation: Értékelés, kimutatás, a pályázatok, adományozók támogatásainak 

elszámolására szolgáló tény- és adathalmaz.  

Impact / Hatás: Jelentős társadalmi / filmes hatás vagy befolyás létrehozása valakire vagy 

valamire. 

Impact Assesment: Hatáselemzés. A hatás mérést összefoglaló elemzés, ami a film hatásának 

mérésénél alkalmazott tudományos mérések eszközeit, mérési eredményeit, a vetítéssel 

kapcsolatos történeteket, olvasmányos beszámolókat tartalmaz.  

Impact Distribution / Társadalmi forgalmazás: társadalmi hatást kiváltó filmek 

forgalmazása 

Impact Indicator / indikátor: a tervezett társadalmi hatás méréséhez meghatározott mutató 

Impact Producer: a producerrel és a rendezővel közösen, a forgalmazóval együttműködve 

határozza meg a film társadalmi kampányát. Kialakítja és végrehajtja az impact kampányt.  

Az impact producer felelőssége, hogy a filmben rejlő lehetőséget a társadalmi változás 

előidézésére maximalizálja. A feleadatkörei változhatnak attól függően, hogy mik a 

forgalmazási stratégiai célok, de gyakran tartalmazza a stratégia fejlesztést, az ügy 

feltérképezését, szervezeti partnerségek kiépítését, digitális tartalommenedzsmentet, értékelést, 

hatásmérést. Az impact producer koordinálhatja, vagy átfoghatja a film vetítési kampányát és 

premierjét. Az impact producer részt vehet a történet fejlesztésében, adományszervezésben 

akár a gyártást megelőző időszakkal kezdődően is. 

Impact Space / A filmipar azon feltörekvő szektora, ami a film által kiváltott társadalmi hatás 

és társadalmi változás elérésén dolgozik a gyakorlatban. 

Social Impact / Társadalmi hatás 

Social Change / Társadalmi változás: idővel bekövetkező jelentős változás a viselkedési 

mintákban, a kulturális értékekben és a társadalmi normákban. 
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Social Impact Film / Társadalmi hatású film: Olyan filmek, amelyek társadalmi változásokat 

akarnak elérni egy adott társadalmi kérdésben 

Social Value, Social Value Added (SVA) kifejezés jelentése társadalmi érték, társadalmi 

többlet (hozzáadott) érték, amely az impact kampány eredményeként keletkezik 



 
 
 
 
Köszönetnyilvánítás 
 
 
Óriási köszönettel tartozom Füredi Zoltánnak azért a szellemi közegért, amiben dolgozhattam 

mellette, gyerekeimnek, akik kitartottak mellettem és bíztattak, főleg Lili Málnának, aki kibírt. 

Köszönöm a témavezetőmnek, hogy rengeteg energiával és szaktudásával folyamatosan 

segítette a dolgozat megírását, és a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának, 

hogy lehetőséget kaptam a tanulásra és a fejlődésre. 

 
A dolgozatot édesanyámnak ajánlom és neki is köszönök mindent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet I. 
 
 
Az előzetes iskolai felméréskor használt kérdéssor: 
 
 
Az iskolára vonatkozó kérdéscsoport:  
Ki az iskola fenntartója?  
Van- az iskolának programja (van-e stratégiája a kisebbségekre, bevándorlókra, integrációra 
vonatkozóan)? 
Mennyire szoros az iskola és az Önkormányzat közötti kapcsolat? 
Az iskolába hány gyerek jár? 
 
Az osztályra vonatkozó kérdéscsoport: 
Mekkora az osztálylétszám? 
Mióta van együtt az osztály? 
Van-e harmadik országbeli osztálytárs? 
Beszéltek-e a migrációs/menekült/integrációs témáról valaha órai keretben? 
Szoktak-e filmeket nézni órán? 
 
A pedagógusra vonatkozó kérdéscsoport: 
Szereti-e a filmeket? 
Milyen a viszonya a filmekhez (órai alkalmazásban)? 
Szeretne-e új módszereket (film, fotó) megismerni iskolai keretben vagy azon kívül?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet II. 
 
A filmnézési szokásokról készült kérdőív kérdései: 
 
Szia! 
  
A filmnézési szokásaidról szeretnénk kérdezni. Kérlek minden kérdés után húzd alá a megfelelő 
választ. Lehet akár több válasz is egy kérdéshez. 
  
 1. ) Milyen filmet szoktál nézni leggyakrabban ? 
-  vígjáték 
-  dráma 
-  thriller 
-  horror 
-  akció 
-  dokumentumfilm 
-  sorozatok 
  
2.) Hol szoktál leginkább filmet nézni? 
- pláza moziban 
- art moziban 
- tévében 
- interneten 
  
3.) A megjelölt kategóriákból melyiket nézned szívesen? Azokat a filmeket, amik 
- emberekről 
- állatokról 
- természetről szólnak 
  
4.) Milyen gyakran nézel filmeket? 
- naponta 
- hetente többször 
- hetente 
- havonta többször 
- havonta 
- egyéb: 
  
5.) Milyen társaságban nézel szívesen filmet? 
- barátokkal 
- párommal 
- családdal 
- egyedül 
  
6. ) Sorold fel, kérlek azt a három filmet amit szívesen ajánlanál bárkinek. Röviden indokold röviden, 
hogy miért ajánlanád. 
  
  
 
Köszönjük szépen a segítségedet!                                                      Palantír Film Alapítvány 
 
 
 
 
 



Melléklet III. 
 
A filmnézési szokásokról készült kérdőív összesítése: 
 
Milyen filmeket szoktál 
nézni leggyakrabban? vígjáték dráma thriller horror 

dokumentu
mfilm sorozatok  

Osztály 
létszám 

Leövey Klára 
Gimnázium  22 4 0 1 3 22  29 
Ferencvárosi Sport 
Általános Iskola és 
Gimnázium 27 9 4 11 2 10  22 
BGSZC Szent István 
Közg. Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma 14 6 3 6 3 16  22 
Közgazdasági 
Politechnikum Alternatív 
Gimnázium  15 4 2 2 1 15   30 
Szent György Média és 
Informatikai 
Szakgimnázium 4 4 4 2 1 7  7 
Harsányi János Közgazd. 
Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája  17 6 6 10 2 12  21 
Gundel Károly 
Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi 
Szakképző Iskola 23 6 11 12 4 22  29 

Kisképző  13 14 7 7 5 19  24 

Összesen: 135 53 37 51 21 123  184 
Százalékban (a teljes 
létszámhoz viszonyítva) 1,36 0,29 0,20 0,28 0,11 0,7   

Hol szoktál leginkább 
filmet nézni? 

pláza 
moziban 

art 
moziba
n tv-ben 

interne
ten     

Leövey Klára 
Gimnázium 17 0 9 22     
Ferencvárosi Sport 
Általános Iskola és 
Gimnázium 13 1 9 16     
BGSZC Szent István 
Közg. Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma 9 1 7 19     
Közgazdasági 
Politechnikum Alternatív 
Gimnázium 10 0 8 15     
Szent György Média és 
Informatikai 
Szakgimnázium 1 1 3 7     
Harsányi János Közgazd. 
Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 8 0 13 18     
Gundel Károly 
Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi 
Szakképző Iskola 13 1 17 25     
KISKÉPZŐ, Képző- és 
Iparművészeti 
Szakgimnázium és 
Kollégium 16 4 5 24     
Összesen: 87 8 71 146     
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A megjelölt 
kategóriákból melyiket 
nézed szívesen? 

emberekrő
l 

állatok
ról 

termés
zetről 
szólna
k      

Azokat a filmeket, amik         
Leövey Klára 
Gimnázium 27 10 12      
Ferencvárosi Sport 
Általános Iskola és 
Gimnázium 21 5 5      
BGSZC Szent István 
Közg. Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma 18 4 4      
Közgazdasági 
Politechnikum Alternatív 
Gimnázium 25 1 1      
Szent György Média és 
Informatikai 
Szakgimnázium 6 4 2      
Harsányi János Közgazd. 
Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 18 8 3      
Gundel Károly 
Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi 
Szakképző Iskola 27 9 1      
KISKÉPZŐ, Képző- és 
Iparművészeti 
Szakgimnázium és 
Kollégium 22 9 5      
Összesen: 164 50 33      

Milyen gyakran nézel 
filmeket? naponta 

hetente 
többsz
ör hetente 

havont
a 
többsz
ör havonta egyéb 

évent
e 
egysz
er  

Leövey Klára 
Gimnázium 6 10 9 3 1 0 1  
Ferencvárosi Sport 
Általános Iskola és 
Gimnázium 3 9 5 2 2 0 0  
BGSZC Szent István 
Közg. Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma 2 7 8 3 1 0 0  
Közgazdasági 
Politechnikum Alternatív 
Gimnázium 2 4 15 6 1 0 0  
Szent György Média és 
Informatikai 
Szakgimnázium 3 4 0 0 0 0 0  
Harsányi János Közgazd. 
Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 6 3 3 4 3 2 0  
Gundel Károly 
Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi 
Szakképző Iskola 7 13 5 3 1 0 0  
KISKÉPZŐ, Képző- és 
Iparművészeti 
Szakgimnázium és 
Kollégium 1 12 3 7 1 0 0  
Összesen: 30 62 48 28 10 2 1  
Milyen társaságban 
nézel szívesen filmeket? barátokkal 

párom
mal 

család
dal 

egyedü
l     
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Leövey Klára 
Gimnázium 26 6 18 18     
Ferencvárosi Sport 
Általános Iskola és 
Gimnázium 16 11 10 11     
BGSZC Szent István 
Közg. Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma 14 8 5 14     
Közgazdasági 
Politechnikum Alternatív 
Gimnázium 16 2 13 15     
Szent György Média és 
Informatikai 
Szakgimnázium 4 3 5 3     
Harsányi János Közgazd. 
Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 11 10 9 11     
Gundel Károly 
Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi 
Szakképző Iskola 21 13 12 18     
KISKÉPZŐ, Képző- és 
Iparművészeti 
Szakgimnázium és 
Kollégium 17 4 14 18     
Összesen: 125 57 86 108     

 



Melléklet IV: 
 
 
A kutatásban részt vevő iskolák 

 

A foglalkozások előtt minden iskolában felmérést végeztem, hogy a diákok iskolai környezetét 

felmérjem és a pedagógussal való beszélgetés során kiderüljön az osztály összetétele. Az 

interjúk alapján készítettem el az iskolákról a leírást, hogy a foglalkozások kiértékelésénél 

összevethető legyen. A kérdéssort az I. számú melléklet tartalmazza. 

