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Filmgyártás erdélyi kontextusban: 
a kis költségvetés és a kialakulatlan 
gyártási struktúra következményei1

Elméleti fogódzók
Kolozsvári  lmművészet szakos diákként gyakran felvetül bennem a kérdés, 

hogy a diploma megszerzése után milyen lehetőségei vannak egy – akár amatőr, 
akár hivatásos –  lmesnek, aki szeretne nagyjáték  lmekben dolgozni úgy, hogy 
közben ne kelljen a magyar vagy a román fővárosba elköltöznie. A munkanapló-
kon alapuló alábbi beszámoló a saját olyan tapasztalataimból indul ki, amelyeket 

Rezumat (Producţia de fi lme în Transilvania: consecinţele bugetului mic și a caracteristicilor structurilor 
de producţie)

Producţia de fi lme din Transilvania are o structură specifi că datorită lipsei agenţiilor de producţie și a structurii complexe 
de subvenţii. În anul 2018 am participat în producţia a patru fi lme în această regiune, iar în prezenta lucrare descriu experienţa 
dobândită cu această ocazie, în materie de buget, locaţie și echipă de fi lmare. Scopul meu este de a ilustra producţia de fi lme 
contemporane prin intermediul unor tipuri diferite de fi lme, de la fi lmul unui regizor proaspăt absolvent, până la fi lmul artistic 
regizat de consacratul Szabolcs Hajdu. Prin exemplele personale doresc să demonstrez că în ciuda lipsei structurii de subvenţii 
și în condiţiile unui buget limitat, există totuși modalităţi de a produce fi lme artistice.
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Abstract  (Film Production in Transylvania: the Consequences of the Small Budget and the Characteristics 
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Film production in Transylvania possesses a unique structure due to the lack of production agencies and the complex 
structure of funding grants. In the year of 2018 I participated in four movie productions in the region and I synthesize my 
experiences from the perspective of the budget, location and crew. My goal is to illustrate the process of contemporary 
movie production through diff erent movie types, from a graduating directing student’s fi lm to a feature fi lm directed by the 
acknowledged Hungarian director Szabolcs Hajdu. Through the personal examples I want to prove that even without a fi lm 
industry structure and with a low budget only there are some ways to create a movie.
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pályakezdő gyártásvezetőként szereztem, és amelyeket a kezdő kérdés megvála-
szolásában egy első fázisnak tekintek. Mivel a tapasztalataim és az érdeklődésem 
is a kis- és nagyjáték  lmek gyártására irányulnak, a helyi televíziós műhelyek 
munkásságára még hivatkozások szintjén se fogok kitérni – noha ez valóban fon-
tos kérdés, és további vizsgálatok tárgyát képezheti.

Az erdélyi  lmet nehéz meghatározni, hiszen a régiót az itt élő alkotók 
képviselik, azonban nincs egy külön nemzeti mivolta. Virginás Andrea a Film-
szemben megjelent tanulmányában a kis nemzeti mozik közé sorolja a román és 
magyar  lmgyártást is.2 Eredményként olyan új összehasonlítási tényezőket ka-
punk, amelyek által egyszerűbben el tudjuk helyezni az erdélyi  lmgyártást a két 
országhoz viszonyítva. A kis nemzeti mozik sokkal kevésbé strukturáltak, és erő-
teljesen ki voltak és vannak téve a történelmi változásoknak, emiatt periferikus-
ként szituálhatjuk őket a nagy globális  lmgyártásokkal szemben (mint például 
Hollywood vagy Bollywood). A nagyméretű európai nemzeti  lmgyártásokhoz 
mérve (a brit, a francia, az olasz) is kicsik, inkább a dán és a svéd struktúrához 
hasonlítanak (Virginás 2014). 

A  lmek nemzeti voltát általában a támogatást nyújtó ország határozza meg. 
A játék  lmgyártás a fenti kontextusban és jelenleg tehát a legnagyobb mértékben 
államilag  nanszírozott tevékenység. Az erdélyi alkotók mindkét ország támoga-
tására tudnak pályázni, emiatt sok esetben a  lmek koprodukcióban készülnek el 
a két ország támogatásával, vagy ha csak egyik ország biztosítja a költségvetést, 
akkor annak a neve fog szerepelni, mint gyártó. Magyarországon több, az erdé-
lyi  lmesek felkarolását célnak kitűző koprodukciós partner is létrejött a rend-
szerváltás után: a Durst György vezette Duna Műhely, a Buglya Sándor vezette 
Dunatáj Alapítvány és a Muhi András alapította Inforg Stúdió. A Duna Műhely 
és az Inforg Stúdió megszűnt, de alapítói mai napig szívesen segítenek az erdélyi 
 lmek gyártásában (Major 2017).

