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ratárjárás
Hogyan kerül Göd egy most készülő animációs filmbe?
A gödiek kőzül sokal tudják, hogy a szeder utcai lakópark szonszédságában található kis kiemelkedés' ámelynek te
tejéí az országzászló áll' védett Íégészeti terül€t, s eÍedeti funkcióját tekintve nem más' mint egy, a korai időkből szár
mazó főldvár.

éháry &veL ezelőtt ''eg ki'zeli építkezésnél (''.)
dz dLapok ásásdkat egy beszakadt Pjncetendszer ron.
jaird bukkantak a nunkások' A résészek öszetött

hdsznáLatj tárgdk, Íeg]lerek ts szerleszét he|erő csont!ázdk
között egf lehrrasztott ónládjkát la\liLtak' A Ládát a Mdgyar
Nenzeti Múzeüfr (''') esy speciáljs termében |itották Íöl, kc-
hagy d \égköti ked|esség Íő kleleL]e a be ne 1éú relik iúkal'
Hop) fuennyjre szúkséges |)aLt dz eLőfelátás' azt bizonrílallá'k
a ]ádából e\ókeúlt Perganentekercsek' (...) egy isnerl cgrete
ni |el,észprcíesszat apróLékos munkfua| \eío ította a Íckel
csekek ta\á]ható írásokal, és kjdei)It, hosy dzok egy asszefugró
töté et dafibjdi' neb)ek igLn rész\etesen jsnertetik egy bjzn.

'\)os 
Detre ispánnaka taÍárjárás éveibek töftént cselekcíleleit'

Ezekből a naplószerii jeyzetekből |i]ágosan k|Íiinjk(...) d lödi
Íölí1,/ár tatárjáúskarj szerepe" írja Gerge]y Tibor' akifrek
nel)e talán flefi kneretlell a gö(liek előtt: ]999 be' Nagyréti
T^Ti. lu !1ro. iollal plprr ref A DJr-\"n\r .dp'ri . ra"
resén e, anely a tatárjárás kaúba' és eykol i göI1i helyszíflek
re is elkalauzara afudsóit' A rcgéryből írt Íargatókö y alap
ján nost aninációs nagjátékfln' ilLetle aktatófr|m készü!,
du erylól Mosyorósi ''cort ez'' PéÍer prcducef' rendezó nesé\t.

Az a1kotó ilgyfogalmaz: hiánypót]ó vá1la1kozásról van szó,
hlszen a tatárjárás korával fog]alkozó nlnlek ritkaságszámba
mennek nemcsak a hazai' dea nenzetközi lilnpiacon 1s, noha

a tatáI hóditás esész EuÍópa sorsára nézve meglratározó volt'
A kata!d1]]mbeD a történeti hitelességLi eseménysor a fikció'
val keveredik a nézó nregisnerheti IV Blld korának társa_
da]ni viszolyait, hadieseményeit, a x]II' század1 enberek
nindennapi életét' és nyomon követheti egy szereiem törté
netéDek alakulását is'

A nln készitői a hagyoná nyos eszkóZök hely€tt ajóval költ
ségkjmélőbb' de a korhű ábrázolást ]ehetővé tevó, reDdkivül
tátványos HD digitátis technjka alka]nrazásáva] elevenitik
mes a szereplóket és az€semény€ket. anlelyeka 3D snegjele'
n |é le]' |.ö./Cjnhe|öe1.,,irlcei.l\/erJPn n,tlnaL _ noll\cll_
non. AZ élethú ábrázolást segiti az is, |ogl aZ €gyesjelenetek
elkészitéséné1 é]etból vett m]ntákat használnak' Élóben tanul-
nányozzák pé1dául egy 1ovas íásZ nrozgását, és ezt alakítják
át az annnáció eszlózeivel a harci jeleDe1ek ncgfomáIásá
nál' A nNnka soráD mintcgy száz karakt€rt modell€znek,
52 szinkronszinésszel veszik fet a szereplók hangját, továbbti
helysziDeket' objektumokat készítenek e], ós ebben a viÍtuáljs
téÍbeD he]yezik el az akciókat, cs€]ekményeket. A gödj föld
vá. anely sZámos esernény helyszine lesz' már elkészi]lt, és
megtekjlthető a íJl/]J,. id'a tiarasfihn 'hu weboldalan.

A Átm készitői á Történelmj Ánimációs Egyesület a]kotó
tagjai' Ti, éve foglalkoznak oktatásfejl€sztéssel' e learn]ng
tartalnrak e]óál]itásával, edu 8ames tíPusú szoft verfejlesztés'
scl' Az utóbbi Dégy éYbeD 180 percnlj aninációs filmes anyn'
got |és,itettek a közép]ori magya r hadtörténelem különbózó
es€ményeiÍő]' Az úFZe.ű lát!ányvilág, amelyet fi lnj€ikben
megteremtettek' átélhetóvé tes,i és ezáltal közel vis,i a fi_
atal korosztál]'hoz a régnrúlt korok iörténelnét' A játékos'
él ényszerú oktatásban szánros, na még kevéssé kiaknázott
lehetőség rejlik' N€m vóletlen, hogy az egyesüiet tevékenysé
gét az oktatáskutató és lejlesztő IDtézet is támogátja'

Átatárjárásró1szóló,mostkészii]óÁlmbentörté!e1miszak
értői f€]adatokat és támogatói szerePet vállalt a Jeruzsálemi
szent János szuverét1 Máltai Lovagrend (KMIApJ' Az alkotás
megvalósulását Göd Város onkormányzata is tátnogatja'
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lV' Béla kiÍályalakja a készülófrlmból