 
Iskola neve Felmérés Vetítés Fenntartó  Osztál

y 
Életko
r 

Létszá
m 

Kérdőíve
t 
kitöltötte 

Vetítése
n részt 
vett  

Leövey Klára 
Gimnázium 

2018.01.2
3. 

2018.03.23. Klikk 10. 16-18 33 fő  29 29 

Ferencvárosi 
Sport Általános 
Iskola és 
Gimnázium 

 2018.04.24. Klikk 11. 17-19 25 fő 22 22 

Harsányi János 
Közgazd. 
Szakgimnáziuma 
és 
Szakközépiskolá
ja 

2018.02.0
6. 

2018.04.25. NGM 10. 16-17 25 fő 21 21 

Szent György 
Média és 
Informatikai 
Szakgimnázium 

2018.02.0
7. /19. 

2018.05.07. Szent György 
Nonprofit Kft 

7 19-22 30 fő 7 7 

Gundel Károly 
Vendéglátóipari 
és 
Idegenforgalmi 
Szakképző 
Iskola 

2018.02.0
6. 

2018.05.17. NGM 11. 16-18 29 fő 28 28 

BGSZC Szent 
István Közg. 
Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma 

2018.02.0
7. 

2018.05.18/2
5 

NGM 11. 16-18 25 fő 22 22 

Közgazdasági 
Politechnikum 
Alternatív 
Gimnázium 

2018.02.0
9. 

2018.05.31. Alapítványi 
fenntartású 

11. 16-18 28 fő 25 25 

KISKÉPZŐ, 
Képző- és 
Iparművészeti 
Szakgimnázium 
és Kollégium 

2018.05.3
0. 

2018.05.30. Magyar 
Képzőművésze
ti Egyetem 

9. 15-17 30 24 24 

 
 
Leövey Klára Gimnázium (1096 Budapest, Vendel u. 1.) 

Az iskolában 700 diák tanul, a kutatásba bekapcsolódott osztály létszáma 33 fő. Az osztályba 

járó diákok életkora 16 és 18 év között van, tizedikesek. Másfél éve alkotnak egy osztályt. Az 

osztály természettudomány tagozatos. Az osztályba két olyan diák jár, akik Magyarországon 

születtek, magyar állampolgárok, de szüleik valamely harmadik országból érkeztek hazánkba. 
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Az osztályfőnöki óra keretében nem volt még szó kifejezetten se a migrációról, a menekült 

kérdésről és az integrációról sem. Beszéltek általánosságban a kisebbségekről és megnézték az 

Utam az iskolába162 című filmet is. 

Bár nem rendszeresen, de néznek filmet, találkoztak már dokumentumfilmmel is, a Verzió 

Filmfesztivál keretében iskolai vetítésen163 vettek részt. Az iskolának nincs kifejezetten 

kisebbségi vagy esélyegyenlőségi stratégiája, de a NAT tanterve alapján való oktatás azt jelenti, 

hogy az állami stratégiákhoz (kisebbségpolitikai164 és migrációs, integrációs165 stratégia) 

illeszkedniük kell. Az Önkormányzat által elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi stratégia166 és a 

Roma Stratégia megalkotásában részt vettek, tudnak róla. 

 
Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy u. 17.) Az 

iskolában kiemelkedően sok a roma tanuló, ezért szorosan együttműködnek az önkormányzati 

roma referenssel, saját bevallásuk alapján ez inkább személyes kapcsolat és nem intézményi, 

azért mégis az Önkormányzat alkalmazottját vonják be a problémás ügyek megoldásába. Az 

iskolának így külön roma stratégiája nincs, de az Önkormányzat stratégiáját ismerik, aktívan 

közreműködnek annak megvalósításába, az alapelveket magukénak vallják. Az iskolába 

körülbelül 500 tanuló jár. Nem csak gimnázium, ezért az alsó tagozat és a felső tagozat együtt 

van az épületben. A kutatásban részt vevő osztályba 25 fő jár és hárman magántanulói 

státuszban vannak. Nagy a fluktuáció, 9. osztálytól vannak együtt, körülbelül 4-5 diák az 

általános iskolai tanulmányait is ebben az intézményben kezdte, vannak, akik felsőbb 

osztályokból buktak le, 10. osztályban körülbelül tíz diák csatlakozott az osztályhoz. Jelenleg 

tizenegyedikesek. Az életkor szórt, 17-től 19 éves korig vannak diákok az osztályban. Mivel 

állandóan változik az összetétel, elég hamar befogadnak másokat is. Három diákról tudja az 

osztályfőnök, hogy harmadik országból érkezett szülők gyerekei. Egy diák török-magyar 

vegyes házasságból származik, egy diák vietnámi (Magyarországon született) és egy diák orosz. 

 
162 Utam az iskolába ( Sur le chemin de l'école, Pascal Plisson,2013)  
(http://indavideo.hu/video/Utam_az_iskolaba) Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
163 http://www.verzio.org/hu/2017/Student-Verzio Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
164 NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA – MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, 
ROMÁK – (2011–2020). Budapest, KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, 2011. 
(http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Stratégia.pdf) Utolsó letöltés: 2020.12.08. 
165 Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és 
Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiai tervdokumentum.  
(http://belugyialapok.hu/alapok/sites/default/files/MMIA_.pdf) Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
166 Helyi Esélyegyenlőségi Stratégia 2013-2018. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT  
Elérés: http://www.ferencvaros.hu/bizhon/HUB/130605/08/128_1yeah but OK we'd never you will have this much needed 
mashup pets again the mundem would van hold other hosts would never with brokerage manner communicatios crafty yo 
check modem with your calendar would you wanna team with decent hotter and hotter in Budapest call 2 coats in advent hot 
it says other Sam hughson Harlem new lucky lands new advantage who saw it good to your cat too good to hear Gracie 
honey yo best pusy random 3_M03.pdf  Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
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Érzik a másságukat, az osztálytársak gyakran viccelődnek velük, a vietnámi fiút „sárgának” 

nevezik, a török fiúnak amikor késett az óráról odaszóltak, hogy „mi van, nem engedtek át a 

határon?”.  Osztályfőnöki órán szoktak (játék)filmet nézni konfliktusoldás eszközeként. Részt 

vesznek diákok számára hirdetett ingyenes programokon, színházban, moziban is voltak és 

egyszer a Parlamentben is jártak „Diák Parlament” vitanapon, amire felkészültek, felszólaltak 

és két képviselőnek kérdéseket is tettek fel az oktatás témájában. 

 
Harsányi János Közgazd. Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (1091 Budapest, 

Ifjúmunkás u. 31.) Az iskola fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az 

Önkormányzattal szoros kapcsolatot ápolnak, főként a közös programok szervezése terén 

(AIDS világnapja, mentori program. Az iskolában a diákok létszáma 250 fő, ezen felül vannak 

a felnőttképzésben résztvevők.  A kutatásba bevont osztály a tizedikes, az osztálylétszám 25 fő. 

9 óta, másfél éve vannak együtt, négyen jöttek később. Akik később csatlakoztak az osztályhoz 

Romániából és a felvidékről származnak. Nem volt szó migrációs témáról az osztályban órai 

keretben. Nem vetítettek filmet az osztályban, de ünnep alkalmával (október 23) jártak 

moziban, ahol játékfilmet és dokumentumfilmet is láttak.  

 
Szent György Média és Informatikai Szakgimnázium (1093 Lenhossék u. 24.) Az iskola 

önerőből tartja fent magát, leginkább a tandíjból, illetve pályázatokból. Az iskolának nincsenek 

harmadik országból érkezett hátterű gyerekek, részt vesznek az Erasmus programban, ennek 

keretében szoktak érkezni az iskolába török diákok, akik januáról áprilisig körülbelül 8-an, 10-

en vannak, de számukra külön oktatás van, nem integrálódnak a meglévő osztályokba. 

Dokumentumfilmet óra keretében nem szoktak vetíteni, animációs filmeket viszont igen. Az 

iskolának nincs külön migrációs startégiája. Az iskolában 150-en tanulnak, az önkormányzattal 

semmilyen kapcsolatuk sincs.  Az iskola igazgatója számára egyértelmű volt, hogy részt 

vesznek a kutatásban és befogadja a programot. 

 
Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, 

Ecseri út 7.) Az iskola szakgimnázium és szakiskola, fenntartója a Nemzetgazdasági 

Minisztérium. AZ NGMG háttérintézményeként működő Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal ( NSZFVH)167 2015 július 1-én, a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet168  

értelmében vette át a szakiskolákat a KLIKK-től. Az iskola épülete viszont továbbra is az 

 
167 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (https://www.nive.hu/index.php)Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
168120/2015. (V. 21.) Korm. Rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési 
feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről 
( https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1500120.kor) Utolsó letöltés: 2021.02.07. 
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Önkormányzat tulajdonában van.  Az Önkormányzattal való kapcsolat nem szorítkozik 

kizárólag az épület fenntartásával kapcsolatos kérdésekre, a két intézmény között szoros 

együttműködés alakult ki kulturális téren is, jellemzően a Ferencvárosi Művelődési Központ 

szervezésében megvalósuló versenyek, iskolaközi együttműködések formájában. 

