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Örömmel köszöntöm a Savaria Filmszemle közönségét és 

szervezőit. A világjárvány okozta hosszú bezártság után 

felszabadító érzés, hogy újra nagyvásznon és közösségben 

élhetjük át a mozizás élményét. Köszönettel tartozunk 

minden szervezőnek, akik a nehéz időszakban kitartottak és 

munkájuk eredményeként izgalmas filmélmények és 

beszélgetések várnak ránk az Agora Savaria Filmszínházban 

és a TIT Vas Megyei Egyesületének Székházában.

A Nemzeti Filmintézet célja a fesztiválok támogatásával 

továbbra is az, hogy a hazai filmes közösségnek megjelené-

si terepet biztosítson. Lehetőséget, hogy a nemzet kultúrá-

ját bemutatva adjanak az érdeklődőknek választ a társadal-

mat körülvevő valóságot illető kérdésekre.

A Kárpát-medence kulturális értékeit bemutató gazdag 

filmkínálatban bővelkedő Savaria Filmszemlén mindenki 

megtalálhatja a számára izgalmas témákat és műfajokat.

A mozgóképeknek fontos szerepük, küldetésük van! 

Megfogalmazni a korszakosságot biztosító közös szemléle-

tet, axiómákat bemutatni, és ha kell, évezredeket sűríteni 

néhány percbe.

Élményekben gazdag tartalmas szórakozást kívánok

a programokhoz!

A film, mint a XXI. század világnyelve szinte minden nap 

jelen van az életünkben. És mi is jelen vagyunk egy kicsit 

minden filmben. Mert a film hol nevel, hol oktat, hol pedig 

válaszol a feltett, vagy a fel sem tett kérdéseinkre. 

Szórakoztat, büszkévé tesz bennünket, vagy megrettent és 

elgondolkodtat. Bemutatja elődein életét, nemzetünk 

történetét. A valóságot, vagy kitalált, de mégis valósnak 

tűnő sorsokat. Legyen akár egy perces, vagy akár két órás, 

ott vagyunk minden pillanatában. Néha mintha rólunk 

szólna. Ha nem lenne, sosem ismételnénk át történelmi 

ismereteinket. Pedig arra időnként nagy szükségünk van!

Az alkotók kifejezési eszközeként már ismert témákat tár 

elénk új köntösben, új információkkal kiegészítve. Sosem 

ismétli magát, talán ezért is kápráztat el bennünket újra és 

újra.

A Savaria Filmszemle a Kárpát-medence alkotóinak 

meglátásait, nemzeti értékeinket, különös gondol- 

kodásunkat gyűjti össze évről-évre. Immár a kilencedik 

alkalommal. Jó látni a visszatérőket, az új arcokat, és a sok 

tehetséges fiatal munkáit! Az Agora Savaria Filmszínházban 

ingyenesen tekinthetők meg a nevezett munkák, a fesztivált 

kísérő Művészet – Média – Marketing konferenciának a TIT 

Vas Megyei Egyesülete ad otthont, míg a filmes alkotók, 

fesztiválszervezők találkozójának a Berzsenyi Dániel 

Megyei Könyvtár. A filmek a Fő téri kávézókban is 

megtekinthetők, ahol közönség szavazataikat is leadhatják!

Sok hasznos élményt, kellemes időtöltést kívánok!
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Káel Csaba
Magyar mozgóképipar
fejlesztéséért felelős
kormánybiztos, a Nemzeti
Filmintézet elnöke

Lovass Tibor
a Savaria Filmakadémia
Egyesület elnöke
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13:00 Megnyitó  •  Jávor Pál terem

13:32
13:57
14:49
15:42
16:19
17:11
18:02
18:13
19:07
20:02
20:44
21:35
22:05

A kövek nem hazudnak - A kőfaragó - Zajti Balázs, Zajti Ferenc, Zajti Gábor
A Kármel hegye a szomszédban van - Tóth Marcsi
A magyarság keleti őrszeme - az utolsó székely berukkolás - Pataky Csaba, Pál Tamás, Nyeste Péter
Vajdasági Triptichon - örökségünk - Lavro Ferenc, Lavro-Gazdag Olga, Szarapka Szabolcs
Csendhez szokott szív - Úton Eperjes Károllyal - Törcsi Levente, Kovács Levente
A Wettstein-napló - Mezősi-Nagy Mariann, Mezősi Tamás, Suhanesz Péter
Kegyelmes angyal - Szremkó Bettina
Ecsetvonások, székelyesen - Zsigmond Attila, Bajna György
A Kocsis bicska születése - Kocsis Ferenc Károly
Zöld album - az első ének-zenei osztály története - Patkós László, Nagy Zoé, Hodován Milán, Varga Kata
Szikla - Lángok ölelésében - Rozgonyi Ádám, Sándor György
Kócos Bt. - Kocsányi András
Vetítés vége

13:30 Versenyfilmek vetítése  •  Jávor Pál terem

09:02
09:41
09:49
10:41
11:35
12:27
12:54
13:01
13:18
13:30

Ahol mégsem kolbászból van a kerítés - Bácskai Gabriella
Még emlékszem - Chilton Flóra
Lélekvonalak - Kókay Krisztina művészete - Konecsny Emőke, Kocsis Tibor
A birtok nem a tiéd...! - Utazás nagykárolyi gróf Károlyi Lászlóval - Bicskei Éva
A szocializmus hátsó bejárata - Csibi László
Barátok a Barát-Dűlőben - Czigóth Sándor
Élet/Út - Farkas Péter
Az apám utolsó üzenete - Benda Iván, Novobáczky Sándor, Zajti Balázs
Luca - Nagy Imre, Nagy István, Nagy László, Nagy András
Ebédszünet

09:00 Versenyfilmek vetítése  •  Jávor Pál terem

2022. május 11. szerda

2022. május 12. csütörtök

Filmes programok, vetítések
az Agora-Savaria Filmszínházban
(Szombathely, Mártírok tere 1.)
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14:32
15:26
15:36
17:05
17:59
18:52
19:06
19:59
20:09
21:00
21:15
21:44
22:00

A népzene szolgálatában - In memoriam Ág Tibor 1928-2013 - T. Nagy Imre, Nagy István, Ifj. Nagy Imre
Vadváltó - Farkas Péter
Sírjuk felett száz virág - Bubryák István, Szél Zsolt, Krizsán Szilárd, Násztor Róbert
Baksatanya - Pál Melinda, Jakab Ervin, Demeter Levente, Fancsali Levente
Aranyszőnyeg - A gernyeszegi Teleki-ház feltámadása - Margittai Gábor, Major Anita
A tökéletes árnyalat - Ganzer Olivér, Ganzer Balázs
Mi svábok, mindig jó magyarok voltunk - László Gábor
Orrvérzésig - Berecz Márton
Egy ház egy gondolat - Makovecz Makója nyomában - Kisistók T., Vigh V. M., Baráth R., Borka P., Rácz R., Miklós A.
The Pattern - Bogyó Péter
Részekből egészet - Szigeti Éva, Pusztai Bálint, Miklós András
A csókai uradalom - Bolyai Filmműhely, Zenta
Vetítés vége

