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ME.fotográﬁa
F. Czire Álmos 1982-ben született Székelyudvarhelyen.
Alább olvashatjuk itt közölt fotókollekciója rövid bemutatóját:
Rég volt, mikor utoljára fotókat publikáltam a ME.dok folyóiratban, emiatt is
örömmel tettem eleget a felkérésnek.
Ugyanakkor ez a megkeresés dilemmát is okozott nekem, hiszen már rég
nem azt fotózom, amit ilyen helyeken meg szoktak mutatni – az általam újabban
„lőtt” kockák nem szépek a szó szoros értelmében. Rég átnyergeltem a város „antiesztétikájának” keresésére: olyan entitásokat kutatok fel, melyeket használnak, melyekhez viszonyulnak a városlakók, de melyek nem szerves részei annak a világnak,
melyet civilizációként definiálunk. Valahogy úgy láttam, hogy kilógnak a helyükről, tulajdonképpen nincsenek is ott – vagy épp: nem is ott kellene lenniük...
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Jól álcázva

Az erdélyi (magyar) fotográﬁa és
mozgókép: a magyar és a román
kis nemzeti mozik peremén*
VIRGINÁS ANDREA
PhD, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár/Sapientia Hungarian University of Transylvania, Cluj
E-mail: virginas.andrea@kv.sapientia.ro
Abstract (Hungarian Photography and Moving Image Art in Transylvania: on the Brink of Hungarian and
Romanian Small National Cinemas) Part of visual creative industries in Transylvania, we consider photography and moving
image art – namely (short) ﬁlm, animation and video art – by Hungarian creators such formations that possess some internal
autonomy while characterized by porous outer limits. The identity of the Transylvanian region manifests itself on photographs and
moving images along the 20th century in deferred modes, but due to its historical traditions, its natural landscapes and its overall
‘photogeneity’ it is represented on Hungarian and Romanian photos and ﬁlms alike, an alteration not indepedent of the region’s
actual status. According to the interlinked hypotheses argued for in a literature review, Hungarian-origin photographic and moving
image/ﬁlmic canons in Transylvania connect foremost to peripheral Eastern European ﬁlm, furthermore to the small national canons
of Hungarian, respectively Romanian ﬁlm/cinema. Thus a regional canonical formation that has transnational and subnational, but
also diasporic functioning, is envisaged as a basis for future work.

Keywords Transylvanian; ﬁlm and photography; small national cinemas; Hungarian ﬁlm/cinema; Romanian ﬁlm/
cinema; diasporic
Rezumat (Fotograﬁa și ﬁlmul maghiar din Transilvania: la limita a doua cinema-uri naţionale minore)
Parte integrantă a industriilor creative vizuale din Transilvania, considerăm fotograﬁa și artele vizuale – anume ﬁlmul
(scurt), de animaţie, și arta video – creată de artiști de origine maghiară niște formaţiuni ce au o anumită autonomie
interioară, dar în același timp niște limite externe foarte permeabile. Identitatea regiunii transilvănene se manifestă foarte
detașat pe fotograﬁi și ﬁlme de-a lungul secolului 20, însă datorită tradiţiilor istorice, a peisajelor naturale, a fotogenităţii
sale, regiunea apare în creaţiile maghiare și române deopotrivă ca ﬁind inﬂuenţată și de statutul regiunii. Conform lanţului
de ipoteze prezentate sub forma unui literature review, fotograﬁa și ﬁlmul maghiar din Transilvania pot ﬁ descrise ca ﬁind
legate de canonul ﬁlmic periferic est-european, precum și de canoanele ﬁlmului/cinema-ului maghiar și român, caracterizate
în contextul cinema-urilor naţionale minore. Astfel se conturează o formaţie canonică regională, ce se poate descrie ca având
componente transnaţionale, subnaţionale dar și diasporice, și care poate constitui o bază pentru examinări viitoare.
Cuvinte cheie transilvănean, producţie de ﬁlm, fotograﬁe, cinema-uri naţionale minore, ﬁlmul/cinema-ul maghiar,
ﬁlmul/cinema-ul românesc

Kiindulópontok
A posztindusztrális társadalom, valamint az információs társadalom fogalmai olyan, a 20. század utolsó évtizedeiben elindult folyamatokra vonatkoznak,
mint a felsőfokú oktatás széles körűvé válása vagy a digitális technológia elterjedése és (média)kultúrává alakulása a 21. századra. A kelet-európai régió esetében
ezek a folyamatok időben szinte teljes(en) fedésben vannak az 1989-es rendszerváltás által generált politikai, gazdasági és társadalmi átalakulási folyamatokkal
is. A művészeti képzés és alkotómunka mélyreható változásoknak voltak kitéve
5
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ezekben az évtizedekben, ennek nyomai nemcsak az alkotók megváltozott életpályájában vagy az alkotások mediális alapjainak radikális átgondolásában érhetőek tetten, hanem az alkotások és a megcélzott közönség közötti kapcsolati
lehetőségek teljes átalakulásában is, s következésképp a művészetileg értéknek
tekintett minőség állandó fluktuációjában is.
Egy olyan kutatócsoportként, amelynek tagjai a művészeti célzatú oktatás, a
művészet-közvetítés és az alkotás területén tevékenykednek,1 ezeket a vázlatosan
jelzett folyamatokat egy olyan kontextusban kívánjuk megvizsgálni és szisztematikusan leírni, amely látszólag nagyon szűk, s így talán inakdekvátnak is minősíthető, ugyanakkor épp behatároltságánál fogva megengedi az alapos esettanulmányokat, mélyfúrásokat, amelyek egy tágabb korpusz vonatkozásában talán
több akadályba ütköznének. Az erdélyi magyar vizuális kreatív iparágak közül a
fotográfiát és mozgókép művészetét – amely alatt a a (rövid)filmet, az animációs
fi lmet és videóművészetet értjük – egy porózus külső határú, de valamelyes belső
autonómiával is rendelkező formációnak tekintve, a célunk az, hogy problémakörök és médiumok szerinti bontásban egy 2010-es évek végi látletetet készítsünk el
ezekről. Reményeink szerint ennek köszönhetően képet alkothatunk az 1989-es –
analóg/digitális, kommunista/posztkommunista – határnak tekintett évszám óta
elindult folyamatokról, amelyeket négy nagy témakörre bontottunk le kutatási
tervünkben.2
Az erdélyi magyar fotográfia- és mozgóképtörténetnek a 20. század második felére eső, következésképp az 1989-es politikai fordulat óta eltelt időszakáról
átfogó monografi kus munka, legjobb tudomásunk szerint, nem született. Ilyen
szempontból a fotográfia- és a mozgógéptörténet helyzete igen hasonló ahhoz,
amit Cseke Péter már 2006-ban jelzett a megírásra váró erdélyi magyar médiatörténet vonatkozásában. „Bár az erdélyi magyar – írott és elektronikus – sajtó
történetéről számtalan tanulmány született az idők folyamán, még mindig nincs
átfogó képünk e kommunikációs rendszer működéséről” – jelentette ki bő másfél
évtizede Cseke, mivel „[a] magyar sajtó történetét bemutató akadémiai szintézis
a nyolcvanas évek derekán elakadt a kiegyezést követő korszak tárgyalásánál”, továbbá a magyarországi sajtótörténészeknek sem „állt módjukban tanulmányozni
az 1919 óta kisebbségi helyzetben működő – ugyancsak foghíjas – médiarendszer
jelenségeit” (Cseke 2006, 5–6). A hiány további okaként ugyanazt kell nekünk is
megneveznünk, mint amit Cseke Péter is kiemel, amikor bő évtizeddel később
visszatér a kérdéskör tárgyalásához, természetesen a mi esetünkben a művészeti
folyamatok vonatkozásairól van szó: „De nem várható ez a magyar nyelvismerettel nem rendelkező erdélyi román sajtótörténészektől sem” (Cseke 2014, 11).
Következésképp „[n]emcsak a budapesti, hanem a bukaresti médiatudományi
szakemberek is tőlünk várják az önálló kutatásokon, eredeti tényfeltárásokon
alapuló hiteles információkat”, tehát „[e]zt a munkát nekünk kell folyamatosan
végeznünk, illetve elvégeznünk Erdélyben” (Cseke 2006, 5–6).
A hivatkozott kutatás és az itt egybefűzött három tanulmány3 egy ilyen csoportos monográfia előkészítő fázisaként pozicionálható, előzményei tehát igen
sokrétűek. A fotográfia erdélyi magyar közegben szituálható folyamatait elsősorban fotóalbumok és kiállítások összegzik: például Erdélyi Lajos munkássága,
6
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továbbá a MÚRE Brassai fotópályázatának évente kiadott albumai, a Látható
Kolozsvár: Orbán Lajos képei a két világháború közötti városról című kiadvány
(szerk. Blos-Jáni Melinda) vagy az Erdélyi Audiovizuális Archívum által szervezett tematikus kiállítások a 2010-es évek második felében. Továbbá készültek
és készülnek doktori kutatások is a tág tematikában: Szalma Annamária, Újvári
Dorottya, Barazsuly Viktória Adrienn munkájára hivatkozunk ebben a rövid áttekintésben.
A mozgóképes fejlemények történeti bontásban elsősorban az 1940 előtti
időszak vonatkozásában lettek feldolgozva: például Jordáky Lajos Az erdélyi némafilmgyártás története vagy Balogh Gyöngyi és Zágoni Bálint A kolozsvári némafilmgyártás képes története 1913-tól 1920-ig című munkáiban, valamint számos
további folyóiratcikkben is. Az 1989 óta eltelt időszakra vonatkozóan megemlíthetjük Lakatos Róbert monográfiáját (Dokumentumfilmes hatások a játékfilmben:
közép-kelet-európai filmes karrierek kezdete az ezredfordulót követő években), továbbá számos folyóiratcikket és tematikus lapszámot a a ME.dok, 4 a Korunk5, és
a Filmtett hasábjain. Külön kiemelendő, a vállalkozás strukturáltságánál és tág
kitekintésénél fogva, a kolozsvári Filmtett portál Tanulmányok az erdélyi magyar
mozgókép történetéről című, 2017 telén indított tanulmánysorozata.6 Az ebben
fellelhető lefedettségi mintázat beszédes: a 20. század második világháborúig terjedő időszaka a legszisztematikusabban kutatott ez esetben is, hisz olvashatunk
két áttekintést Janovics Jenő munkássága és személye vonatkozásában (Blos-Jáni
Melinda és Ferenczi Szilárd tollából), továbbá a második világháborúig terjedő
időszak oktatófi lmjeiről, fi lmhíradóiról, amatőrfi lmjeiről, és a moziszkeccs műfajáról is (Bokor Zsuzsa, Barkóczi Janka, Blos-Jáni Melinda és Szebeni Zsuzsa írásai). A 20. század második felének kommunista berendezkedését öt szöveg érinti,
valahány a bukaresti magyar adás (televíziós) vonzáskörébe tartozó mozgóképes
típusokkal és alkotói pályákkal foglalkozik (Schneider Tibor, Simonff y Katalin,
Kacsó Edit, Miklós Szilárd, és Szilágyi Gödri Ildikó tollából). Itt kell megemlíteni
a Széles Anna színésznőről készült pályaáttekintést is (Medgyessy Éva tollából),
ez átvezet az 1989-es fordulat utáni évtizedekbe, amelynek amúgy egyetlen tanulmány van szentelve, amely a képzési műhelyekkel foglalkozik (Németh Szabolcs
Előd tollából). Lezárásképp jeleznünk kell, hogy készültek doktori kutatások is
a tág tematikában: a csoporttag Blos-Jáni Melinda és Tóth Orsolya munkái, ez
utóbbi – a Kolozsvár filmtörténeti reprezentációi az első filmfelvételektől 1948-ig
(dokumentumfilmek, híradók, játékfilmek, amatőr filmek – fontos kiindulópontul
szolgál jelen kutatás számára is.
Elmondható tehát, hogy a kutatócsoport tagjaitól független és a választott
téma vonatkozásában közvetlenül releváns előzmények elsősorban folyóiratcikkek, interjúk és pályaképek, amelyek a művészeti alkotások és az alkotók bemutatására és elemzésére koncentrálnak. Ez is megerősíti a jelen terv szükségszerűségét: hiányzik, erdélyi magyar vonatkozásban, egy olyan összegző, monografikus,
többszerzős munka, amely az erdélyi magyar kreatív ágazatok – jelen esetben
a fotográfia és a mozgóképes művészetek – összehasonlító és elméleti keretben
való közös tárgyalását tűzi ki célul az 1989 óta eltelt időszak vonatkozásában.
Ám e nagy léptékű terv megvalósítása előtt meg kell válaszolnunk azt a kérdést,
7
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amely biztosan mindenkiben ott motoszkál, aki eddig folytatta az olvasást: de
mi számít erdélyi magyar fotográfiának vagy mozgóképnek (fi lmnek, animációnak, videómunkának)? Ahogyan egy 2019 áprilisában publikált, a fi lmtudományos kutatás és oktatás erdélyi magyar leképeződéseit vizsgáló tanulmányomban
fogalmaztam: „ennek a (szub)regionális kánonnak nincs fi lmes leképeződése,
következésképp ilyen irányú [kutatási] érdeklődése sem lehet. Ahhoz hasonlatosan, ahogyan nincsenek erdélyi magyar mesterségesintelligencia-kutatások, mert
erdélyi magyarnak nevezhető mesterséges intelligencia sincs” (Virginás 2019a,
60). Akkor azt is hozzátettem ehhez a sarkos megállapításhoz, hogy „[m]ég talán
ismételten az erdélyi magyar zárvány az, ahonnan nézvést ez a tényállás [nevezetesen, hogy „a filmtudomány önálló kutatási ágazatként nehezen legitimálható”]
nem is tűnik paradoxonnak” (Virginás 2019a, 60). Az adandó válasz pedig tulajdonképpen ki fogja meríteni a jelen helyzetben rendelkezésünkre álló terjedelmi
kereteket.
Az erdélyi magyar film?
Az erdélyi (magyar) régió identitása nagyon áttételes módon nyilvánul meg
mozgóképes alkotásokban a 20. század folyamán. Viszont történelmi múltja és
hagyományai,7 természeti jellegzetességei, összességében „fotogenitása” okán
gyakran megjelenik magyar és román mozgóképeken is, amely ingamozgás természetesen nem független a régió mindenkori státuszától sem.
Ahogyan Erdélyi Lajos marosvásárhelyi születésú fotóművész fogalmazott
igen lényegretörően abban az életútinterjúban, amelyet Csibi László készített vele:
„De előttük állt 1946 végéig az égető kérdés is, hogy vajon kié lesz Erdély? Nem
lehetett tudni, hogy Romániához vagy Magyarországhoz csatolják, utána még 3040 évig, hogy hogyan lesz, hogyan lesz Erdély Romániának a része?” (Csibi 2019,
53). Igen plasztikusan illusztrálja ezt a tényállást az Erdélyre vonatkozó szócikk
is a Richard Taylor, Nancy Wood, Julian Graff y és Dina Iordanova által szerkesztett BFI Companion to Eastern European and Russian Cinema című kézikönyvből
(2000). A régióról a következő szócikket olvashatjuk: „Erdély. Közép-európai tartomány, amely ma a modern Románia része (történetileg Magyarországhoz kötődő, s ezért is vitatott státuszú terület), amely mitikus státuszra tett szert a fi lmben,
mint Bram Stoker 1897-es regénye, a Drakula főhősének szülőföldje. (...) Erdély
egy félmitikus kulturális bölcső mind a magyar, mind a román nemzet számára”
(Taylor et al. ed. 2000, 200).8 Végezetül a képernyőemlékezetben érdekelt, külső
és egyéni szemlélő pozíciójából John Cunnigham angol fi lmtörténész egyenesen
„csüggesztő(en) konfliktuális folyamat”-ról beszél a két ország/nemzet között.
Ennek eredőjeként Erdélyt azonosítja be, amelyet a következőképpen jellemez:
„egy vitatott, etnikailag kevert terület, amely a két ország közti feszültségek fókusza oly régóta” (Cunningham 2014, 147).9
Ugyanakkor a két legitim államhatalom alá rendeltségnek, illetve a köztük
való létezésnek nagyon korán megjelenik a pozitív előjelű értelmezése is, amely
a fotográfia és mozgókép történetének szempontjából tulajdonképp a lehetőségek
megkettőződéseként is felfogható. 2007-es Janovics Jenő fi lmes tervei és megvalósításai 1919–1945 között című tanulmányában Zágoni Bálint kiemeli azt,
8