A fenti rövid levezetésből is kitűnik, hogy az erdélyi magyar  lm eddig meg-
határozatlan fogalom. Bármennyire is kegyetlenu ̈ l hangzik, jogilag nem is létezik 
(Lakatos 2011, 55). Lakatos Róbert az erdélyi magyar szituációs dokumentum-
 lmről szóló tanulmányában vezeti fel az erdélyi magyar  lmalkotás és az erdélyi 

magyar részvételű koprodukciós  lmalkotás fogalmát. Ezt a következőképpen 
írja le: „erdélyi magyar  lmalkotás az, melynek mindkét meghatározó alkotója 
(a rendezője és az operatőre is) erdélyi magyar, és a  lm története erdélyi ma-
gyar kulturális környezetben zajlik, illetve erdélyi magyar részvételű  lmalkotás 
az, melynek története erdélyi magyar kulturális környezetben zajlik, és legalább 
egy meghatározó alkotója (vagy a rendezője, vagy az operatőre) erdélyi magyar” 
(Lakatos 2011, 56). Ezt a szempontrendszert  gyelembe véve, mind a négy alko-
tást, amelynek munkafolyamatában részt vettem, erdélyi  lmként is meghatároz-
hatjuk.

Az elmúlt harminc év során a  lmgyártási lehetőségek fejlődésének fontos 
mozzanatai zajlottak le Erdélyben. Kolozsváron elindult az egyetemi szintű  lmes 
oktatás a Sapientia EMTE (2003 óta) és a BBTE (2007 óta) keretein belül, valamint 
emellett olyan számottevő egyesületek kezdték el tevékenységüket, mint a Film-
tett Egyesület és az Argo Audiovizuális Műhely. Később csatlakoztak ezekhez a 
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frissen végzett diákok által alakított műhelyek, mint a Spot  lm, vagy a tévés hát-
térből megalakult, dokumentum  lmeket gyártó Transikon. 

Mintegy következményként fogalmazhatjuk meg azt, hogy évente egyre több 
kis  lm készül Erdélyben. A kolozsvári oktatási intézményekben – mint például 
az általam is ismert Sapientia Média Tanszékén – diplomázó diákok vizsga  lmjei 
egy olyan állandó utánpótlást jelentenek e tekintetben, ahol a  nanszírozás nem 
kérdéses: évente ugyanazt a kisebb összeget kapja meg költségvetésére minden 
rendező és operatőr hallgató. Emellett a Filmtett Egyesület nyári alkotótáborában 
is évről évre készülnek új projektek. Ezek az erdélyi  lmgyártás olyan termékei, 
amelyek évről évre biztosítanak egy biztos, kisjáték  lmeket termelő hátteret. 
Ezek a lehetőségek azonban jelentősen különböznek a független  lmes alkotók 
számára nyitott utaktól, akik folyamatosan pályáznak, és a projektjük megvaló-
sítása a támogatás visszaigazolása idejéig bizonytalan. Fontos megjegyezni, hogy 
egyre több független, kisebb műhely alakult meg az elmúlt évtizedekben, amelyek 
részben a mi csoportos kutatásunk – Az erdélyi magyar fotó- és mozgóképművé-
szet az analóg-digitális korszakhatáron – tárgyát is képezik. Ugyanakkor a Film-
tett portálon megjelent 2011-es Erdélyi préri kétrészes cikksorozatot a 2020-as 
Pillanatkép az erdélyi magyar  lmes műhelyekről egészíti ki, amelyekben a nagy-
közönség számára is érthető áttekintést kaphatunk a jelenlegi erdélyi  lmgyártási 
lehetőségekről, beleértve a független típusú vállalkozásokat.

A fenti megjegyzésekhez kapcsolódva célom az, hogy egy átfogóbb képet 
nyújtsak a gyártási folyamatokról egy olyan régióban, ahol nincsen egy biz-
tos, kialakult  lmipari struktúra, és hogy rávilágítsak arra, hogy egy kezdő
gyártásvezető hogyan tud belekezdeni egy vizsga  lm, vagy akár egy nagyjáték-
 lm legyártásába Erdélyben, illetve Kolozsváron. 2018-ban alkalmam volt négy 

produkció gyártási csapatában részt venni, amelyben nem csak tapasztalatot tud-
tam szerezni, hanem beleláttam abba is, hogy hogyan lehet ezen a területen egy 
 lmtervet megvalósítani. Avégett, hogy szerkezetében egységesebb és átláthatóbb 

legyen az áttekintésem, minden  lm esetében a következőket veszem  gyelembe: 
a költségvetés forrásait és méretét, a stábtagok szakmai hátterét és a helyszínek 
egyeztetését. Ezek amúgy a  lmekre vonatkozó gyártási tanulmányok esetében 
bevett vizsgálati kategóriáknak számítanak.