14:30 Versenyfilmek vetítése  •  Jávor Pál terem

09:02
09:20
10:13
10:38
11:31
11:51
12:00
12:05

Ninive - Babits Mihály Jónás könyve című műve alapján - Katona Zsuzsa
Sissi zsiráfjától a biodómig - A Fővárosi Állat- és Növénykert első 100 éve - Kocsis T., Drexler Sz., Bán-Horváth A.
A szeceszió édenkertje - Bolyai Filmműhely
A székely Atlantisz - Bözödújfalu emlékére - Buda János, Berta Enikő
Vajdasági Triptichon - elmélkedés emberekről és tájról - Lavro Ferenc, Lavro-Gazdag Olga, Szarapka Szabolcs
In the upper room - Gratzer Alexander
Nyugvó köd - Fábián Nikoletta
Vetítés vége

09:00 Versenyfilmek vetítése  •  Jávor Pál terem

16:00 Díjkiosztó gála, Hildebrand István teremavató és Életműdíj átadás  •  Nagyterem

17:00 Közönségtalálkozó Muhi András Pires rendezővel és Szilágyi Áron háromszoros
olimpiai bajnokkal  •  Hildebrand István terem

18:00 Egy mindenkiért című film vetítése  •  Hildebrand István terem

19:30 Psyché című film vetítése (operatőr: Hildebrand István)  •  Jávor Pál terem

2022. május 12. csütörtök

2022. május 13. péntek
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10:00

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

13:00

13:30

14:00

14:30

Megnyitó (Kollarik Tamás és Lovass Tibor)

Morvay Szabolcs és Kuglics Gábor: Filmklubok Magyarországon - A filmklubhálózat és technikai feltételeinek,

fejlesztési igényeinek felmérése a közösségi színterek és közművelődési intézmények vonatkozásában

Erdélyi Krisztina: Veszprém - Balaton 2023

Oszkó-Jakab Natália: Fesztiválszervezés folyamata a Művészetek Völgye fesztivál példáján

Kiss Domonkos Márk: Déryné Program – Színház mindenkinek!

Ebédszünet

Wesselényi-Garay Andor: Bitekre szabdalva - A kultúraközvetítés új stratégiái az inter- és posztCOVID időszakban

Dér Csaba Dezső és Zrinyi Ivett: Virtuális világ a kulturális közösségszervezésben

Lukácsy György: Újraéledő egyetemi filmklubhálózat

Takó Sándor: Bestsellerből sikerfilm? Képregényből blockbuster? A filmadaptációk szerzői jogi kérdései

2022. május 12. csütörtök

Konferencia-előadások a Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztő Egyesület székházában
(Szombathely, Kőszegi u. 2.)

10:00

10:30

11:00

11:30

Bordács Andrea: Szimultán képkezelés

Kovács István: Marketing-kommunikációs folyamatok a Vasvár Népfőiskola gyakorlatában

Csúri Ákos: A folklór, mint a közösségépítés és a fesztiválhangulat aggregátora

Petri Zsolt: A magyar animáció oktatás strukturális változásai és fejlődési irányai

2022. május 13. péntek

Művészet - Média - Marketing
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A vasi és regionális filmszemlék közönség-
találkozóval egybekötött bemutatkozása
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
(Szombathely, Dr. Antall József tér 1.)

Résztvevők:
Boros Ferenc független filmes, a Máskép(p) helytörténeti fotó- és filmpályázat szervezője

Fábián Gábor elnök, Magyar Speciális Mozgókép Egyesület

Horváth Zoltán független filmes, az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője

Meskó Krisztián alapító főszervező, Vas-Film - Vas megyei Függetlenfilm Fesztivál

Miklós András szervező, Göcsej Filmszemle Zalaegerszeg

Pálné Horváth Mária igazgató, Totál Plán Filmfesztivál Celldömölk

Vágvölgyi András vezető tanár, Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium, mozgókép- és animációkészítő szak

Váradi Gábor rendező-operatőr, a Szombathelyi TV egykori igazgatója, a 2D Bt. alapító ügyvezetője

Pehi László rendező-operatőr, az MTV Szombathelyi Körzeti Stúdiójának vezetője

Moderátor:
Lovass Tibor elnök, Savaria Filmakadémia Egyesület

2022. május 12. csütörtök 17:00

Minden program ingyenesen látogatható.

 A film világnyelv és tükör
Beszélgetés filmről, filmszemlékről
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András Ferenc
Kossuth-díjas filmrendező

Halmy György
filmrendező

Koltay Gábor
Érdemes Művész, Balázs
Béla-díjas filmrendező

Kollarik Tamás
Producer, filmrendező,
jogász, egyetemi oktató

Kucsera Tamás Gergely
Filozófus, szociológus, közgazdász,
művészetelméleti szakíró,
filmes alkotó, c. egyetemi tanár

A 9. Savaria Filmszemle díjait a beérkezett 

pályaművek és a zsűri döntése értelmében 

az Építészet kategóriában, valamint a 

Kulturális örökségünk kategórián belül a 

dokumentumfilmek, illetve az etűd/fikciós 

filmek legjobbjainak adjuk át. Díjat kapnak a 

legjobb diákfilmek is.

A helyezettek a Savaria Filmszemle szobrát, 

oklevelet és pénzdíjat, a diákok a szemle 

szobrát és oklevelet,  a különdíjasok oklevelet 

és ajándékcsomagot kapnak. A pénzdíjakat 

a Nemzeti Filmintézet biztosította.
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A Savaria Filmakadémia Egyesület tisztelettel köszöni, hogy 

a 9. Savaria Filmszemle díjkiosztó gálájának fontos 

elemeként  2022. május 13-án 16 órakor sor kerülhet az 

Agora Savaria Filmszínház nagytermének névadó 

ünnepségére. Hildebrand István a Nemzet Művésze, 

Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmoperatőr és 

rendező személyesen is tervezte, hogy az ünnepségen részt 

vesz, de a sors másként döntött, 2022. március 29-én, 

életének 94. évében itt hagyott minket. A Savaria 

Filmakadémia Egyesület a program keretében posztumusz 

életműdíjat adományoz a kiváló művésznek, aki 12 éves 

koráig Felsőcsatáron nevelkedett. 