KAMERA
ahogyan a1940–1944 között létezett magyar államiság kontextusában a sokrétű
mozgóképes tevékenységi körrel rendelkező Janovics a fenti „erőforrásokat”
kihasználva lépett munkakapcsolatba Kolozsvárról a budapesti Nemzeti
Filmirodával, ösztönözve egy helyi ﬁók megalapítását is.10 Zágoni Bálint a
következő összegzéssel zár, amely számunkra, és a kutatásunkban körvonalazódó
erdélyi magyar fotográfia- és mozgókép-definíció szempontjából igen fontos: „Elmondható tehát, hogy Janovicsnak sikerült Erdély politikai helyzetét javára fordítania, és szerteágazó kapcsolatai révén több irányba hasznosítani a befektetett
munkát” (Zágoni 2007, 52–53).
Ezt a janovicsi örökséget felvállalva, illetve reményeink szerint ezt kibővítve
fogalmaztuk meg a kutatásunkat szervező hipotézisláncolatot is, és ennek kifejtése körül fogja rajzolni a jelen tanulmány alapkérdésre adott választ is: mi tekinthető erdélyi magyar fotográfiának és mozgóképnek? Hipotézisláncolatunk értelmében az erdélyi magyar fotografikus és mozgóképes kánon(ok) elsősorban egy
periferikus régióhoz, a posztkommunista Kelet-Európához csatlakoztatható(ak).11
Továbbá, és ez is ugyanolyan fontos aspektus, több olyan nemzeti fi lmkánonhoz tartozik az erdélyi magyar fotográfia és mozgókép, amelyek hatékonyan/
adektvátan jellemezhetőek a kis nemzeti fi lmgyártások paradigmája (Hjort,
Petrie, 2007) révén: a magyar és a román filmról van, természetesen, szó. Ilyen
vonatkozásban egy transznacionális (nemzeteken átívelő) szerveződés a kutatásunk tárgya. Ám ez még mindig nem elégséges az erdélyi magyar fotográfia és
mozgókép szituálása szempontjából: hozzá kell tennünk, hogy a kelet-európai, a
kis nemzeti és a transznacionális aspektusok mellett a diaszporikus szerveződés
ugyanolyan fontos jellemző. Ebben a tekintetben az erdélyi magyar fotográfia és
mozgókép (kánonja) nemcsak a Kárpát-medencében hálózatszerűen szerveződő
többségi magyar és egyéb kisebbségi magyar kánonokhoz – a felvidékihez, a vajdaságihoz és a kárpátaljaihoz – kapcsolódik.12 Strukturáltsága, működésmódja
sok hasonlóságot mutat a kelet-európai régióban ugyancsak diaszporikus strukturáltságban létezett/létező német/szász, zsidó, roma vagy akár a kínai kisebbségi
kánonok működésével is.
Kis nemzeti mozik Kelet-Európában
A kelet-európai földrajzi és/vagy kulturális régióba sorolható nemzeti fi lmgyártások fragmentáltak, nagyon heterogének, és sok esetben kis nemzeti moziként (Hjort–Petrie, 2007) határozhatóak meg, beleértve a magyar és a román
fi lmgyártást természetesen. Továbbá ellentétben azzal, amit Buzinkay Géza úgy
jellemez, hogy „[a]z angol nyelven megjelenő, de túlnyomórészt amerikai médiatörténeti művek fő problémája,” nevezetesen, „ hogy nyersanyaguk is, szemléletük is »testidegen« a magyar kultúra számára”, következésképp „ismeret[ük] nélkülözhetetlen, de szempontjainak alkalmazása lehetetlen” (Buzinkay 2010, 10), a
kis nemzeti mozik paradigmája haszonnal adaptálható nemcsak a mozgóképes,
hanem a fényképészeti és videóművészeti szcénára is a vizsgált kontextusban.
A „kis nemzeti mozik” fogalmát egy 2007-es tanulmánykötet vezette be,
amelyet Mette Hjort dán és Duncan Petrie brit kutatók szerkesztettek, és amely a
The Cinema of Small Nations címet viselte. Kiindulópontjuk elsősorban politikatudományi volt, amikor ekként fogalmaztak: „A kis nemzetek mozija című kötet
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egy többarcú munkadefinícióját adja [az ebből a szemszögből definiált] kis nemzet-voltnak, négy méret-indikátort alkalmazva”.13 A négy, Hjort és Petrie által
bevezetett méretindikátor a következő: az adott ország lakosságának a száma, az
ország területe, az egy főre eső GNI (GDP), valamint a „más nemzethez tartozók
általi (hosszan tartó) dominancia”. Ez a négy méretindikátor, ahelyett, hogy szigorúan le lenne határolva, inkább egy tágabb tartományon belül mozog (ﬂuktuál),
így Hjorték esettanulmányai olyan változatos példaanyaggal dolgoztak, mint a
skandináv régióból Dánia és Izland, továbbá az egykori brit gyarmatbirodalomhoz köthető olyan országok, mint Írország, Skócia vagy Új-Zéland, az egykori
szovjet birodalomhoz tartozó Bulgária, illetve olyan, a (mindenkori) kínai hegemónia által befolyásolt országok/tartományok, mint Hongkong, Szingapúr, Tajvan, és végezetül olyan, valamikor európai (francia/spanyol) gyarmatbirodalmi
területek, mint Kuba, Burkina Faso és Tunézia.
Ami a lakosság számát illeti, Hjort és Petrie a következő mennyiségi attribútumokkal dolgoznak: „fontosnak tartottuk, hogy esettanulmányaink legyenek
a teljes spektrumból, kiindulva Bray és Packet mikróállam-fogalmától el odáig,
amit Vital egy fejlődésben lévő kis nemzetnek nevezne, így jutva el egy olyan egyértelmű koncentrációhoz, amely a 4–10 millió lakos tartományában helyezkedik
el”.14 Az erdélyi magyar fi lm mibenlétének meghatározásához elengedhetetlen két
filmgyártás, illetve az országok, Magyarország és Románia más-más mértékben
minősíthetőek „kis nemzeti moziknak” a lakosság mutatószáma alapján. A legutóbbi, ezredforduló után készült népszámlálások adatai szerint Magyarországnak 9 millió 942 ezer lakosa van, s ekként tökéletesen beleillik a Hjort–Petrie által
meghatározott 4–10 millió közötti sávba. Romániának a legutóbbi adatok szerint
20 millió körül van a lakossága, így jócskán túllépi a Hjorték által ideálisként
megadott tartományt, de még mindig a Tajvanhoz rendelt 23 millió alatt van, s
ekként azt mondhatjuk, hogy amennyiben a másik három indikátor többé-kevésbé (netán pontosabban teljesül), akkor ez az indikátor is elfogadható ezzel a
szélsőhöz közel álló értékkel.15
A második méretindikátor, a terület vonatkozásában Hjort és Petrie a következőképpen fogalmaznak: „Úgy döntöttünk, hogy Gellner és sok más tudós
példáját követjük akkor, amikor a földrajzi arányokat (scale) komolyan számításba vesszük, mint a kis nemzet-volt egyik indikátorát”.16 Ezen az indikátortípuson
belül a legnagyobb területtel bíró, tanulmányozott esetük Burkina Faso, amelynek a területe 273 ezer négyzetkilométer (egy 16 milliós lakossághoz viszonyítva), őt követi Új-Zéland a maga 268 ezer négyzetkilométerével és 4 és fél millió
lakosával, Bulgária szinte feleakkora területtel bír, ez 115 ezer négyzetkilométer,
és a Hjort és Petrie által tanulmányozott esetekből a legkisebb területtel Dánia
bír, ez 42 ezer négyzetkilométer. 93 ezer négyzetkilométeres területével Magyarország ismét a mérettartomány közepén elhelyezkedő, átlagos példaként kategorizálható, s ilyen minőségében nagyon hasonlít a kötetben elemzett Bulgáriához.
Románia ez esetben is a tartomány magasabb értékeivel van felruházva: 238 391
négyzetkilométernyi területével kisebb, mint a fogalmat bevezető kötetben „kis
nemzeti moziként” értelmezett Burkina Faso avagy Új-Zéland, ám kétszer akkora, mint Magyarország vagy Bulgária.17
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A harmadik felhasznált indikátorfajta a kis nemzeti mozik meghatározásában az egy főre eső GNI/GDP nagysága, és jelenlétét ekként motiválják a szerzők:
„Ez a specifi kus változó, ahogyan (Olaffson 1998: 10) fogalmaz, »a katonai potenciál indikátora«, amely a maga során »a politikai hatalom« tanulmányozásában releváns”.18 Hogyan viszonyul Magyarország és Románia és természetesen a
fi lmgyártásuk potenciálja ehhez az indikátortípushoz? A World Bank honlapján
közölt éves adatok szerint a 2010-es évek fordulóján Magyarországon az egy főre
eső GNI/GDP 12 000 USD körül volt, s ilyenként nincs igazán hozzá hasonlítható
„kis nemzeti mozi” Hjorték 2007-es paradigmakijelölő kötetében. Ezzel az értékkel Magyarország és a magyar fi lmgyártás, következésképp, olyan kurrens országokkal hasonlítható össze, mint Brazília, Horvátország, Lettország, Litvánia,
Oroszország és Törökország. Ezek a országok ugyanakkor jelentősen nagyobb,
avagy sokkal kisebb lakossággal és területtel rendelkeznek, ami Magyarországot
egy érdekes példává teszi, viszont azt is jelezni kell, hogy ezek az országok jelentős
részben a valamikori szovjet birodalom befolyási övezetében közös platformot
alkottak Magyarországgal (és Romániával is, természetesen).
A 2013 októberéig tartó korábbi vizsgálatomban19 Románia egy főre eső
GDP/GNI-je jelentősen kisebb volt, mint akár Magyarországé, akár a Hjort–
Petrie-ék kötetében szereplő többi országé: a 8000 USD per fő összeg körül gravitált, és ezzel Hjort és Petrie olyan példáihoz hasonlítható, mint Bulgária és Tunézia. Míg lakosságszámát és területét illetően Románia csak akkor sorolható be
a kis (nemzeti) mozik ernyőfogalma alá, amennyiben elfogadjuk a Hjort és Petrie
által jelzett tartományok legmagasabb értékeit is, nem csak az átlagosan a középen elhelyezkedőket, az egy főre eső GDP/GNI tekintetében Románia filmgyártását mindenképpen lehet és kell is a kis mozik kategóriájában kezelni. Tulajdonképpen Hjort és Petrie is megjegyzik, hogy „a kis nemzet-volt, legalábbis néhány
vetülete vonatkozásában, mindenképpen egy olyan helyzetre vonatkozik, amely
változásra szorul. Ez különösképpen igaz az alacsony GDP és a domináltság tekintetében, amelyek a kis nemzet-státuszhoz tartozhatnak. Egy második motiváció arra vonatkozóan, hogy kidolgozzuk a kis (mozi)nemzet-volt összehasonlító
analízisét, azzal a lehetőséggel kapcsolatos, hogy beazonosítsuk az erősségeket a
látszólagos gyengeségekben, és azokat a megoldásokat, amelyek átvihetőek/átadhatóak”.20
Negyedik indikátorukat a következőképpen jellemzik a szerzők: „Hroch az,
aki előtérbe helyezi a dominált voltot/uralmat, mint ami ízig-vérig összetevője a
kis nemzet-voltnak: »csak azokat nevezzük kis nemzetnek, amelyek olyan hoszszú ideig voltak alávetve egy uralkodó nemzetnek, hogy az alárendeltségi viszony
strukturális vonással ruházódott fel mindkét fél esetében« (Hroch 1985: 9)”. Magyarország és Románia egyaránt számos, náluk nagyobb és más nemzetiségek által uralt (birodalmi) entitásnak voltak alávetve: ha csak az mozi/mozgókép technológiáját lefedő elmúlt szászhúsz éves időszakra gondolunk, akkor említést kell
tennünk az Osztrák–Magyar Monarchiáról, Németországról, Oroszországról,
majd a szovjet blokkról, mint olyan struktúrákról, amelyeknek (változó területi
mértékben) Magyarország és Románia – s következésképp Erdély is – alá voltak rendelve. És azt is említenünk kell, hogy Magyarország 2004-es és Románia
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2007-es csatlakozása az Európai Unióhoz ismét egy, a saját nemzetnél nagyobb,
nemzetek feletti entitáshoz való csatlakozás is egyben, amely egyszerre hívhat
életre kényszerű alkalmazkodási reflexeket. Ám amennyiben az ezen „birodalom” égisze alatt elkészült fi lmek számát és változatos voltát nézzük, úgy mindkét
ország esetében az EU keretében lefolytatott filmgyártási folyamat különbözőnek, egyben pozitívabbnak is tűnik az azt megelőző időszaktól. Ilyen értelemben,
míg a „kis mozi-nemzet”-volt előző három indikátora pusztán numerikus adatokon alapszik, ez a negyedik indikátor a birodalmak és más erősebb nemzetek
általi domináltság dimenzióját villantja fel, ezáltal is aláhúzva az „alávetettség”
fogalmának relevanciáját, amely a posztkoloniális típusú kultúraelméletek egyik
sarkallatos fogalma.
A legtöbb kelet-európai, posztkommunista nemzeti fi lmgyártás egyben
kis nemzeti mozinak is tekinthető tehát: a szlovák, a cseh, a horvát, a szlovén, a
bolgár vagy balti államok fi lmgyártása, de a magyar és a román is, tulajdonképp
csak a lengyel (és az orosz) fi lm/mozi marad ki, kelet-európai vonatkozásban, a
kis nemzeti mozi kategóriájából. A fenti levezetés alapján kijelenthetjük, hogy a
magyar tipikus kis nemzeti mozinak minősíthető, a terület, a lakosság, az egy
főre eső GDP, valamint a domináltság történelmi és identitásképző tapasztalata
alapján. A román ezzel szemben atipikus kis nemzeti mozi, amelynek esetében a
terület és a lakosság nagyobb, ám az egy főre eső GDP alacsony, és a domináltság
tapasztalata meghatározó. A kis nemzeti mozik a globális, avagy a kontinentális
európai nagy nemzeti fi lmgyártási infrastruktúra és költségvetés töredékéből,
sokkal kevésbé strukturált és célirányos körülmények között kénytelenek működni, erőteljesen kiszolgáltatva a történelmi változásoknak.
Mind a magyar, mind a román kis nemzeti filmgyártás határozottan periferikusként gondolható el a a globális piacot megcélzó, olyan nagy költségvetésű
fi lmgyártásokhoz képest, mint Hollywood vagy Bollywood. Továbbá, amint a
megelőző leírás sugallja, jelentősen kisebbek a nagy európai nemzeti fi lmgyártásoknál (mint a brit, francia vagy olasz) is, s ilyenként hasonlatosak például a
skandináv regionális kánonba tömörülő kis nemzeti fi lmgyártásokhoz (mint a
dán vagy a svéd). Ezeket az európai kis nemzeti fi lmgyártásokat (köztük a minket
elsősorban érdeklő magyart és románt, de a szlovákot is például) a materiális, a
technikai, az intézményes és az emberi erőforrások előre nem látható, következésképp nem is tervezhető volta jellemezi. A játékfi lmgyártás a jelenkor Európájában
nagymértékben államilag finanszírozott tevékenység, s bár az államok közötti
koprodukciók egyre inkább standarddá váltak az elmúlt években – nem utolsósorban az Európai Unió kínálta együttműködési lehetőségeknek köszönhetően –
az országok határai és eltérő szabályozásai ugyanúgy akadályként gondolhatóak
el, mint a földrajzi távolság és a társadalmi pozicionáltság az alkotók esetében.
A magyar és a román kis nemzeti gyártásban a játékfi lmgyártás általában nem
integrált fi lmstúdiókban történik – noha a 2010-es évek második felében egyre
több ellenpélda tűnt fel a cseh, a magyar vagy akár a román filmgyártásban is –,
hanem gyakorta improvizált körülmények között, és nemritkán a színház vagy
a közsszolgálati/kereskedelmi televízió szolgálnak gyártási helyszínül, kiindulópontul. A kelet-európai kis nemzeti fi lmgyártásokra különösen érvényes az a
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kijelentés, hogy a fi lmterjesztés – akár a nemzeti fi lmek szintjén, akár régiós vonatkozásban – nem integrált, a különféle disztribúciós platformok (mozis vetítés,
dvd-kiadás, tévés vetítés, online streaming) kaotikusan kapcsolódnak, avagy némelyik fázis ki is marad, nem létező. Már-már evidencia, de nagyban befolyásolja, hogy milyen fi lmek születhetnek meg e régiós kis nemzeti fi lmgyártásokban
az, hogy a helyi, illetve nemzeti közönségeket gyakorlatilag átléphetetlen nyelvi
határok választják el, s így alig van esélye egy kelet-európai, régiós közönség kialakulásának. Ez a közönség pedig, ezen az alapvető akadályon túlmenően, nem
ismert, mivel a régió egymást drasztikusan váltó prekommunista, kommunista
és posztkommunista politikai berendezkedései más-más okokból kifolyólag, de
nem tették lehetővé a hosszú távú és szisztematikus közönség- és piacvizsgálatokat.
Összegzésképpen: a régióhoz köthető fotograﬁkus és/vagy mozgóképes
alkotóműhelyek vagy a magyar, vagy a román21 államhatalom ellenőrzése és/
vagy finanszírozása alatt működtek, működnek, s ilyenként teljességgel kiszolgáltatottak a történelmi-politikai változásoknak.22 Esetenként és időszakonként,
mint a két ország 2007 óta tartó közös európai uniós tagságának kontextusában,
mind a magyar, mind a román befolyás és a vonatkozó fi lmipari hatások is szimultán módon érvényesülnek. Végezetül, eddigi eredményeink azt jelzik, hogy az
analógról digitálisra történő váltás, illetve a digitális standarddá válása felerősíti
a fragmentáltság és dezorganizáció teljes 20. századon által érvényesülő folyamatait az erdélyi magyar regionális fotografi kus és mozgóképes kánon/blokk vonatkozásában.23
Diaszporikus szerveződés és koprodukció(k): az erdélyi magyar fotográfia és
mozgókép
A kis nemzeti fi lmgyártások/mozik Mette Hjort és Duncan Petrie által 2007ben bemutatott modellje azt posztulálja, hogy a fenti problémák mindenikére
megoldás lehet a több országgal való koprodukció, amelyre tehát ezek a kis nemzeti fi lmgyártások rá is voltak, illetve vannak kényszerítve a különféle történelmi
időszakokban. 24 A többségi román, a többségi magyar és a különféle kisebbségi
magyar kulturális identitásformációk egyik legérdekesebb terepét épp azok a koprodukciókban készült fi lmek jelentik, amelyek regionális, transznacionális és/
vagy összeurópai finanszírozásban készültek el, ily módon a gyártás folyamán, a
fi lmek művészi befogadásmódjában és utóéletében egyaránt haszonnal mozgósíthatóak mind a kis nemzeti mozik, mind a kisebbségi-diaszporikus identitások,
illetve a kulturális traumaelmélet belátásai is.
A teljesség igénye nélkül néhány beszédes példa ebben a vonatkozásban:
1920-ban például a Világrém című egészségügyi oktatófilmet forgatták Janovics
Jenő Transsylvania Filmgyárában. Zágoni Bálint szerint a film „egyfajta román–magyar koprodukciónak is tekinthető, mivel a forgatókönyvet Constantin
Levaditi román orvosprofesszor és Gyalui Jenő írta, a színészek és a rendező a
kolozsvári magyar színház tagjai, viszont a film állami támogatásban is részesült. A kortárs dokumentumok egyértelműen tanúsítják, hogy a film rendezője
Janovics Jenő volt (...)”. Továbbá, mivel a Világrém „a vérbaj pusztító hatásáról
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szól (...) a film terjesztését hivatalosan is támogatták a román hatóságok”, végezetül pedig „[e]gyike azon a kevés kolozsvári filmnek, mely épségben fennmaradt
– egy-egy kópiáját őrzi a Román és a Magyar Nemzeti Filmarchívum” (Zágoni
2007, 46–47). A posztkommunista érából olyan, a magyar és román koprodukciós lehetőségeket kihasználó játékfi lmcímek juthatnak eszünkbe, mint a Macerás
ügyek (Hajdu Szabolcs, 2002), a Fény hull arcodra (Gulyás Gyula, 2002), a Tamara
(Hajdu Szabolcs, 2004), a Dallas Pashamende (Róbert Adrián Pejó, 2005), a Balkán bajnok (Kincses Réka, 2006), a Lefejezett kakas (r. Radu Gabrea, Marijan David Vajda, 2007), a Katalin Varga (2009, Peter Strickland), a Bibliothèque Pascal
(Hajdu Szabolcs, 2010), a Szex, haza és más kellemetlenségek (Kincses Réka, 2012)
vagy az Aglaja (Deák Krisztina, 2012).
Ilyen vonatkozásban felidézhetjük „az erdélyi magyar szituációs dokumentumfi lm” kategóriáját bevezető Lakatos Róbert megfigyelését is, aki szerint „az
erdélyi magyar fi lmes alkotók magyarul beszélő filmjei legalább annyira gazdagítják az összmagyar kultúrát, mint a román kultúrát”, következésképp, „ha nem
is jogilag, de kulturális szempontból, bevezetem az erdélyi magyar filmalkotás és
az erdélyi magyar részvételű koprodukciós filmalkotás fogalmát” (Lakatos 2011,
56).
A fentiekben felvázolt koprodukciók egyértelműen kiugratják azt, hogy
mindkét kis nemzeti fi lmgyártáshoz – azaz a magyarhoz és a románhoz is – kapcsolódnak olyan, még kisebb entitások, amelyek a többségi magyar és románhoz
(avagy államalkotóként definiált nemzetihez) képest egyenesen fragmentáltak.
Itt elsősorban a kisebbségi magyar identitásszerveződésekre gondolok, de természetesen a moldáviai, avagy szerbiai kisebbségi román identitás is megemlíthető,
nem beszélve a teljes régiót behálózó diaszporikus zsidó25 és roma identitásokról,
valamint az olyan posztkommunista diaszporikus formációkról, mint a kínai, az
afrikai, a közel-keleti vagy az arab. A többség-kisebbség viszonyrendszerek hihetetlenül terheltek, és állandó változásban vannak, mi több, komplexitásukat a
fotografi kus és mozgóképes reprezentáción belül a sajátos művészi kódolás is biztosítja. A kulturális traumaelmélet és a fi lm nyomvonalán értelmezték már a palesztin kisebbségi identitást az izraeli többségi vonatkozásában (Gertz és Khleifi
2008), illetve a hongkongit a szárazföldi kínai vonatkozásában (Abbas 1997). Úgy
vélem, hogy konceptuálisan sok pozitív hozadéka van a John Durham Peters értelmében definiált diaszpórafogalom alkalmazásának valahány fentebbi esetben,
s így a mi jelen kutatásunkban is. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a
„diaszpóra, diaszporikus” fogalmak és a kisebbségi magyar identitásszerveződések összeolvasása nem kézenfekvő, és számos továbbgondolást igénylő problémát
vet fel. Ám a fi lmipari (együtt)működések esetében bevett a terminusnak, valamint az általa leírt jelenségkörnek a használata. Így a továbbiakban mi is John
Durham Peters definíciója értelmében gondoljuk el az erdélyi magyar regionális
fotografi kus és mozgóképes kánont, illetve a mögötte álló alkotókat diaszporikus
identitással bírónak. Peters akképp jellemezi a diaszpórát, mint amely abban
hasonlatos a száműzetéshez, hogy a központból való elmozdulást jelenti, ám hiányzik belőle a száműzetés pátosza; továbbá a diaszpóra is lehet választott avagy
kényszerű állapot, ám történelmi okokra is visszavezethetően (lásd a zsidó di14
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aszpóra kialakulását) hiányzik belőle a honvágy terhe, s így a szétszóratott diaszpórához tartozók decentrált, vertikális módon kapcsolódhatnak egymáshoz,
mintegy hálózatot alkotva, s így, míg a száműzetés lehet egyéni is, a diaszpórához tartozás mindig kollektív, s a szükséges kapcsolatokat esetenként mediatizált
kommunikáció révén tartják fenn a tagok (Peters 2010, 20).26
Hatványozottan érvényesek lehetnek a kis nemzeti mozik korlátozó jellemzői
az erdélyi (magyar) regionális blokk esetében, ahol a már jelzett, további megszorító tényezők is hatnak: mind a magyarhoz, mind a románhoz képest szub- vagy
transznacionális szerveződés27 (ha van egyáltalán), továbbá a politikai változásoknak való erőteljes kitettség (mindenkor) .28 Ahogyan Cseke Péter fogalmaz az
erdélyi magyar kultúra egészének vonatkozásában: „a romániai magyarság eddig
háromszori kisebbségi helyzetében (1918, 1944, 1989) mindig életmeghosszabbítónak bizonyult a jótékony szemlélet- és funkcióváltás, a műszaki fejlődés biztosította és a közösségi igényeket artikuláló diverzifi káció” (Cseke 2014, 20). Az erdélyi/romániai, a felvidéki/szlovákiai és a magyarországi fi lmgyártási lehetőségek,
illetve a sokoldalú koprodukciókban megvalósuló fi lmek maguk hihetetlenül izgalmas módon teszik lehetővé a fenti komplex jelenségek fókuszálását, illetve kutatási témaként, kérdésként való megfogalmazását. És azt is jelezni kell, hogy ez a
vázlatosan jellemzett (periferikus, kis nemzeti, s megkockáztatjuk, diaszporikus)
erdélyi magyar fotográfia- és mozgóképkészítési kánon, s azonbelül (is) az alkotók
periferikus pozíciója azonban komoly lehetőséget is jelenthet, amennyiben lehetővé teszi olyan kreatív megoldások kipróbálását is, amelyekre talán gondolni sem
lehet a jobban kiépült, standardizáltabb s egyszersmind merevebb gyártási struktúrákban – a globális fi lmkészítésben vagy az európai nagy nemzeti filmgyártásokban. Isaac Getz és Todd Lubart adekvát módon formalizálják a kreativitás és a
nehéz/komplex gyártási (művészeti) körülmények közötti összefüggést: „Tehát a
kreatív ötletek akkor kerülnek aktívan követésre, amikor egy rossz helyzetre kockázatos, ám lehetséges megoldást kínálnak, ugyanakkor elkerülhetőek, amenynyiben egy személynek választania kell több, potenciális nyereséggel kecsegtető
lehetőség közül” (Getz and Lubart 2009, 208).29
Mind Tóth Orsolya, mind Zágoni Bálint vagy Lakatos Róbert idézett – és a
Janovics Jenő örökségéhez sok szállal kötődő –, az erdélyi magyar ﬁlm történetére
vonatkozó kutatásai megegyezni látszanak abban, hogy melyek ennek a transz- és
szubnacionális, és napjainkban diaszporikusan is szervezdő mozgóképes kánonnak a szükséges és elégséges feltételei. A következő vetületekről van szó: az erdélyi
régióban fi lmezett fi lmanyag, az itteni székhelyű gyártási kapacitás, valamint a fő
alkotók (rendező, operatőr) erdélyi magyar volta. Ugyanakkor, mivel mindezek
a feltételek nem állandóak, hanem térben és időben fluktuálóak, korpuszalkotó
megoldásaik más-más módszert rejtenek: Tóth Orsolya az adott régióban (jelesül Kolozsváron) és a teljes 20. század folyamán fi lmezett anyagokat csoportosítja négy műfaji-műnemi kategóriában hivatkozott doktori kutatásában (2019).
Zágoni Bálint ﬁlmtörténészi és dokumentumfi lmes feltárásai kiemelten Janovics
Jenő kolozsvári színházigazgató és a Transsylvania Filmgyár tulajdonásának tevékenységére összpontosítanak. Lakatos Róbert pedig egy kanonizációs esemény,
a budapesti Magyar Filmszemle irányából közelít az erdélyi magyar szituációs
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dokumentumfi lm kérdésköréhez: „Tehát a Magyar Filmszemle a magyar fi lmek
legjelentősebb magyarországi filmes eseménye, ezért cikkem főleg az olyan erdélyi fi lmes alkotásokra vonatkozik, melyek jelen voltak a fi lmszemle dokumentumfi lmes kategóriájának versenyében” (Lakatos 2011, 56), jelenti ki.
Ebben a 2011-es tanumányában Lakatos Róbert filmrendező összegez egy
pragmatikus kritériumrendszert is, amely a Magyar Nemzeti Filmalapot megelőzően működött Magyar Mozgókép Közalapítvány pályázati rendszeréből ihletődött, illetve ennek azon részéből, amely megnevezi/körülírja „a magyar filmprodukció” fogalmát. Lakatos emígyen érvel a jelzett alapokon: „erdélyi magyar
filmalkotás az, melynek mindkét meghatározó alkotója (a rendezője és az operatőre is) erdélyi magyar, és a film története erdélyi magyar kulturális környezetben
zajlik, illetve erdélyi magyar részvételű filmalkotás az, melynek története erdélyi
magyar kulturális környezetben zajlik, és legalább egy meghatározó alkotója
(vagy a rendezője, vagy az operatőre) erdélyi magyar” (Lakatos 2011, 56). Ugyanakkor, némiképp ellentmondva Buzinkay Géza felvetésének, amely használhatatlannak minősíti a nem magyar szakirodalmi modelleket és forrásokat a magyar
médiatörténet kutatásában, jelen tanulmányban épp arra törekedtem, hogy a
kelet-európai régióra jellemző, a kortárs folyamatokra figyelmet fordító és az erdélyi magyar kulturális működésekre közvetlen hatással lévő román és magyar
fi lmgyártási, fi lmtörténeti trendeket is integráljam avégett, hogy az erdélyi magyar mozgókép, fotó- és videóművészet árnyalt, rétegzett leírását, rendszerezését
előkészíthessem. Ennek igényét, illetve a hiányát maguk a fotográfia és a mozgókép erdélyi magyar alkotói is jelzik, amikor a kisebbségi tematika és a kortárs
médiakultúra ütközési pontjaira hívják fel a figyelmet. Például Kacsó Sándor, a
Román Televízió Magyar Adásának akkori főszerkesztője egy 2006-os körkérdésre adott válaszában rámutatott arra a cezúrára, amelynek feloldását kutatásunk is
alapvetőnek tartja. Kacsó emígyen fogalmazott: „Mivel szerkesztőségünk az RTV
magyar nyelvű adásait gyártja, és meghatározása szerint a romániai magyaroknak készít műsort, az őket (is) érintő tematikájú anyagokat részesítjük előnyben.
Ez azt jelenti, hogy pl. egy afrikai bennszülött törzs életét bemutató dokumentumfi lmet nem tűzünk műsorra, hanem az RTV más, ún. dokumentumfilm-sávjába (műsorába) irányítjuk akkor is, ha magyar (esetleg szerkesztőségi) kollégák
is készítették ezt” (Jakab-Benke 2006, 76). Hasonló gondolatot fogalmaz meg önnön, 2010-es évekbeli filmalkotói praxisa vonatkozásában Bálint Arthur operatőr, rendező is: „Mert hogy az elvárások szerint erdélyiként kéne gondolkodnom
egy olyan közönség fele, amelyik az erdélyi alkotótól azt várja, hogy határon túliként gondolkodjon és cselekedjen a nap 24 órájában, én meg nem vagyok ilyen. Én
fi lmet akarok készíteni, olyan történeteket mesélni, amelyek éppen érdekelnek.
A pályázatokon a magyarországi közönségnek olyan képet kellene mutatni, ami
igaz is, és megfelel az elvárásoknak a néző szemében is Erdéllyel kapcsolatban.
És én már gyűlölöm a tehén seggét. Mintha Erdélyben nem is lenne város, vagy
beton” (Bán 2016, 74). Ugyanannak az igénynek a megfogalmazása ez, mint amelyet Cseke Péter is kihangsúlyoz, amikor „az erdélyi/romániai magyar írott és
elektronikus sajtó adatbázisának megteremtését, az ötcsatornás kommunikációs
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rendszer működésének vizsgálatát, korszerű médiaelméleten alapuló történetének a megírását” (Cseke 2010, 6) tűzi ki célul.
Kutatócsoportunk elképzelése szerint tehát a fenti keretben valósulhatna
meg az erdélyi magyar fotográfia és mozgókép történeti áttekintése a kezdetektől
napjainkig, amely folyamatban esszenciálisnak tartjuk az intézményesülés tényét
is. Többszörös rétegzettségénél fogva az egységes egészként elgondolt erdélyi fotografi kus és mozgóképes kánon igen heterogén, egyszersmind nyitott szerveződés, amely érzékeny módon építi be a 21. századi kreatív iparági és technológiai
fejleményeket is, ily módon kapcsolódva a globális médiakultúrához.
* A tanulmány a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Kommunikáció- és Médiatudományi Szakbizottságának Erdélyi médiajelentés című konferenciáján
2020. január 30-án elhangzott előadáshoz kapcsolódik.
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Jegyzetek
1 A tanulmány a Sapientia EMTE Média Tanszékén folyó, Az erdélyi magyar fotó- és mozgókép-művészet az analóg–digitális korszakhatáron címmel futó
kutatás keretében készült (támogató Sapientia EMTE, Kutatási Programok Intézete, 2019. május–2020. október).
2
A kutatás weboldala itt tekinthető meg: http://fi lm.sapientia.
ro/hu/kutatasi-programok/csoportos-kutatas-kpi-egyetemi-kutatasiprogram-2019-2020 .
3 A sajátomon kívül Farkas Boglárka-Angéla és Kötő Emese-Anna munkájáról van szó a ME.dok jelen lapszámában.
4 Lásd a vonatkozó cikkek feldolgozását a továbbiakban.
5 Legutoljára 2019 júniusában adott ki a Korunk „Filmesztétika” tematikus lapszámot.
6
Lásd
https://www.fi lmtett.ro/tanulmanyok-az-erdelyi-magyarmozgokep-torteneterol , legutolsó letöltés 2020. április 4.
7 Ennek kiaknázására számos látványos példát kínál Janovics Jenő pályája: „a [budapesti] fi lmiroda megkérte Janovicsot, hogy írjon forgatókönyvet egy
székely népmeséből ihletett rajzfi lmre is. Az igazgató a Bálványosvár című mesét
dolgozta fel, ám a Filmiroda nézőpontjából ennek megfilmesítése a sok szereplő
miatt nagyon költséges lett volna” (Zágoni 2007, 55).
8
Az idézet eredetiben: “Transylvania. Central European province now
part of modern Romania (but historically disputed territory with Hungary), given
mythical status in film as the homeland of the hero of Bram Stoker’s novel Dracula
(1897) (...). Transylvania is a semi-mythic cultural heartland for both the Hungarian
and the Romanian nations”. (Taylor et al. eds., 2000, 200) Saját fordítás, V. A.
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9
Az idézet eredetiben: “a disputed, ethnically mixed region which
has been the focus of tensions between the two countries for such a long time”
(Cunningham 2014, 147). Saját fordítás, V. A.
10 „Janovics úgy vélte, a kolozsvári fiók segédkezhetne az erdélyi tájakon
készült külső felvételek előkészítésében is – ez sokkal előnyösebb lenne, mint ha
Budapestről próbálnák irányítani a felvételeket. Az igazgató tervei közé tartozott
egy kolozsvári Híradó Mozi létesítése is, melyben kultúrfilmeket vetítettek volna.
Emellett a feladatok között említette egy szerényebb laboratórium létesítését, az
idegenforgalmi hivatal munkájába való bekapcsolódást, erdélyi iparvállalatokról
és kereskedésekről reklámfelvételek készítését, valamint különböző oktatófilmek
felvételét” (Zágoni 2007, 54).
11 Erről bővebben lásd Virginás 2019b.
12 Egy 2006-os interjújában Bodor Pál, az erdélyi magyar mozgókép
szempontjából kulcsfontosságú bukaresti magyar adás televíziós műsor egykori
főszerkesztője a következőképpen emeli ki ezen aspektus fontosságát: „Ha egy
erdélyi hetilap rendszeresen nyomon követné az Erdélyből eltávozottak sorsát,
problémáit, sikereit, kudarcait, a nem Romániában tanuló magyar diákok életét,
erdélyiek karrierjét az anyaországban és idegenben, ez is növelhetné az érdeklődést. Miként talán az is, ha rendszeresen beszámolna romániai magyar és magyarországi cégekről, stb.” (Botházi 2006, 28).
13 Az idézet az eredetiben: „The Cinema of Small Nations presents
a multifaceted working definition of small nationhood encompassing four
indicators of size.” (Hjort–Petrie 2007, 6) Saját fordítás, V. A.
14 Az idézet az eredetiben: „(…) we did make a point of ensuring that our
cases span the full spectrum, ranging from Bray and Packer’s microstates to what
Vital would call a developing small nation, with a clear concentration in the
population range of 4-10 million.” (Hjort–Petrie 2007: 4) Saját fordítás, V. A.
15 A számadatok a Wikipédiának az országokra vonatkozó adatlapjaiból
származnak: http://en.wikipedia.org/wiki/Hungary, http://en.wikipedia.org/
wiki/Romania, letöltések 2016. november 30., 2019. december.
16 Az idézet az eredetiben: “We have opted to follow the lead of Gellner
and many other scholars in taking geographical scale seriously as an indicator of
small nationhood.” (Hjört , Petrie 2007, 5). Saját fordítás, V. A.
17 Az adatok a Wikipédia adott országokra vonatkozó szócikkeiből származnak, amennyiben nem a Hjorték kötetét idézem: http://en.wikipedia.org/
wiki/Hungary , illetve http://en.wikipedia.org/wiki/Romania , utolsó letöltés:
2016. november 30.
18 Az idézet az eredetiben: “This particular variable is held to be an
‘indicator of military potential’ relevant to the study of political power’ (Olafsson
1998: 10).” (Hjort, Petrie 2007, 5) Saját fordítás, V. A.
19 Erről bővebben lásd Virginás 2014.
20 Az idézet az eredetiben: “small nationhood, at least with regard to some
of its facets, refers to a situation requiring change. This is particularly true o of
low GNP and domination as features of the small nation phenomenon. A second
motivation for the development of a comparative analytic of small nationhood
19