Gyakorlati beszámolók
Az első, rendszerében legátláthatóbb  lm, amelyről szólni fogok, Incze 

Kata rendező szakos hallgató Smalltalk3 című, a Sapientia EMTE alapképzésén
készített vizsgafilmje. Ezt megelőzően több, kisebb egyetemi projektben vettem 
részt mint gyártásvezető – élő adás szimulációja, a kolozsvári magyar napokon 
készített riport  lmek és rövidebb, vizsgákra készülő  lmek –, és Kata ennek alap-
ján kért meg, hogy legyek az államvizsga  lmjének a gyártásvezetője. A szinopszis 
egy introvertált virágáruslány találkozását ábrázolja különböző karakterekkel, 
akik betérnek egy éjjel is nyitva tartó virágboltba: az idős néni, aki a férje sírjára 
vesz virágot, részeges  atalok, akik egy szakítás után vannak, vagy a középkorú 
fér  , aki a szeretőjének vásárol. Az eladó azonban egy rejtélyes, madárjelmezbe 
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öltözött  úval szemben tud csak igazán önmaga lenni, aki betér eltölteni az idejét, 
mivel lekéste az autóbuszt.

Az egyetem által biztosított költségvetés előre megszabott keretei miatt a Sa-
pientia vizsga  lmek esetében a helyszín általában Kolozsvár marad, mivel akkor 
nem kell utaztatni és elszállásolni a stábot.4 A technikai felszerelés és a stábta-
gok is az egyetemi körből származnak. Ennek előnye, hogy minden évfolyamon 
van már egy kialakult munkafolyamat, hogy melyik rendező milyen operatőrrel, 
gyártásvezetővel és csapattal szeret és tud együtt dolgozni. A hátránya viszont az, 
hogy mivel nagyjából mindenki szívességből tevékenykedik, hisz elsősorban a ta-
pasztalatszerzés a cél, nehéz betartani azt a szigorú munkatempót és pontosságot, 
amit egy ilyen  lm elkészítése megkövetel. Költségvetés és a motiváció szempont-
jából is akkor működik jól ez a beosztás, ha az operatőrnek és a rendezőnek is ez a 
vizsga  lmje. A forgatási helyszín általában olyan, ahova nem kell külön engedély: 
egy lakás, autó, közterület vagy az egyetem. 

A Smalltalk a forgatókönyv alapján egy virágüzletben játszódik és éjszaka, 
amely a fenti keretek között kihívást jelentett a gyártás megszervezésének a szem-
pontjából. Nagyon korán elkezdtük a helyszín megkeresését, azonban nehéz volt 
olyan üzlethelyiséget találni, amelynek a tulajdonosa egyáltalán belement abba, 
hogy ott forgassunk, valamint olyat, ami a képi világnak és a rendező elképzelésé-
nek is megfelelt. Ilyenkor kell kompromisszumokat kötni, és reménykedni a sze-
rencsében egyszersmind. Általában olyan helyszíntulajdonosok bizonyultak nyi-
tottnak a forgatások befogadására, akik még nem ismertek a saját piacukon, ezért 
nekik is előnyös, ha a logójuk szerepel a  lm végén, vagy besegítünk a vállalkozás 
marketingjébe néhány jobb minőségű fotóval. Akik már rég jelen voltak a pia-
con – ez esetben a nagyobb virágüzletek – már nem bíztak meg abban, hogy nem 
fognak rossz fényben feltűnni a  lmben. A bolt, ahol végül forgattunk, a hely-
színkeresés elején még nem is létezett, menet közben alapították. Megjegyzendő, 
hogy Kolozsváron a romániai országos átlagnál magasabb a kezdő, ún. startup 
vállalkozások aránya, amelyek nyitottak a kis  lmgyártás számára létfontosságú 
együttműködésre, és a jelzett előnyök mellett akár személyes szimpátia alapján is 
segítenek – mint történt ez a Smalltalk gyártása esetén is. Amiatt, hogy az eredeti 
tér koncepciója eltért a látványtervtől, minden forgatás előtt és után átrendez-
tük, majd vissza az eredetire, ami nem csak meghosszabbította a forgatás idejét, 
de jócskán meg is bonyolította. Nekünk is be kellett szereznünk növényeket, és 
ezeknek az alját színes ragasztószalaggal jelöltük, hogy meg tudjuk különböztetni 
azoktól, amelyek az üzlet tulajdonában voltak.  

A helyszín mellett a madárjelmez is komoly kihívásnak bizonyult. A lehet-
séges jelmezbérlők, színházak és turkálók felkeresése után úgy döntöttünk, hogy 
mi magunk fogjuk elkészíteni, és ez végül jó döntésnek bizonyult. A  lm záró je-
lenetének fontos eleme volt, hogy a főszereplő a tömegközlekedési eszközön hall-
gassa a zenét. A kolozsvári tömegközlekedési vállalat teljesen elzárkózott attól, 
hogy bármilyen formában segítsenek: elvileg minimum három hónappal előtte 
kell az ilyesmit jelezni, de ők maguk sem igazán tudták, hogy milyen engedélyeket 
kellene beszereznünk. A bürokráciai akadályok miatt úgy döntöttünk, hogy az 
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egyetem által biztosított forgatási engedéllyel felszállunk hajnalban az első buszra 
és felvesszük a jelenetet, ami végül sikerült, bár kényszermegoldás volt.

