
Beszámoló az audiovizuális kommunikáció szakkör 
1994/95. évi működéséről 

 

A beszámoló elejére egy kiegészítés kívánkozik az előző évkönyvben szereplő 93/94-es 
eseményekhez. Négy, már érettségizett AV-szakkörös diákunk (Pomeisl Imre, Fejér Péter, Joó Attila 
és Véssey Péter) a Csepeli Gyermekház felkérésére 1993. szeptemberében elvállalta, hogy 10-14 éves 
gyerekek számára videó-tanfolyamot tartanak, heti egy délutános foglalkozásokkal, gyakorlatilag az 
egész tanéven keresztül. Szakkörünk munkájának tágasabb körű elismerését jelentette ez a felkérés, a 
gyakorlati megvalósítását illetően viszont számos nem várt nehézség, komplikáció is adódott az ott 
dolgozó felnőttekkel részéről. Sok türelemre, ügyszeretetre és kitartásra volt szüksége diákjainknak, 
hogy a megtapasztalt emberi nehézkedések ellenére is végigvigyék a lelkesen indított tanfolyamot. 
Még a gyerekekkel volt a legkönnyebb, bár az ő fegyelmezettségük és szorgalmuk is hagyott némi 
kívánnivalót maga után. Akadtak azért többen is, akik végig rendesen dolgoztak és érdekes 
vizsgafilmeket készítettek, - őmiattuk érdemes volt belevágni ebbe a vállalkozásba. 

Az említett nehézségek nem szegték kedvét a kis csapatnak, és jelezték, hogy más helyen, 
megfelelőbb körülmények között szívesen csinálnának hasonló „kihelyezett video-szakkört” a 94/95-
ös évben is. Ismeretség alapján a budakeszi 8 osztályos Prohászka Ottokár katolikus gimnáziummal 
vettük fel a kapcsolatot, ahol nagy örömmel kaptak a gondolaton, és hálásak voltak, hogy kiépülő 
iskolájukat egy ilyen szakkör beindításával segítjük, színesítjük. Valóban végig pozitív és lelkes volt a 
diákok és a tanárok hozzáállása is; gondot csak a megnövekedett távolság és utazási többlet jelentett, 
valamint a szakkörös tanulók számos egyéb elfoglaltsága. Nemcsak a szakkörvezetők személyével 
segítettük a Prohászka Gimnáziumot, hanem a felszerelést is mi adtuk: 3 db V-8-as kamkordert 
tartozékokkal, állvánnyal, továbbá kis tv-t, videolámpát, V-8-as kazettákat is kölcsönöztünk nekik az 
egész tanévre. 

Az „öreg-szakkörösökről” szóló beszámolót azzal az egészen friss hírrel zárhatjuk, hogy 
videós-tevékenységük folytatásának, szakmai hozzáértésüknek szép eredményeként négyen (Fejér 
Péter, Nagy Gábor, Pomeisl Imre, Véssey Péter) 95. júniusában a Magyar Független Film és 
Videoszövetség hivatalos vizsgáján megszerezték a középfokú videós képesítést: a video-szerkesz-
tői minősítést. Ezzel már video-kisiparosi tevékenységet is folytathatnának, vagy éppen kábel-tévénél 
dolgozhatnának... 

„Idehaza” a szakkör a szokásos keretek között folyt, két évfolyammal. A tavalyi kezdők 6 főre 
fogyatkozva alkották a haladó csoportot, de ez a hat III.b-s diák nagyon lelkesen és ügyesen 
dolgozott végig az egész tanév során. Félévkor szellemes, ötletes vizsgamunkákat készítettek 
(Czuppon György - Mészáros Gergely: Az útitárs; Gianone Péter - Hillier Dániel: Két keréken a 
fellegekbe, Monszpart Ákos - Wildner Ágost: Az a lány /klip/), majd a második félévben számos jól 
kivitelezett eseményrögzítést végeztek, többször szolgálat-jelleggel is: hol saját tánciskolájukról, hol a 
negyedikesek szalagavató báljáról vagy éppen a ballagásról. (Ez utóbbit „profi módra”, két kamerás 
élő adás-szerűen, úgy, hogy a tornatermen kívül rekedt számos hozzátartozó az edzőteremben az ő 
videoprojektorral kivetített közvetítésüket nézhette.) Ők voltak az első olyan évfolyam, akik a 
kamerával való ismerkedés elején, már szeptemberben is igen komoly, S-VHS felszerelést kaptak 
kézbe, - valóban jól megtanultak bánni ezekkel a készülékekkel, és vigyáztak is rájuk. A földszinti 
vágószobában esetenként hosszú órákat töltöttek el. Az év során több alkalommal (stúdióban illetve 
külső forgatási színhelyen is) megtekintették a TV katolikus műsorainak készítését, a gyártás 
különböző szakaszait. A tavalyi kecskeméti hét után idén (95. augusztus elején) Sopronban lesz 
számukra az AV-tábor. Kecskeméten diaporámák videóra átvétele, Kalazanci szent Józsefről szóló 
diaporáma hangosítása, interjúk felvétele-szerkesztése történt, továbbá egy spirituálé-klip jeleneteit 
forgattuk le. Idén elsősorban videoriportok és megdolgozott hanganyagú etűdök készítése a cél. 