ME.dok • 2020/2
has to do with the possibility of identifying strength in apparent weaknesses, and
solutions that might be transferable.” (Hjort, Petrie 2007, 7) Saját fordítás, V. A.
21 A román újhullámról írott 2011-es áttekintőjében Felméri Cecília sem reflektál az esetlges erdélyi filmgyártási hagyományok alapján megjelenő posztkommunista
lehetőségekre: „A kortárs román film jól beazonosítható jellegzetességei folytán a kortárs kelet-európai térség leghatározottabb nemzeti karakterrel rendelkezőfilmgyártása
lett. És a fentiek tükrében elmondhatjuk, hogy a román újhullám igenis irányzat, sőt
újhullám, mely sokkal inkább kapcsolódik a régi, európai újhullámokhoz, mint saját
nemzeti tradícióihoz. Végkövetkeztetésként pedig elmondhatjuk, hogy az új évezredben a román filmet is elöntötte az újhullám” (Felméri 2011, 52).
22 Janovics Jenő „1934 februárjában beadványt címzett a román oktatási miniszternek, majd rá egy évre a román nemzeti filmgyár megalapításának részletesen
kidolgozott javaslatát írta meg. (...) A román nemzeti filmgyártás létrehozásának
javaslata a fenti beadványnál is részletesebb. Öt pontban foglalja össze egy nemzeti
filmgyár lényegét. (I/32) Janovics már a levél bevezetőjében kifejti, hogy minden
ország, még a legyőzött Magyarország is rendelkezik virágzó filmgyártással, Románia pedig évente kétszázötven millió lej jövedelemtől esik el azáltal, hogy körülbelül
háromszázötven filmet hoz külföldről” (Zágoni 2007, 49–50).
„A harmincas évek végén Janovics személyesen és levelek útján is szorosabb
kapcsolatba lépett a Magyar Filmirodával. (...) A Falu végén kurta kocsma mellett Janovics elküldte a fi lmirodának a Tetemrehívás, a Bajusz, a Családi kör, a
Kisbéres, a Szilaj Pista, a Péter Bátya, a Petike és Az árva forgatókönyv-változatát
is, és kidolgozta A walesi bárdok, a Gábor diák, a Két kuruc beszélget, A tábortűz
mellett és A Kalota partján forgatókönyveit is. Észak-Erdély visszacsatolásának
hírére Janovics egy kolozsvári fiók alapításának javaslatával fordult a filmiroda
igazgatóságához. Levelében ez alkalommal is részletesen taglalta, milyen feladatokat láthatna el az erdélyi fiók.” (Zágoni 2007, 53–54)
23 Kutatócsoportunkban Kassay Réka dolgozik szorosabban ezzel az aspektussal.
24 Ahogyan bevezető tanulmányukban fogalmaznak, a kis európai nemzetek fi lmgyártásai hagyományosan támaszkodnak pán-európai és regionális
együttműködésekre, illetve centrumokban és az egykori gyarmati hálózatok
mentén elérhető kapcsolódásokra. Az idézet eredetiben: “(...) in Europe, the
traditional sense of bounded and differentiated national cinemas has always
been more difficult to maintain in the case of small nations, and consequently, in
addition to nationally specific initiatives, fi lmmakers have benefited from sources
of pan-European support (MEDIA, Eurimages), regional initiatives (the Nordic
Film and TV Fund) or co-production sources often located in the metropolitan
centres (Channel Four, Canal +). Former colonial relationships (…) have also
ensured a source of external funding for fi lmmakers in some small nations,
predicated in each case on a cultural or linguistic bond” (Hjort and Petrie 2007,
16). Saját fordítás, V. A.
25 Bodor Pál külön kitér erre az aspektusra is, nemcsak személyes érintettsége, hanem az erdélyi magyar közösség felejtése kapcsán is: „Származásomat
tekintve félzsidó vagyok (apám spanyol zsidó), ezért sem hallgatom el, futólag
már írtam róla, hogy bármennyire bizarr, de létszámban, kultúrafenntartásban,
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nézőkben, olvasókban az erdélyi, a felvidéki, a vajdasági magyarság aktív százezreket veszített a szívesen magyarosodó zsidók kigyilkolásával a magyarságból”
(Botházi 2006, 27). De kitér a kérdésre Zágoni Bálint is: „Az, hogy 1943-ból csak
kevés levél, 1944-ből pedig egyáltalán nem maradt fenn írásos dokumentum azzal magyarázható, hogy a Magyarországon érvényben lévő zsidótörvények teljesen ellehetetlenítették Janovics tevékenységét. 1944-ben Budapesten bujdosott a
fasiszta hatóságok elől” (Zágoni 2007, 56).
26 Az idézet az eredetiben: “Diaspora, like exile, is a concept suggesting
displacement from a center. (...) Yet despite their close affinities, in recent usage
diaspora often lacks the pathos of exile, a term that is never without a deep sense
of woe. Like exile, diaspora can be elective or imposed; perhaps the historical lack
of zeal for returning to Jerusalem on the part of some Jews, grown comfortable
in the diaspora, lifts the burden of homesickness from the notion of diaspora. (...)
The key contrast with exile lies in diaspora’s emphasis on lateral and decentered
relationships among the dispersed. Exile suggests pining for home; diaspora
suggests networks among compatriots. Exile may be solitary, but diaspora is always
collective. Diaspora suggests real or imagined relationships among scattered
fellows, whose sense of community is sustained by forms of communication and
contact (...).”) (Peters 2010, 20). Saját fordítás, V. A.
27 Ezt vonást kiemeli Cseke Péter is az erdélyi magyar kommunikációs
rendszerek működésének tekintetében: „Nem kétséges, hogy a továbbiakban a
Kommunikáció- és Médiakutató Intézetnek kell felvállalnia az erdélyi/romániai
sajtótörténeti kutatások megtervezését és megszervezését. Vizsgálnunk kell a sajtónyilvánosság létrejöttének időszakát (1790–1848), a polgári sajtónyilvánosság
periódusát (1849–1920), a kisebbségi sajtó két világháború közötti időszakát, a
„szocialista nyilvánosság”, valamint a posztkommunista sajtó korszakát. Maradandó választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy milyen szerepet vállalt ez a sajtó a
történelmi cezúrák elviselésében, a történelmi korszakváltások előkészítésében, a
kisebbségi társadalom önszerveződéseiben, az erdélyi magyarság létkérdéseinek
megjelenítésében” (Cseke 2010, 7).
28 A legegyszerűbben ismét a Janovics Jenő pályadöntéseivel példázhatjuk
ezt a jellemzőt: „Az első világháború végével a kolozsvári filmgyártás fénykora
is lezárult, azonban ez korántsem jelentette a Janovics által elindított fi lmstúdió történetének végét. A játékfi lmek futószalagon történő gyártásának kedvező
konjunktúra megszűnt, viszont Janovics helyesen ismerte fel az újonnan felállt
helyzetet: olyan fi lmek készítésére vállalkozott, melyeket viszonylag könnyen előállíthatott, és piacot is talált értékesítésükre. Mozikat is üzemeltetett, és fi lmkölcsönzéssel is foglalkozott, így gyakorlatilag a filmgyártás minden fázisában jelen
volt. Szűk technikai lehetőségei ellenére, kapcsolatai révén mindig tárgyalóképes
félként sikerült feltűntetnie magát. Az erdélyi magyar fi lmgyártás meghatározó
személyisége maradt az első világháború után is” (Zágoni 2007, 57–58).
29 Az idézet eredetiben: „[Thus] creative ideas may be pursued actively
when they represent a possible but risky solution to a bad situation, whereas
creative ideas may be avoided when a person faces a choice among options
involving potential gains” (Getz and Lubart 2009, 208). Saját fordítás, V. A.
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Abstract (István Fischer and the Minority Identity)
István Fischer was one of the most fruitful Transylvanian ﬁlmmakers, who directed more than 35 documentaries
throughout his career. He worked at Romanian, Hungarian and German television stations as well, but regardless of the
respective country and its political conditions, he chose to thematize issues related to minorities on numerous occasions. In
this study I analyze these ﬁlms, how this pattern connected to minorities unfolds. As we will see, the theme of minorities
encompasses other essential phenomenona like emigration, the everlasting transit-feeling and the opposition towards the
authorities.
Keywords István Fischer; documentary ﬁlm; minority