Szén János A szerzetes című diplomafilmje a második példafilmem, amelyet
az erdélyi filmgyártási paletta vonatkozásában ismertetni szeretnék. Ez a
kisjátékfilm a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem támogatásával for-
gott, ez lévén a mesteris diplomamunkája mind a rendezőnek, mind Kürti István
operatőrnek. Mindkét fő alkotói pozíciót betöltő személy erdélyi származású,
és alapképzéses diplomájukat a Sapientia EMTE Média Tanszékén szerezték.
A film eredeti gyártásvezetője Makai Beáta lett volna, akinek komoly szakmai
referencialistája van,5 de mivel ő nem tudott jelen lenni a helyszínen, én lettem a 
romániai helyszíni gyártásvezető, és ő maradt a magyarországi kapcsolatember. 

A Magyar Nemzeti Filmalap minden évben támogatást nyújt a budapesti 
SZFE végzős hallgatóinak, az összegről mindig az aktuális évben megegyeznek az 
oktatási intézménnyel, majd szétosztják a diákok között. Mivel a Filmalap nagyon 
komoly keretek között kéri a támogatás elszámolását, az összes diplomamunka 
gyártását átadják egy gyártó cégnek, ahol a line producer felügyeli az összes  lm 
legyártását. A technikai bérlő cégek, a kellékes cégek és ez esetben a Magyar Film-
labor is be szoktak szállni, mint koproducerek. Ez azt jelenti, hogy szolgáltatá-
saikat a piaci ár értéke alatt biztosítják, és pro    lmesek is eljönnek segíteni a 
képzésben lévő diákok  lmjében, mint történt ez a bemutatott esetben is.

A szerzetes története több helyszínen játszódik: a főszereplő elhagyja a vá-
rost, és az erdőben épített saját kalibájában éli egyszerű mindennapjait mindad-
dig, amíg ezt meg nem zavarja egy kis  ú jelenléte, akit az erdőben talál. Hosszú 
idő után visszatér a városba, hogy megkeresse a  ú édesanyját, de a helyiek nem 
fogadják örömmel, ráadásul az édesanya személye sem ismeretlen a szerzetes szá-
mára, hiszen régen kapcsolatban voltak. 

Helyszínül Aninát választottuk, a Krassó-Szörény megyében található bá-
nyavárost. A távolság miatt a forgatás előtt többször is le kellett utaznom gyár-
tásvezetői minőségemben: egyrészt a jelenetekhez helyszíneket keresni, valamint 
szállás- és catering-lehetőségek után kutatni a stáb számára. Emellett a  lm egyik 
főszereplőjét, a kis  út is a helyi iskolában szerettük volna kiválasztani, egy ott 
megszervezett castingon. A teljes alkotás tizenhat milliméteres analóg  lmsza-
lagra forgott, így amikor az első nap lezárása után felmerült, hogy feltehetőleg hi-
bás tekercsre forgattuk a teljes napot, a távolság komoly akadályt jelentett. Ugyan-
is ilyen  lmanyagot előhívni csak a két fővárosban (Budapesten és Bukarestben) 
lehet, és mindkettő hasonló távolságra volt Aninától. A postai szállítás kérdése 
fel sem tevődött, hiszen ha a többi tekercs is hibás, akkor hiába dolgozunk. A 
gyors eredmény céljából a rendezőasszisztens vitte el Budapestre a  lmtekercset. 
Mindezt kárpótolta az, amikor egy fárasztó forgatási nap után a diákszálláson, 
ahol aludtunk, közösen megnéztük az első pár jelenetet, ahol egy patakon kel át 
a szerzetes. Attól a perctől kezdve megértettem, hogy a rendező miért akarja a 
költségvetése hetven százalékát arra áldozni, hogy szebbek legyenek a részletek 
és a  lm tónusai.

Mivel ez egy kihalt kisváros, gyártás szempontjából nagyon fontos volt, hogy 
egyrészt megismerkedjünk a helyiekkel, és keressünk köztük is együttműködő-
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ket. Később a forgatás ideje alatt nagyon sokat segített, hogy egy helyi hivatalnok 
kísért és ajánlott be mindenhova minket. Ugyanakkor a statiszták beszerzésének 
a népszerűsítésében a kis  ú szülei voltak a megoldás, ugyanis ha csak saját ma-
gunkra hagyatkoztunk volna, valószínűleg elég sivárrá sikeredett volna a kocs-
majelenet. 