Közönségtalálkozóra hívjuk az érdeklődőket 2022. május 

13-án 17 órára a szombathelyi Agora Savaria Film-

színházba. A teremnévadó és díjkiosztó gálát követően 18 

órától minden kedves vendégünk megtekintheti az Egy 

mindenkiért című dokumentumfilmet, amely Szilágyi Áron 

háromszoros olimpiai bajnokról szól. A film öt éven át 

készült, és a kulisszatitkokról is sokat megismerhetnek az 

érdeklődők Szilágyi Árontól és Muhi András Pires 

rendezőtől, Vágvölgyi András moderálásában.

Hildebrand István
teremavató és Életműdíj átadás
Hildebrand István
teremavató és Életműdíj átadás

Egy mindenkiért
közönségtalálkozó és filmvetítés
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Agora-Savaria Filmszínház (Szombathely, Mártírok tere 1.)

Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület székháza (Szombathely, Kőszegi u. 2.)

Berzsenyi Dániel Könyvtár (Szombathely, Dr. Antall József tér 1.)

OpenStreetMap
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A film a csókai uradalmat és az ahhoz tartozó kastélyt
mutatja be. 

A csókai uradalom
BOLYAI FILMMŰHELY, ZENTA

16’

10

Kojankovszky István tállyai kőfaragó-kőműves vallomása a 
kőről, az alkotásról, a munkáról, a családról.

A kövek nem hazudnak - A kőfaragó
ZAJTI BALÁZS, ZAJTI FERENC, ZAJTI GÁBOR

24’

Kolozsvár főterének egyik meghatározó épülete a Josika 
palota, közismertebb nevén a Lábasház. Babonák fűződnek 
hozzá, pl.  a diáknak nem ajánlatos átmenni a lábai alatt,  
mert a vizsgája nem fog sikerülni. De mi is e háznak története, 
kik voltak és kik a mai tulajdonosok, mire használták és 
használják ezen épületet?

A Lábasház
BENCZÉDI JÓZSEF, KÖTŐ ZSOLT

29’
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Valaha Érd-Ófaluban állt egy kastély, ami alatt a földbe egy 
több száz méter hosszú pincerendszert vájtak. A Szapárynak 
nevezett kastélyt már évtizedekkel ezelőtt lebontották, de a 
pince még állja az idők próbáját. A gyönyörűen megépített 
pincerendszert mindig próbálták valahogy hasznosítani, de 
igazából sosem lett funkciója. Filmünkben bemutatjuk, hogy 
milyen legendákat rejtenek az évszázados falak Érd 
gyomrában.

Érd gyomrában
GÁRDOS ATTILA, SZŰCS GERGELY, KATONA SZABOLCS

6’

Rendhagyó találkozás és portré arról az emberről, akiről a 
Wekerletelepet elnevezték. Álom vagy valóság? 

Ön is Wekerle?
PERESZTEGI HANNA

10’
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Hazánkban az egri és a pécsi minaretről szinte mindenki tud, 
az érdiről azonban már jóval kevesebben. Nemzedékek élték 
le az életüket úgy, hogy csupán kerülgették ezt a magyar 
tájon különösnek számító, toronyszerű épületet az érdi 
Duna-parton. Szép a kilátás fentről, a sóskúti kőben jól mutat 
a monogram, de közben mindenki tudta, hogy nem ezért 
állították egykor. Most, 400 év után eljött a pillanat, hogy 
felidézzük, amikor az érdi minaret még nem turistalát-
ványosság volt. 

400 év után
GÁRDOS ATTILA, SZŰCS GERGELY, KATONA SZABOLCS

8’

12

A film ezer évet felölelő időutazás. Vezetőnk nagykárolyi gróf 
Károlyi László, a családfa utolsó legendás alakja és hitvese 
Erzsébet asszony. A „gróf Károlyi“ név hallatán a rossz emlékű 
Mihályt szokás emlegetni, pedig amit a történelmi família 
másik ágán jegyzett Sándor, Gyula vagy István tettek a nemzet 
felemelkedéséért, csak Széchenyi István tetteihez mérhetők.

A birtok nem a tiéd...! - Utazás nagykárolyi gróf
Károlyi Lászlóval
BICSKEI ÉVA

53’

Hódmezővásárhelyen él egy képzőművész, Bende László, aki 
35 évvel ezelőtt felhagyott civil életével, és onnantól csak a 
művészetének él. Házának kertjét átalakította egy szakrális 
térré, melyben gaztemplomok, installációk találhatók. Ebből a 
környezetből nyeri az inspirációit.

A gaztemplomos
PATAKI BÉLA

21’
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A film egy beregszászi születésű hordókészítő mesterről 
készült, aki a forgatás során bemutatja mesterségét, mesél 
életéről, múltjáról. 

A kádármester
BUNDA RITA, BUNDA SZABOLCS

49’

Bálint ígéretes állatorvosi praxisnak fordított hátat, mikor 
belépett a sarutlan kármelita rendbe. András atya, a 
tartományfőnök, már három éve emberfeletti erővel dolgozik 
az angyalföldi Kármel nagyszabású felújításán. Imre atya, a 
régi iratok szerelmeseként egy új könyvár létrehozásáról 
álmodik. Három férfi, három teljesen különböző motiváció. 
Vajon értelmezhető-e ma egy olyan szerzetesrend, amelynek 
nem apostoli feladata, hanem a szemlélődő imádságra épülő 
karizmája van? 

A Kármel hegye a szomszédban van
TÓTH MARCSI

51’
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A hazai bicskakészítés mái napig él, sőt reneszánszát éli. A 
szakma tradícionális oldala véletlenek sorozata miatt 
maradhatott fent. Filmemben megismerkedhetünk a Hajdú- 
sági bicskakészítés, és Kocsis Ferenc késkészítő történetével. 
A történeten túl végigkövethetjük egy hagyományos debreceni 
bicska elkészítését. Dokumentarista alkotásomat, a Debreceni 
Egyetem Kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgató-
jaként készítettem. A film rendezői, operatőri és vágói 
munkáját egyedül valósítottam meg.

A Kocsis bicska születése
KOCSIS FERENC KÁROLY

54’

14

A film rövid betekintést ad a postagalambok történetébe, 
illetve a hazai postagalambsportba  Szeged környéki 
galambászok évtizedes tapasztalataival, személyes 
történeteivel.