Rezumat (István Fischer și identitatea minorităţilor)
István Fischer a fost unul dintre cei mai fructuoși cineaști din Transilvania, realizând mai mult de 35 ﬁlme documentare
pe parcursul carierei. A lucrat ca regizor la televiziuni din România, Ungaria și Germania. Indiferent de ţări, a ales deseori în
ﬁlmele realizate tematica problemelor legate de minorităţi. Studiul analizează aceste ﬁlme din prisma tiparului prezentării
minorităţilor. O să vedem că tema minorităţii cuprinde mai multe aspecte precum emigraţia, sentimentul de tranzit și rezistenţa
împotriva autorităţilor.
Cuvinte cheie István Fischer, ﬁlm documentar, minorităţi

Az erdélyi fi lmgyártás története a mai napig „hangos” Janovics Jenő némafi lmjeinek aranykorától, amely pontosan 100 éve, 1920-ban zárult le. Bár azóta
valóban nem volt hasonló mértékű filmgyártás, amely a Janovics-féle intézményi háttérrel vetekedhetne, meghatározó szerzők igenis voltak. Fischer István jelentőségét semmi sem igazolja jobban, mint az, hogy nem kizárólag Erdélyben/
Romániában, hanem Magyarországon és Németországban is kiemelkedő munkásságot hagyott hátra dokumentumfilm-rendezőként. Pályájára meglehetősen
ritkán reﬂektál a szakirodalom, holott az erdélyi ﬁlm „alfája”, Janovics után ő
volt az első, aki (kis)játékﬁlmet készített 1972-ben, Legalább Európát! címmel.
Az, hogy Fischer elhalványult az erdélyi köztudatban, szoros összefüggésben le23
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het az alkotó 1973-as emigrálásával és a kommunizmus általános direktívájával,
melynek értelmében „a külföldre távozott tudósok, írók, művészek egyszerűen
»megszűntek« a szociálnemzeti Romániában.”2
Fischer 1936-ban született, Kolozsváron, hatványozott kisebbségként.
Helyzetét frappánsan fejezi ki egyik gyermekkori anekdotája, mely szerint 10
éves korában két kisfiú esett neki az utcán. Az esetre visszaemlékezve így szól:
„Fogalmam sincs, hogy magyarként, zsidóként vagy kommunisták kölykeként
óhajtottak méretes módon elkalapálni”.3 És bizony a történelem nagy narratívája lecsapódott Fischer fiatalságán: átvészelte a II. világháborút egy német néninél, szemtanúja volt a kommunizmus térnyerésének, Sztálin halálának évében
(1953) Leningrádban kezdte egyetemi tanulmányait, amíg az 1956-os forradalom apropóján haza nem rendelték. Habár utóbbihoz nem volt köze, politikai
száműzöttként eltanácsolták az egyetemekről és kétkezi munkára kötelezték.
Éveken át a kolozsvári Tehnofrig gyárban dolgozott hűtőszerelőként, míg végül
esélyt kapott arra, hogy a bukaresti filmművészetire felvételizzen. Diploma után,
1968-ban, az Alexandru Sahia dokumentumfilm-stúdióhoz szegődött, majd
1971-ben Bodor Pál az RTV magyar adásához „csábította”. Eredetileg operatőr
szeretett volna lenni, végül mégis rendezőként vált ismertté. 1973-ban elhagyta
Romániát, és Saarbrückenben, Németországban telepedett le. 1976 –2000 között
az ARD televíziónál dolgozik, nyugdíjas évei elején pedig a Duna TV számára
készít portréfi lmeket. Élt egy ideig Magyarországon, Pilisvörösváron, majd 2009ben visszaköltözött Németországba, Aachenbe, ahol 2014-ben hunyt el.
Az érintőleges, kulcsszavakban felskiccelt biográfiát indokolja, hogy Fischer
kalandos életútja akaratlanul is fi lmjeinek genetikai kódjaiba van vésve. Ha pályájának korszakait és annak határait tudatosítjuk, úgy könnyebb munkáit egy
közelebbi, már-már személyes kontextusból vizsgálni, amelyen keresztül kibontakozhatnak a kisebbségi identitás különböző aspektusai. Elvégre „Fischer élettapasztalata fi lmjein keresztül válik közös tapasztalattá”,4 és az alkotó, anélkül,
hogy expliciten a saját sorsát tematizálná, alanyai történetein át rezonál önmagával és nézőivel. A tanulmány Fischer egyetlen kisjátékfilmjét, majd négy dokumentumfi lmjét ismerteti és elemzi, rámutatva ezen alkotások közös motívumára,
azaz a kisebbségi identitás és lét tematizálására.
Az 1972-ben készült Legalább Európát! című kisjátékﬁlmnek valósággal
kultusza lett anélkül, hogy valaha is bemutatták volna. Legendává válásában
persze nagy szerepet játszhatott betiltása, és az, hogy Fischer filmje kiváló, (szó
szerinti) iskolapéldája az allegorikus elbeszélésmódnak. A történet egy duci kisfiúról szól, akit osztálytársai kiközösítenek. Értelemszerűen a történet allegóriaként is működhet, hiszen az elnyomó és elnyomott között fenálló viszonyrendszer
a kisebbségek helyzetében vagy akár a kommunista rezsim kontextusában szintén
releváns lehet. Egy alkalommal a kisfiút különös módon gyalázzák meg: a hasára
rajzolják Európa térképét. A földrajztanár – Bíró Levente alakításában – kérdőre
vonná a felelősöket, de minden diák (az áldozatot is beleértve) lapít. A csínyben a
legszánalmasabb pedig az, hogy a gyerekek rossz helyre rajzolták Lisszabon városát. Legalább Európát tudhatnák, veti szemükre a tanár.
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A forgatókönyv Páskándi Géza Európa térképe című novellájának adaptációja,
de az kevésbé ismeretes, hogy a történet eredete Fischer gyermekkorából
származik. Erre vonatkoztatva meséli: „Nem volt ez nagy dobás, noha az eset az
én román iskolámban valóban megtörtént. Tényleg volt egy kövér osztálytárs és
annak tényleg a hasára rajzolták Európa térképét. A többi kitaláció”.5 Stílusvilága
szempontjából a fi lm szintézisét nyújtja a francia újhullám formai sajátosságainak és az angol free cinema tartalmi jellegzetességeinek. Előbbi az ugróvágásokban, asszociatív montázsokban van főként jelen, utóbbi a szociális érzékenységű
coming-of-age-típusú történetben. A Legalább Európát! dramaturgiai megoldásaiban, beállításaiban, vágásában egyaránt olyan narratívára irányul, amely
túlmutat a gyermekkori konﬂiktusok szokványos fabuláján. Tibori Szabó Zoltán
a következőképpen összegezte a ﬁlm üzenetét: „Nem hiszem, hogy az európai
térségben Pista előtt bárki is létezett volna, aki ennyire meg tudta fogalmazni a
másságellenesség által fűtött vegytiszta agresszió valódi természetrajzát”.6 A sors
kegyetlen iróniája, hogy bármennyire is ártatlannak ígérkezett első ránézésre a
kisfiúk csetepatéja, a fent taglalt implicit üzenetet nem csak az erdélyi kisebbség
értette meg, hiszen a fi lmet bemutatás nélkül betiltották.
Az 1971-ben készült Nehéz emlékezés Fischer István egyik első portréfilmje,
amely az 1969-ben elhunyt Tessitori Nóráról, erdélyi magyar szavaló- és előadóművészről szól. Nem pusztán a dokumentumfilm tárgya, de időzítése is óriási
kihívást jelentett, hiszen Fischer arra vállalkozott, hogy egy vizuális médiumon
át láttassa alanyát, akit már nem lehet „megmutatni”. Ehhez mérten a Nehéz emlékezés rengeteg vágóképet vonultat fel, archív fotókat Nóráról, melyeknek hátterében az interjúk Nóra varázsát próbálják megragadni: milyen volt a hangja,
véleménye, habitusa. A dokumentumfilm nagy részében férje, Kőmíves Nagy
Lajos emlékezik meg feleségéről, kiegészítésképpen pedig Nóra volt diákjai nyilatkoznak oktatójukról.
Tessitori Nóra a húszas és harmincas években versestjeivel tett szert hírnévre. Több turnéja is volt Erdélyben és Magyarországon ez idő tájt. 1922-ben
Nagyváradon Petőfi Csalogányok és pacsirták című versét adta elő, amikor is a
rendőrség kivezette a teremből, és letartóztatta irredentizmus vádjával. A trianoni döntés után alig pár évvel a vád nem meglepő, ugyanakkor Kőmíves szerint
indokolatlan, mert Nóra nem politizált, hanem szavalt. A vádat nem sokkal később ejtették, Octavian Goga pedig levélben kért bocsánatot a történtek miatt. A
következő buktatót Nóra számára a Horthy-korszak jelentette. A hatalom tanácsa (követelése) az volt, hogy hagyjon ki repertoárjából pár, nem odaillő verset,
kifejezetten az Ady-művekre célozva. Nóra végül amellett döntött, hogy inkább
elhallgat. Publikum előtt soha többé nem szavalt. Beszédtechnikát tanított a későbbiekben a BBTE színművészetis hallgatóinak. Tessitori Nóra a két politikai
berendezkedés ostroma után végül örökre elnémult, de kiérdemelte „a versmondás polgárjogi harcosa és trónra emelője”7 címet az erdélyi polgárság részéről. A
Nehéz emlékezés tehát hangsúlyosan tematizálja kisebbség és kultúra viszonyát, a
harcot művészet és aktuálpolitika között, szavalás és hallgatás között.
A 2004-ben készült Honnan jöttél, Ádám? egy, Bodor Ádámról – kolozsvári
születésű, Kossuth-díjas magyar íróról– szóló portréfilm. Bodor még nem tölti
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be a 18. életévét, amikor a szamosújvári börtönbe zárják államellenes szervezkedés miatt. Diáktársaival akkortájt röpcédulákat gyártott olyan feliratokkal, mint
például: Harcoljatok a vörös kutyák rémuralma ellen! Fischer végigkíséri Ádám
erdélyi színhelyeit a Gyimesektől a Szent Anna-tavon és Szamosújváron át egészen Kolozsvárig. Mindeközben az emlékezések és az anekdoták között arra lehetünk figyelmesek, hogy Bodor Ádám és Fischer István életútjai megdöbbentően
hasonlítanak. Bodor egy ideig a Tehnofrig gépgyárban dolgozik, ott, ahol Fischer
hűtőszerelőként volt alkalmazva éveken keresztül. Bodor 1982-ben elhagyja az
országot, Fischer pedig 1973-ban teszi ugyanezt, azzal a különbséggel, hogy ő
nem Budapestig, hanem a németországi Saarbrückenig megy. Bodor pályájának
emellett filmes vonatkozásai is vannak, művei alapján olyan alkotók, mint Bacsó
Péter vagy Fábri Zoltán készítettek nagyjátékfi lmet (Forró vizet a kopaszra, 1972,
Plusz-mínusz egy nap, 1973).
A fi lm továbbá körüljárja a kivándorlást és azt a velejáró, keserű tranzitérzést, amely az embert letaglózza akkor, ha hazajön. Bodor érzékletesen fogalmazza meg interjú közben, miszerint: „Nincs hülyébb érzés annál, mint amikor az ember a szülővárosában egy szálloda ablakából tekint ki a háztetőkre”.
Következtetésképp a Honnan jöttél, Ádám? szétfeszíti a hagyományos portréfi lm
kereteit, és az otthontalanságot helyezi a középpontba: hogy milyen áldozatokkal
jár az emigrálás, és hogy a kisebbség külföldön ugyanúgy kisebbség marad.
A Kolozsvár–Nápoly és vissza 2001-ben készült portréfi lm Tordai Zádor,
kolozsvári születésű íróról és fi lozófusról. Az előző minták nyomán, ismét észrevehető a hasonlóság Fischer és Tordai életpályája között, csak úgy, mint ahogy a
Honnan jöttél Ádám? címszereplőjének esetében megfigyelhettük. Tordai 1960ban, egy politikai okokra hivatkozó elbocsátás után kivándorol Budapestre. Magyarország kommunista beágyazódásával több alkalommal szembeszáll. 1968ban aláírta a korčulai nyilatkozatot, amelyben ő és más magyar értelmiségiek
(mint például Heller Ágnes) a prágai tavasz szétzúzása ellen tiltakoztak. Később
nagy port kavart Tóth Sándorral közösen publikált, 1977-es tanulmánya, a Jelentés Erdélyből, amelyben a Ceaușescu-diktatúra elnyomó politikáját elemezte.
Ugyanakkor Fischer dokumentumfilmjéből hiányzik a pátosz és Tordai hősiességének dicsérete, alanyát nem tetteinek elregélésével ábrázolja. Tordai Zádor biográfiája érintőleges marad, mert az évszámokon és a múltbéli cselekedetein túl
sokkal izgalmasabb Tordai mentalitása, véleménye a világról és annak menetéről.
A kisebbségi identitás és a kivándorlás apropóján Tordai szemlélete kiváltképpen nyitott és optimista, mint mondja: „sok hely van, ahol otthon lehetünk”. Életének második felétől feleségével Nápoly és Budapest között ingázik,
és Fischer az olasz városban is nyomon követi hétköznapjait. Tordai az egyetlen
otthon ideájában a kötöttséget látja, a több otthon közötti ingázásban viszont
a lehetőséget, a változatosságot. Fischer később egy cikkben hivatkozik Tordaival közös szellemi kalandozásaira. Nápolyi interakcióit, könnyed beszélgetését
a városlakókkal így összegzi: „Zádor láthatóan nemcsak befogadott, de tökéletesen otthonos volt a nápolyi óváros e sarkában”.8 Ezen koordináták mentén a
Kolozsvár–Nápoly és vissza egy olyan darabja a fischeri életműnek, amelyben a
kisebbségi identitás árnyoldalai visszaszorulnak, és Tordai nézetein keresztül an26
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nak pozitív aspektusai kerülnek előtérbe. A Bodor-féle tranzitérzés helyét átveszi
a „mindenhol otthon” érzete, a globális falu ideája, ahol a kisebbségi identitás
mintegy katalizátor ahhoz, hogy az egyén könnyebben kapcsolódhasson a kulturális sokszínűséghez.
Az 1998-ban készült Baku, a tüzek városa, mint ahogy azt címe is sugallja,
nem egy portré-, hanem egy városfilm, amely tulajdonképpen Azerbajdzsán XX.
századáról szól: egy kőolajra és földgázra épült országról, amelynek értékes lelőhelyeit évszázadok óta szipolyozta hol az Orosz Birodalom, hol a Szovjetúnió, és
újabban az Amerikai Egyesült Államok. A dokumentumfilm kezdetben Bakura,
a fővárosra koncentrál, és arra, hogy az ipari fellendülés hogyan alakította a hely
arculatát. A múlt század eleji dúsgazdag befektetők palotáinak és adományainak
mára már csak poros emléke maradt meg, de annyi bizonyos, hogy Baku az olajkitermelés óta metropolisszá nőtte ki magát, ahol a legkülönbözőbb nemzetekhez
és vallásokhoz tartozó emberek élnek egymás mellett. Egy 100 év körüli azerbajdzsáni nő nyilatkozik erről Fischernek. Arról mesél, hogy az 1900-as évek elején, kislánykorában karácsonyfát kért az édesapjától annak ellenére, hogy iszlám
vallású. A végeredmény az lett, hogy a keresztény karácsonyfa alatt 7 nemzet
és 5 vallás kuporodott össze a családi fotóra. A dokumentumﬁlm tehát egyrészt
tematizálja a különböző népek közötti lehetséges szimbiózist, de a későbbiekben
arra is kitér, hogy mi történik akkor, amikor ez nem működik.
A kilencvenes években az azeri–örmény konﬂiktus uralta a térséget. Az
1988–1994 között folyó háború a hegyi-karabahi enklávé megszerzéséért tört ki,
és az örmények győzelmével ért véget. Az ezáltal létrejövő Arcah Köztársaság egy
de facto független ország, ám de jure (azaz a nemzetközi jog szempontjából) továbbra is Azerbajdzsán részét képezi. A háborúval járó etnikai tisztogatás és a
fegyveres konfliktus kegyetlen kombinációja rengeteg háborús menekültet hozott
magával. Ilyen, karabahi szülőfalujukat hátrahagyó azerieket látogat meg Fischer,
akik romos, félig elkészült házakban, mélyszegénységben élnek Baku közelében.
Fischer megmutatja a gyerekeket, akik a romos házak között is úgy játszanak,
mintha játszótéren lennének. Majd megmutatja a szülőket is, akik azt mondják
gyerekeikről, hogy „csak szeretnék, ha hazájuk lenne”. Ezáltal az otthontalanság
érzete újból szerepet kap, bár az előző filmekhez képest teljesen más kontextusból.
Értelemszerűen a Baku, a tüzek városa több szempontból kakukktojás az
előző példaﬁlmekhez képest. Egyrészt alműfaját tekintve városﬁlm, másrészt
a háborús menekültek kapcsán olyan emberekre tereli a hangsúlyt, akik saját
országukban váltak hazátlanokká. A háború előtti Hegyi-Karabah területén az
azeriek szám szerinti kisebbségben éltek, a háború után pedig Azerbajdzsánban,
a történelem sanyarú anomáliájaként, az „anyaföldön” lettek otthontalanok. Fischer kifinomult érzékenységgel tematizálja tehát nemcsak az erdélyi, de más etnikumú népek helyzetét is. Kétségtelen, hogy a kisebbségi dinamikák vizsgálata
érdeklődésének fontos csomópontja. Ezt alátámasztandó, interjús kötetében részletesen reflektál a Fidzsi-szigetek hindi kisebbségének csavaros történetére („Az
erdélyinél is kacifántosabb a nemzetiségi helyzet a Fidzsi-szigeteken”9) vagy akár
az odesszai soknemzetiségre10.
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A következtetések levonásához elengedhetetlen ismertetni a filmek gyártási
kontextusait. A hivatkozott fi lmeket sorra véve, a Legalább Európát! és a Nehéz
emlékezés az RTV támogatásával, Romániában készült. A Honnan jöttél, Ádám?
és a Kolozsvár–Nápoly és vissza a Duna Televíziónál Magyarországon, míg a
Baku, a tüzek városa a németországi ARD-nál készült. Ebből kiindulva megfigyelhető, hogy Fischer filmjeiben a kisebbségi mintázat tévétársaságtól, országtól, nemzettől, adott politikai berendezkedéstől függetlenül megjelenik, tehát egy
olyan szerzővel van dolgunk, aki kínos kompromisszumok nélkül hozott létre
egy homogén, pályáján átívelő motívumrendszert. A filmek elemzései alatt a kisebbségi identitás lehetséges manifesztációival találkozhattunk, melyek közül a
három legfontosabb a tranzitérzés, az emigráció és esetenként az ellenszegülés a
hatalommal szemben. Nyomatékosítva, hogy Fischer életútja és fi lmjei között milyen organikus párhuzam áll fent, bizonyítékként szolgál a tőle idézett gondolat:
„A kivándorlás azért nehéz sport, mert nem lehet pillanatok alatt beilleszkedni.
Mondhatnám: halálugrás. Szellemi öngyilkosság, mert nem csak a saját milliődet
változtatod meg, de ha újságíró vagy történetesen fi lmes vagy, akkor a közönséged is más lesz”.11 És bár Fischernek kétségkívül igaza van abban, hogy a közönség
változik ilyen esetben, nála a kisebbségi tematika univerzálissá lesz, akár erdélyiekről, akár bakuiakról készít filmet.
A kisebbségi identitásra vonatkozólag Fischer “nem a Márai-típusú, önmarcangolóan befeléforduló emigráns,”12 mindazonáltal a téma számos variációját
vizsgálta az otthontalanságtól a „mindenhol otthonig”. Vitathatatlan, hogy életműve az erdélyi fi lmművészet egyik meghatározó egyéniségévé teszi. Egy olyan
fi lmrendezővé, aki nem fél kérdezni, véleményt formálni, emlékezni. Halála után
ezennel nézőjére szakad a tisztség, hogy ugyanezt tegye. Fischer pályája úgy terül
el a szemünk előtt, mint a kincses szigetek térképe. Jelenleg számos filmje, publikációja hever archívumokban, felderítetlenül, elzárva a közönségtől. Itt az idő,
hogy felfedezzük őt önmagunk számára.
Köszönet Virginás Andreának, Tibori Szabó Zoltánnak és a Minerva Művelődési Egyesületnek a fotók, filmek, valamint írásos anyagok felhasználásáért.
A tanulmány a Sapientia EMTE Média Tanszékén folyó, Az erdélyi magyar
fotó- és mozgóképművészet az analóg-digitális korszakhatáron címmel futó kutatás keretében készült (támogató Sapientia EMTE, Kutatási Programok Intézete,
2019. május–2020. október).
A tanulmány a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Kommunikáció- és Médiatudományi Szakbizottságának Erdélyi médiajelentés című konferenciáján 2020.
január 30-án elhangzott előadáshoz kapcsolódik.
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Filmgyártás erdélyi kontextusban:
a kis költségvetés és a kialakulatlan
gyártási struktúra következményei1
KÖTŐ EMESE-ANNA
Egyetemi hallgató, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár/BA, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Cluj
E-mail: emesekoto@gmail.com
Abstract (Film Production in Transylvania: the Consequences of the Small Budget and the Characteristics
of Production Structures)
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 diﬀerent movie types, from a graduating directing student’s ﬁlm to a feature ﬁlm directed by the
acknowledged Hungarian director Szabolcs Hajdu. Through the personal examples I want to prove that even without a ﬁlm
industry structure and with a low budget only there are some ways to create a movie.
Keywords Film production; low-budget; Transylvania; ﬁlming locations; ﬁlm crew

