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A képíró Gaál István c. időszaki, majd állandó kiállításhoz kapcsolódva valósítottuk meg a 

Dornyay Béla Múzeumban a Gaál István Filmnapokat. A rendezvényeken a Kossuth-díjas 

filmrendező, a salgótarjáni születésű Gaál István filmjeit vetítettük le, majd pedig 

előadásokat hallgathattunk meg a filmekhez kapcsolódva.  

2021-ben a Gaál István Egyesület közreműködésével és segítségével Pásztóról átkerült 

Gaál István hagyatéka (nappali szobájának teljes berendezése, filmszakmai könyvek, 

stb.). De a múzeum őrzi Gaál István teljes fotó- és negatívgyűjteményét is. Ezért 

egyesületünk mindenképpen kiemelt célja, hogy a Gaál kultuszt a filmrendező 

szülővárosában is mindinkább erősítse. Ennek egyik állomása a Gaál István Filmnapok 

megrendezése. Mivel a Gaál István Egyesület tagjai közül többen a Dornyay Béla Múzeum 

munkatársai, és az egyesület székhelye is a múzeumban van a szervezést 

megkönnyítette. 

Annál is inkább aktuális volt ez a filmvetítés sorozat, mert kiválóan beleillett a Salgótarján 

100 programsorozatba. Salgótarján ugyanis 2022-ben ünnepli várossá nyilvánításának 

100. évfordulóját.  

 

A program: 

 

Időpont: 2022. január 24. 

A Gaál István Filmnapok első programján levetítettük Shah Timor Gaál Istvánról szóló 

portréfilmjét, Egy képíró a Varázsvölgyben címmel. Ezt követte két előadás is, az 

egyiket Shah Timor, Gaál István egykori tanítványa tartotta Gaál István tanítási 

módszereiről és személyes barátságukról, a másikat Dr. Shah Gabriella 

művészettörténész, aki Gaál életútjának nógrádi vonatkozásairól beszélt. Az első alkalom 

felvezetés volt a rendezvényre, megismerkedhettünk Gaál István életével és 

művészetével.  

Létszám: 55 fő 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



Időpont: 2022. február 21. 

 

Sodrásban c. játékfilm vetítése. Előadó: Szíjártó Imre, egyetemi tanár, ELTE 

Filmtudományi Tanszék 

 

Gaál István életművének egyik legismertebb alkotása az 1963-ban készült Sodrásban c. 

játékfilm, mely elnyerte a Karlovy Vary Filmfesztivál fődíját számos egyéb díj mellett. 

1965-ben a Sight and Sound angol szakfolyóirat értékelte az előző év legjelentősebb 

filmjeit. Nyolc jeles kritikus huszonhét filmet tartott kiválónak, sorrendben Luis Buňuel 

Egy szobalány naplója, Pier Paolo Pasolini Máté evangéliuma, Milos Forman Fekete Péter, 

Joseph Losey A királyért és a hazáért, és ötödikként Gaál István Sodrásban című filmjét. 

A Filmcritica című olasz szaklap is a világ tíz legjobb filmjei közé sorolta a Sodrásbant, 

olyan nevek között, mint Truffaut, Godard, Kazan, Dreyer, Pasolini, stb. Pasolini külön 

cikket írt, melyben Buňuel és Gaál filmjét a világ legjobb filmjei közé helyezi. 

Szíjártó Imre előadásában bevonta a közönséget és érdekes kérdéseivel olyan jeleneteket 

emelt ki, ami többedszeri megtekintésre sem biztos, hogy megragadja a nézők figyelmét.  

 

Létszám: 51 fő 

 

   
 

 
 



 
 

 

Időpont: 2022. március 22. 

Gyökerek - Bartók Béla I-II. rész Előadó: Shah Timor 

 

Bartók Béláról szóló háromrészes dokumentumfilmjét a zeneszerző születésének 141. 

évfordulója alkalmára időzítettük. Az első két részt követő előadásban azokat az 

élményeket elevenítette fel Shah Timor, amit Gaál István mesélt neki a film forgatásáról. 

Emellett sorba vette az előadó azokat a motívumokat, helyszíneket, amelyek Nógrád 

megyéhez, azon belül is Salgótarjánhoz kötődnek.  

 

 

  
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



Időpont: 2022. március 28. 

Gyökerek - Bartók Béla III. rész Előadó: Vásárhelyi Gábor, Bartók Béla jogutódja 

A zeneszerző életének befejező részének levetítése után előadást hallgathattak meg az 

érdeklődők Bartók Béláról, amelyet inkább személyesnek mondhatnánk. Vásárhelyi Gábor 

előadása Bartók lakhelyeit sorakoztatta fel.   

 

  
 

            
 

 
 

 



Időpont: 2022. április 11.  