Több kisebb helyszínt is meg kellett oldanunk. Az első a szerzetes kunyhó-
jának a jelenete, amelyet a rendező az erdőben, egy sziklafal köré felépítve képzelt 
el. A teljes környéket természetvédelmi terület veszi körül, így több visszautasítás 
után a személyes találkozásunkkor elnyert bizalom kapcsán kaptuk meg csak a 
hivatalos engedélyt arra, hogy ott forgassunk, és még egy kunyhót is felépítsünk. 
Nagyon nehéz volt megoldani a  lmbeli kocsmajelenetet is, ahol a szereplő újra 
találkozik a városban élőkkel, és ez egy egy kisebb verekedésbe torkollik. Össze-
sen három kocsma volt a városban, viszont ezek közül csak egyetlenegy rendel-
kezett olyan adottságokkal, hogy az a  lmvásznon is jól nézzen ki. A tulajdonos 
az utolsó napig gondolkozott, mi meg B opció híján nagyon aggódtunk, hogy 
hol fogjuk leforgatni a jelenetet. Végül itt is a személyes beszélgetés és a rendező 
személye iránti szimpátia volt az, ami miatt megkaptuk a kocsmát mint forgatási 
helyszínt. Ezenkívül még forgattunk egy teljesen lerobbant régi lakásban, a bá-
nyánál, közterületeken és az idősek otthona előtt is. 

 A stábtagok egy része a Színház- és Filmművészeti Egyetem mesteri sza-
kának a végzősei közül került ki, Kürti István operatőrnek szintén a diplomamun-
kája volt ez a  lm. Többen vettünk részt kisegítői szerepkörben a Sapientia EMTE 
Média Tanszékéről is. Ám ami itt nagyon bevált, hogy nem a teljes tíznapos forga-
tás idejére, de pár napra eljöttek segíteni olyan pro  k is Budapestről, akik évek óta 
a szakmában vannak. Így – ha néha bele is ütköztünk akadályokba – mindig jött 
valaki, aki percek alatt beszerelte a lakás bonyolult világítását, mindeközben tü-
relmesen magyarázva a háttérlogikát az alapképzéses önkénteseknek. Mint gyár-
tásvezetőnek biztonságot adott, hogy a háttérben Budapestről ott állt mögöttem a 
sokkal komolyabb szakmai tapasztalatokkal rendelkező Makai Beáta, aki szintén 
sok jó tanáccsal segített. Érdekes módon nagyon jól működött ez a színes stáb, az 
amatőr, a pro   és félpro   keveredése, mivel biztonságban tudtunk tanulni és ha-
ladni előre a megtervezett jelenetekkel. A forgatás végére az ismeretlen helyszín, a 
sok türelem és tapasztalatcsere igazi csapattá kovácsolta a stábot.

 Hajdu Szabolcs, elismert magyar  lmrendező Békeidő című nagyjáték-
 lmjét a Filmtett táborban már jól működő csapattal forgatták le Kolozsváron, és 

ez képezi harmadik gyártási példámat. A fő producer a Filmtett Egyesület volt, de 
a rendező az előző  lmje (Ernellák Farkaséknál, 2016) pénzdíjait is ebbe fektette, 
és ezt még segítette kisebb támogatással egy amerikai producer is.6 A forgatás 
helyszíne a terv szerint csak Kolozsvár lett volna, azonban később pár jelenet vé-
gül Budapesten készült el. A forgatókönyv több rövid történetet kapcsol össze, 
amelyeket közös témák és problémák kötnek össze, így a helyszínek is elég színes 
skálán mozogtak; továbbá a teljes  lm éjszaka játszódik.

Egy olyan régióban, ahol nincsen kialakult kultúrája a  lmforgatásoknak, 
nagyon nehéz beszerezni a megfelelő engedélyeket és papírokat. Itt ugyanis már 
nem elég megbarátkozni a polgármesteri hivatalban valakivel, hanem minden pa-
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pírhoz időpontok egyeztetése szükséges, azonban gyakran nem is világos egyik 
fél számára sem, hogy pontosan milyen engedélyt is keresünk. Elsősorban a köz-
területekhez kellett egy általános engedély, hogy forgathatunk a városban. Ehhez 
előzetes egyeztetéssel el kellett mennünk egy találkozóra a kolozsvári polgármes-
teri hivatalhoz, ahol a rendőrségnek jeleztük pontosan az időpontokat és hely-
színeket, ahol forgatni szerettünk volna. Miután kérdésükre, hogy akadályozni 
fogjuk-e a forgalmat vagy a közlekedést, nemmel válaszoltunk, megkaptuk a 
lepecsételt papírt. Viszont nehézségekbe ütköztünk a Sora épület háta mögött, 
ami a város központjában található, több üzletet magában foglaló helyszín volt. 
A jelenetben a szereplőnek be kellett nyitnia egy kapun egy belső udvarba. Ehhez 
azonban hiába szereztünk kulcsot, a lakóház összes lakójának a beleegyezésével 
forgathattuk volna csak le. Mivel már az első három megkérdezett nemmel vá-
laszolt, komolyan el kellett gondolkoznunk, hogy mihez kezdjünk az eredetileg 
eltervezett jelenettel. Ezenkívül még forgattunk három lakásban, a vonatállomá-
son, ahol a vagonokat még át is kellett szállítanunk egy másik sínre, az egyete-
mi könyvtár (BCU) előtt, a McDonald’s előtt, a Che Guevara éjszakai bárban és 
egy szálloda vendéglőjében, s e helyeken is rengeteg engedélyre és türelemre volt 
szükség.