Rezumat (Producţia de ﬁlme în Transilvania: consecinţele bugetului mic și a caracteristicilor structurilor
de producţie)
Producţia de ﬁlme din Transilvania are o structură speciﬁcă datorită lipsei agenţiilor de producţie și a structurii complexe
de subvenţii. În anul 2018 am participat în producţia a patru ﬁlme în această regiune, iar în prezenta lucrare descriu experienţa
dobândită cu această ocazie, în materie de buget, locaţie și echipă de ﬁlmare. Scopul meu este de a ilustra producţia de ﬁlme
contemporane prin intermediul unor tipuri diferite de ﬁlme, de la ﬁlmul unui regizor proaspăt absolvent, până la ﬁlmul 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 ﬁlme artistice.
Cuvinte cheie producţie de ﬁlm, low-budget, Transilvania, locaţii de ﬁlmare, echipă de ﬁlmare

Elméleti fogódzók
Kolozsvári filmművészet szakos diákként gyakran felvetül bennem a kérdés,
hogy a diploma megszerzése után milyen lehetőségei vannak egy – akár amatőr,
akár hivatásos – fi lmesnek, aki szeretne nagyjátékfi lmekben dolgozni úgy, hogy
közben ne kelljen a magyar vagy a román fővárosba elköltöznie. A munkanaplókon alapuló alábbi beszámoló a saját olyan tapasztalataimból indul ki, amelyeket
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pályakezdő gyártásvezetőként szereztem, és amelyeket a kezdő kérdés megválaszolásában egy első fázisnak tekintek. Mivel a tapasztalataim és az érdeklődésem
is a kis- és nagyjátékfi lmek gyártására irányulnak, a helyi televíziós műhelyek
munkásságára még hivatkozások szintjén se fogok kitérni – noha ez valóban fontos kérdés, és további vizsgálatok tárgyát képezheti.
Az erdélyi fi lmet nehéz meghatározni, hiszen a régiót az itt élő alkotók
képviselik, azonban nincs egy külön nemzeti mivolta. Virginás Andrea a Filmszemben megjelent tanulmányában a kis nemzeti mozik közé sorolja a román és
magyar fi lmgyártást is.2 Eredményként olyan új összehasonlítási tényezőket kapunk, amelyek által egyszerűbben el tudjuk helyezni az erdélyi filmgyártást a két
országhoz viszonyítva. A kis nemzeti mozik sokkal kevésbé strukturáltak, és erőteljesen ki voltak és vannak téve a történelmi változásoknak, emiatt periferikusként szituálhatjuk őket a nagy globális filmgyártásokkal szemben (mint például
Hollywood vagy Bollywood). A nagyméretű európai nemzeti filmgyártásokhoz
mérve (a brit, a francia, az olasz) is kicsik, inkább a dán és a svéd struktúrához
hasonlítanak (Virginás 2014).
A fi lmek nemzeti voltát általában a támogatást nyújtó ország határozza meg.
A játékfi lmgyártás a fenti kontextusban és jelenleg tehát a legnagyobb mértékben
államilag finanszírozott tevékenység. Az erdélyi alkotók mindkét ország támogatására tudnak pályázni, emiatt sok esetben a fi 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 erdélyi fi lmesek felkarolását célnak kitűző koprodukciós partner is létrejött a rendszerváltás 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
fi lmek gyártásában (Major 2017).
A fenti rövid levezetésből is kitűnik, hogy az erdélyi magyar fi lm eddig meghatározatlan fogalom. Bármennyire is kegyetlenü l hangzik, jogilag nem is létezik
(Lakatos 2011, 55). Lakatos Róbert az erdélyi magyar szituációs dokumentumfi lmről szóló tanulmányában vezeti fel az erdélyi magyar fi lmalkotás és az erdélyi
magyar részvételű koprodukciós fi lmalkotás fogalmát. Ezt a következőképpen
írja le: „erdélyi magyar filmalkotás az, melynek mindkét meghatározó alkotója
(a rendezője és az operatőre is) erdélyi magyar, és a fi lm története erdélyi magyar kulturális környezetben zajlik, illetve erdélyi magyar részvételű filmalkotás
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 figyelembe véve, mind a négy alkotást, amelynek munkafolyamatában részt vettem, erdélyi filmként is meghatározhatjuk.
Az elmúlt harminc év során a fi lmgyártási lehetőségek fejlődésének fontos
mozzanatai zajlottak le Erdélyben. Kolozsváron elindult az egyetemi szintű fi lmes
oktatás a Sapientia EMTE (2003 óta) és a BBTE (2007 óta) keretein belül, valamint
emellett olyan számottevő egyesületek kezdték el tevékenységüket, mint a Filmtett Egyesület és az Argo Audiovizuális Műhely. Később csatlakoztak ezekhez a
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frissen végzett diákok által alakított műhelyek, mint a Spotfilm, vagy a tévés háttérből megalakult, dokumentumfi lmeket gyártó Transikon.
Mintegy következményként fogalmazhatjuk meg azt, hogy évente egyre több
kisfi lm készül Erdélyben. A kolozsvári oktatási intézményekben – mint például
az általam is ismert Sapientia Média Tanszékén – diplomázó diákok vizsgafilmjei
egy olyan állandó utánpótlást jelentenek e tekintetben, ahol a finanszírozás 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 fi lmgyártás olyan termékei,
amelyek évről évre biztosítanak egy biztos, kisjátékfilmeket termelő hátteret.
Ezek a lehetőségek azonban jelentősen különböznek a független fi lmes alkotók
számára nyitott utaktól, akik folyamatosan pályáznak, és a projektjük megvalósítása 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 mozgóképművészet az analóg-digitális korszakhatáron – tárgyát is képezik. Ugyanakkor a Filmtett portálon megjelent 2011-es Erdélyi préri kétrészes cikksorozatot a 2020-as
Pillanatkép az erdélyi magyar filmes műhelyekről egészíti ki, amelyekben a nagyközönség számára is érthető áttekintést kaphatunk a jelenlegi erdélyi fi 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 biztos, kialakult fi lmipari struktúra, és hogy rávilágítsak arra, hogy egy kezdő
gyártásvezető hogyan tud belekezdeni egy vizsgafi lm, vagy akár egy nagyjátékfi lm legyártásába Erdélyben, illetve Kolozsváron. 2018-ban alkalmam volt négy
produkció gyártási csapatában részt venni, amelyben nem csak tapasztalatot tudtam szerezni, hanem beleláttam abba is, hogy hogyan lehet ezen a területen egy
fi lmtervet megvalósítani. Avégett, hogy szerkezetében egységesebb és átláthatóbb
legyen az áttekintésem, minden fi lm esetében a következőket veszem figyelembe:
a költségvetés forrásait és méretét, a stábtagok szakmai hátterét és a helyszínek
egyeztetését. Ezek amúgy a fi lmekre vonatkozó gyártási tanulmányok esetében
bevett vizsgálati kategóriáknak számítanak.
Gyakorlati beszámolók
Az első, rendszerében legátláthatóbb film, 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 riportfi lmek és rövidebb, vizsgákra készülő fi lmek –, és Kata ennek alapján kért meg, hogy legyek az államvizsgafi 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 fiatalok, akik egy szakítás után vannak, vagy a középkorú
férfi, aki a szeretőjének vásárol. Az eladó azonban egy rejtélyes, madárjelmezbe
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öltözött fiúval 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 Sapientia vizsgafi lmek esetében a helyszín általában Kolozsvár marad, mivel akkor
nem kell utaztatni és elszállásolni a stábot.4 A technikai felszerelés és a stábtagok 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 tapasztalatszerzés a cél, nehéz betartani azt a szigorú munkatempót és pontosságot,
amit egy ilyen fi lm elkészítése megkövetel. Költségvetés és a motiváció szempontjából is akkor működik jól ez a beosztás, ha az operatőrnek és a rendezőnek is ez a
vizsgafi 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 szempontjából. 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 elképzelésének is megfelelt. Ilyenkor kell kompromisszumokat kötni, és reménykedni a szerencsében egyszersmind. Általában olyan helyszíntulajdonosok bizonyultak nyitottnak a forgatások befogadására, akik még nem ismertek a saját piacukon, ezért
nekik is előnyös, ha a logójuk szerepel a fi lm végén, vagy besegítünk a vállalkozás
marketingjébe néhány jobb minőségű fotóval. Akik már rég jelen voltak a piacon – ez esetben a nagyobb virágüzletek – már nem bíztak meg abban, hogy nem
fognak rossz fényben feltűnni a fi lmben. A bolt, ahol végül forgattunk, a helyszínkeresés 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 kisfi 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 átrendeztük, 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 lehetséges jelmezbérlők, színházak és turkálók felkeresése után úgy döntöttünk, hogy
mi magunk fogjuk elkészíteni, és ez végül jó döntésnek bizonyult. A film záró jelenetének fontos eleme volt, hogy a főszereplő a tömegközlekedési eszközön hallgassa 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 forgott, 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 film
legyártását. A technikai bérlő cégek, a kellékes cégek és ez esetben a Magyar Filmlabor is be szoktak szállni, mint koproducerek. Ez azt jelenti, hogy szolgáltatásaikat a piaci ár értéke alatt biztosítják, és profi fi lmesek is eljönnek segíteni a
képzésben lévő diákok filmjében, mint történt ez a bemutatott esetben is.
A szerzetes története több helyszínen játszódik: a főszereplő elhagyja a várost, és az erdőben épített saját kalibájában éli egyszerű mindennapjait mindaddig, amíg ezt meg nem zavarja egy kisfiú jelenléte, akit az erdőben talál. Hosszú
idő után visszatér a városba, hogy megkeresse a fiú édesanyját, de a helyiek nem
fogadják örömmel, ráadásul az édesanya személye sem ismeretlen a szerzetes számára, hiszen régen kapcsolatban voltak.
Helyszínül Aninát választottuk, a Krassó-Szörény megyében található bányavárost. A távolság miatt a forgatás előtt többször is le kellett utaznom gyártásvezetői minőségemben: egyrészt a jelenetekhez helyszíneket keresni, valamint
szállás- és catering-lehetőségek után kutatni a stáb számára. Emellett a film egyik
főszereplőjét, a kisfiút is a helyi iskolában szerettük volna kiválasztani, egy ott
megszervezett castingon. A teljes alkotás tizenhat milliméteres analóg fi lmszalagra forgott, így amikor az első nap lezárása után felmerült, hogy feltehetőleg hibás tekercsre forgattuk a teljes napot, a távolság komoly akadályt jelentett. Ugyanis ilyen fi 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 filmtekercset.
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 fi lm tónusai.
Mivel ez egy kihalt kisváros, gyártás szempontjából nagyon fontos volt, hogy
egyrészt megismerkedjünk a helyiekkel, és keressünk köztük is együttműködő35
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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 kisfiú szülei voltak a megoldás, ugyanis ha csak saját magunkra hagyatkoztunk volna, valószínűleg elég sivárrá sikeredett volna a kocsmajelenet.
Több kisebb helyszínt is meg kellett oldanunk. Az első a szerzetes kunyhójának 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 fi lmbeli kocsmajelenetet is, ahol a szereplő újra
találkozik a városban élőkkel, és ez egy egy kisebb verekedésbe torkollik. Összesen három kocsma volt a városban, viszont ezek közül csak egyetlenegy rendelkezett olyan adottságokkal, hogy az a filmvásznon 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 bányánál, közterületeken és az idősek otthona előtt is.
A stábtagok egy része a Színház- és Filmművészeti Egyetem mesteri szakának a végzősei közül került ki, Kürti István operatőrnek szintén a diplomamunkája volt ez a fi lm. Többen vettünk részt kisegítői szerepkörben a Sapientia EMTE
Média Tanszékéről is. Ám ami itt nagyon bevált, hogy nem a teljes tíznapos forgatás idejére, de pár napra eljöttek segíteni olyan profi 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 türelmesen magyarázva a háttérlogikát az alapképzéses önkénteseknek. Mint gyártásvezetőnek 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 profi és félprofi keveredése, mivel biztonságban tudtunk tanulni és haladni előre a megtervezett jelenetekkel. A forgatás végére az ismeretlen helyszín, a
sok türelem és tapasztalatcsere igazi csapattá kovácsolta a stábot.
Hajdu Szabolcs, elismert magyar filmrendező Békeidő című nagyjátékfi 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 filmje (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 végül 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 fi lm éjszaka játszódik.
Egy olyan régióban, ahol nincsen kialakult kultúrája a filmforgatásoknak,
nagyon nehéz beszerezni a megfelelő engedélyeket és papírokat. Itt ugyanis már
nem elég megbarátkozni a polgármesteri hivatalban valakivel, hanem minden pa36
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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 közterületekhez kellett egy általános engedély, hogy forgathatunk a városban. Ehhez
előzetes egyeztetéssel el kellett mennünk egy találkozóra a kolozsvári polgármesteri hivatalhoz, ahol a rendőrségnek jeleztük pontosan az időpontokat és helyszíneket, 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 válaszolt, komolyan el kellett gondolkoznunk, hogy mihez kezdjünk az eredetileg
eltervezett jelenettel. Ezenkívül még forgattunk három lakásban, a vonatállomáson, ahol a vagonokat még át is kellett szállítanunk egy másik sínre, az egyetemi 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 tanultam arról, hogy pontosan mik is a teendők egy nagyjátékfilm gyártásában. Mint
location manager, fő feladatom a helyszínek megkeresése, papírmunkája, az áram
és a parkolóhelyek biztosítása volt. Emellé minden helyszínhez kellett egy pihenőhelyet 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 kellett 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 fi lmkedvelőket
toboroztam, akiket napokkal előtte megkértem, hogy parkoljanak le hajnali ötkor
a Sora háta mögött, majd mi fizetni fogjuk. Természetesen azt is figyelni 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 feladataim közé tartoztak. Őszintén, én magam sem tudtam, hogy mibe kezdek bele,
de lassanként, éjszakáról éjszakára minden valahogyan, de nem magától megoldódott, kialakult vagy átcserélődött. Köszönhető ez persze annak, hogy nagyon
sok önkéntes fi 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, többször dolgoztak vele, így nagyon gördülékeny volt maga a munkafolyamat. Az is
érdekes, ahogyan a magyar nagyjátékfi lmekben otthonos csapat kiegészíti az erdélyi kisjátékfi lmes diákokét. A helyiek nagyon segítőkészek és nyitottak, hogy
belelássanak egy nagyjátékfi lm elkészülési folyamatába, és cserébe a tapasztaltabb alkotók türelemmel és hozzáértéssel bánnak velük.
A negyedik példám Felméri Cecília Spirál című fi lmje, amely a kolozsvári
rendező első nagyjátékfi lmje, és amelybe gyártásvezető gyakornokként sikerült
betekintenem. Ő az első erdélyi magyar alkotó, aki a Román Filmközpont (CNC)
támogatásával készített mozifilmet. A fi 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 található 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 fi 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 fi lmgyártás Erdélyben napjainkban tehát igen strukturálatlan. Minden
fi lm esetében más módszerek és megoldások fognak segíteni abban, hogy az alkotás 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 megtaláljuk 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 erdélyi gyártásvezetői tapasztalataim szerint, hiszen a limitált költségvetés gyakran
megnehezíti, hogy megtaláljuk pontosan azt, amit a rendező elképzelt a forgatókönyv megírásakor. A félreértések és későbbi konfliktusok elkerülése végett
mindig türelmesen írjuk körül a helyszín biztosítóinak, hogy mit is jelent egy film
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 költségve38
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tésű fi lm esetében nem a felajánlott esetleges bérleti összeg a döntő faktor a végső
válaszban, hanem az, hogy mennyire bízik meg a hely tulajdonosa a gyártásvezetőben vagy akár a rendezőben.
A forgatás munkamenetét és teljes hangulatát megváltoztatja az, ha jelen van
egy tapasztalt stábtag, aki részt vett már egy nagyjátékfi lm forgatásán, és nem
csak elméletben tudja, hogy hogyan is zajlik az valójában. A tapasztalatszerzés
nagyon fontos mérföldkő a kezdő fi lmesek számára, és sokkal magabiztosabban
dolgozik mindenki úgy, hogyha egy szakmabeli rábólint a lépésekre.
A kialakulatlan gyártási struktúra folyamatosan fejlődik a független filmes
műhelyek hozzájárulásával. A 2005-ben megalakult Argo Audiovizuális Egyesület fő célja volt, hogy pályakezdő filmesekként feltérképezzék, alakítsák a lehetőségeket, és segítsenek elindulni a fiatal alkotótársaknak is (Major, 2017). Az Argo
alapítója Lakatos Róbert, és fi lmjeinek gyártója, a Muhi András vezette budapesti Inforg Stúdió a későbbiekben Felméri Cecília több kisfi lmjét is felkarolta
társproducerként, az Argo mellett. A közös gyártásban elkészült kis- és nagyjátékfi lmek közül Felméri Cecília Kakukkja Varsóba és Bilbaóba, a Végtelen percek 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 támogatásra pályázni: a filmtámogatási 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 filmes szakosztályának művészeti pályázatain is, amely az ösztöndíjpályázataira is
csak magyarországi társadalombiztosítási azonosító jellel (TAJ-szám) rendelkező
jelentkezőket fogad.
A Román Nemzeti Filmközpont az olyan filmterveket részesíti előnyben, amelyek mögé beáll egy nagyobb filmgyártó 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, szervezői életútinterjúk is mutatják7, hogy egyre több független filmes műhely aktív
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Erdély-szerte: ezekről a nagyközönség is tájékozódhat a Pillanatkép az erdélyi
magyar filmes műhelyekről címmel megjelent Filmtett-összeállításból, ahol huszonnégy ilyet mutatnak be. A fi 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 film témája alapján szerzi meg: nyertek támogatást az MTVA Mecenatúra programjában, bukaresti produkciós céggel együttműködve a Román Filmközpont (CNC) pályázatán, 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 dokumentumfilmes rendezőként önmaguk producerei, ezzel megőrizve alkotói szabadságukat. A Gavart és Zoom Stúdió pedig
a megrendelőiknek készítenek, már előre kiforrott tervek alapján, reklámfi 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 megtalálta a saját, számára legmegfelelőbb utat ahhhoz, hogy erdélyi fi lmesként alkothasson. A műhelyek folyamatosan növekvő száma is azt mutatja, hogy van
erdélyi fi 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 Médiatudományi Szakbizottságának Erdélyi médiajelentés című konferenciáján 2020.
január 30-án elhangzott előadáshoz kapcsolódik.
1 A tanulmány a Sapientia EMTE Média Tanszékén folyó, Az erdélyi magyar fotó- és mozgókép-művészet az analóg–digitális korszakhatáron címmel futó
kutatás keretében készült. (támogató Sapientia EMTE, Kutatási programok Intézete, 2019 május–2020 október).
2 Illetve lásd a ME.dok jelen lapszámában közölt, vonatkozó tematikájú
tanulmányát.
3 A vizsgafi 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 vizsgafilmek esetében is.
5 A Sapientia EMTE Média Tanszékének végzett diákja, Budapesten
dolgozik kis- és nagyjátékfi 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 Zsófia, unit production manager).
6 Jim Starkról van szó, akit az amerikai rendező, Jim Jarmusch filmjei
kapcsán ismerhetünk.
7 Ezek egy húsz kérdésből álló váz alapján készülnek, 2019. június óta.
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Zseniális szörnyek vagy szörnyű
zsenik 2. – Antal Nimród A Viszkis
ﬁlmjének margójára
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PhD, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár/ Babeș-Bolyai University, Cluj
E-mail: tarkanyi@gmail.com
Abstract (Genius monsters or terrible geniuses 2 – or a note about Antal Nimród’s The Whiskey Bandit)
In the city of Budapest of the 90’s appeared a controversial ﬁgure, who emigrated from Szeklerland with a double life:
hockey player at a local club and bank robber with almost thirty active attacks. After serving twelve years of detention, he was
released when the American director of Hungarian origin Antal Nimród made a biographical feature ﬁlm about him. The ﬁlm
has divided civil society as well as the guild of ﬁlmmakers.
Keywords the whiskey bandit; Ambrus Attila; Antal Nimród; hungarian bank robber movie