Az iskolának saját, a honlapon i elérhető pedagógiai programja169 van. A pedagógiai program 

2013-ban keletkezett, amikor az iskola a KLIKK-hez tartozott. A kifejezetten részletes 

programban külön fejezet tárgyalja az esélyegyenlőség megvalósítását. Az iskolában felvételt 

nyert diákok szociokulturális hátrányból származó hiányosságainak pótlását az iskola 

felvállalja és a tehetséggondozás keretében valósítja meg a felzárkóztatást, ezzel segítve a 

diákok integrálódását a társadalomba nem csak az iskolában töltött időszak alatt, hanem az 

iskola utáni időszakban is.  

Az iskolába 1500 diák jár. Az osztályba 29-en járnak, itt minimális a fluktuáció, annak ellenére, 

hogy az iskolában nagy a lemorzsolódás. Az osztály magját 24 fő képzi. 3 éve van együtt az 

osztály. A tanárnő elmondása szerint ketten vannak az osztályban, akik harmadik országból 

érkezett családból származik. Az egyik fiú szíriai a másik vietnámi. Mindketten itt születtek, 

magyar az anyanyelvük, de a szülők közül csak a magyar szülő beszél magyarul, a többiek nem. 

Az irodalom és az osztályfőnöki óra keretében időnként, az etika órán mindig szoktak filmet 

nézni, de dokumentumfilmet egyáltalán nem. 

 
BGSZC Szent István Közg. Szakgimnáziuma és Kollégiuma (1096 Budapest, Mester u. 56-

58.) Gazdasági szakközépiskolaként a Nemzeti Gazdasági Minisztériumhoz tartozó Budapesti 

Gazdasági Szakképzési Centrumhoz tartoznak. Az iskolában 4 évfolyam van 9-12. osztályig, 

közülük az egyik sport osztály és a többi közgazdasági osztály. Az iskolában 500 fő tanuk a 

nappali képzésen és van OKJ képzésük is. A kutatásban a11/D osztály vesz részt, az 

osztálylétszám 25 fő és a 9. osztály óta vannak együtt. Az osztály kétharmada emelt angol 

osztályba jár, a többiek emelt szintű német osztályba. Az osztályban 9 fiú van, a többiek lányok. 

Az osztályfőnöknek nincs tudomása arról, hogy lenne harmadik országból érkezett bevándorló 

hátterű diák az osztályban. Az egyetlen kivétel egy lány, akinek az édesapja egyiptomi, de ő 

nem él együtt az édesapjával és nincs szoros kapcsolata vele.  Az osztályfőnök elmondása 

szerint ez a lány az osztályban a vagány csapatba tartozik, ugyanis két csoportra osztható az 

osztály, a véleményvezér vagányra és a követő szerényre.  Az osztályfőnök matematika-fizika 

tanár, saját bevallása szerint nem annyira beszédes, inkább szeret a lényegre összpontosítani és 

 
169 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola pedagógiai programja, 2013. 
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a szakmai tárgyakon keresztül kommunikálni a diákjaival, illetve különféle tevékenységeken 

keresztül segíti az osztály közösséget.  Szívesen megy velük moziba (karácsonykor egy 

játékfilmet néztek meg az egyik pláza moziban), vagy a MÜPÁ-ba, ahova közvetlenül a 

beszélgetés előtt látogattak el. Az iskola nagyon patinás, tiszta, a mosdók is szinte sterilek a nap 

végén, nincs firkálás sehol. Nincs az iskolának migrációs stratégiája, nem beszélgetnek erről, 

nem szoktak filemet nézni az órán. 

 
 
Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium (1096 Budapest, Vendel u. 3.) Az 

iskola fenntartója a Budapesti Politechnikum Alapítvány.  Fenntartásukat az állami normatíva 

a diákok után fizetett tandíjjal kiegészítve biztosítja. Az Önkormányzattal szabadidős 

tevékenységekben, a drogprevenció terén, illetve a sport versenyekben van együtt működés. Az 

iskolába 530 tanuló jár. A kutatásban részt vevő osztály évfolyamán, a 11- en, három 

párhuzamos osztály van és minden osztályban ketten látják el az osztályfőnöki feladatokat. Az 

osztályoknak neve is van, mint például Média és Guru. Az iskola multikultúra- és média 

fakultációt is biztosít a diákok számára, ezekre az osztályból 6-8-an járnak. Az osztályok 7. óta 

vannak együtt, 4 éve, de ez idő alatt volt cserélődés is az osztályokban, mindkét osztályból 8-

8an mentek el másik iskolába, de helyükre jöttek új diákok, akikkel ismét feltöltődött a létszám. 

Egy kínai lány van az osztályban, akinek mindkét szülője kínai, ő Budapesten született. Egy 

diák félig angol (apuka), a szülei együtt élnek és ő itt született. A Guru osztályban vetítettek 

dokumentumfilmet, sőt az Idegenek a kertemben filmcsomagból is láttak filmet. Az iskolának 

nincs migrációs stratégiája, de más civil szervezettel, akik foglalkoznak a téma feldolgozásával, 

együttműködnek. 

Nyitottak új módszerek megismerésére, sőt az is érdekli őket, hogy egyazon témára akár évről 

évre szívesen visszatérnének, hogy követhető legyen a változás.  Az iskola nagy és labirintus 

szerű, minden tele színes, kreatív díszlettel. 

KISKÉPZŐ, Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium (1093 Budapest, 

Török Pál utca 1.) Az iskola a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája. Az iskola 

célja megfelelni a középiskolai követelményeknek, kiegészítve azt az általános elméleti és 

gyakorlati vizuális képzést megalapozó tárgyakkal: művészettörténeti, ábrázoló geometriai, 

néprajzi, betűrajzi, és általános művészetelméleti ismeretekkel. Jelenleg 12 szakosztály 

működik: alkalmazott fotó, alkalmazott grafika, bőrműves, bútorműves, festő, szobrász, játék- 

és animációsfilm-készítő, kerámia, könyvműves, ötvös, textil, és üvegműves. Az iskolára 

jellemző bensőséges hang, a „második otthon” légkör az, ami vissza-visszatérésre készteti 
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egykori tanítványait, hogy immár tanárként továbbadhassák hagyományait. A kutatásban a 9. 

osztályosok vettek részt. Nagyon sokáig vártunk a visszajelzésre, hogy tudunk-e menni 

valamelyik osztályba, ezért csak sűrítve tudtuk lebonyolítani a programot. Ugyanaznap került 

sor a felmérésre, kérdőív kitöltésére, a vetítésre, illetve a vetítés utáni foglalkozásra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet V. 
A foglalkozások összefoglalása 
 

Iskolák  Kérdés Alkalmazott 

módszer 

1. 2. 3. 4. 5. 

2018.02.21. 

Óbudai 

Waldorf 

Gimnázium 

(1) -teszt 

Dramatista: 

Blaskó Ágnes 

Kérdés: 

Gondolkodunk-

e másképp attól, 

hogy megnéztük 

ezt a filmet és 

mennyire? 

 

Feladat:  

Kulturális 

távolság mérése 

Semmi információ a 

hatás méréséről 

Filmrészlet vetítése 

(lift, film 

kezdőjelenete) 

Teljes film vetítése 

Szociodráma 

Videográfia 

Írott vélemény 

 

Bemelegítő  

Véleményvon

al 

Bemelegítő: 

Séta. 

Mi jut 

eszedbe? 

Írd le!  

mit jelenítettél 

meg? 

testtartás 

tekintet 

mi volt 

benned? 

Feladat:  

Mozdulattal 

megjeleníte

ni a 

gondolatot. 

Írd le! 

Véleménvo

nal: 

beszálsz a 

liftbe vagy 

sem. Miért? 

 Írd le egy 

mondatban! 

Feladat: 

széktől való 

távolsággal 

jelzi az 

elhangzotta

khoz 

(filmhez) 

való 

viszonyát.  

Eredmény, 

követekezteté

s 

 video nem fedi le a 

teljes spektrumot 

(reakciók 

rögzítéséhez nem 

elég) 

a filmrészlet 

kiválasztása nem az 

igazi, félremegy 

meghökkenti 

őket, segít 

megérteni a 

vélemény 

nyilvánítást 

séta segíti a 

gondolkodást, 

a kérdésre 

való 

fókuszálást. 

Az íráshoz 

több hely kell 

minden 

néma: 

semmit nem 

tudunk, 

nincs 

visszajelzés, 

hogy jó-e 

így a feladat 

minden 

néma: 

semmit nem 

tudunk, az 

előző 

feladatból 

hogyan 

léptek 

tovább 

A válaszok 

vizualizálás

a, de még 

mindig nem 

tudjuk, hogy 

mi ment 

bennük 

végbe. 

2018.02.23. 

Budapesti 

Műszaki 

Egyetem (2) 

– teszt 

Dramatista: 

Blaskó Ágnes 

Feladat:  

Kulturális 

távolság mérése 

Semmi információ a 

hatás méréséről 

Filmrészlet 

bemutatása (belga-

marokkói páros) 

Filmvetítés 

Szociodráma 

Videográfia 

Írásos vélemény 

Bemelegítő 

bubis víz 

gyakorlat 

Feladat:  

Séta, képzeld 

el! Neked 

mondja a nő. 

Mit érzel? 

Fejezd ki egy 

mozdulattal. 

Írd le! 

 

 Feladat:  a 

melletted 

lévőnek 

mondd el 

(írd le minél 

pontosabban

, hogy mi 

hangzott el 

(csak egy 

irányba, 

annak a 

lapjára, aki 

mondta) 

Feladat: 

Székhez 

képest kell 

megállni 

(Mit érzel?) 

Arab család 

költözik a 

szomszédod

ba... (Miért 

épp ott állsz, 

ahol?) 

 

Eredmény:  a női, 

párkapcsolati 

téma volt a 

fókusz, ami 

keveredett a 

kulturális 

távolság 

  az 

interpretációb

ól kiolvasható 

az első 

reakció 

  Az írásosos 

vélemények

ben 

érzékelhető 

a változás, 

elmozdulás 
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problematikájáv

al 

2018.02.23. 