A fő gyártásvezető Nemes-Jeles Veronika volt, akitől nagyon sokat tanul-
tam arról, hogy pontosan mik is a teendők egy nagyjáték  lm gyártásában. Mint 
location manager, fő feladatom a helyszínek megkeresése, papírmunkája, az áram 
és a parkolóhelyek biztosítása volt. Emellé minden helyszínhez kellett egy pihenő-
helyet keresni, ahol a színészek pihenhettek, ehettek, átöltözhettek. Ez eleinte nem 
is tűnt bonyolultnak, azonban volt, hogy az állomásőrök irodája vagy éppen egy 
óvoda udvara vagy a barátnőm lakása szolgált e célra. Azt nem is sejtettem, hogy 
az áram is komoly problémát okozhat, mivel a régi lakások kerámiabiztosítékai 
nem bírták a terhelést, így a szomszédok áramszolgáltatását is gyakran igénybe 
kellett venni, amiről éjszaka nem a legegyszerűbb egyeztetni. A parkolóhelyek 
lefoglalása is komoly kihívás, nem is csodálkozom, hogy például Budapesten erre 
külön cégek születtek, amelyek csak ezzel foglalkoznak. Itt azonban nekünk kel-
lett megoldást találni, hiszen minden forgatási helyszínen el kellett, hogy férjen 
a látványtervezők és a világosítók mikrobusza. Ehhez komoly hálózatot kellett 
megszerveznünk. Autós stábtagokat vagy egyszerűen segítőkész  lmkedvelőket 
toboroztam, akiket napokkal előtte megkértem, hogy parkoljanak le hajnali ötkor 
a Sora háta mögött, majd mi  zetni fogjuk. Természetesen azt is  gyelni kellett, 
hogy mikor ürülnek meg ezek a helyek, így komoly parkolási ügynökhálózatot 
építettünk fel a forgatás ideje alatt. Ezek mellett még az én felelősségem volt a 
helyszíneket eredeti állapotukra visszarendezni, és nem szeretném kihagyni a 
rádiók feltöltését és a kávé- és csokiosztást se a felsorolásból, mert a kedvenc fel-
adataim közé tartoztak. Őszintén, én magam sem tudtam, hogy mibe kezdek bele, 
de lassanként, éjszakáról éjszakára minden valahogyan, de nem magától megol-
dódott, kialakult vagy átcserélődött. Köszönhető ez persze annak, hogy nagyon 
sok önkéntes  lmszakos diák jött segíteni a Sapientia EMTE Média Tanszékéről, 
ahogyan az előző forgatás esetében is. 
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A stáb összetételén érződött, hogy sokan már jól ismerik a rendezőt, több-
ször dolgoztak vele, így nagyon gördülékeny volt maga a munkafolyamat. Az is 
érdekes, ahogyan a magyar nagyjáték  lmekben otthonos csapat kiegészíti az er-
délyi kisjáték  lmes diákokét. A helyiek nagyon segítőkészek és nyitottak, hogy 
belelássanak egy nagyjáték  lm elkészülési folyamatába, és cserébe a tapasztal-
tabb alkotók türelemmel és hozzáértéssel bánnak velük.

A negyedik példám Felméri Cecília Spirál című  lmje, amely a kolozsvári 
rendező első nagyjáték  lmje, és amelybe gyártásvezető gyakornokként sikerült 
betekintenem. Ő az első erdélyi magyar alkotó, aki a Román Filmközpont (CNC) 
támogatásával készített mozi  lmet. A  lm az Inforg-M&M Film és a Hai Hui 
Entertainment koprodukciójában, a FocusFox gyártásában, a Magyar Nemzeti 
Filmalap, a Román Filmközpont és az Eurimages támogatásával készült, vezető 
producere Muhi András (Maszol, 2019). 

A négy évszakot magában foglaló thriller helyszíne a Budapest mellett talál-
ható sződligeti horgásztó, ahová a produkció nagy része ki is költözött. Számomra 
nagy meglepetés vol, hogy a kis házat, amelyben a főszereplő él, a látványtervezők 
álmodták meg, és csak a  lm miatt építették fel. A gyártásnak egy teljes lakókocsi 
nyújtotta az irodát, és ehhez hasonlóan a színészek számára is volt egy állandó
trailer, amelyben felkészülhettek. A stábtagok sok külföldi filmes forgatást
tudhattak maguk mögött, a munkájukat nagyon rutinosan végezték, minden
a diszpó szerint zajlott, nagy odafigyeléssel és pontosággal. Itt sok cég, akivel
közreműködtek, filmgyártásra volt már specializálódva. A sminkesek, a catering,
a parkolóőr vagy a mentős számára már mind ismerős volt egy filmforgatásnak
az ütemezettsége, a feszültség és a szigorú munkatempó. Itt szembesültem azzal,
hogyan is néz ki egy forgatás egy olyan közegben, ahol van már egy kialakult
struktúra. Így is nagyon sok a háttérmunka és a szervezési folyamat, azonban
sokat segítenek a már biztos, bevált szolgáltatások.