Rezumat (Monștri de geniu sau genii groaznice 2 - sau o notă despre Banditul Whisky-ului de Antal
Nimród)
În Budapesta anilor 1990 a apărut un personaj controversat, emigrat din Secuime, cu o viaţă dublă: jucător de hochei la
un club local și spărgător de bănci cu aproape treizeci de lovituri la activ. După doisprezece ani de detenţie este eliberat, iar
regizorul american de origine maghiară Antal Nimród realizează un ﬁlm de lungmetraj biograﬁc despre viaţa lui. Filmul a
divizat atât publicul cât și breasla cineaștilor.
Cuvinte cheie banditul whisky; Ambrus Attila; Antal Nimród; ﬁlm maghiar despre spărgători de bănci

A kilencvenes évek közepe három eseménysorozat miatt is maradt emlékezetes számomra Budapesten: diákéveim töltöttem a Színház- és Filmművészeti
Főiskola diákjaként, az Evitát forgatták, amelynek a producere Andrew G. Vajna
két forgatás között bejött a főiskolára előadásokat tartani, és a „Viszkis” néven
elhíresült bankrabló megjelenése. Ahogy teltek az évek, Ambrus Attila „csínytevései” mint minden emlék, megszépültek. Arra is jól emlékszem, hogy abban
a szürke átmeneti állapotban a szocializmusból a kapitalizmus felé kezdtek meg43
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jelenni a kereskedelmi tévécsatornák, (mára sok már nem is létezik közülük), és
lépésről lépésre indult a harc a nézettségért (rating). A Viszkis-téma pont jól jött.
A tévés média megtalálni vélte a nézettség növelésének egyik szerét, a gyanútlan
néző pedig boldogan szegezte magát az aktuális híradások elé, hiszen a bankrablás témája csak távoli országokban előforduló, idehaza kivételesen hihetetlen
témaként bukkant fel. A Viszkis aratott, az első híradások után helyenként már a
néző együttérzését is elnyerte, hiszen egyfajta modern kori betyárként jelenítették meg, akinek tette nem okozott testi sérüléseket, haláleseteket. A közvélemény
elkezdte azt sugallni, hogy íme, végre megjelent valaki, aki azt az igazságérzetet
hivatott képviselni, ahol a „dúsgazdagtól” igenis nem szégyen elvenni. Az akkori
híreknek és médiacikkeknek köszönhetően azonban sikeresen lehetett abszolváltatni a rablás cselekedetét egy kis Rózsa Sándor-os utalással és ennek köszönhetően az együttérzés kiváltásával a nézőkből. A Viszkis ügye (nehezen) lecsengett.
Ambrus Attilát elfogták, elítélték, be is zárták. 2012-ben szabadult, nem sokkal
utána a rendező felkereste, és elindult a fi lmes produkció. A Viszkis fi lm kapcsán
azt írják, hogy „sosem árt, ha a rendező egyben a forgatókönyvíró is, megvolt a
veszélye, hogy a sztori Amerikában végzi, viszont ennek a filmnek egy magyar
rendezőre volt szüksége, egy olyanra, aki jól emlékszik a korszakra, hogy milyen
hatással volt az országra Ceaușescu halála, milyen lehetett milliónyi embernek
beletörődnie abba, hogy a megfáradt középszerűségbe ragadtunk egy közép-európai országban”. (Moe Moe: A Viszkis – kritika) Itt két helyzet van: először is
az Antal Nimród-féle forgatókönyv problematikája, erről a kritika így fogalmaz:
„(…) a fi lm szinte összes hibája a forgatókönyvre vezethető vissza. Bölcsebb lett
volna ezt nem egyedül Antalra hagyni, hanem egy társ-forgatókönyvírót ültetni
mellé, aki jelez, ha logikailag valami nem stimmel, vagy a magyar közegben furán hat. (Például, amikor egy egyszerű postás produkál olyan motoros üldözést,
hogy Jason Statham is megirigyelhetné tőle.) Akkor talán a történet mögöttes
tartalmai is jobban kidomborodtak volna, mert így csak oda vannak kenve, nincsenek kidolgozva ezek sem. (Például az erdélyi magyarság vegyes tapasztalata
az anyaországba való beilleszkedésben, vagy hogy miért drukkolt mindenki egy
bűnözőnek a rendőrökkel szemben.) A sztori lekerekítését is segíthette volna egy
profi szakember, mert most „olyan, mintha egyszer csak kimenekülnének belőle”
(Gyárfás Dorka: Ebben a viszkis szódában túl sok a buborék). Másodszor, egyedül
Ambrus Attila volt tisztában a romániai diktatúra helyzetével, Antal a kilencvenes években került Magyarországra, gondolom valaki utánanézett a Ceaușescurezsimnek, mert próbálták visszaidézni, de eléggé pontatlan lett. Igaz, a filmnek a
hetven százaléka a valós történet, de ez a „lozinkás”, propagandás árvaház-javítóintézet kilóg a sorból. Úgyszintén a katonaság is. Tudjuk, hogy büntetett előéletű
katonának a fegyvere a lapát, hogy magyar ajkú katonát soha nem állított a román
hadsereg a magyar–román határra őrségbe. Csak az amerikai fi lmekben lőnek
az ország határa felé géppuskával, a határőr kiskatonák egyenruháján gyalogsági
fegyverjelzés van, tankokkal nem védték a határokat, stb. Innen is hiányzik egy
szakember segítsége, hacsak nem arra tippelt a produkció, hogy úgysem figyel a
néző a részletekre. Nem Antal Nimród által született újjá a magyar film, hanem
a Viszkis által született újjá a magyar bűnözés. Ambrus Attilából nem a filmes
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téma, hanem a magyar kereskedelmi televíziózás, valamint az írott sajtó faragott sztárt, de oka is volt rá, mert a kilencvenes években a Viszkis statisztikailag háromhavonta kirabolt egy bankot. Erről pedig végre tájékoztatni lehetett
a sajtótermék-fogyasztókat. A közvélemény meg főleg a tehetetlen rendőrökön
szórakozott, mikor a tizedik bankrablás után sem kapták el. Antal Nimród, az
amerikai születésű magyar származású rendező, szintén a 90-es években tanult a
budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán, és – mint egyik vele készült interjúból kiderül – az akkori sajtótermékekből, hírekből értesülhetett a Viszkisről,
nem volt számára ismeretlen a téma: „(…) konkrétan csak arra emlékszem, amikor elkapták, és utána megszökött. Amikor ezt hallottam, valakit fel is hívtam.
Az nagyon belém égett, és el is határoztam, hogy a Kontroll után ez lesz a következő magyar fi lmem”. (Szép Zoltán János interjúja Antal Nimróddal:„Rám szól
a feleségem, hogy beszéljek otthon magyarul”) És ez így is lett. Innen tovább már
nyugodtan említheti Sergő Z. András is kritikájában, hogy: „Csak idő kérdése
volt, mikor kerül fi lmvászonra Ambrus Attila ambivalens módon megítélt, könynyen azonosítható archetípusokkal elmesélhető története, és némileg szerencsés
állapot, hogy ez a Filmalap első nagy pénzszóró évében valósult meg. Az új éra
öt legdrágább fi lmjéből négy idén kapott premierdátumot (Kincsem, A Viszkis,
Pappa pia, Budapest Noir), ez pedig azért mégiscsak következtetni enged trendre.
Ahogy az is, hogy Csupó Gábor és Gárdos Éva után Antal Nimród a harmadik
rendező, akit Vajnáék a tengerentúlról csábítottak haza”. (Sergő Z. András: Lehettem volna oktató – A Viszkis)
Mi kellett tehát a Viszkis történetének fi lmfeldolgozásához? Egy amerikai (magyar származású) rendező, egy magyar és három amerikai filmmel a
háttérben, és egy magyar (székely származású) bűnöző. Várhatóan egy amerikai
fi lm lett belőle, magyarul. De erre van még példa, hiszen ilyen A miniszter félrelép
(1997), Szabadság, szerelem, (2006) melyeknek producere a nemrég elhunyt Andrew G. Vajna, mindkettőt az amerikai fi lmprérin is jártas Gárdos Éva vágta, az
utóbbi forgatókönyvírója is.
Érdekes észrevétel számomra a Viszkis fi lm kritikai fogadtatása során az is,
hogy a színészekén kívül egyetlen név hangzik el a kritika tollából, kiemelten az
Antal Nimródé, pedig a stáblista igen hosszú. A már fentebb említett interjúban
maga a rendező nyilatkozik a stábról is, arról, hogy mi mindent köszönhet a filmezések során az operatőröknek, a kaszkadőröknek, akik nélkül mindez nem
jöhetett volna ilyen szinten létre. „Az autós üldözések kimerítőek voltak. Nem
lehetek elég hálás az akciókat kézben tartó Farkas Balázsnak, de enélkül a fantasztikus stáb nélkül ő sem tudta volna így odatenni ezt a rengeteg akciót. A jéghokis
bunyótól az autós motoros üldözésen és a rablásokon át a szökésig a kaszkadőrök
kitettek magukért, de az operatőr csapat is elképesztő volt.” (Szép Zoltán János:
Antal Nimród: Rám szól a feleségem, hogy beszéljek otthon magyarul). Ugyanis
a fi lmkritikusok is, akár a nézők többsége, nem tartják fontosnak a film végén
hosszan felvonultatott stáblista tanulmányozását, az utómunkálatokban részt
vett csapat megemlítését. Pedig az utómunka a forgatási idő többszöröse, egy-egy
forgatás pedig több tucat ember feszített munkája. „Mintha körvonalazódna egy
felfogás, mely szerint az amúgy is erős magyar filmes területek (operatőri munka,
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színészi játék, stúdiókban megedződött szakemberek) berobbantásához az amerikai mentalitáson nevelkedett rendezők adják a gyújtózsinórt. Ez az álláspont
pedig izgalmas, de némiképpen visszás: a hazahívó szónak most először, Antal
Nimród esetében volt valódi értelme – jóllehet A Viszkis sem lett hibátlan alkotás.” (Sergő Z. András: Lehettem volna oktató – A Viszkis)
A Viszkis fi lmről írt kritikák egy része azonban kiemeli, hogy bölcsebb
lett volna, ha egy tapasztaltabb forgatókönyvírót alkalmaznak. Érthető, hogy Antal Nimród ki akarta próbálni magát ezen a téren is. Rendezőként működött, első
fi lmje a Kontroll több díjat is elnyert. A forgatókönyvírással talán másképp sikeredett. Ami felróható a forgatókönyvnek, hogy túl messziről fut neki a történetnek,
sok apró jelentéktelen részlettel van teletűzdelve, amelyek főleg az időt töltik ki.
126 perc rengeteg, a főiskolán bejáratott „vágd újra rövidebben” elhangzó tanács/
mondás megfogadása itt is csodát művelhetett volna. „Antal ugyan a 2003-as
Kontroll után ismét maga írta a szkriptet, de most már világosan látszik: sokkal
jobb rendező, mint forgatókönyvíró. Nem elég mély karakterek, rosszul megírt
párbeszédek jellemzik művét, amelyben fájó, de még a ’90-es évek sem elevenedik
meg eléggé. Az évtized legnagyobb közéleti botránya csak akkor lehetett volna
igazán élő, ha Antal Nimród kellően belehelyezi a korszakba. Megmutatja – akár
több archív felvételben – a politikai környezetet, az épülő kereskedelmi médiát,
a csalódást keltő rendszerváltást, és mindazt, ami hőssé és példaképpé tehette a
rablót. Ehelyett csak mutatóba maradt néhány felvétel a korszak ikonikus TV-séről, Juszt Lászlóról.” (Sergő Z. András: Lehettem volna oktató – A Viszkis)
Nem állítom, hogy a Viszkis egy elrontott fi lm, de hossza miatt is unalmassá válik. Összehasonlítva a Szállítmánnyal (Armored, 2006), észrevehető a
különbség a másfél órás filmidőbe sűrített cselekmény- és eseménysor, valamint
a több, mint két órába pakolt események között. Ami szokatlan a film szempontjából, hogy egy dokumentarista jellegű életrajzi dráma és egy kissé retrósra vett
akciókrimi műfajkeveredése fedezhető fel benne. A Viszkisnek a köztudatban a
rablásai maradtak fenn, soha senki nem említette a gyerekkorát, meg erdélyi származását sem, csak jóval később. A fi lmnek ebből a szempontból három vonulata érzékelhető, eleinte ködösen tálalva a gyerekkor, amit a kritika így fogalmaz:
„Már az első percekben le akar minket nyűgözni, ezért mindenbe belekap: mutat
egy kis bankrablást, egy kis börtönt, egy kis kihallgatást, egy kis sanyarú gyerekkort. Egytől egyig ki vannak színezve. Mint a mesében – mármint a modernkori
mesében, vagyis a hollywoodi fi lmekben – a szegény székely faluban mesebeli
nagyanyó védelmezi a mesebeli paptól a mesebeli kislegényt, akinek aztán betoppan a mesebeli gonosz apukája, hogy mesebeli intézetbe dugja, onnan meg mesebeli katonai iskolába kerüljön”. (Gyárfás Dorka: Ebben a viszkis szódában túl sok a
buborék) Érthető mivel könyvlopásért a fi lm szerint javítóintézetbe kerül. Ez kissé
hihetetlen. Egyszerűen egy kiskorú bűnözőről van szó. Természetesen ezt sokáig
lehet taglalni, hogy kinek/minek köszönhetően jutott ide. De ezek az okok nem
mentik fel senkinek a viselkedését. Nem találom megfelelőnek azt, hogy nehéz
gyerekkora abszolválja bűntettének indíttatását. De erről maga Ambrus Attila
is így nyilatkozik. A bukaresti magyar adás készítette beszélgetésen ugyanis az
egykori Viszkis kihangsúlyozza, hogy nehéz gyermekkorának semmi köze sem
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volt ahhoz, hogy bankrabló lett. (magyar adás: Vendégünk Ambrus Attila). De
a köztudatban illik a Viszkist sajnálni, mert nehéz gyermekkora volt. Egy másik nehezen elfogadható életrajzi eleme a fi lmnek az, amint katonai dezertőrként
szökik Magyarországra, gondolom pont abban az időben, amikor Magyarország
már nem adta ki Romániának a szökötteket. A második vonulat a bűnöző Viszkis
megjelenítése a fi lmben. Rablásból van a legtöbb. „A Viszkis története nem csak
azért ragadta meg a közvéleményt, mert Ambrus Attilánál izgalmasabb karaktert
az elmúlt évtizedekben keresve sem találnánk, hiszen nem csak itthon, de külföldön is elég egyedi közhangulatról árulkodott az a tény, miszerint egy bűnözőt
emelt a média piedesztálra, ezáltal kvázi „jónak” állított be egy bűnelkövetőt. Az
embereket akkor és most is megosztja ez a téma, pláne, hogy napjainkban tévés interjúkat ad és még show-műsorokban is szerepeltetik. „Valóban ő lenne a
modern kori Rózsa Sándor (ahogy ez a fi lmben is elhangzik), vagy egy kisstílű
bűnöző volt, aki nagyon jó volt abban, amit csinált?” (Moe Moe: A Viszkis) Miután a sajtótól elnyerte becenevét, (amire nem büszke), hagyott is egy-egy whiskysüveget a tetthelyen. Egy vagány médiahős, aki kissé egoista, hiszen a sajtó így
emlegeti: „A magyar Robin Hood: elveszi a gazdagoktól, aztán elissza”. (Zalaba
Ferenc: A viszkis rabló balladája) Természetesen tetteit a barátnője, Kata családja
is indokolja vagy akár menti: megfelelni annak a társadalmi rétegnek, ahonnan
kinézik. Nem magáért, értük is rabol, és szinte elnyeri a néző szimpátiáját. A film
e vonulata túl hosszú, emiatt még unalmas is. Ennek a műfajnak a ritmusa sokkal pergőbb kell, hogy legyen, itt ismét A szállítmány hozható példaként, ahol a
cselekményidő rövidsége pergősebb eseménysort jelenít meg. A Viszkisben a sok
flashback, a hosszú ráérős cselekmény, a vizsgálótisztnél eltöltött üresjáratok nem
teremtik meg azt a feszültséget, amely a néző ingerszintjét túllépné. Itt is a körülményekre terelődik a téma, a motiváció a rablásra ott keresendő. Ezen második
vonulat köti össze a múltat a fi lmbeli jelennel, majd ezt követi a harmadik vonulat
mindazzal, ami a börtönben zajlik. Itt sül el a fi lmes berkekben közismert mondás
szerint az ún. legendás puska a falról, ebben az esetben a kábelköteg megjelenítésével, amelyre rátekint a főhős az irodába érkezésekor az első kihallgatásnál, majd
később ez szolgáltatja a menekülés eszközét, amelynek segítségével sikeresen, de
csupán rövid ideig megszökik a börtönből.
Az akciókrimi műfajának elmaradhatatlan része az autós vagy motoros
üldözés. Ez utóbbi a tizenegyedik postarablás után történik, ahol maga a postai
alkalmazott veszi üldözőbe MZ-jén (jó kis túlzás!) a robogóval elhajtó Viszkist.
Ugyanolyan hihetetlen az autós üldözés is, itt is ugyanannyi eséllyel üldözik az
Audival menekülő Viszkist egy Opel Astrával. Kissé esetlennek ható, de a magyar
fi lmekből annyira hiányzó és annyira nem szokványos, így akár bravúrosnak
mondható kaszkadőrjelenetek sora teremti meg az üldözéses jeleneteit a filmnek.
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Antal Nimród: A viszkis, 2017
autós üldözés
képkocka 1:25:31-nél