Budapesti 

Műszaki 

Egyetem (3) 

– teszt 

Dramatista: 

Blaskó Ágnes 

 

Feladat: 

Kulturális 

távolság mérés 

 

Semmi információ a 

hatás méréséről 

Filmvetítés 

Szociodráma 

Videográfia 

Írásos vélemény 

 

Filmrészlet 

Véleményvon

al 

Mit gondoltok 

a 

szereplőkről? 

Tetszett-nem 

tetszett.  

Feladat:  

Mit érzel?  

Mit gondolsz 

a filmről? Írd 

le!  

Feladat: 

teljes film 

megnézése  

Véleményv

onal  

Van olyan, 

aki az 

előzőhöz 

képest 

máshol áll? 

miért? 

Feladat:  

Két szék. 

kultúra –

személyiség 

(belga nő-

marokkói 

férfi 

esetében) 

Gyere ide, 

mit 

mondasz?  

Ki az, 
akinek ez a 
film nem 
jött be? 
 

Eredmény: Túlságosan tág 

az elérendő cél, 

szűkíteni kell 

 A film 

megtekintése 

előtti állapotot 

megmutatja 

vizuálisan is 

(input) 

Miközben 

írnak, nem 

befolyásolja 

őket mások 

véleménye, 

őszintén 

válaszolnak. 

Érzelmek is 

előjönnek, 

szubjektív 

szűrő. 

A film 

megtekintés

e utáni 

állapotot 

mutatja meg 

vizuálisan 

(output). Ez 

nyers 

eredmény, 

de őszinte.  

Kihangosítj

a a 

gondolatoka

t. Egymás 

véleményén

ek 

meghallgatá

sa is hat 

rájuk.  

Arra 

készteti a 

résztvevőket

, hogy 

summásan 

fogalmazza

nak.  

2018.04.20. 

Leövey Klára 

Gimnázium 

Dramatista: 

Galgóczy 

Krisztina 

Milyen hatással 

van a diákokra a 

vetített film?  

 

Semmi információ 

Teljes film vetítése  

Szociodráma 

Videográfia 

Írásos vélemény 

 

Bevezetés: 

Séta 

Meséld el egy 

ismerősödnek, hogy 

mit láttál! Mit 

mondasz? Írd le! 

Fogalmak: 

elgondolkodta

tó, érdekes, 

összetartó 

közösség, 

együttélés 

 

Csoportok:  

1, A 

közösség, 

együttélés, 

összetartozás 

2, származás, 

előítélet 

3, anyagi 

előítélet 

4, a 

nehézségek 

ellenére 

tudnak 

Szoborállítás 

(1) 

címek:  

barátság, 

egyenlőség, 

testvériség! 

kéz a kézben 

megbízhatósá

g 

összetartozás 

 

Szoborállítá

s (2) 

címek: 

kiközösítés 

a kör 

közepén 

állok 

Saját címek: 

különbségek 

kiéleződése 

Hátrányos 

megkülönbö

ztetés, 

diszkriminá

ció  

  

 

Szoborállítá

s (3) 

címek: 

tornasor 

ranglétra 

társadalom 

Saját cím: 

kincs ami 

nincs 

 

Szoborállítá

s (4) 

„Ki vagy te? 

Kisgyerek, 

aki boldog 

És te? 

Én is, olyan 

gyerek, aki 

még nem 

érzi át 

annak a 

súlyát, hogy 

semmilyük 

sincs és 

boldogan él 

És közben 

lőnek 

egymásra? 

Hát igen” 
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boldogok 

lenni 

5, 

összetartozás 

vs. szégyen 

(Ellentétes 

nézőpontok, 

különbségek) 

Környezetele

mzés: 

A terem jó 

tágas és 

világos, sok 

az ablak, sok 

fény jön be 

kintről. A 

falakra több 

helyen festve 

van, bár elég 

eklektikus (pl. 

szimba fej 

mellett, sírós 

fej, máshol 

virágok). 

falak. 

Vetítés alatt kb. 

95% figyel. Az 

elején páran 

esznek-isznak, 

közben néha 

sutyorgás van és 

van egy-két 

ásítózó is. 

Tartalom leírása: 

Miről szól? 

migráns/bevándorló

/menekült (8), 

emberek (történetei) 

(7), 

szegények (3), ház- 

/lakótömb (7), 

különböző 

nemzetiségek (4), 

mindennapok/hogy 

élnek (8) 

 

 

 

  Pozícióváltá

s szobron 

belül  

Csatlakozás 

a szoborhoz 

(a 

szoborban 

szereplő 

egyik diák a 

saját (mély) 

problémájáb

an ragad, a 

szoborépítés 

zárása az ő 

rossz 

érzéseinek 

feloldása) 

 A 

boldogságot 

kifejező 

mozdulattal 

elevenítik 

meg a 

szobrot: 

mosoly 

2018.05.02. 

Harsányi 

János 

Közgazd. 

Szakgimnázi

uma és 

Szakközépisk

olája 

Dramatista: 

Galgóczy 

Krisztina 

 

Milyen hatással 

van a diákokra a 

vetített film?  

Teljes film 

vetítése, a 

vetítés előtt nem 

hangzik el a 

hatás méréséről 

semmi infó. 

Szociodráma 

Bevezetés: Séta 

Tapsra elhangzik 

egy helyszín, vegyél 

fel ott a helyszínen 

egy szerepet. 

Milyen érzéssel 

vagytok azon a 

helyszínen? 

TAPS, metró. 

Hétköznap délután 

3. Vegyél fel egy 

szerepet. 

TAPS piac, szombat 

délelőtt 

 

A következő 

helyszín az az 

itt és most 

Érzések 

felidézése 

Csoportok: 

1, 

Értelmetlensé

g, unalom 

2, 

Éhség/fáradts

ág 

3, Érdekesség 

4, 
Megterheltség
, fájdalom 
 

Szoborállítás 

(4) 

címek: 

Nem látják 

benne az 

élvezetet, 

ilyen senkik. 

Olyan, mintha 

egy tanár 

lennél 

Tényleg, és az 

unott diákok 

Matek óra 

Címek 

helycsere 

után: 

Keresztrefeszí

tés 

Turulmadár 

A fal 

Szoborállítá

s (3) 

címek: 

Összetartás 

Unalom 

Szerelem 

Testvériség 

Erősség 

bátorság 

az örök 

barátság 

férfiasság  

Szoborban 

levők által 

adott cím: 

Igazából mi 

olyan 

emberek 

vagyunk, 

akik néha 

Szoborállítá

s (1) 

címek:  

Matek óra 

Pofátlanság

nak van 

határa 

Büntetés 

Várakozás 

Összetartás 

Élettelen 

Kapcsolatbo

ntás 

Szoboraban 

levők: 

Nektek 

milyen? 

Rossz érzés. 

Azért rossz 

Szoborállítá

s  (2) 

címek: 

A 

hajléktalano

k 

A 

semmittelen

ek 

Élettelenek 

Nincstelen 

Hontalan 

Fáj valami 

Szenvedés 

Rossz 

kedvűség 

Kényelmetl

en a pad 

Ki tudna 
neki 
segíteni? 
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Az eredetiség 

Elefánt bébi 

Ki vagy te? 

 

 

 

így 

találkoznak 

egymással,  

Tehát ez a 

kapcsolódás 

mert 

semmilyen. 

 

 

 

Adó egy 
százaléka 
Adjatok 
nekem 
kaját! 
 
 
 

Környezetele

mzés: 

A terem – már 

amennyire 

látszódik – 

rendezett, 

színes fala 

pozitív érzést 

sugároz. 

Felszerelt, fali 

díszeket, 

akasztót 

láthatunk. 

 

 Taps 1: fáradtság 

(3), unalom, 

tömegiszony, bűz, 

bezártság, 

türelmetlenség (2), 

éhség, boldogság, 

utálat 

Taps 2. társalgás, jó 

kedv, boldogság, 

Friss áru, kaja, 

türelmetlenség, 

fáradtság, 

idegesség, éhség, 

szomjúság, csak a 

kaja, szétszórtság; 

izgatottság 

 

 

 

 

Elsőre 

elhangzott 

érzések: 

unalom (4) 

fejfájás (2) 

Érthetetlen 

Érthetetlenség 

érzés,  

nem értem, 

amit látok 

szomorúság 

fáradtság 

Érdekesség 

(2) 

Éhség (2) 

Hát bennem 

két érzés is 

volt, az 

unalom, de 

nem az, hogy 

a film maga, 

hanem az élet, 

amit ott élnek 

meg a 

Szomorúság 

(3) 

Szegénység 

Sajnálat 

Hiányérzet  

Helycsere, 

kipróbálhatják 

a választott 

pozíciót 

Szoborból és 

egyben a 

szituációból 

kérdéssel 

lehet kijönni: 

És mit 

szeretnétek? 

’Hát vele 

lenni, vagyis 

együtt lenni.” 

És mit kellene 

nektek ehhez 

tennetek: 

„Őt arrébb 

állítani” 

Milyen érzés 

ott ahol 

álltok? 

Lopós 

Idegesítő, 

hogy nem 

lehet látni. 

Milyen a 

falnak?  

Fura 

Nem rossz 

elválasztani 

minket? 

Nem látod, 

hogy mi van 

mögötted 

Erős, erősnek 

érzed magad 

Semmilyen 

Semleges 

 Mozdulj el, 

hogy neked 

kényelmese

bb legyen. 

Az egyik 

szobron 

kívüli diák 

visz ételt 

(igazit) 
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Kíváncsiság 

2018.05.02. 

Ferencvárosi 

Sport 

Általános 

Iskola és 

Gimnázium 

Dramatista: 

Galgóczy 

Krisztina 

 

Milyen hatással 

van a diákokra a 

vetített film?  

Teljes film 

vetítése, a 

vetítés előtt nem 

hangzik el a 

hatás méréséről 

semmi infó. 

Szociodráma 

Sétáljatok, mintha 

esne az eső és a 

kezetek tele van. 