A levegő versenyparipái - a magyar
postagalambászat múltja, jelene és jövője
GAVRÁN KINGA

25’

Stábunk a szinte lehetetlenre vállalkozott, amikor elhatároz-
ta, hogy filmet készít a magyarság és a lovak közötti láthatat-
lan érzelmi kötelékről. Az őszinte szándék és fél tonna akarat 
találkozásáról, ami harmonikusan képes összeforrni egy 
akarattá, hogy értékes diadalokat arassanak a feltétel nélküli 
bizalom és a végtelen szeretet jegyében.

A magyarok és a lovak közötti ősi kapcsolat 
GEDEON TAMÁS, OSZTRÓ GÁBOR

5’
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A székely nemzettudat legfőbb hordozója a székelység 
katonai hivatása volt, amely státusz számukra egyben a 
szabadság jogforrását is jelentette. A katonaélet felidézése 
élő szóban csak a székely világháborús veteránok elbeszélé-
seiben érhető tetten. A kötelező sorkatonai szolgálat 
eltörlésével az évszázados hagyományok lassan köddé 
válnak, ezért különösen fontos volt, hogy jelen lehettünk egy 
több évszázados hagyomány megszűnésének pillanatában, és 
rögzíthettük azt: az utolsó székely sorozást.

A magyarság keleti őrszeme - az utolsó székely
berukkolás
PATAKY CSABA, PÁL TAMÁS, NYESTE PÉTER

52’

A Pittsburghben született br. Kemény János egyik meg- 
határozó alakja volt a két világháború közötti erdélyi irodalmi 
és színházi életnek . A kommunista érában származása miatt 
mellőzték és a rendszerváltás után sem sikerült az őt 
megillető helyre visszahelyezni .

A mecénás
BENCZÉDI JÓZSEF, TÁRKÁNYI JÁNOS

56’
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Ág Tibor pályafutása, Isten különös ajándéka az egyetemes 
magyar kultúrának, írja Koncsol László, majd így folytatja:
A megfelelő ember a megfelelő helyen és időben. Ma már 
tudjuk, hogy ez nem túlzás, hiszen Ág Tibor a múlt század 
ötvenes éveinek elejétől, Kodály és Bartók nyomdokaiba 
lépve, több mint tizenhatezer magyar népdalt gyűjtött össze.

A népzene szolgálatában - In memoriam
Ág Tibor 1928-2013
T. NAGY IMRE, NAGY ISTVÁN, IFJ. NAGY IMRE

52’

16

Filmünk szereplői: Ambrus Lajos, Kovács Gyula és Szarvas 
József mindannyian más-más szakmában dolgoznak és csak 
később érezték meg, hogy a Kárpát-medence több ezer éves 
“gyümölcsészetét”, mint örökségünket meg kell őrizni, mert 
elvész.

A régi az új
CZENCZ JÓZSEF, LINDMAYER HELGA, OSZLÁNSZKY GÁBOR, VÁRNAI FERENC

53’

Györgyi Csaba beszélgetőpartnere: Barnás Márton
Rajz: Avacz Beatrix
A nolla előadója: Horváth Kinga
Rendező (kamera, vágó): Labancz István

A rendezetlenség eltervezve - Györgyi interjú II.
LABANCZ ISTVÁN

17’
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A vajdasági Szabadka határain belül rejlik a szecessziós 
építészet éden kertje. A természetből nyer ihletet. A Raichle- 
palota és a zsinagóga minden szegmense önmagáért beszél.

A szeceszió édenkertje
BOLYAI FILMMŰHELY

24’

A Ceausescu-diktatúra utolsó éveiben kezdték építeni azt a 
625 méter hosszú és 28 méter magas gátat, amely a Küsmöd 
patak vízét duzzasztotta meg. A víztározó 1994-ben nyelte el 
teljesen Bözödújfalut.  Bözödújfalu lakóival közölték: el kell 
hagyniuk a falut. A falu elpusztítása után közel 30 évvel a gát 
zsiliprendszerét irányító fülkéhez vehető híd leszakadt. A tó 
vizét le kellett engedni. Így vált újra láthatóvá a néhai 
Bözödújfalu.

A székely Atlantisz - Bözödújfalu emlékére
BUDA JÁNOS, BERTA ENIKŐ

52’
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A címbeli utalás az 1989-es rendszerváltásig, a romániai - 
elsősorban magyar nyelvű - média munkatársainak, kulturális 
ágak képviselőinek, valamint a hatalmi struktúrák 
kiszolgálóinak esetenként anekdotába forduló történeteire 
utal. A dokumentumfilm személyes élményeken, tapasztala-
tokon és visszaemlékezéseken keresztül - a cenzúra és 
öncenzúra következtében előállt helyzetek és esetek 
gyűjtésével, értelmezésével - idézi fel a Nicolae Ceaușescu 
nevével fémjelzett sajátságos kort.

A szocializmus hátsó bejárata
CSIBI LÁSZLÓ

50’

18

A feltörekvő festő megszállottan kutatja a tökéletes árnyala-
tot. Ahhoz hogy megtalálja, nagy áldozatot kell hoznia: a 
modellja vérét keveri a festékbe. A nagy alkotás hevében 
megfeledkezik a lányról, aki ezért elvérzik. A mű életrekel, a 
modell meghal.

A tökéletes árnyalat
GANZER OLIVÉR, GANZER BALÁZS

13’

A Wettstein-napló című dokumentumfilm két kulturális 
örökség bemutatására hivatott: a Sátoraljaújhelyben található 
Magyar Kálvária, mely Krisztus szenvedéséhez hasonlóan 
mutatja be a trianoni elcsatolt területeket és a béketárgyalás 
következményeit. Másrészt bemutatja azt azírott kulturális 
örökséget, amelyet Wettstein János követségi tanácsos 
jegyzett le a béketárgyalások során és maradt meg az utókor 
számára, sokáig rejtve a történelemkutatók előtt is.

A Wettstein-napló
MEZŐSI-NAGY MARIANN, MEZŐSI TAMÁS, SUHANESZ PÉTER

50’
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A Kolbászsor Kelebia külterületének szebb napokat látott 
tanyasora. Az elhagyott házak között pár lakott porta: csak a 
legkitartóbbak maradtak. A tanyagondnok az egyetlen kapocs 
a külvilággal, köldökzsinór, fizikai és érzelmi segítség: 
élelmiszert és gyógyszert hoz, beteget orvoshoz visz, ház 
körüli munkát végez és lelket ápol. Útját kísérve feltárulnak 
az egyéni sorsok drámai vagy felszabadult pillanatai. 
Megnyílnak a magányban élő emberek, akik zárt világukba 
nehezen engedik be a látogatót.