Összehasonlítás végett: (a rosszfiú mindig jobbra van!)

Antal Nimród: A szállítmány (Armored) 2009 – autós üldözés
képkocka 00:46:18-nál

Egyes kritikusok is megosztóan nyilatkoznak a filmbeli akciójelenetekről:
„A fi lm legnagyobb erénye persze kétségkívül az akciókban rejlik. Látványos autós üldözések, jól megkoreografált menekülések. Bár tudjuk, mi a történet vége,
mégis belefeledkezünk, és széket markolva izgulunk. A fordulatok mind ott jönnek, ahol kell. S a szinte lehetetlen helyzetekből eliszkoló rabló olyan főhőse a
fi lmnek, akit öröm nézni. „A tipikusan 90-es évek kelet-európai közegében (ami
mellesleg minden vizuális részletében gyönyörűen kivitelezett a fi lmben) játszódó, de váratlan fordulataiban mégis hollywoodi sztori nem válik egy amerikai akciófi lm olcsó utánzatává, így önmaga paródiájává, hanem eredeti megoldásaival,
és tűpontos kivitelezésével igazi szórakoztató élmény.” (Szikora Babett: A Viszkis ) „Máskülönben Antal Nimród nem ügyel annyira a hitelességre, legalábbis
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olyankor, amikor pedig kivételesen mégis jó lenne. Persze nem az az igazán nagy
probléma, hogy az 1,1 milliárd forintos költségvetésből nem tellett arra, hogy cgijal eltakarják a kilencvenes évekbeli Budapest képein a pár évvel ezelőtt installált
elektromos kijelzőt a villamosmegállóból, a 2001-es emlékművet a Kossuth térről vagy a mai bicikliutakat a flaszterről. Hanem az autós üldözésről, ami eleve
olyan hatást kelt, mintha valaki fegyverrel kényszerítette volna az alkotókat, hogy
márpedig itt nem lesz mozibemutató, amíg valaki ide nem rángat a bokájánál
fogva egy Igazi Hollywoodi Jelenetet, Opel Astrákra cserélve az Audikat.” (Kovács Bálint: Bennünket már egy bankrabló sem menthet meg). A Viszkisben pedig
ilyen jellegű baki van elég, annál a jelenetnél is, ahol a két motoros rendőr indul
el mellőle a villanyrendőrnél, a háttérben maradt ugyancsak eltakaratlanul egy
fehér Dacia MCV. A lövöldözéses üldözéskor a szétlőtt, pörgő autó csomagtartófedelére egy rövid részben elfelejtették odabiggyeszteni a lövések okozta lyukakat.
Általánosan azt mondhatom, minden fi lmben akadnak bakik, bármennyire is
alaposan dolgoznak rajta a készítői. A legtöbbet persze észre sem vesszük, hiszen
nem szembetűnőek, de maradjunk abban, s zárjuk le ezt a témát azzal, hogy csak
az nem hibázik, aki nem is dolgozik.
A Viszkis kapcsán, amit érdekesnek (és talán hitelesebbnek) tarthatott volna
a néző, kihasználni annak a lehetőségét, hogy a kulcsfigura, Ambrus Attila köztünk van, és átengedni neki a főszerepet. Gondolom, ennek erős morális akadályai
voltak, de azért a taxisofőr szerepében majdnem tizenöt másodpercig láthatjuk:

Antal Nimród: A viszkis 2017 – Ambrus Attila a
taxisofőr szerepében
képkocka 1:37:06-nál
Azonban a Viszkis is, mint minden fi lm, amely elkezdődik, véget is ér. Jó
dokumentarista játékfilmként egy tévécsatorna híradójával végződik, ahol örömhírként közlik Ambrus Attila elfogását. Hogy mennyire követi a fi lm a valós
történeteket, nehéz eldönteni, nézőként, például kell vállalnunk, hogy ez inkább
mese, fi kció, még akkor is, ha részben megtörtént, s valóságos bűntett alapja szolgáltatja a film témáját. Teljes egészébe véve azonban a cselekmény gyakran leül,
redundáns. Hossza miatt pedig visszaél a néző türelmével. A harmadik, egyben
a fi lmet záró cselekményvonulat a Viszkist bűnözőként kezeli, mintha ellensú49
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lyozni kívánná a rendező a film előző két vonulatában felvonultatott életrajzi eseményrészleteket. Műfaján belül a film nem tűnik ki, semmi újat nem hoz, sok
ilyen fi lm készült már, de abban újító, hogy Magyarországon is lett bankrablós
téma. „Szóval, ha akad a fi lmnek egy olyan profi forgatókönyvírója, mint amilyen
felkészült rendezője van, akkor talán nem is lenne hiányérzetünk. Így sem veszett
fejsze nyele, sőt, mindennek ellenére sok nézőt kívánunk neki. De a tanulságokat
nem árt levonni, hátha tervez még szerzői (tehát személyes) műfaji filmet Antal
Nimród. Mert az tényleg szuper lenne, de most még a vérprofi műfaji fi lm sem
valósult meg maradéktalanul.” (Gyárfás Dorka: Ebben a viszkis szódában túl sok
a buborék)
Az amerikai és a magyar akciókrimi radikálisan különböznek egymástól, főleg a filmben, a bűnözés jellege is más, így A viszkis kicsit olyanná lett, akár
Bacsó Péter A tanújában a magyar narancs: „picit sárgább, picit savanyúbb, de a
miénk.” Hát legyen.
Antal Nimród nevéhez különféle reklámfi lmkészítések, videóklipforgatások köthetők, valamint fi lmsikerek is, mint a 2003-ban forgatott Kontroll,
amelynek csupán százmillió forintos büdzséje volt, (op. Pados Gyula), de sokféle díjat hozott rendezőjének, többek között a cannes-i fi lmfesztivál Ifjúság díját.
2005-ben visszatért Los Angelesbe, a fi lmes pályafutását Hollywoodban folytatva. Az első amerikai rendezése a Vacancy (2007) horrorfi lm volt, majd sikeresen
szerepelt 2009-ben A szállítmány (Armored) című fi lmmel. Ebben olyan nevek
vállaltak szerepet, mint Laurence Fishburne, Matt Dillon, Jean Reno és Milo
Ventimiglia. A 2009-es év nyarán megkapja a Predators (Ragadozók) című fi lm
rendezési lehetőségét is ahol szintén Pados Gyula operatőrrel dolgozik. A viszkis
fi lmje 2017-re készült el.
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Abstract (The Western Canon of Fashion in the Next in Fashion Reality Show)
The article presents a critical and narratological analysis of a fashion design reality show produced by Netﬂix, Next in
Fashion, available since January 2020 through the company’s streaming platform. The main goal of the analysis is to
investigate the statement according to which streaming platforms contribute to the internationalization and globalization of
content, a parallel phenomenon with the interest in local productions. In the case of the analyzed show, despite the diversiﬁed
geopolitical origins of the competitors, the designed garments are evaluated according to a western concept of fashion. The
interest of the article resides in underlining the discontinuities between the competition series format and the represented
socio-professional realities.
Keywords fashion system; reality show; stereotyping; visibility; digital television
Rezumat (Canonul occidental al modei in reality show-ul Next in Fashion)
Articolul prezintă o analiză critică și naratologică a unui reality show de creaţie vestimentară produs de Netﬂix, Next in
Fashion, difuzat începând din ianuarie 2020 prin platforma de streaming a companiei. Problematica de bază a analizei o
reprezintă aﬁrmaţia conform căreia platformele de streaming contribuie la internaţionalizarea și globalizarea conţinuturilor,
un fenomen care se desfășoară în paralel cu interesul pentru producţiile locale. În cazul show-ului analizat, în ciuda originii
geopolitice diversiﬁcate a concurenţilor, probele propuse sunt evaluate conform unui concept de modă occidental. Interesul
articolului este prezentarea discontinuităţilor între formatul producţional și realităţile socioprofesionale reprezentate.
Cuvinte cheie sistemul modei, reality show, stereotipizare, vizibilitate, televiziune digitală

Divat, válság és televízió
A globális járvány csak még elkerülhetetlenebbé tette azt a veszélyt, mely a
nyugati divatrendszert fenyegette egy ideje. Ha a divatnak nem is lesz vége, abban
a formában, ahogyan a 20. század második felében és a 21. század első két évtizedében megszoktuk, nem sokáig fogjuk már megtapasztalni. Korábban a változás
fő mozgatójának az átrendeződő hierarchiák okozta iparági fejleményeket, va53
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lamint a fenntartható fejlődés megkövetelte lelassulást tekintették (Cline 2012),
ma már azonban inkább az látszik, hogy valami jóval radikálisabb történik: a
divattárgy létmódja kérdőjeleződik meg (Edelkoort 2015).1 A helyzet egyértelmű:
a divat tipikusan a gazdasági, társadalmi, politikai stabilitás velejárója, létezhet
ugyan ettől függetlenül is, de a válságok, az életünk felett való folyamatos aggódás, a négy fal közötti kényszeres életmód egészen biztosan nem tesznek jót neki.
Amikor ezeken a kérdéseken elgondolkodunk, nagyon nem látjuk még, hogy milyen gazdasági folyamatok fognak elindulni a nemzetközi járványhelyzet csillapodásával. Erről a viszonylagos nyugalmi pontról azonban jól lehet visszanézni
azokra a jelenségekre, melyeket a divatrendszer 20. század végi, 21. század eleji
csúcsidőszakában kitermelt.
Egy ilyen, a 20. századi nyugati divatkánonra jellemző jelenség a divat televíziós megjelenítésének kérdésköre, mely kezdődik a divathírek,2
különösen a divathetek televíziós közvetítésének jelenségével, folytatódik az
1997-ben alapított, az iparágra szakosodott francia Fashion TV csatornával, a
valóságtelevíziózás és divat közötti metszéspontok műsorformátumokkal való
lefedésével, és véget ér az újtelevíziózás divatinﬂuencereivel a YouTube-on, az
Instagramon és a TikTokon stb.
Ebben a rövid elemzésben egy frissen közvetített divattervezői tehetségkutatót helyezek fókuszba, megvizsgálom a műsorformátum előzményeit és sajátosságait, kitérek az alkalmazott implicit divatfogalmak jelentésére, és megnézem
azt, hogy e fogalmak milyen versenydinamikát tettek lehetővé. A kérdéses műsor a Netflix Next in Fashion című valóságshowja: nem kereskedelmi csatorna,
hanem egy streaming szolgáltató fejlesztette. A Netﬂix berobbanásakor sokan új
televíziós nyelvet és esztétikát jósoltak, azonban viszonylag korán láthatóvá vált,
hogy tartalmi szempontból a szolgáltató inkább lefölözi a klasszikus televíziózás
recepteskönyvét (McDonald–Smith-Rowsey 2016: Introduction). A legjobb
formátumokból tanul, és mivel nem kell egy országos célközönség elvárásaihoz
igazodnia, tétovázás nélkül mondhat igent ízléskategóriák szerint szerveződő
célcsoportok kiszolgálására. A streaming-háború idején is a szolgáltatók
élvonalában maradó Netﬂix nem tartalmilag forradalmasította a televíziót,
hanem az online médiafogyasztásra jellemző stílusközösségek koncepciójával
ötvözte azt. Hasonló tartalmakat gyártott, mint a késő modern televízió, viszont
sokkal rétegzettebb csoportoknak és a napi műsorrács kényszerítő ereje nélkül
(Amanda D. Lotz 2018). A Netﬂixet nem annyira a műsorok eredetisége, sajátos
vizuális nyelve, hanem rétegzett és sokféle kínálata, a transznacionális gyártás
ígérete és a fogyasztói hatalom újraértelmezése tartja az élvonalban (Jenner
2018; Barker–Wiatrowski 2017: Introduction). Ezért gyakori elv, hogy korábbi
televíziós formátumokat újrafogalmaznak a streaming-csatorna megbízásából, és
éppen az eredeti formátumhoz viszonyított átpozicionálás dinamikája termeli ki
a műsor közönségét. Ez a helyzet elemzésünk tárgyával is, a Next in Fashionnal,
mely korábbi, az amerikai Bravo (1980-ban alapított), illetve Ovation (1997-ben
alapított) csatornán futott műsorok újragondolása.3 E két televíziós kábelcsatorna
közös jellemzője, hogy mindkettő fő profi lját a művészetekkel kapcsolatos műsor54
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szolgáltatás jelenti, a Bravo azonban alapítása után elmozdult a valóságtelevíziós,
illetve az LMBTQ-közösséget megcélzó tartalomgyártás felé.
Divat, Netflix és televízió
A Netflix tehát 2020 januárjában bemutatta a Next in Fashion (2020, Netflix,
Robin Ashbrook, Yasmin Shackleton, Adam Cooper producerek) című divat-tehetségkutató első évadát. A sorozat úgynevezett karrierversenyshow (job search/
career competition/game show)4, amely divattervezői képességeket kér számon
a versenyzőkön. A showt, amelynek előzményeiként a Project Runway (Bravo)5
és a The Fashion Fund (Hulu, Ovation)6 említhetők, a valóságtelevízió egy újabb
reprezentánsaként tarthatjuk számon. 2020 márciusában az Amazon Prime
Videón debütált a Project Runway korábbi műsorvezetőivel, Heidi Klummal és
Tim Gunnal a Making the Cut című fashion reality, mely olyan zsűritagokkal,
mint Naomi Campbell (modell, színésznő), Chiara Ferragni (olasz influenszer és
dizájner), Carine Roitfeld (francia divatújságíró, a francia Vogue korábbi, meghatározó főszerkesztője) és Joseph Altuzarra (dizájner) a Next in Fashion komoly
kihívója. A műsor vezetői Alexa Chung brit író, televíziós műsorvezető, modell
és divattervező, akit egyéni stílusáért többször is díjaztak, illetve Tan France, angol televíziós személyiség, író és divattervező, a szintén netflixes Queer Eye című
átalakítóshow divatszakembere. A műsorkoncepcióról nagyjából annyit lehet
tudni, hogy Tan France kezdeményezésére jött létre, műsorvezetőtársát ő kérte
fel a showban való részvételre. A tízrészes első évadban tizennyolc tervező mérte
össze tudását: az első nyolc részben párban terveztek a versenyzők, és részenként
egy-egy pár esett ki, az utolsó két részben pedig egyénileg versenyeztek, a
kilencedikben ketten estek ki, az utolsó részben pedig a két nyertes mérte össze
tehetségét. Az utolsó részig tematikus próbákat kellett teljesíteni a versenyzőknek
egy, illetve két modellt tervezve, az utolsó két versenyző pedig a ﬁnáléra teljes,
tíz modellből álló kollekciót hozott létre. Az egyes részek végén a műsorvezetők
két meghívott szakemberrel együtt zsűrizték az elkészült alkotásokat, a fődíjat
pedig a Net-a-Porter online bolt ajánlotta fel 250.000 dollárnyi anyagi támogatás
formájában egy önálló kollekció létrehozására.
A show másik sajátossága, hogy a versenyzők geoszociális hovatartozása nagyon változatos:7 a 18 versenyzőből 6 egyesült államokbeli, 3 brit, egy skót, egy
olasz, egy kanadai, egy kínai, egy dél-koreai, egy indiai, egy mexikói, egy Puerto Rico-i, egy pakisztáni, s van közöttük gyermekeit egyedül nevelő családanya,
márkatulajdonos, hírességeket öltöztető stylist, művészeti vezető. A származás
sokfélesége a Netflix-hatás velejárója is: mivel a Netflix műsorpolitikájának alapvető tulajdonsága a földrajzi határok átjárása (Lobato 2019), a szereplőválogatás
nemzetközisége nem meglepő, inkább elvárás. Azonban a későbbiekben éppen
azt fogjuk látni, hogy a műsorkoncepcióban megjelenő internacionalizmus éppen
a divatfogalom kultúraköziségének végig nem gondolása miatt kerül veszélyeztetett helyzetbe.8 A párban, majd egyenként alkotó szereplők esetében már az első
próbatételeknél is szempontként merül fel a geoszociális és szakmai háttér egyenlőtlenségeket teremtő hatása: az azonos vagy hasonló háttérrel rendelkező párok
nagyobb eséllyel képesek ugyanis együttműködni egymással.
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Az első évadbeli versenyt a dél-koreai származású és Szöulban önálló márkával rendelkező Minju Kim nyerte meg, másodikként végzett a brit Daniel W.
Fletcher, akinek Londonban férfidivatra specializálódott márkája van, harmadik
helyen pedig fej fej mellett végzett a Los Angeles-i Ashton Hirota és a kínai származású Angel Chen. Elemzésemben azt szeretném bizonyítani, hogy ez a versenyformátum és a próbák, illetve bírálatrendszere a nyugati divatmodellben szocializálódott versenyzőknek kedvez, illetve egy sajátosan brit, a szabászati tudást
a tervezési folyamat középpontjába állító attitűdöt jutalmaz.
Divat, verseny és televízió
Mint minden televíziós tehetségkutatót, ezt is a versenyformátum dinamikája mozgatja.9 A versenyként való keretezés a médiaműködés egyik alapvető mechanizmusa, a valóságshowk pedig ezt a keretet alkalmazzák a csoportmegfigyeléssel kombinálva (Corner 2009: 50). A hetvenes években a televíziónak a kritikai
kultúrakutatás felől érkező kutatói (Christine Geraghty, Horace Newcomb, John
Hartley, John Fiske) rendre egyetértettek abban, hogy e médium egy adott kultúra alapvető erőviszonyait, ideológiáját jeleníti meg (Gray–Lotz 2019, Television
Studies and Critical Analysis), a műsorkínálatban érvényesülő sokféleség által
lehetővé teszi egy szemantikai demokrácia működését. A műsorok alapos vizsgálata, mely a szövegelemzés különféle irányzataiból ihletődött, lehetővé tette a
mögöttes ideológia felismerését, fő mozgatóinak azonosítását. Ilyen értelemben
a gameshowk elsődleges mozgatója a szerencse, a képességek és a hozzáértés,
illetve mindennapi emberek sorsfordító, katartikus helyzetekben való láttatása
feletti öröm (Hill 2005: 22). Ugyanakkor a karrierversenyshowk esetében kiemelendő, hogy a kapitalista gazdaságot mozgató versenylogika megjelenése a
valóságshowkban természetesen kapcsolódik össze a vágyott állások, az establishment csúcsán elhelyezkedő státuszok megszerzéséért folytatott harccal. A
versenyshowkban érvényesülő szigorú számonkérés, a szakmai titkok megtartása, a versenyzők ambícióinak egymás ellenében való kijátszása, a kompetitivitás
sémája erőteljesen része a késő kapitalista versenyszféra által legitimált viselkedésmódnak.10 Ugyanakkor a divatra szabott verseny az életmód-televíziózás logikájába is beleillik. A Brenda R. Weber által „makeover TV”-nek nevezett jelenség
kettős ideológiai kötéssel rendelkezik: egyszerre működteti a neoliberalizmus és
kormányzás autoriter diskurzusát, valamint a feminizmus vagy a terapeutikus
nyelv felszabadító és önaffirmatív beszédmódját (Weber 2009: 29).
Szintén Hill emeli ki, hogy önmagában a verseny, mely a látványsportok területéről érkező keret, többféle televíziós produkciós eljárást ötvöz: megjelenik
a bevezető videó, a résztvevőkkel kapcsolatos hír, a szakértői kiértékelő, a játékosokkal/résztvevőkkel készített interjú a szoros értelemben vett verseny mellett
(Hill 2005: 23). Amikor a versenyformátumot a valóságtelevízió formátumában
gondolják újra, átveszik mindezen produkciós elveket és újabbakkal kombinálják őket, így jön létre a tehetségkutató hibrid formátuma. A Next in Fashion két
műsorvezetője működteti a korábbi médiaprodukciókból áthozott szerepeit, s a
versenyformátum fentebb említett elemei (a szakértői és résztvevői vélemények,
56