Sétáljatok, 

duplázzátok a 

tempót és mindig 

két ember között 

menjetek el. 

Figyeljetek a 

testetekre, 

érkezzetek meg, 

idézd vissza a 

filmet, mi az első, 

ami eszetekbe jut 

róla. volt neked 

ebben a filmben az 

érdekes? Mi az, ami 

most foglalkoztat 

téged evvel a 

filmmel 

kapcsolatban? És 

próbáld meg ezt 

megfogalmazni egy-

két szóban. 

Csoportok: 

1, Napi problémák, 

sok afrikai, tettek-e 

azért, hogy 

megoldják 

2, ítélkezés, rassz, 

különböző identitás, 

életfelfogás 

Szoborállítás  

(1) 

Saját cím: 

társadalmi 

ranglétra 

Te ki vagy? 

„milliárdos, 

gazdag, 

megjelenítem 

a társadalmi 

kategóriákat” 

Te ki vagy? 

Szegény 

Szoborállítás 

(2) 

 

Te ki vagy? 

„én a migráns 

vagyok, a 18 

éves rapper” 

Te ki vagy? 

„én a filmbeli 

szereplőből 

vagyok, 

elítélem őket, 

nem 

vegyülök, 

elfordulok, de 

csak tőle” 

Te ki vagy? 

„belga, de 

nem ítélek el 

senkit, 

elvegyülök” 

 

 

   

Környezetele

mzés: 

átlagos 

osztályterem, 

nagy tér 

 Ítélkezés 

Rassz 

Identitás nagyon 

más 

Mindent megtettek- 

e azért, hogy jobb 

legyen nekik? 

Napi problémák 

Különböző 

életfelfogás 

 

Csatlakozás a 

szoborhoz 

Ki vagy? 

Összekötő, 

nem ítélem el 

őket, 

ugyanolyan 

embernek 

veszem őket 

Szerepcsere. 

Mivel sorban 

álltak, 

mindenki 

eggyel arrébb 

megy, majd 

ismét egyszer 

helyet 

váltanak. 

Csatlakozás a 

szoborhoz. 
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2018.05.20.  

Szent György 

Média és 

Informatikai 

Szakgimnázi

um 

Dramatista: 

Galgóczy 

Krisztina 

Milyen hatással 

van a diákokra a 

vetített film?  

Teljes film 

vetítése, a 

vetítés előtt nem 

hangzik el a 

hatás méréséről 

semmi infó. 

Szociodráma 

Séta,  

Figyeljetek befelé, 

idézzétek fel a 

filmet, amit láttatok. 

Mi az első kép, ami 

eszedbe jut belőle?  

Csoportok: 

1, épület 

2, játék 

 Szoborállítás  

(1) 

címek: 

Szendvics 

Hotdog 

Bezártság 

Te ki vagy? 

„én vagyok az 

emberi 

életforma” 

Te ki vagy? 

„Én vagyok a 

fal.” 

Te ki vagy? 

„Fal.” 

 

Szoborállítá

s  (2) 

Fegyveres 

jelenet  

Te ki vagy? 

„lelövöm a 

falat” 

 

  

Eredmény:  Az első képek:  

Az épületek 

Zűrzavar (2) 

Fegyveres játék 

képe 

Összetartozás 

Befogadás 

Nyitottság 

 A játékba 

nehezen álltak 

bele 

Csatlakozás 

a Fal 

csoporthoz 

integrálás a 

másik 

csoportba 

Helycsere 

rossz érzés  

szabadság 

 Zárókör: ha 

a játék nem 

lett volna, 

olyan 

katyvasz 

érzés lett 

volna a film 

megnézése 

után 

2018.05.20. 

Gundel 

Károly 

Vendéglátóip

ari és 

Idegenforgal

mi 

Szakképző 

Iskola 

Dramatista: 

Galgóczy 

Krisztina 

Környezettan

ulmány: 

Alapvetően 

rendezett a 

környezet. 

Milyen hatással 

van a diákokra a 

vetített film?  

Teljes film 

vetítése, a 

vetítés előtt nem 

hangzik el a 

hatás méréséről 

semmi infó. 

Szociodráma 

Séta  

Próbáld meg egy 

kicsit felidézni azt, 

amit láttál! Mi az 

első kép, ami 

beugrik? Keressetek 

egy párt és 

találjatok ki egy 

címet. 

1, Összetartás (2) 

2, Ha akarod, meg 

tudod oldani 

3, Befogadás 

4, Biztonság 

(védelmező) 

 

Szoborállítás 

(1) 

Címek: 

Migráció 

Te ki vagy: 

„aki leesnék” 

Te ki vagy? 

„aki 

visszatartja, a 

szerettei” 

 

Szoborállítás  

(2) 

Címek: 

Csak akarni 

kell 

Saját cím: 

Reggeli 

akaraterő 

Szoborállítá

s (3) 

Saját cím: 

Cigányok 

elveszik a 

helyem 

Címek: 

Befogadás 

Testvériség 

Kik 

vagytok: 

„egy csapat, 

teljesen 

mindegy, 

hogy 

milyen, 

csapat” 
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Frissen újított 

terem, ami jól 

felszerelt 

technikai 

készülékekkel 

van ellátva.  

Az, hogy 

végig maguk 

köré 

köpködték a 

szotyit kicsit 

focimeccs 

hangulatúvá 

varázsolta a 

termet. 

Némelyik 

beszólás, 

pedig 

ugyancsak 

közelítette a 

focimeccseke

n elhangzó 

évődések 

színvonalát. 

De, 

összesöpröget

tek maguk 

után. 

A vetítés alatt a 

hátsó sorokban 

élénk élet zajlik, 

a tanár csak a 

vetítés elején 

van bent, 

amikor kimegy 

érezhető a 

lazább hangulat, 

e miatt szétesik 

a társaság, de 

hamar 

fókuszálnak a 

filmre ismét. 

Néhány diák 

azonnal reagál 

mindenre, 

bármire, hol 

hangos 

nevetéssel, hol 

bekiabálással. 

Folyamatos a 

„hangos” 

visszajelzés 

majdhogynem 

végig. 

Az osztály 80%-

a volt aktív a 

feladatokban. 

 Helycsere: 

„És ha 

elszállok, mi 

lesz? (Már a 

pózban.) Hű, 

ez k.jó. Érzem 

a 

szabadságot.” 

Helycsere: 

szoborban 

levők 

cserélnek. 

Csatlakozás, 

helycsere: 

Mivel tudnál 

segíteni? 

Csatlakozás: 

„Tudod, 

amikor 

nincs 

barátod, de 

mégis van 

olyan, aki 

szóba áll 

veled.” 

 

  

2018.05.20  

BGSZC 

Szent István 

Közg. 

Szakgimnázi

uma és 

Kollégiuma 

Dramatista: 

Galgóczy 

Krisztina 

A szociodráma 

foglalkozás 

bevezetőjében 

szó esik arról, 

hogy arra 

vagyunk 

kíváncsiak, 

hogy hogyan 

hatott rájuk a 

film. 

Szociodráma 

Képzeletbeli utazás 

a film helyszínére és 

vissza. 

Melyik jelenet 

ragadta meg a 

figyelmeteket? 

Szoborállítás  

(1) 

Focis jelenetet  

Te ki vagy? 

labda  

Címek: 

 A labda 

 Autisták 

fociznak 

Szoborállítás  

(2)  

Esküvő 

 

Szoborállítá

s (3) 

Sültkrumpli 

evés 

  

Környezettan

ulmány: 

nem a saját 

termükben 

voltak, mert 

itt volt 

A médiából 

ismerős 

beszólások 

tarkították a 

filmvetítést, 

egy-egy 

 Helycsere 

Csatlakozás 

Labdaként 

veszélyeztetve 

érezte magát a  

Nem volt idő 

rá 

Nem volt 

idő rá 
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vetítéstechnik

a. nem 

releváns a 

terem 

berendezése. 

jelenetnél 

hangos nevetés, 

hátsó sor 

aktívan 

beszélget. 

Tanár végig 

bent van. 

Mindenki aktív 

a filmvetítés 

utáni 

feladatokban. 

cserében a 

diák 

 

 

2018.05.27  

BGSZC 

Szent István 

Közg. 

Szakgimnázi

uma és 

Kollégiuma 

Dramatista: 

Galgóczy 

Krisztina 

Ez egy 

lehetőség, hogy 

megnézhetjük, 

hogy mit is 

csináltunk 

múltkor. Nem 

ott folytatjuk, 

ahol abba 

hagytuk. Arra 

vagyunk 

kíváncsiak, 

hogy milyen 

hatással volt ez 

rátok. A 

szociodráma 

arra jó, hogy 

bármire 

ránézzünk egy 

más 

perspektívából. 

85% vesz részt 

a 

foglalkozásban, 

van, akinek 

menet közben el 

kell mennie. 

Szociodráma 

Képzeletbeli utazás- 

a múltkor történtek 

felidézése 

(cselekmények) 

 

  

Egy közös 

kép felépítése. 

Szék középen. 

Építőkocka 

lehet: 

szereplő, 

tárgy. 

Mi legyen ez? 

Banán 

Labda 

Sültkrumpli 

Lift 

Szavazás: 

banán 

 

    

Környezettan

ulmány: 

Ugyanaz a 

terem, ahol a 

filmvetítés is 

zajlott. 

  A banán egy 

lakó 

hűtőjében 

van, a 8. 

emeleten. 

„A banán 

szereti 

Abdult, mert 
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sosem eszi 

meg őt, ő 

szimbolizálja 

Afrikát.” 

Környezet:” 

belgák, akik 

nagyon távol 

vannak” „nem 

köszönnek, 

mert 

felsőbbrendűe

k” 

zimbabwei 

barát, ázsiai 

ismerős 

2018.06.08. 