Ahol mégsem kolbászból van a kerítés
BÁCSKAI GABRIELLA

37’

Egész estés dokumentumfilmünk a gernyeszegi Teleki- 
kastélyt mutatja be, amely nem „csupán” a magyar műve- 
lődéstörténet kiemelt helyszíne, de a XXI. századi erdélyi 
főnemesi jóvátételi kálvária fontos állomása is.
Az alkotópáros filmje egyfelől a Telekiek visszatelepülési 
folyamatát jelenti meg, de a konfiskált anyagi és szellemi 
javak visszaszerzésével párhuzamosan az Erdély történelmét 
évszázadokig meghatározó família tagjainak sorsára vetül az 
erőteljesebb fény.

Aranyszőnyeg - A gernyeszegi Teleki-ház
feltámadása
MARGITTAI GÁBOR, MAJOR ANITA

51’
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Az "Oly korban" élt generáció tagjainak száma évről évre fogy, 
már kevés közöttünk az élő szemtanú. A mai fiatalok gon- 
dolatvilágától távolodik a Holokauszt tragédiája. Tévedés azt 
gondolni, hogy a ma nemzedéke közömbös az akkor történtek 
iránt. A célunk megtalálni azokat az új kifejezési módokat, 
melyekkel korunk generációja megszólítható. „Az apám utolsó 
üzenete” c. film alkotói nem sokkolni akarják a nézőket, az 
értelemre, érzelemre hatva kívánják bemutatni a
Holokausztot.

Az apám utolsó üzenete
BENDA IVÁN, NOVOBÁCZKY SÁNDOR, ZAJTI BALÁZS

15’

20

Igencsak ritka jelenség, hogy a magyar határt nyugat helyett 
kelet felé lépi át egy család a letelepedés szándékával. Baksa 
Józsefék a kivételek közé tartoznak. A fiatal pár Budapestről 
költözött Erdélybe, ahol a vadregényes tanyaközséget, 
Székelyvarságot választotta. József megélhetését a lát- 
ványosságokban bővelkedő új élettér adja, hiszen túrapro-
gramokat szervez a vidék rejtett vagy ismert természeti és 
kulturális kincsei között. A sors azonban drámai fordulatokat 
tartogatott József számára.

Baksatanya
PÁL MELINDA, JAKAB ERVIN, DEMETER LEVENTE, FANCSALI LEVENTE

53’

A filmben a balatonszemesi Mindszent pálos kolostor 
régészeti feltárását követi a kamera. A több éves terv ásatása 
során a régész szakembereket is meglepő leletek is a 
felszínre kerültek. A leletek információt őriztek meg az 
egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendről, ami közel 
800 éve meghatározó szerepet tölt be a magyar nemzet 
történelmében, kultúrájában, és lelki életében. A keresztény 
építészetet kutatók számára az ásatási terület Közép-Európa 
egyik kiemelkedő helyszíne lett.

Barátok a Barát-Dűlőben 
CZIGÓTH SÁNDOR

26’
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Filmünk bemutatja az Istenkereső embert, az értelem 
ébredésétől az önként vállalt magányon át, egészen az 
Újember megszületéséig. Ezt az utat Eperjes Károllyal járjuk 
végig. 

Csendhez szokott szív - Úton Eperjes Károllyal
TÖRCSI LEVENTE, KOVÁCS LEVENTE

51’

A csizmakészítés hagyománya és a különböző csizmavise-
letek már a 15. századtól jelentős részét képezik népi 
kultúránknak. A Hargita-megyei csizmakészítés és csizma- 
viselet történetét Balázsi Dénes néprajzkutató, Katona Csaba 
csizmadia mester, Orendi István együttesvezető és Nagy 
Márton, illetve Nagy Etelka pásztorok mesélik el humoros 
anekdotákkal fűszerezve.

Csizmás pandúrok, székely csizmadiák
FÁBIÁN ANDOR, FARKAS ANTAL, BRÓK ISTVÁN

52’
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Talán kevesen ismerik az országban a vértesszentkereszti 
templomromot, mely a Vértes egyik nehezen megközelíthető 
pontján bújik meg az erdő sűrűjében. A közigazgatásilag 
Oroszlányhoz tartozó műemlék eddig csak nagyon
korlátozottan volt látogatható, ám ez ősztől megváltozott. 
Előre bejelentett csoportokat azóta már fogadnak. A műemlék 
történetét a szomszédos településen, Bokodon élő ország- 
gyűlési képviselő, illetve az oroszlányi polgármester segít- 
ségével ismerhetik meg.

Csoda a Vértesben
VARGA GÁBOR, SUTA LÁSZLÓ, RÁCZ VIKTOR

15’

22

Székelyföld a magyar művészet titokzatos és összetéveszthe-
tetlen tájegysége. De hiába voltak zsenik és tragikus hősök, a 
székely művészek majdhogynem ismeretlenek maradtak.  
Márton Árpád és Balázs József kortárs festőművészek 
segítségével arra vállalkoztunk, hogy Nagy István, Márton 
Ferenc, Nagy Imre, Karácsony János és Páll Lajos művésze-
tének bizonyos szegmenseire irányítsuk az Önök figyelmét, 
kiemelvén a székely ábrázolásmód érdekességeit, sajátos- 
ságait.

Ecsetvonások, székelyesen
ZSIGMOND ATTILA, BAJNA GYÖRGY

52’

Makovecz Makója a város, melyet a hagyma mellett ma már 
sokan így emlegetnek. A világhírű organikus építész és 
tanítványai által Makón megvalósult 13 épület nyomába 
eredtünk különböző járművek segítségével. Filmünket számos 
archív és mai felvétel színesíti. Makovecz Imre személyesen 
mondja el gondolatatit, mellette megszólalnak munkatársai, 
az akkori és mostani főépítész, kivitelezők és azok, akik 
meghatározó szereplői voltak e  kulturális örökség létre- 
hozásának.

Egy ház egy gondolat - Makovecz Makója
nyomában
KISISTÓK TÍMEA, VIGH VIVIEN MERCÉDESZ, BARÁTH RÉKA, BORKA PÉTER,
RÁCZ RICHÁRD, MIKLÓS ANDRÁS

50’
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Apró, ám annál különlegesebb természeti értékeink “életútja” 
egy kicsit más szemszögből vizsgálva.

Élet/Út
FARKAS PÉTER

6’

Györgyi Csaba beszélgetőpartnere: Barnás Márton
Rajz: Avacz Beatrix
A nolla előadója: Horváth Kinga
Rendező (kamera, vágó): Labancz István

Eltervezett rendezetlenség - Györgyi interjú I.
LABANCZ ISTVÁN

16’
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Dávid Botond fényképész pár éve dokumentálja a világ 
viseleteit, s ma már minden öltözék beszél hozzá. A fotótár 
anyagát rendezgetve egyszer csak fejébe vette, hogy 
országnak-világnak megmutatja a gyűjteményt. Geofolk névre 
keresztelte a kép-és adatbázist, amely a magyar mellett 260 
nemzet viseletkultúrájának lenyomata. A szédítően gazdag 
gyűjtemény beszédes bizonyíték arra, hogy a népviselet nem 
idejétmúlt öltözék, minden földrészen szívesen viselik, és 
büszkén mutatják meg másoknak is. 