Következtetések
A  lmgyártás Erdélyben napjainkban tehát igen strukturálatlan. Minden 

 lm esetében más módszerek és megoldások fognak segíteni abban, hogy az al-
kotás megszülethessen, azonban van néhány bevált módszer, amely mindenképp 
segít kialakítani a még kiforratlan és bejáratlan utat. 

A helyszínek esetében jó, ha minél előbb elkezdjük a keresést, hogy megta-
láljuk a megfelelőt, és beszerezzük hozzá az engedélyeket. Fekete Ibolya, elismert 
rendező egyik óráján azt tanácsolta a rendező szakos társaimnak, hogy amikor 
a forgatókönyvet írják, már akkor gondolkozzanak egy konkrét helyszínen, ahol 
aztán el is lehet kezdeni a forgatást. Ez egy nagyon hasznos tanács a saját erdé-
lyi gyártásvezetői tapasztalataim szerint, hiszen a limitált költségvetés gyakran 
megnehezíti, hogy megtaláljuk pontosan azt, amit a rendező elképzelt a forga-
tókönyv megírásakor. A félreértések és későbbi kon  iktusok elkerülése végett 
mindig türelmesen írjuk körül a helyszín biztosítóinak, hogy mit is jelent egy  lm 
leforgatása, mivel sokan meglepődtek, amikor meglátták a harmincfős csapatot, 
a világítást biztosító lámpákat és azt, hogy mekkora felfordulással is jár valójában 
egy rövid jelenet előkészítése. Saját tapasztalataim alapján egy kisebb költségve-
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tésű  lm esetében nem a felajánlott esetleges bérleti összeg a döntő faktor a végső 
válaszban, hanem az, hogy mennyire bízik meg a hely tulajdonosa a gyártásveze-
tőben vagy akár a rendezőben.

A forgatás munkamenetét és teljes hangulatát megváltoztatja az, ha jelen van 
egy tapasztalt stábtag, aki részt vett már egy nagyjáték  lm forgatásán, és nem 
csak elméletben tudja, hogy hogyan is zajlik az valójában. A tapasztalatszerzés 
nagyon fontos mérföldkő a kezdő  lmesek számára, és sokkal magabiztosabban 
dolgozik mindenki úgy, hogyha egy szakmabeli rábólint a lépésekre.

A kialakulatlan gyártási struktúra folyamatosan fejlődik a független  lmes 
műhelyek hozzájárulásával. A 2005-ben megalakult Argo Audiovizuális Egyesü-
let fő célja volt, hogy  pályakezdő  lmesekként feltérképezzék, alakítsák a lehető-
ségeket, és segítsenek elindulni a  atal alkotótársaknak is (Major, 2017). Az Argo 
alapítója Lakatos Róbert, és  lmjeinek gyártója, a Muhi András vezette buda-
pesti Inforg Stúdió a későbbiekben Felméri Cecília több kis  lmjét is felkarolta 
társproducerként, az Argo mellett. A közös gyártásban elkészült kis- és nagyjá-
ték  lmek közül Felméri Cecília Kakukkja Varsóba és Bilbaóba, a Végtelen per-
cek Locarnóba jutott el, Lakatos Róbert Bahrtalo! című dokumentum-játékfilmje
Karlovy Varyban nyert Europa Cinemas Label díjat (Zsizsmann, 2020). Azt
követően, hogy a magyar pályázati rendszer csak magyar állampolgároktól
fogadott el jelentkezést, leszűkültek a lehetőségek. Emellett az is hátrány, hogy
egy szervezet csak egy filmtervvel pályázhatott, és Lakatos Róbert szerint ez volt
az oka annak, hogy a fiatal filmesek szétszóródtak, és más, időközben alakult
szervezetekhez csatlakoztak. Ezek összefogására jelent meg 2011-ben az Erdélyi
Magyar Filmszövetség (EMFSZ), amely az erdélyi filmes alkotók érdekeit kívánja
képviselni a filmes támogatásokat folyósító fórumok előtt, ennek működését
a Bethlen Gábor Alapítvány támogatja (Major, 2017, Zsizsmann, 2020). Az
EMFSZ átvette az Argótól a filmes műhelyek és rendezvények megszervezésének
procedúráját, és a Sapientia EMTE filmes szakával együttműködve, három éve
celluloidműhelyt indított.

A jelen beszámolók szerint a jövőben sem lesz egyszerűbb magyarországi tá-
mogatásra pályázni: a  lmtámogatási rendszer jelenleg ismét előnytelen a határon 
túli magyarok számára, mivel a 2020. január 1-től működő Nemzeti Filmintézet 
pályázatain csak akkor indulhatnak határon túli szervezetek, ha rendelkeznek 
magyarországi székhellyel. Hasonló a helyzet a Magyar Művészeti Akadémia  l-
mes szakosztályának művészeti pályázatain is, amely az ösztöndíjpályázataira is 
csak magyarországi társadalombiztosítási azonosító jellel (TAJ-szám) rendelkező 
jelentkezőket fogad.