KISKÉPZŐ, 

Képző- és 

Iparművészet

i 

Szakgimnázi

um és 

Kollégium 

Dramatista: 

Galgóczy 

Krisztina 

Milyen hatással 

van a 

középiskolásokr

a ez a film, 

milyen érzéseik, 

mik a 

gondolataik. 

Szociodráma 

séta 

véleményvonal  

Az egymáshoz 

közel levőkből 4 

csoport 

1 csoport az inkább 

tetszett 

2 csoport közelebb 

az inkább tetszett-

hez 

3 középen álltak 

(nem annyira 

tetszett 

4 nagyon nem 

tetszett 

Szoborállítás 

(4) 

Címek: 

Unalom 

Fáradtság 

Szenvedés 

Érdektelenség 

 

Szoborállítás 

(3) 

Miből van ez 

a szobor? 

Mi 

márványból 

vagyunk, ők 

pedig 

elefántcsontbó

l 

Címek: 

Fekete-fehér 

 

 

Szoborállítá

s (2) 

Címek: 

A lift 

Te ki vagy?  

„Egy új 

lakó” 

Szoborból 

valaki: 

„a 16-ra 

megy, a 

nagyon 

szegényekh

ez megy, 

úgy került 

ide, most 

kapta a 

lakást, 

bérlakás és 

segélyből 

él” 

Szoborállítá

s (1) 

Címek: 

Néger 

gyerekek 

rappelnek 

Ti kik 

vagytok: 

Rapperek 

 

 

Eredmény:  A véleményvonal 

gyakorlásához 

használt ellentétek: 

bubis víz-mentes 

téli szünet- nyári 

szünet 

Akciófilm - vígjáték 

Tetszett a film -nem 

tetszett a film 

 Mit lehetne 

mozdulatokba

n tenni azért, 

hogy ne 

legyen olyan 

kényelmetlen, 

ne legyen 

olyan feszült. 

Átrendezés  

A lift 

belsejében 

már áll egy 

másik lány, 

aki, amikor 

az „új lakó” 

bemegy, 

megöleli 

Helycsere 

szobron 

belül. 

„Szerintem 

úgy 

hatásosabb 

volt.” 
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2018.06.08. 

Közgazdaság

i 

Politechniku

m Alternatív 

Gimnázium 

Dramatista: 

Blaskó Ágnes 

Az a lényeg, 

hogy látatok 

valamit és mi 

jött át. 

Szociodráma 

Séta 

Miről szól ez a 

film? 

1, a házban élő 

emberekről, 

lakástámogatás  

2, párkapcsolatokról 

3, a lift 

4, szegénység 

 

 

Szoborállítás  

(2) 

Te mit 

csinálsz? 

Elutasítom 

Te ki vagy?  

„A régi 

szerető” 

Te ki vagy? 

„Aki most 

szereti” 

Te ki vagy? 

„a pénzéhes” 

Hogy 

viszonyultok 

egymáshoz? 

„mi össze 

vagyunk 

zárva, 

mindannyian 

szociális 

segélyt 

kaptunk, egy 

helyre raktak 

minket” 

 

 

Szoborállítás  

(1) 

Címek: 

Amikor végig 

megyek a 

nyugatin... 

A koldusok és 

a gazdag 

Névtelen 

projekt 3 

Saját címek: 

Segélykérés 

A szegénység 

Mit jelképez a 

szobor? 

„ 

kunyerálunk” 

„szükségünk 

van 

segítségre” 

„annyit 

tudunk 

egymásról, 

hogy 

mindenkinek 

pénz kell” 

Szoborállítá

s  (4) 

Címek: 

Öngyilkossá

g 

Depresszió 

Öngyilkossá

gi hajlamok 

Nyugatisok 

beállnak 

Nyomor 

Saját címek 

(inkább 

szoborbeli 

érzések): 

Szegény 

vagyok 

Elszartam 

az életem 

Fájdalom 

Hú, de szar 

nekem 

Miért élek? 

Miért én? 

Nekem már 

úgyis 

mindegy 

  

Eredmény:  Környék  

emberekről, akik ott 

élnek 

hogyan élnek  

szegény emberek 

háztömb  

milyen helyzetben 

vannak 

problémáikról  

párkapcsolat 

szegénység 

panelélet 

  „Szerintem 
a film arra 
világít rá, 
hogy így is 
lehet élni 
(bekiabálás: 
de hát 
pisztoly van 
a kezedben), 
jóóó, de ez 
csak egy 
szerep, na 
szóval, hogy 
így is lehet 
jól élni” 
Te, itt 
tudod-e 
hogy mi 
lesz veled? 
Mi a 
vágyad? 
 
„Fiú. hogy 
ne legyek 
olyan 
szegény 
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Ági: tudsz-e 
tenni, 
tudod-e 
hogy mit 
kell tenni 
érte? 
Fiú: nem 
tudok 
Ági: valaki 
(szoborból), 
aki tudná, 
hogy mit 
kell tenni, 
hogy jobb 
lehetne? 
Lány: jobb 
munkát 
szeretnék, 
ha lehetne  
Ági: de 
miért nem 
tudsz? 
Lány: mert 
nincs 
Fiú: hát 
mert nem 
vagy tanult 
Lány: ja, 
nem vagyok 
tanult” 
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Melléklet VI. 
Impact Assesment (az Act of Killing című film hatáselemzése) 
 
 
 

 
 
 

“THE FILM’’S INTENATIONAL 
REACH  IN FESTIVALS, 
SPECIAL  EVENTS AND WITH 
CULTURAL AND POLITICAL  PRESS 
AROUND THE GLOBE PRIOR TO 
BROADCAST HAS BEEN  
EXCEPRIONAL” 
PEER REVIEW COMMITTEE 

bRITDoC.oRg/ImpACT 

 
 
 
 
 

THE ACT 
of 
KILLING 
In a country where killers are celebrated 
as heroes, the filmmakers challenge 
unrepentant death squad leader Anwar 
Congo and his friends to dramatise their 
role in the Indonesian genocide. 

But their idea of being in a movie is not to 
provide testimony for a documentary: 
they want to be stars in their favourite 
film genres - gangster, western, musical. 
They write the scripts. They play 
themselves. And they play their victims. 

The hallucinatory result is a cinematic 
fever dream, an unsettling journey deep 
into the imaginations of mass murderers 
and the shockingly banal regime of 
corruption and impunity they inhabit. 

 

WHATTHE CRITICS SAID 
“audacious, horrifying, boldly experimental 
plunge into the mindset of murderers and the 
culture of impunity” Washington Post 

“every frame is astonishing” The Guardian 

“surreal, disturbing, timeless...could well 
change how you view the documentary 
form” LA Times 



2 

 

 

WHO SAW  IT 
 
 

“I HAVE AlWAYS WONDERED 
WHY I WAS FORCED TO BE 
TERRIFIED 
DISCUSSING COMMUNISTS. 
WHEN I GREW UP THEN I 
LEARNED  IT WAS 
All A POlITICAl COVER UP. 
THERE IS SO LITTLE 
INFORMATION ABOUT 
THOSE  ERA (1965-1966), NOT 
ENOUGH FOR 
INDONESIANS TO 
STUDY.” 
INDONESIAN VIEWER 

100 

1000 
21 

 
21 

 
 

29 
1.3m 

350k 

6.6k 
22k 

FESTIVALS 
in 57 countries 

Premiered at Toronto International Film Festival 2012 

 
COMMUNITY SCREEININGS 
in 118 cities 

 
CINEMA 
Released in 21 countries in Europe, Asia, US and Latin 
America. 29 screens so far in the US. 

1 Nov 2012, Indonesia premiere 

10 Dec 2012, Indonesia release 

 
TELEVISION 
Presold to 21 countries in Europe, 
Asia, US and Latin America 

A documentary ‘Indonesian Killing Fields’ was produced 
by Al Jazeera Asia TV for the Indonesian market 

 
DVD 
To be released Autumn 2013 

 
AWARDS AND PRIZES 
including 5 Audience Awards, 4 Best Film Awards 

 
ONLINE TRAIlER 
1,321,665 views 

 
WEBSITE 
www.TheActofKilling.com 
352,418 unique visits 

 
EMAIL LIST 
6653 views 

 
SOCIAL NETWORKING SITES 
8235 Facebook Likes 

10,372 members signed up to Jagal’s 
Facebook page (Indonesian version) 
3935 Twitter followers @TheActofKilling 

T HE  f Il m  
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THE CAMPAIGNERS 
The outreach team in Indonesia is run by a  group 
of seasoned human rights activists, journalists, 
freedom of expression advocates, and 
filmmakers working in collaboration with the 
Danish production company, Final Cut for Real, 
under the auspices of Partisipasi Indonesia. 

 
CAMPAIGN AIMS 
The team hoped to catalyse a fundamental 
change in how the 1965-66 genocide is 
understood in Indonesia  and internationally, 
exposing how the present day climate of 
impunity and corruption is built on the 
celebration of mass murder by victorious 
perpetrators. In Indonesia, the 
killers won and have, along with their protégés, 
been in power ever since. They built and 
maintain a regime of fear and corruption by 
celebrating genocide as something heroic. 
The film sought to expose this regime and 
help a reappraisal of the 1965-66 atrocities. 

The campaign aimed to generate a nationwide 
critical discussion about how this terrifying past 
lives on in the present in order to energise 

HOW THE CAMPAIGN WORKED 
In InDonESIA 

Political censorship prevents the distribution 
of The Act of Killing in commercial cinemas in 
Indonesia; a film has to be submitted 
formally to the censors before it can be legally 
distributed in a cinema. If the film is banned, it 
becomes a crime even to own a copy of the 
film, as well as screen it. That, in turn, would 
be an excuse for the military or the paramilitary 
group to physically attack screenings. 

To avoid this scenario, the team held invitation 
only screenings throughout Autumn 2012 at the 
National Human Rights Commission for the 
editors and publishers of Indonesia’s main news 
outlets, leading filmmakers, historians, human 
rights advocates, survivors organizations, writers 
and educators. Without exception, viewers 
were profoundly moved by the film. Having 
convened this network, the team are encouraging 
screenings for its constituent organisations and 
networks, providing DVDs and guidance about  
how to screen the film safely in closed settings. 