Geofolk - Ablak a világ viseleteire
PÁL MELINDA, DEMETER LEVENTE, FANCSALI LEVENTE

26’

24

A rövidfilm a cigány kultúrát kívánja bemutatni . Egészen a 
kezdetektől - napjainkig vázolja fel a tradíció legfontosabb és 
legértékesebb elemeit.

Honnan Hová
MÁGA MÁTYÁS

6’

Hurut, a gyergyói hagyomány fűszerezője. Mit is jelent a 
hagyomány, és hogyan formálódik az? Hogyan építi be 
magába az értéket, és veti ki magából a haszontalant? Hogyan 
újul meg és teremt hagyományt? Gyergyóban erre egy példa a 
hurut útja. Az örménység fűszere, bár idegen ízvilágot hozott, 
mégis kedvelt lett a székelység körében. 

Hurut, az emlékidézés fűszere
BALÁZS KATALIN, BIRÓ LEVENTE

21’
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"Minden évszakban egy fiatal vakond meglátogatja vak 
nagyapját, aki mélyen a föld alatt él egy kényelmesen 
berendezett odúban. Ahogy mindketten idősebbek lesznek, 
kapcsolatuk egyre intenzívebbé válik, és fontos kérdések 
merülnek fel.

In the upper room
GRATZER ALEXANDER

8’

A mű a hazafiasságról, a kultúráról, a hungarikumról, és
a tájleírásról szól.

Jordán Poetik Hazám
VILÁGOS JORDÁN JORDÁN POETIK

2’
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 „Merciful Angel-Kegyelmes angyal” egy 9 perces dokumen- 
tarista animációs rövidfilm. Háború gyermekszemmel, 
1999-ben Jugoszláviát sújtó NATO légicsapások bemutatása 
egy elképzelt család hétköznapjain keresztül. A sokak által 
nem ismert események bemutatását a téma személyes 
vonulata inspirálta. Valós interjúk történeteit fűzi fel egy 
narratívan struktúrára, hogy átadhassa a kor hangulatát, amit 
a kollektív tudat képviselt.

Kegyelmes angyal
SZREMKÓ BETTINA

10’

26

Egy groteszk hajvágás krónikája. Szilágyi, a harminc körüli 
férfi az apja halála után ismét szembenéz Kócossal, a 
fodrásszal, akitől gyermekkora óta retteg. A fodrászat neon 
cégérét látva feldereng előtte a traumatikus hajvágás estéje, 
amikor az apja elvitte őt a rémalakhoz. A fodrász semmit sem 
változott azóta, ismét a fodrászszékébe invitálja a fiút, akinek 
ez a találkozás akár a felnőttkorba való lépést is jelentheti, 
vagy rosszabb esetben traumáinak súlyosbodását.

Kócos Bt.
KOCSÁNYI ANDRÁS

30’

Kókay Krisztina textil-és grafikusművész. Esztergomban 
született, az itteni környezet alapjaiban határozta meg 
művészi érzékenységét. Kompozícióit szaggatott vonalakból 
szervezi papíron, vásznon vagy selymen, egyetlen színt 
használva, a szürkét. Alkotásaiban a rajz nem az ábrázolás és 
kifejezés eszköze, hanem a belső lelkiállapotról készült 
közvetlen jelentés. 1997-es kiállításának megnyitó beszédé-
ben Szabó Magda úgy jellemezte, hogy az alkalmazott mágia 
mestere, művészete kultikus eredetű.

Lélekvonalak - Kókay Krisztina művészete
KONECSNY EMŐKE, KOCSIS TIBOR

51’



savariaVersenyfilmek - Kulturális örökség kategória

fb.me/savariafilmszemlesavariafilmszemle.hu 27

Kisportré egy egyszerű parasztemberről, aki, - hogy nyomot 
hagyjon maga után -, kopjafákat farag és állít, kettőskeresz-
teket ácsol szerte, amikor Erdélyben jár.Műhelyében visít a 
fűrész, repül a forgács, formálódik a díszítés, íródnak a 
vármegyék nevei a korpuszra, merül a forró parafinba a 64 
kész kopjafa, s utazik Erdélybe, a gyimesbükki régi magyar 
határra, a kontumáci egykori vesztegzár romjaiban is 
fenséges épületei elé, hogy mementóként hirdesse, 64 
vármegye alkotta egykor Magyarországot.

Léptem után nyomot hagyok
PATÓ TIBOR, SZÉL ZSOLT, BUBRYÁK ISTVÁN

24’

Luca című kisfilmünk Szent Lúciának állít emléket, akinek az 
élettörténetét a népi hagyomány kiszínezte. A Luca-napi 
szokások tükrében elevenednek meg a világot ma is meg- 
határozó jó és rossz erők.

Luca
NAGY IMRE, NAGY ISTVÁN, NAGY LÁSZLÓ, NAGY ANDRÁS

12’
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Évek óta folyik a majki kamalduli remeteség felújítása.
A második ütem tavaly nyárra elkészült, az építész-szakma 
egyöntetű elismerésére.  Filmünk elsősorban a megújult 
külsőt mutatja be, hiszen a belső terek bebútorozása még 
hátra van. Akik az eligazodásban segítenek: Czunyiné dr. 
Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője és Lazók 
Zoltán, Oroszlány polgármestere.

Majk 2021
VARGA GÁBOR, SUTA LÁSZLÓ, RÁCZ VIKTOR

21’

28

„Sajnos nagyon jól emlékszek a háborúra. Mert ami egy 
gyereknek megmarad az emlékezetébe, azt nem lehet 
elmosni.”  – Filmünkben a II. Világháború túlélőinek emlékeit, 
animáció segítségével jelenítjük meg a XXI. századi, modern 
Budapest terein, utcáin.

Még emlékszem
CHILTON FLÓRA

7’

"Mi svábok, mindig jó magyarok voltunk..." - hangzott el a 
közismert mondat egy Németországba kitelepített 
magyarországi sváb szájából. És valóban: a német-magyar 
együttélés már több, mint 1100 évre nyúlik vissza és olyan, 
mint egy jó házasság. Vannak benne csodálatos pillanatok és 
olyanok is, amiket az ember inkább feledni szeretne. Filmünk 
ennek az 1100 éves német-magyar közös együttélésnek a 
bemutatására vállalkozik 52 percben. 