A kezdők csoportja igen népes volt: a három második osztályból 15 fő jelentkezett. Időpont-
egyeztetési problémák miatt két csoportban dolgoztak: az egyik csoport péntek délután, a másik pedig 
szombat vagy vasárnap délelőtt vagy délután. Alkalomszerűen közös foglalkozások is voltak, 
amelyeken a két csoport együtt vett részt. Természetesen tekintettel voltunk a diákmisék időpontjára, 
egyéb iskolai programokra és a haladó AVK-sok szakkörére is; - időnként bizony nem volt könnyű 
időpontot találni a 3,5 órás elfoglaltságainkra. Ugyanakkor pedig a diákok részéről két vagy annál 
több hiányzás szinte behozhatatlan lemaradást jelentett. 

A szakkör menete a szokásos volt: félév fotózás (egyes dia, szekvencia, diaporáma) és a 
képiskola elemeinek elsajátítása, a második félévben pedig hangtechnika (hangfelvétel, hangkeverés, 
hang-manipulálás). Az első félév zárásaként vizsga-diaporámák készültek, amelyeket március 19-én 
ünnepélyes bemutatón, nagyszámú érdeklődő és zsűritag jelenlétében vetítettünk le. Mind a 13 
elkészült diaporáma megérdemli, hogy felsoroljuk; az első hat pedig különösen is jól sikerült. Az 
elkészült művek tehát: Bóna László: Anyu születésnapja, Kas Géza: Kártyavár, Nemes Tamás: A 
zárkózott, Bucsy Bence: Az elpasszolt randevú, Ay Zoltán: Kutyabaj, Mózes Zoltán: Papagáj-páros 
(saját alkotású zenével!), Forstner Mátyás: Első a kötelesség, Simon János: Április bolondja, 
Michaletzky Balázs: A pech, Szilágyi András: Az üveg, Turcsik István: Ki az igazi felebarátom, 
Selymes Péter: Hugi egy napja, Jenei Gábor: A világ csodái. Kiemelkedő volt Keresztfalvi Gábor és 
Kakasy Gergely vizsgamunkája is, ők ketten „A Teremtés” régi diaporámánk felújítását: 
újrafényképezését és újra-szinkronizálását végezték el, rengeteg munkával. 

A hangtechnikai félév választhatóan elméleti vizsgával vagy vizsgamunka (zörej-szekvencia, 
riport, megdolgozott hangú diaporáma) készítésével zárult. A vizsgamunka elkészítésére a legalkal-
masabb időpontnak a július elejei nyári táborozásunk kínálkozik, amely ismerős helyszínen (Zagyva-
szántón) alkotótáborként kerül megrendezésre. Célja az idén nem közös film forgatása lesz, hanem a 
résztvevők egyéni vagy csoportos munkáinak segítése. 

A tanév során többször is vetítettük régebben készült filmjeinket, diaporámáinkat. Legtöbb 
anyagunk a novemberi iskola-napon került elő, ahol - immár hagyományosan - két teremben is 
vetítettünk: a zeneteremben diaporámákat, a Pilinszky-teremben videofilmeket. Az elmúlt tanévben 
országszerte megnövekedett az érdeklődés a diák-videózás iránt; ezt jelezte, hogy néhány hónap 
különbséggel két diák-videós fesztivált is rendeztek. Mind a kettőre beneveztünk néhány régebbi 
filmünkkel, és szép sikereket értünk el. A független filmes körök által szervezett gazdagréti Országos 
Diákfilm- és videoszemlén 94. szeptemberében Kerényi Zoltán HK-TV c. alkotása harmadik díjat 
nyert, szakkörünk pedig a februári vizsgafilmjeiért különdíjat érdemelt ki. A művelődési minisztérium 
irodája által szervezett „hivatalos” III. Országos Ifjúsági és Iskolai Videoszemlén pedig 94. 
novemberében a dokumentumfilm kategóriában Fejér Péter és Nagy Gábor „Igen az életre” c. filmje 2. 
helyezett lett, továbbá ezzel a filmünkkel és az „Úton” meg a „Pietas et litterae” címűekkel elnyertük a 
legjobb alkotóközösség díját. 1995. március 5-én Gyulán rendezték meg a Vallási témájú Filmek és 
Videók I. Országos Fesztiválját. A felnőtt mezőnyben az „Úton” és az „Igen az életre” filmjeinkért 3. 
díjat kaptunk, ahogy a zsűri fogalmazta „az audiovizuális közösség pedagógiai alkalmazásáért”. A 
verseny reggelén egy rádióműsorban a szervezők külön is kiemelték filmjeinket, így a nap során már 
sokan gratuláltak szakkörünk munkájához. A Duna Televízió vallási műsorainak szerkesztősége pedig 
jelezte, hogy be szeretné mutatni e két alkotásunkat. 

Szakkörünk felszereltsége az elmúlt tanévben megfelelő volt. A videós évfolyam továbbra is a 
VITEO Egyesület és az Országos Lelkipásztori Intézet használatunkba adott készülékeivel dolgozott, a 
VITEO jelentős mértékben támogatta a fotózás film-, diakeret- és előhívási költségeit is. Nagy 
segítséget jelentett továbbá az a komoly hangtechnikai készülék-együttes és kazettamennyiség is, amit 
egy hagyatékból, egy jótevő közreműködésével kaptunk. Elmondhatjuk, hogy (majdnem) minden a 
rendelkezésünkre áll, ami az igényes audiovizuális tevékenységhez szükséges, - a többi most már a 
szakkörösök igyekezetén és szorgalmán múlik. 

 1995. június       Wettstein József vezető tanár 