On International Human Rights Day, 10th 

December 2012, leaders of Indonesia’s 

Indonesian efforts to demand 
an official apology, a truth 
commission, a reconciliation 
process, and an end to 
impunity, corruption and 
the use of gangsters in 
business and in politics. 

THE TEAM HOPED TO 
CATALYSE A FUNDAMENTAL 
CHANGE  IN HOW THE 1965-66 
GENOCIDE IS UNDERSTOOD 
IN INDONESIA AND 
INTERNATIONALLY 

civil society held 50 screenings in  
30 cities. Most screenings were by 
invitation, but ranged from 30 to 600 
attendees. Some organisers decided 
to do this public in a gesture intended 
to signal that Indonesia is no longer 
a military dictatorship. Luckily, all 
screenings passed without incident, 

THE 
CAmpAIgn  
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although the police forced organisers to 
cancel one in Central Java and paramilitaries 
tried to stop another - but were persuaded 

by the organisers to allow it to go ahead. 

OUTSIDE INDONESIA 

The film has screened to critical acclaim 
all across the world. While still relatively 
early in its distribution cycle the following is a 
small demonstration of how the film has 
sparked debate which is culturally specific 

regarding the genocide in Armenia. 

Yingde village near Guangzhou, in China, 
comprising Chinese-Indonesian  refugees from 
1965, will screen the film after its Beijing Film 
Festival premieres in Spring  2014. Beijing had 
initially rejected the film for political reasons 
but subsequently accepted it because of its 
international prominence. 

In the US the “Say Sorry for 65” petition 

– intended to exert 

to other locations outside Indonesia: 

After the festiVal in Istanbul, the festiVal 
organizers took the film on a tour of Turkish 
Kurdistan, Armenia and eVen Jenin and 
Ramallah and the West Bank. The film created 
much debate amongst the Turkish audience 

international pressure 
on a President who 
cares about his 
international reputation 
– has been launched in 
conjunction with the 
theatrical release. 

 

 
 
 

KEY WORD MENTIONS 
ONLINE 
(TWITTER) 

 

 

12k tweets 

 

 

10k 
 
 

5k 
 
 
 

 
jul 12 nATIonAl 
HumAn RIgHTS 
CommISSIon 
REpoRT 

 
SEp 12 
pREmIERE ToRonTo 
InTERnATIonAl fIlm 
fESTIvAl 

 
Aug 13 

InDonESIAn 
InDEpEnDEnCE 

DAy 

KEY • “THE ACT OF KILLING” (TWITTER) • “INDONESIAN KILLING / INDONESIAN DEATH SQUAD” (TWITTER) 

“The Act of Killing may be the most 

compelling documentary you ever see” 

THE 
CAmpAIgn  
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SCREEnIngS 
Not usually considered a measure of impact 
in and of itself, the political circumstances 
of Indonesia lend special relevance to the 
Indonesian screenings 

to screen the film openly from that date - a 
significant step forward. The Indonesian 
rights to the film have been given formally to 
the people of Indonesia and on that date the 
film was geoblocked for free download 

the team has managed 
to facilitate and 
support. The team’s 
main contribution 
in building partners’ 
capacity has been to 
support development 
of a distribution 
model generating 
maximum discussion, 
without physical 

violence, around issues 

THETEAm’S mAIn ConTRIbuTIon In 
buIlDIng pARTnERS’ CApACITy HAS bEEn 
To SuppoRT THE DEvElopmEnT of A 
DISTRIbuTIon moDEl THAT gEnERATES A 
mAxImum AmounT of DISCuSSIon, 
WITHouT pHySICAl vIolEnCE, ARounD 
ISSuES pREvIouSly ConSIDERED Too 
SEnSITIvE To DISCuSS publICly 

across the country. 

The willingness to hold 
public screenings is a 
result of the high level of 
support for the film 
among tastemakers in 
Indonesia (filmmakers, 
celebrities, writers, 
educators, etc.), JRX, for 
example, the songwriter/ 
drummer of the Bali punk 
band Superman Is Dead, 

previously considered too sensitive to 
discuss publicly. Venues have included: 

• A remote jungle, where locals 
gathered around a tube television 

• Jakarta’s largest multiplex which was 
packed to capacity, despite the entire 
neighbourhood being flooded and without 
power (the cinema used a generator) 

• University lecture halls so full that some of 
the 700 guests stood in the aisles 

• The site of a mass grave, where children of 
victims and perpetrators gathered together 
to watch the film and where, as a result of 
the screening, survivors are now able to pray 
without fear of attack by the perpetrators’ 
children 

It is difficult to track the exact number of 
screenings in Indonesia. In the sample period 
from May to August 2013 alone, 1,096 DVDs 
were sent out to 118 cities in 29 of Indonesia’s 
33 provinces. People receiving DVDs have often 
held several screenings, however, 
and individuals and organisations hosting 
screenings between December 2012 and 
April 2013 are likely to have done the same. 

Since August 2013 there has been a movement 
in Indonesia calling for public  screenings of the 
film. There were 45 publicly announced 
screenings on 17 August (the anniversary 
of Indonesian Independence Day, 1945) in 
various cities in Indonesia. September 30th 
is the anniversary of the start of the 1965-66 

atrocities in Indonesia and there is a campaign 

re-tweeted the news about the free download 
to his 250,000 followers: @JRX_SID. 

 

CHAngE In DISCouRSE 
The most important indicator of change 
resulting from the film will be an analysis of 
how the 1965-66 genocide is reexamined 
via the discourse around these events. 

A special edition of Indonesia’s premier 
newsmagazine, Tempo, praising the film 
as “the most important work in any 
medium ever produced about our nation,” 
exemplifies how this is being achieved. 

When the film premiered at the Toronto Film 
Festival it became a major news story in 
Indonesia. The press started to report on the 
film despite neither having seen it or 
interviewed the director. The team realised 
the press needed to see the film as quickly 
as possible and, immediately after Toronto, 
held screenings at the National Human 
Rights Commission for Indonesia’s leading 
journalists, including the editors of Tempo. 

One of the editors then screened the film 
for the entire editorial team at the Tempo 
office. Tempo decided it would break its 
silence on the genocide and amass its own 
fresh evidence. The magazine sent a team 
of 47 journalists, 4 project managers, 12 
editors, 3 researchers, 2 photo researchers, 
3 translators around the country looking 
to find other perpetrators who would talk 
about their crimes. This resulted in 75 pages 

CAmpAIgn  ImpACT &  
ACHIEvEmEnTS  
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of killers’ testimony from around the country, 
published alongside coverage of the film itself, and 
is unprecedented in the history of Indonesian 
journalism. Until now, Indonesia’s national media 
has tended either to not discuss the massacres or 
refer to them as something positive. As of 
February 2013 there were over 600 new Indonesian 
press articles reexamining the genocide. 

Tempo won the Yap Thiam Hien human rights 
award for this investigation. In the award 
committee’s decision, the judges praise Tempo 
Magazine’s special edition about the 1965 killings 

and The Act of Killing film as a prime example 
of human rights struggle through journalism. 

So far there are indications that inside Indonesia, 
the rise in awareness has been so extensive 
that perpetrators and 

websites were mysteriously blocked inside 
Indonesia. This immediately made further headlines 
in Indonesian media. An online petition was started 
demanding an explanation from the Minister of 
Information but none was forthcoming. 

For many years Indonesian children have been made 
to watch the 4 hour government propaganda film, 
The Treachery of the Indonesian Communist Party, 
every year in school. The film is an account of the 
gruesome torture and murder of seven generals by 
communists. While the story has never been 
completely discredited by historians, it remains 
the popular and official justification of the 
“extermination” of the communists from 1965- 66 
onwards. The story still being a key part of the 
history curriculum, there was a need to redress the 
balance and sample surveys showed 51% of 

their collaborators can no 
longer can boast about 
what they’ve done. Stanley 
Prasetyo, Indonesian 
National Human Rights 
Commissioner, said 
at a workshop held at 
the Movies That Matter 
Festival in the Netherlands, 
“Because of The Act of 
Killing, killers in Indonesia 
no longer boast about 
what they did, because 
they know the society 

“THE govERnmEnT SHoulD lET 
THE pEoplE WATCH THIS movIE 
opEnly AnD lET THE pEoplE AnD 
THE govERnmEnT gRoW up… 
THERE SHoulD bE fREEDom of 
SpEECH, opEn up knoWlEDgE, 
lEARn AnD noT lET THE TERRIblE 
THIngS lIkE 1965-1966 
HAppEnED AgAIn. “ 

respondents felt that they had learnt 
something new about history, for 
example “the killings were organized 
and not spontaneous” and ”we’ve 
been brainwashed since childhood by 
dishonest history lessons”. 

“From the lessons in school I only 
remember that they [the communists] 
killed and oppressed people, that’s 
it,” said 23 year-old graduate student 
Frederika Dapamanis after watching 
the movie. “I was sad and ashamed.” 

will no longer accept it as heroic. This is a 
significant step in the fight against impunity, and 
means perpetrators themselves can no longer lie 
to themselves about what they’ve done in the 
same way. It also means survivors no longer 
must listen to the intimidating boasting of the 
perpetrators who live around them.” 

Franz Magnus Suseno, a leading Indonesian 
religious leader, philosopher and theologian 
has, historically, justified the genocide. After 
watching the film, he was moved to write an 
editorial in Indonesia’s leading newspaper, 
Kompas, condemning the genocide as a crime 
against humanity and saying the film should 
be mandatory viewing for all Indonesians. 
This stance made news in Indonesia and 
went viral on Facebook and Twitter. 

Amid this flurry of press coverage, The Act of 
Killing and Jagal Film (Indonesian version) 

polITICAl CHAngE 
The team collaborated especially closely with 
National Human Rights Commissioner Stanley 
Prasetyo, delivering rushes and transcripts 
and helping to arrange interviews with the 
film’s subjects, characters or informants, so 
the Commission could gather further evidence 
building on the filmmakers’ material. 