Mi svábok, mindig jó magyarok voltunk
LÁSZLÓ GÁBOR

52’
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Egy elkötelezett vidéki kocsigyűjtő munkásságát mutatja be a 
film. Fekete Béla szemében a csillogás még mindig a régi, 
pedig 1970-től foglalkozik a gyűjteményével. Idős kovácsok, 
és bognárok segítségével újították fel a kiállított darabokat, 
hihetetlen precizitással annak ellenére, hogy a bognár kézi 
hajtású esztergával dolgozott. Szívesen kölcsönzi lakodal-
makra, az 1800-as években gyártott díszes fiákert.
A lenyűgözően elhivatott gyűjtő fiákerén még Sissi, és Arany 
János is utazott.

Népies kocsi magángyűjtemény 
GEDEON TAMÁS

9’

A rövidfilm Babits Mihály: Jónás könyve című művének XXI. 
századi, a mai világ problémáira rezonáló, újraértelmezett 
alkotás kísérleti, kisjátékfilm formájában.

Ninive - Babits Mihály Jónás könyve című
műve alapján
KATONA ZSUZSA

17’
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A film egy fiktív, álomszerű szanatóriumban játszódik, 
amelyet körülvesz a tenger és a nap éppen lemenőben van. 
Arctalan árnyalakok bolyonganak a félreeső, elfeledett hely 
falai között, várva, hogy a sötétség beálltával feloldódjanak 
környezetükben, ezáltal végleg elvesszenek a feledés 
homályában. A narratív hangulatfilm 2D animációs technika 
és digitális e�ektusok segítségével tárja elénk az emlékezés 
és a felejtés tünékeny és álomszerű mibenlétét. 

Nyugvó köd
FÁBIÁN NIKOLETTA

5’

30

Bernát nehezen tud kapcsolódni barátnőjéhez. Egyik nap 
azonban eszébe jut a megoldás.

Orrvérzésig
BERECZ MÁRTON

9’

A 2020-ban kitört koronavírus-járvány egy fél évezredes 
hagyományt szakított meg. A szigorítások ellenére azonban 
akadtak, akik a pandémia idején is útra keltek a Gyimesekből 
Máriához, Csíksomlyóra. Renáta (27) egyike az elszántaknak, 
miért érzi úgy, hogy Budapesten magyarázkodnia kell csángó 
tájszólása és vallásossága miatt? Elszakadhat-e végleg a 
Gyimesektől? Megtalálhatja-e a helyét Budapesten, a nyüzsgő 
metropoliszban? Az út végén talán ott a válasz is…

Otthon, otthon
NAGY ANIKÓ MÁRIA, SZABÓ ATTILA

55’
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A portréfilm főszereplője a Kiskunmajsán élő Rimóczi 
házaspár, Rimóczi László és Hajnalka, akik mindennap 
varrógép elé ülnek és szebbnél szebb viseletekkel csalnak 
örömet megrendelőik számára. A dokumentumfilm egy nem 
mindennapi mesterséget jár körbe, amely amellett, hogy 
részletesen informál bennünket a szebbnél szebb ruhák 
elkészítéséről, felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos 
az, hogy őrizzük a hagyományainkat.

Pitykegomb
TAKÁCS ADRIENN

24’

Az ember életében a legfontosabb kérdések egyike nem a „ki 
mit kapott”, hanem az, hogy mihez kezd azzal, ami „adatott”.
A Részekből egészet női élettörténeteken keresztül mutatja 
be azt, hogy bár ritkán alakul minden a tervek szerint, a nagy 
kirakós elemeit végül mi rendezzük úgy, hogy elégedettek 
lehessünk. 

Részekből egészet
SZIGETI ÉVA, PUSZTAI BÁLINT, MIKLÓS ANDRÁS

28’
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Úz-völgye. Úgy 40 km. hosszú temető. Két világháború 
pusztító harcai zajlottak itt, amelynek halottai tömeg- 
sírokban, lövészárkokban, bombatölcsérekben lettek el- 
temetve. Azonosítatlanok. Kéttucatnyi helyét megtartotta az 
emberi emlékezet, néhány sírt talajradar is átvizsgált,
s igazolta, ott emberi maradványok lehetnek. Feltárásra 
várnak, hetven, vagy száz éve.  Mi most megmutatjuk 
helyüket, és ha „lakóik” névtelenek is maradnak, a természet 
révén mindig lesz „sírjuk felett száz virág”.

Sírjuk felett száz virág
BUBRYÁK ISTVÁN, SZÉL ZSOLT, KRIZSÁN SZILÁRD, NÁSZTOR RÓBERT

88’

32

A fővárosi állatkert 155 éves története hű lenyomata 
Magyarország történetének. Vajon az állatkert megnyitása 
1866-ban ugyanazt jelentette ükapáinknak, amit ma jelent 
nekünk? Mit látott az állatkertből az I. világháborús katona? 
Az is megrendítő, hogy milyen állatok és hogyan élték túl a II. 
világháború pusztítását. Filmünk eddig soha nem látott archív 
filmrészletekkel, színessé varázsolt fekete-fehér fotókkal 
tárja a nézők elé mindannyiunk kedvencének, az állatkertnek 
az első 100 évét.

Sissi zsiráfjától a biodómig - A Fővárosi
Állat- és Növénykert első 100 éve
KOCSIS TIBOR, DREXLER SZILÁRD, BÁN-HORVÁTH ATTILA

52’

Portréfilm Landgráf Katalin textilművész, szövős tanárról.
A portréfilm középpontjában az a három generációs láncolat 
áll, melyet a mesterek- tanítvány viszony, majd a tanítványból 
mesterré érett alkotó és az ő tanítványaik jelenítenek meg.
A film nézője Landgráf Katalin életútját látva egy kitartó, a 
lehetőségekből mindig a legtöbbet kihozni kész alkotó-tanár 
portréját ismerheti meg.

Sorsfonalak
HAJNAL GERGELY

52’
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A Budai Vár lakosainak élete 1944-1960 között.

Szikla - Lángok ölelésében
ROZGONYI ÁDÁM, SÁNDOR GYÖRGY

24’

A film célja, hogy minél színesebb palettát mutassak be a 
színdarabok és művészek terén is, de mégis legyen bennük 
közös. A fő üzenetet a film szereplői mondják ki. Szeretném 
bemutatni a színház sokszínűségét, a színház értékeit, a 
színház mondanivalóját. Varga Viktor, Békefi Viktória, Őze 
Áron, Hegedűs D. Géza, Vasas  Erika, Kulcsár Noémi,  Gáspár 
Sándor, Nagyabonyi Emese, Szilágyi Enikő, Béres László, Cári 
Tibor, Áchim Erzsébet.