A Román Nemzeti Filmközpont az olyan  lmterveket részesíti előny-
ben, amelyek mögé beáll egy nagyobb  lmgyártó vállalat. Ez utóbbiak viszont 
túlnyomórészt bukarestiek, és a fővárosi kapcsolatok hiányában ezt az utat
kevesen próbálják meg Erdélyből. Némileg kárpótolhatják az erdélyi filmeseket a
kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál által a megnyitott lehetőségek:
a már elkészült filmek bemutatása és a kapcsolódó ötletbörzék/pitch-fórumok.

Mindezek ellenére a saját kutatásunkban elkészülő alkotói, vállalkozói, szer-
vezői életútinterjúk is mutatják7, hogy egyre több független  lmes műhely aktív 
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Erdély-szerte: ezekről a nagyközönség is tájékozódhat a Pillanatkép az erdélyi 
magyar  lmes műhelyekről címmel megjelent Filmtett-összeállításból, ahol hu-
szonnégy ilyet mutatnak be. A  lmek megvalósításához megszerzett támogatások 
nagyon sokfélék lehetnek. A Xantus Film, ahol évente átlagosan 5-6 produkció 
készül, a gyártáshoz szükséges anyagi forrás beszerzési módját a  lm témája alap-
ján szerzi meg: nyertek támogatást az MTVA Mecenatúra programjában, buka-
resti produkciós céggel együttműködve a Román Filmközpont (CNC) pályáza-
tán, ugyanakkor partnerük a Román Televízió, a magyar közszolgálati média 
(MTVA), a Természetvédelmi Világalap (WWF), a Román Akadémia, az osztrák 
közszolgálati televízió (ORF), a National Geographic, a Sorbonne Egyetem és a 
Jane Goodall Intézet is.  

A Video Pontes alapítója, Maksay Ágnes a következőképp nyilatkozik: 
„Be kell lássam, hogy a nehézkes pályázati rendszerekben elvesztődöm, éppen
ezért egyre ritkábban vállalom a produceri szerepet. Legutolsó filmünknek sem
én voltam a producere, hanem abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy a
budapesti Film Positive produkciós irodával dolgozhattunk” (Zsizsmann, 2020). 
Csibi László és Ambrus Emese dokumentum  lmes rendezőként önmaguk pro-
ducerei, ezzel megőrizve alkotói szabadságukat. A Gavart és Zoom Stúdió pedig 
a megrendelőiknek készítenek, már előre kiforrott tervek alapján, reklám  lmeket 
és animációkat, amint azt a kutatásunkban a velük készített interjúk is mutatják. 

 Annak ellenére, hogy nincs egy kiforrott és biztos támogatási rendszer, 
egy bejáratott irány, amelyen elindulhatnak a független alkotók, mindenki meg-
találta a saját, számára legmegfelelőbb utat ahhhoz, hogy erdélyi  lmesként al-
kothasson. A műhelyek folyamatosan növekvő száma is azt mutatja, hogy van 
erdélyi  lmgyártás, van igény támogatásokra, és ez a jövőben remélhetőleg csak 
gyarapodni fog.
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Jegyzetek

A tanulmány a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Kommunikáció- és Mé-
diatudományi Szakbizottságának Erdélyi médiajelentés című konferenciáján 2020. 

január 30-án elhangzott előadáshoz kapcsolódik.

 1   A tanulmány a Sapientia EMTE Média Tanszékén folyó, Az erdélyi ma-
gyar fotó- és mozgókép-művészet az analóg–digitális korszakhatáron címmel futó 
kutatás keretében készült. (támogató Sapientia EMTE, Kutatási programok Inté-
zete, 2019 május–2020 október). 

 2  Illetve lásd a ME.dok jelen lapszámában közölt, vonatkozó tematikájú 
tanulmányát. 

 3  A vizsga  lm megtekinthető az alábbi linken: https://www.youtube.com/
watch?v=hKlyR2q4qm4 . 

 4  Minden bizonnyal így van ez a BBTE Film és Televízió Karán készített 
alapképzéses vizsga  lmek esetében is. 

 5  A Sapientia EMTE Média Tanszékének végzett diákja, Budapesten 
dolgozik kis- és nagyjáték  lmek gyártásában és asszisztenciájában: Romanian 
Sunrise (r. Visky Ábel, production manager), Testről és lélekről (r. Enyedi Ildikó, 
assistant production manager), Aranyélet (televíziós sorozat, HBO, third assistant 
director – 8 epizód), Egy nap (r. Szilágyi Zsó  a, unit production manager). 

 6  Jim Starkról van szó, akit az amerikai rendező, Jim Jarmusch  lmjei 
kapcsán ismerhetünk. 

 7  Ezek egy húsz kérdésből álló váz alapján készülnek, 2019. június óta. 