The film’s footage and the additional transcripts 
provided most of the evidence for the North 
Sumatra section of the report, including some of 
the most crucial evidence linking the military to 
civilian death squads. (The perpetrator- focused 
testimony proved definitive in this regard) The 

team also gave the Commissioner Embun 
Berdarah/Dew of Blood, a book written by a 
perpetrator which detailed who, when, where, and 
how their victims were they killed. 

In July 2012, the commission published an 850 

CAmpAIgn  ImpACT & 
ACHIEvEmEnTS  



8 

 

 

page report documenting and  condemning the 
genocide as a crime against humanity and 
recommending a truth and reconciliation 
process. Unfortunately being independent 
of government it has no political power and 
the Attorney General rejected its report on 

grounds of insufficient evidence. Djoko Suyanto, 

Coordinating Minsiter for Legal, Political and 
Security Affairs said “The killings were 
justified because Indonesia would not be what it 
is today if the killings hadn’t taken place.” 

A ground level intimidatory climate continues to 
be in evidence, with Pancasila, a paramilitary 
group featured in the film, beating up a 
newspaper editor in the presence of police for 
refusing to retract the headline “World Condems 
Pancasila Youth’, published in response to the 
film. 500 members of the group surrounded the 
newspaper office demanding that the editor print 
an apology and the police ordered the editor to 
come out to “negotiate”. A general 
manager appeared and was immediately mobbed 
by Pancasila Youth members. He was punched 
repeatedly in the face, suffered bruises as a result. 
The police sheltered him from further attacks but 
did not arrest any of the perpetrators. 

Three months later, however, after condemnation in 
the media, 50 members of Pancasilia Youth 
attended a screening which they then discussed, 
leaving peacefully - a major step forward. 

President Sukarno’s daughter also saw the 
film at London’s ICA and has since requested 
further copies of the film for her mother 
(Sukarno’s wife, the Japanese celebrity 
Dewi Sukarno), and her sister, Megawati 
Soekarnoputri, the 5th president of Indonesia. 
Dewi is intending to support the significant 
Japanese premiere at Yamagata by attending. 

Finally, we must not forget the impact on an 
individual level. Anwar – one of the boastful 
perpetrators – was very moved by the film, 
describing it as the film he knew he was 
making, and that he wanted to make. He 
said he would remain loyal to the film and he 
has been in the months since its release. 

CAmpAIgn pARTnERS 
• Komnas HAM (Indonesian National 

Commission of Human Rights) has hosted 
screenings for high profile Indonesians, 
including the leading publishers, editors, and 
producers of Indonesia’s news media. 

• A professional teacher association 

• KontraS (The Commission for The Dissapeared and 
Victims of Violence), both its national headquarters 
and its many regional branches 

• LBH (Legal Aid Foundation) 

• AJI (Alliance of Independent Journalists), both 
in its headquarters and its regional branches in 
Jakarta, Bandung (West Java), Medan (North 
Sumatera), Padang (West Sumatera), and 
Gorontalo (North Sulawesi) 

• Student associations and lecturers in Indonesian 
universities (Universitas Indonesia, Institute 
Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, 
Institut Seni Indonesia, Universitas Sanata Dharma, 
Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta) and 
many more universities which have screened the 
film 

• Serikat Tani Jambi (Farmers Union of 
Jambi) in Mekar Jaya village, Jambi 

• Labor unions in Indonesia, Hong Kong and 
Malaysia (guest workers’ unions), 
including Forum Buruh Lintas Pabrik (Inter- Factories 
Labor Union) and Serikat Buruh Transportasi 
Perjuangan Indonesia (Indonesian Transportation 
Labour Union) in Jakarta, Hong Kong Indonesian 
Migrant Workers’ Association, Sekber Buruh (Labour 
Joint Secretariate) 

and the SEBUMI (Street Singers Union) 

• Survivors Communities. All the major survivors 
organizations are partners, but one of them, 
YPKP 65 (headed by Bedjo Untung), has 
held screenings for survivor families in 84 
different cities and towns across Indonesia 

• Organisations of Indonesian exiles in 
Sweden, the Netherlands and Germany 

CAmpAIgn  ImpACT & 
ACHIEvEmEnTS  
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The Act of Killing is a rare example of a film that 
both works to expose a political injustice and 
has also been lauded for its cinematic 
inventiveness.  This critical acclaim has given 
the 1965 Indonesian genocide a new audience 
both inside and outside the country. The goals 
are ambitious and the team are 

clear that the film itself can only hope to 
contribute to larger conversations that might 
make an apology, or truth and reconciliation 
commission possible. However it is already – 
in a few short months – changing Indonesians’ 
understanding of their recent history. 

 

“THE fACTTHE pARTnERS In InDonESIAWEREWIllIng To ConTRIbuTE 
In SpITE of THE polITICAl RISk IS A CREDIT To boTHTHE pARTnERS AnD 
THETEAm In mAkIng IT WoRk” 
pEER REvIEW CommITTEE 

ConCluSIon  
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TEAm bIogRApHy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECToR AnD Co-pRoDuCER 
Born 1974, Texas, USA. JOSHUA 

OPPENHEIMER  has  worked  for  over  a 
decade  with  militias,  death  squads  and 
their  victims  to  explore  the  relationship 
between  political  violence  and  the  public 
imagination.   Educated   at   Harvard   and 
Central  St  Martins,  London,  his  award- 
winning  films  include  The  Globalization 
Tapes  (2003,   co-directed   with   Christine 
Cynn), The Entire History Of The Louisiana 
Purchase (1998,  Gold  Hugo,  Chicago  Film 
Festival,  Telluride   Film   Festival),   These 
Places We’Ve Learned To Call Home (1996, Gold  
Spire,  San  Francisco  Film  Festival) and 
numerous shorts.  For The Act of Killing 
Oppenheimer moved to Indonesia in 2004, 
learning   the   language   and   immersing 
himself in the culture. 

pRoDuCER 
SIGNE   BYRGE   SøRENSEN    has    been a 
producer for 15 years. She began in SPOR 
Media in 1998, moved to Final Cut 
Productions ApS in 2004 and  founded 
Final Cut for Real ApS in 2009 where she is 
CEO. Her focus is on documentaries, and 
she has, besides several productions in 
Denmark and Sweden, produced 
documentaries in South Africa, Zimbabwe, 
Senegal, Thailand, and Argentina. Signe 
holds a MA degree in International 
Development Studies and Communication 
Studies from Roskilde University, 
Denmark. Besides The Act of Killing, Signe 
Byrge Sorenson’s most recent films include 

The Human Scale and the co-productions 
The Pirate Bay - Away from the Keyboard, 
Gulabi Gang and Char - No Man’s Island. 

 
 

 

Co-DIRECToR 
“ANONYMOUS”  is  the  collective  name for 
the team  of  over  60  Indonesians  who 
worked on the film, some of them 
continuously for eight years. They risked 
their lives and their families’ safety knowing 
that they would not be able to put their 
names on the film unless  there  is some real 
political change in Indonesia. Currently they 
are not able to tour and present this film in 
Indonesia. 

Co-DIRECToR 
CHRISTINE CYNN has been directing 
documentary and experimental films for the 
past 14 years. For  the last decade,  she   has   
been   developing   new    ways to document 
the human imagination. Educated at Harvard, 
and  the  recipient of a  Fulbright  Scholarship  

to  Uganda, she co-directed The 
Globalization Tapes (2003) with Joshua 
Oppenheimer. She has written screenplays for 
FilmFour  and  was a founding member of the 
Vision Machine Film Project in London. 
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AWARDS & pRIZES 
 

Winner, Panorama Audience Award, Berlin Film Festival 2013 

Winner, Prize of the Ecumenical Jury, Berlin Film Festival 2013 

Winner, Prize of the SIYAD jury, !F Istanbul 2013 (Turkish Film Critics’ Association) 

Winner, Best Feature Documentary, Danish Film Academy 2013 

Winner, Audience Award, FICUNAM, Mexico 2013 

Winner, Movies that Matter Award, ZagrebDox, 2013 

Winner, Best Film, One World, Prague 2013 

Winner, Gilda Vieira de Mello Prize, Geneva International Human Rights Film Festival 2013 

Winner, Special Prize 2013 (Sær-Bodil), Danish Film Critics Association 

Winner, Grand Prize, Festival de Cinéma Valenciennes 2013 

Winner, Special Mention, Critic’s Jury, Festival de Cinéma Valenciennes 2013 Winner, 

Amnesty International Award, IndieLisboa 2013 

Winner, Grand Prix for Best Film, BelDocs 2013 

Winner, First Prize of the Jury, DocumentaMadrid 2013 

Winner, Audience Award, DocumentaMadrid 2013 

Winner, Audience Award, Planete + Doc Warsaw 2013 

Winner, Grand Prix of Lower Silesia, Planete + Doc 2013 

Winner, Best Film Award (Grand Prize), DocsBarcelona 2013 

Winner, Grand Prize, Sheffield Doc/Fest 2013 

Winner, Grand Prize, Biografilm Festival Italy 2013 

Winner, Grand Prize, Grimstad Short and Documentary Film Festival 2013 

Winner, Basil Wright Prize, Royal Anthropological Institute Film Festival 2013 

Winner, Aung San Suu Kyi Award for Best Documentary, Human 
Rights, Human Dignity Int. Film Festival Myanmar 

Winner, Audience Award, Sheffield Doc/Fest 2013 

Winner, The Stanley Kubrick Award for Bold and Innovative 
Filmmaking, Traverse City Film Festival 2013 

Winner, Documentary Grand Prix, Batumi International Art Film Festival 2013 

Winner, Best Nordic Documentary Award, Nordisk Panorama 2013 

Winner, Critic’s Prize, St Petersburg Message to Man Film Festival 2013 
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