SzínpadON
KÓRA KATALIN BIANKA, KÓRA MIKLÓS, M. KOVÁCS ZOLTÁN, BABICZKY LÁSZLÓ

36’
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Ez a filmünk a legősibb lovas teljesítménysport bemutatása. A 
távlovaglás és távhajtás különlegesen összetett teljesítményt 
igényel, hihetetlen összhangot ló és lovasa között. Egyszerre 
kívánja a sport mindkettő szívós állóképességét, gyors 
döntéseit és az egymást segítő gondoskodást, akár 160 km 
távolságon. A közös siker érdekében. Ezekről a fenséges 
teljesítményekről, a kitartásról, és a harmóniáról szól a 
filmünk.

Távlovagló és távhajtó sportágbemutató
GEDEON TAMÁS, OSZTRÓ GÁBOR

3’

34

Judo olimpikonunk, Ungvári Miklós érdekes kapcsolatáról 
szól a filmünk lóval, lovaglással. Ugyan a két sport látszólag 
távol áll egymástól, de ez csak a látszat. Miklós meglepő 
természetességgel beszél a lovas eredményességéhez 
szükséges kompetenciák és az olimpiai ezüstérmes 
sportágának hasonlóságáról. Mindkettő a tevékenységgel 
szembeni alázatról, kitartásról, és az átlagnak elérhetetlen 
teljesítményről szól.

Távlovas verseny egy olimpikon szemével
GEDEON TAMÁS, OSZTRÓ GÁBOR

10’

A filmben három főszereplőt ismerhetünk meg, akik külön 
szubjektív világokban élnek ugyan, de mindhármuknak 
ugyanarra a sárga virágra van szüksége a boldogság 
eléréséhez. Egy széttört, szürreális világban rekedt férfi a 
lerombolt, mézből készült házát szeretné újraépíteni. Egy régi 
science fiction filmbe zárt öregember a pusztító robotok 
megjelenése előtti időkre érez nosztalgiát. Egy játékos 
mesevilágban élő kisfiú pedig az anyukája eltört virága 
helyett szeretne szerezni egy ugyanolyat.

The Pattern
BOGYÓ PÉTER

14’
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A film az empátia természetét vizsgálja a perspektívaváltás 
módszerével. Központi eleme a Mecsek eldugott ékköve, a 
Herman Ottó-tó vize.

Tort ül a kondor
HELSTÁB MARTIN

6’

Simon V. László „pofonokkal övezett úton” vált jégkorong- 
bajnokból ökölvívóvá, a televíziózás meghatározó alakjává és 
több tucat könyv szerzőjévé. Életrajzán keresztül olyan 
legendás magyarok életébe nyerhetünk bepillantást mint a 
labdarúgóklasszis, Puskás öcsi; a legendás ökölvívó, Papp 
Laci; a nagy nevettető, Alfonzó; a magyar űrhajós, Farkas 
Bertalan; a repülőgépmérnök, Rubik Ernő; a szerzetes Böjte 
Csaba; a Valahol Európában rendezője, Radványi Géza vagy a 
holokausztot túlélt Schwarcz Sándor.

Utam a pofonok földjén
SZALMA SÁNDOR

72’
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A Magyar őstáj hagyatéka, avagy milyen kihívások érik a ma is 
mellettünk élő vadvilágot.

Vadváltó
FARKAS PÉTER

9’

36

A Vajdasági Triptichon című dokumentumfilm-sorozatunk 
három részből áll. Mindegyik önálló mű, de együtt is 
nézhetők. A célunk a filmsorozat elkészítésével az volt, hogy 
megmutassuk a vajdasági magyar identitás különböz 
szintjeit. Egyszerű vajdasági magyarokkal találkozhatnak 
nézőink, akik rengeteget dolgoznak azért, hogy magyarnak 
maradhassanak meg utódaik is. Földművesek, akadémikusok, 
lelki vezetők mesélnek arról, hogy kik a vajdasági magyarok 
és mit jelent a szülőföld megtartó ereje. 

Vajdasági Triptichon - elmélkedés
emberekről és tájról 
LAVRO FERENC, LAVRO-GAZDAG OLGA, SZARAPKA SZABOLCS

19’

A Vajdasági Triptichon című dokumentumfilm-sorozatunk 
három részből áll. Mindegyik önálló mű, de együtt is 
nézhetők. A célunk az, hogy megmutassuk a vajdasági magyar 
identitás három szintjét. Az első szint gyökereinkig visz vissza 
a paraszti- és állattenyésztői hagyományaink. A második a 
polgárosodó régió pazar építészetben kicsúcsosodó kultúrája. 
A harmadik pedig az isteni - a vajdasági magyarok istenbe 
vetett hite és annak manifesztációja a vallási épületekben. 

Vajdasági Triptichon - örökségünk
LAVRO FERENC, LAVRO-GAZDAG OLGA, SZARAPKA SZABOLCS

36’
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A „Vasviadal, tűzdiadal" című film a székelyföldi 
kovácsmesterség néprajzi vetületeit mutatja be, betekintést 
nyerhetünk a Hargita megyei kovácsok mindennapjaiba. Simó 
Márton fiatal kovácslegény a mesterség "reneszánszát" 
képviseli, Nagy István Gábor kovácsmester a díszmű- 
kovácsolás rejtelmeibe avatja be a nézőt, Serbán Ferenc etédi 
kovácsmester pedig ősi, autentikus szerszámokkal patkolja 
meg a lovakat, meggyógyítja a betegséggel küszködő 
jószágot.

Vasviadal, tűzdiadal
FÁBIÁN ANDOR, FARKAS ANTAL, BRÓK ISTVÁN

60’

1950-ben alakult a kecskeméti Kodály Iskola. Az évfordulóra 
készülve  találtunk egy zöld fotóalbumot ezt nézegetve 
idézzük föl a kezdeteket az első osztály tanulóival. Megismer-
jük az iskola alapítóját, Szentkirályi Mártát, akinek 
lelkesedése, szaktudása és tenni akarása máig példa előttük. 
Iskolát alapít kísérleti jelleggel, 1 osztállyal, 1 évre. Hogyan 
toborzott gyerekeket, és hogyan szerzett iskolaépületet, 
honnan volt bátorsága elindítani az ország első ének-zenei 
általános iskoláját?

Zöld album - az első ének-zenei
osztály története
PATKÓS LÁSZLÓ, NAGY ZOÉ, HODOVÁN MILÁN, VARGA KATA

41’