Zöldár c. film vetítése. Előadó: Dr. Vincze Teréz, filmesztéta, az ELTE 

Filmtudomány Tanszékének tanára 

A film vetítését követően az előadó beavatta a nézőket, akik elsősorban a Madách Imre 

Gimnázium médiaszakkörös diákjaiból kerültek ki, a film történeti hátterébe. Előadásának 

középpontjába a szereplők tulajdonságait, viselkedéseit és a helyzethez való 

viszonyulásukat vizsgálta.   

Létszám: 22 fő 

 

  
 

  
 

 

 

Időpont: 2022. április 25.  

Gaál István rövidfilmjeinek vetítése. Előadó: Kele Szabó Ágnes médiaszakos 

tanár, Madách Imre Gimnázium 

A gimnáziumba kihelyezett médiaszakkör keretében a diákok megismerkedhettek a 

tanrendjükben is szerepló Gaál István filmrendező rövidfilmjeivel, a Pályamunkások c. 4 

perces etüddel, a Cigányok és az Oda-vissza c. rövidfilmekkel. A diákok Kele Szabó Ágnes 

vezetésével elemzeték a filmeket. A Pályamunkások c. film kiemelt figyelmet kapott az 

órán, hiszen a Pályamunkások az 1956 utáni európai avantgárd iskola első lépése volt a 

kísérleti filmezéshez. A Pályamunkások ötletét is a szülőföldtől kapta Gaál. 

 

Létszám: 33 fő 



  

 
 

 
 

 

 



Időpont: 2022. május 27.  

Mesterek és pályatársak c. előadás, Emlékezés Szőts Istvánra, Sára Sándorra és 

Huszárik Zoltánra. A kövek, várak, emberek, a Cigányok és a Groteszk c. filmek 

vetítése. Előadó: Dr. Fodor Miklós Zoltán történész 

 

A Mesterek és pályatársak c. előadásban Gaál István mesterének Szőts Istvánnak az 

életútjával, filmjeivel és pályatársainak, Huszárik Zoltánnak és Sára Sándornak a 

művészetével ismerkedhettünk meg. Sára Sándorral számtalan filmet készítettek együtt, 

a főiskolai Pályamunkásoktól, Cigányoktól, Oda-visszától kezdve a Sodrásban c. filmen 

keresztül egészen az Orfeusz és Eurydiké c. operafilmig. Kettőjük kapcsolatán kívül 

Huszárik Zoltán is kiemelt hangsúlyt kapott az előadás során. 

Létszám: 15 fő 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 



Időpont: 2022. szeptember 27.  

Keralai mozaikok c. film vetítése 

A rendezvényen levetítettük Gaál István a Keralai mozaikok c. filmet, amit követően 

beszélgetés indult Gaál István városfilmjeiről (Róma, Párizs, Kerala), hogy milyen egyedig 

képi látásmódja volt a filmrendezőnek, ami azonnal felismerhetővé teszi stílusát. Egyúttal 

beszéltünk arról, hogy Gaált a római filmfőiskolára és a velencei  Ca’Foscari egyetemre és 

az indiai Púnai Filmfőiskolára is meghívták tanítani, rendezői kurzusokat tartani. 

 

Létszám: 18 fő 

 

    
 

 
 

A nyolcalkalmas Gaál István Filmnapokra nagy volt az érdeklődés, annak ellenére, hogy a 

médiaszakkörös diákok időrendjéhez kellett igazítanunk a programkezdést. A salgótarjáni 

Madách Imre Gimnázium diákjainak évek óta szervezünk médiaszakkört a múzeumban és 

a Gaál István életművét bemutató kiállítás iránt is nagy voltaz érdeklődés. A Filmnapokra 

azonban a legkülönbözőbb korosztályokból érkeztek érdeklődők, a diákokon és a 

nyugdíjasokon kívül, akik még személyesen is ismerték Gaál Istvánt, külön ki kell emelni 

a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanárait, akik örömmel jöttek a 

filmvetítésekre.  Az előadókat speciálisan úgy válogattuk, hogy a filmhez kötődő téma 

még érdekesebbé tegye a programot és Gaál személyiségéhez is közelebb kerülhessünk.  



 

 

A sajtó is folyamatosan tájékoztatta az érdeklődőket az eseményekről. Beszámolókat 

láthatttunk a Salgótarjáni Városi Televízióban, a balassagyarmati Ipoly Televízióban, a 

Dornyay Béla Múzeum facebook oldalán és honlapján, illetve egyesületünk honlapján: 

Völgyvárosi képíróra emlékeztek, Nógrád Megyei Hírlap, 2022. jan. 27. 

Gaál István korszakalkotó filmjét elemezték, Nógrád Megyei Hírlap, 2022. febr. 28. 

Sodrásban, Nógrád Megyei Hírlap, 2022. márc. 4. 

  

Salgótarján, 2022. november 2.          

 

 

 

 

 