SORKÖZ
a verseny és annak szakmai tétjei és formátumai) ebben az általuk megteremtett
médiakeretben is alakul.
Alexa Chung modell- és televíziós karrierjére a divat- és látványiparágak közvetítette testkép kritikája jellemző. Chung divatszakíróként is ismert, stílusa azzal
a brit divatsajtóra jellemző ironikus könnyedséggel és frivolitással azonosítható,
melynek a divatújságírás történetében több elemzője is volt (Lynge-Jorlén, 2012).
Tan France attitűdjén is érezhető ugyanaz az irónia, viszont a valóságtelevíziós
érzelmi odafordulással, a versenyzők lelki támogatásával kombinálva, mely attitűd Chungra egyáltalán nem jellemző. Formátumbeli különbség, hogy a Project
Runway és a Making the Cut ellenében itt a műsorvezetőknek nincs tanácsadó
szerepe: meghallgatják ugyan a terveket, de tanácsot nem adnak, illetve mindketten folyamatosan részt vesznek a létrejött kreációk elbírálásában. Eltérő attitűdjükön túl közös szemléletükben, hogy a brit típusú, a szabásmintára, a ruha
szerkezeti sajátosságaira fókuszáló megközelítést preferálják, a véleményezések
kulcsszava a legtöbb esetben a „construction”, vagyis a jól szerkesztettséget, a
pontosan, igényesen kidolgozott szabásmintát kérik számon a tervezőkön. Ebből
következően a divatnak az a megközelítése fog győzedelmeskedni, mely ezen a
hagyományon iskolázódott.
A show reklámkampányában a korábbi divat-tehetségkutatókhoz képest
néhány lényeges különbséget emeltek ki: (1) az erőteljes szakmai profilozást és a
szereplők igényes előválogatását; (2) a nemzetköziséget; (3) a műsorvezetők professzionalizmusát. Az elemzésben ennek a három szempontnak az érvényesülését
követem végig.
Már itt megelőlegezhetjük, hogy ezen ígéretek közül az elsőt és az utolsót a
show be is váltja, szükségszerűen elesik azonban a nemzetköziség képviseletének
kérdésében, hiszen eleve egy olyan nyugati, még pontosabban brit divatfogalom
szerint körülírt versenypályára vonzza be a résztvevőket, amely más öltözködési
tradíciókhoz szokott versenyzők számára járatlan utat jelent.11 Ebben az írásban
éppen e szempontok képviselete érdekel engem, s a szakmai és multikulturális
szempontrendszer egymásra épülését és egymás ellenében való működését elemzem egy médianarratológiai szempontokat figyelembe vevő diskurzuselemzéssel.
Divat, fogalmak és televízió
A 20. század második felében zajlik le a divattervező mediatizálódása, médiaszemélyiséggé alakulása. Ez az időszak kikristályosítja azokat a karrieríveket,
melyek a nemzetközi iparág élvonalába helyezhetnek szereplőket. A század végére
stabilizálódik azoknak a divatiskoláknak és képzési formáknak a listája, melyek
szükségesek a nemzetközi láthatóság eléréséhez.12 A Next in Fashionban megjelenő tervezők nem teljesen kezdők, mindannyiuknak van már jegyzett munkássága
a divattervezés területén – láthatóságuk adott. Azonban árnyalódik a kép, ha ezt a
láthatóságot a globális iparági hierarchiák nyelvére fordítjuk le. Két szocializációs tendencia látszik világosan körvonalazódni: a nagy presztízsű divatiskolákban
szerzett diploma- és tervezői tapasztalat, illetve a celeb- és sztárvilág stylistjaként
való működés. Az egyéni márka megléte, a lokálisan akár nagyon jelentős vevőkör nem biztosít olyan típusú szakmai felkészültséget, hogy a zsűritagok elvárásainak megfeleljen. A showban részt vevő 18 versenyzőből hárman a brit divat-
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képzés fellegvárában, a Central Saint Martinsban szereztek diplomát (6. helyen
a világranglistán)13 – a második és harmadik helyezettek többek között, az első
helyen végző Minju Kim pedig az antwerpeni Royal Academy of Fine Artsban
végzett (13. hely a világranglistán). A Central Saint Martinsben diplomázott, kínai származású Angel Chennel a harmadik helyen osztozó Ashton Hirota a Los
Angeles-i Fashion Institute of Design&Merchandising (60. hely a világranglistán)
végzettje. Hirota esetében viszont a Los Angeles-i környezet nagyon sok előadóművésszel való kollaborációt biztosít. Látható tehát, hogy a mezőny élvonalába a
világranglistákon vezető helyet elfoglaló intézmények végzettjei kerülnek. Még
beszédesebb a mezőny végéről kiindulva értékelni a jelölteket: első körben esett
ki az a Puerto Rico-i származású Nasheli Ortiz-Gonzalez, aki ugyan egy jelentős
divatképzés oktatója (Moore College of Art and Design, diplomáját a Savannah
College of Art and Design-on szerezte – 15. hely a világranglistán), de iparági
tapasztalata nincs. Az első három körben kiesettek között van a pakisztáni származású és New Yorkban önálló márkával már rendelkező Isaac Saqib, a mexikói,
szintén önálló és sikeres márkát vezető Lorena Saravia Butcher, az indiai, erős önálló márkával rendelkező Naresh Kukreja, a skót Hayley Scanlan, illetve az igen
rendhagyó szocializációval rendelkező Julian Woodhouse, aki katonacsaládban
nőtt fel, maga is katonai akadémiát végzett, s bár amerikai születésű, illetve New
York-i lakos, élete során rengeteget költözött és szintén rendelkezik önálló márkával.14
Ugyanakkor a verseny első hat próbája a közös tervezést írta elő. A versenyzőkből két szempont szerint alakultak párok: van néhány olyan páros, amely korábban is dolgozott már együtt (ilyen a Los Angeles-i Ashton Hirota és Marco
Morante, a New York-i streetwear szakértő női páros, Farai Simoyi-Agbede és
Kianga Kiki Milele, valamint Angel Chen és Minju Kim, akik ugyan nem alkotnak együtt, de az európai oktatási rendszerben találkoztak már), van olyan páros,
mely az azonos iskolázottság és stílus miatt dolgozik együtt (Daniel Fletcher és
Carli Pearson, a Central Saint Martins végzettjei például), a többi pár pedig hozzávetőlegesen meghatározott, azonos esztétika miatt kerül össze. A szerencsésebb
helyzetben levő Claire Davis és Adolfo Sanchez egymást választják ki a versenyzők közötti ismerkedés első fázisában, a többi esetben viszont a nagyon eltérő tájékozódás, a másfajta divatszocializáció olyan komoly hátrányt jelent, hogy az első
körökben rendre kiesnek e teljesen összeforratlan párosok (Isaac Saqib–Nasheli
Ortiz-Gonzalez, Lorena Saravia Butcher–Naresh Kukreja, Hayley Scanlan–Julian
Woodhouse). Érdekes módon hosszú életű Angelo Cruciani és Charles Lu párosa,
akik szintén nagyon eltérő esztétikai kódokat mozgatnak, viszont az excentrikusság valamiféle közös nevezőt teremt, továbbá Charles Lu technikai felkészültsége
elviszi a hátán a páros teljesítményét. Ezek a párok az előző kategóriákban is hátrányosan teljesítenek.
A sorozat úgy tesz, mintha a divat fogalmával mindannyian tisztában lennénk: a címébe is beveszi a szót. Én viszont azt állítom, hogy a divat a show alatt
üres jelölővé (empty/floating signifier) válik. A címbeli használat egyértelműen
állítja: arra vagyunk kíváncsiak, ami a legközelebb divatba jön. A divatba jönni
szokott divat, a trendek és divatok gyors cserélődése azonban csak egy a fogalom
58

SORKÖZ
jelentései közül. A showban – meglátásom szerint – két divatjelenség kerül éles
konfliktusba egymással. Mivel a műsorvezetők e két megközelítés közül egyértelműen az egyiket favorizálják, a verseny kimenetele szinte az első résztől kezdve
borítékolható.
Az egyik érvényes jelentés lehet az, amely szerint a divat a test társadalmi
hierarchiák csúcsára kerülését teszi lehetővé, a csáberőt, az anyagi jólétet, a (kis)
csoportból való kitűnést teszi lehetővé.
A másik érvényes jelentés pedig a tipikusan brit szabászati hagyomány, amely
a kivitelezés pontosságát, a felépítettséget, a mesterségbeli tudást díjazza és annak a
visszafogott, nem hivalkodó kifejezését érti divaton. Ugyanez a megközelítés a szubkultúrák, neotörzsek brit youthquake inspirálta öltözködési hagyományait is, a
felszivárgáselméletek15 jelentette divatot is implikálja, hiszen ezek az irányzatok a
szabászati hagyomány dekonstrukcióját vagy újrastrukturálását valósították meg.
A műsorvezetők e második divatfogalom jelentésében hisznek, és a feladványokat
is ennek rendelik alá: a show 3. része az öltönyt, az 5. része pedig a fehérneműt állítja a tervezés középpontjába, a 6–9. (rock-, sportruházat-, katonairuházat-, farmer-) próbák pedig a felszivárgásjelenségek klasszikus példáit hozzák. Mindezen
esetekben az értékelés fő szempontja a szabásminta és a modell kidolgozásának
adekvát volta. E második divatfogalom versenydinamikára tett hatásának érzékeltetésére a show jellemzőiből két elemet emelek ki, az egyik a narratív csomópont és annak értelmezése, a másik pedig a tematikus próbák divatfogalmainak
etnopolitikája.
A verseny narratív ívének dramaturgiai csúcspontját e második divatfogalom abszolutizálása hangsúlyozza. A verseny 4. fordulójában az utcai öltözet a kihívás. A helyzet komoly megpróbáltatást jelent a Kiki–Farai-párosnak, akik a női
utcai divat egyfajta guruiként tekintenek magukra, Kiki ugyanis a Fubu márka
női vonaláért felelős tervezőként a női streetwear kezdeményezője. Az eredmények kihirdetésekor azonban a zsűri tagjai őket, illetve a Claire–Adolfo-párost
állítják utolsó helyre. A műsorvezetők a Kiki–Farai-páros kiszavazása mellett
vannak, míg a felkért szakértő, Kerby Jean-Raymond annyira elzárkózik kizárásuktól, hogy elhagyja a forgatási helyszínt. A zsűri magára hagyja a versenyzőket,
majd Tan érkezik vissza könnyek között, és közli velük, hogy aznap döntés nem
fog születni. A következő próba kihirdetésére összegyűlt versenyzőkkel közlik,
a 4. próbán nem esett ki senki. Az 5. fordulóban a műsorvezetőket ezúttal más
zsűritagok támogatják, így egyöntetű véleménnyel előbb Kiki és Farai, a 6-ban
pedig Claire és Adolfo esnek ki. A 4. fordulóban Kiki–Farai az eredményhirdetést
követően fogalmazzák meg a streetwear tervezők iparági hátrányos helyzetét: a
nagy nyomás alatt futószalagon modelleket gyártó tervezőknek nincs szakmai
elismertsége, névtelenek, s a legsikeresebb modelljeik a luxusmárkák kínálatában
lemásolva kerülnek elő, így kaphatnak egyedül nem hivatalos elismerést. Kerby,
maga is a streetwear területéről érkezve, szimpatizál ezzel a megközelítéssel, s
ennek védelmében áll ki a tervezőpáros munkája mellett. A műsorvezetők nem
érzik eléggé meggyőzően kivitelezettnek a megvalósított öltözékeket. A kereskedelmi piaci tőkét és sikert felmutató streetwear fogalma kerül itt összetűzésbe a
tervezői divat fogalmával.
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A tematikus próbák kihívásai azt példázzák, hogy a nyugati típusú divatrendszer hogyan zár ki más típusú megközelítéseket. Az első körben már láthatóak az etnokulturális öltözködésfogalmak közötti különbségek, amikor a vörösszőnyeg-kihívásnál a mexikói–indiai páros a női test csáberejét hangsúlyozó
modellt készít, mely nem vívja ki a zsűri osztatlan elismerését. A divatfogalom
nyugati kánonra szabottsága azonban sokkal egyértelműbb lesz abban a két
esetben, amikor a dél-koreai–kínai tervezőpáros az 5. részben a fehérnemű-, a
6. részben a rocktémánál a veszélyzónába kerül, míg később egyikük megnyeri
a versenyt, másikuk pedig harmadik helyen végez. A fehérneműpróba alaposan
kiugratja a testesztétikák eltéréseit, a szexiség eltérő értelmezését. Míg a Los Angeles-i páros LMBTQ-közösségeket képviselő, merész színválasztású fehérneműjét, illetve a brit tervezők genderkódokkal játszó alkotását ünneplik és díjazzák a
zsűritagok, Minju és Angel terveit gyerekesnek, túlságosan romantikusnak, nem
szexinek minősítik. A tervezési folyamatban egyértelművé válik, hogy a két tervező nem ismeri a szexiség nyugati jelentését, feladatértelmezésük sötétben való
tapogatódzás. A „rock”-téma hasonló kihívást jelent: a brit páros terve ebben az
esetben is kivívja az osztatlan elismerést, meg is nyerik a 6. fordulót. Ugyanakkor
Minju és Angel a feladat kijelölése után azt hangsúlyozzák, hogy Minju életében
egyszer volt rockkoncerten, de azt is ittasan táncolta végig, vagyis kulturális referenciái között a rock nem tölt be jelentős szerepet. A korábbi kudarcos fehérneműterv után szexi darabot szeretnének tervezni, s egy ezüst-ciklámen kombinációjú bőrszettet készítenek a férfi-női párosnak. A hosszú női, a szerénység kódjait
mozgató ruhát a zsűritagok kifogásolják, és a rövid fazon rockosabb voltára figyelmeztetik a versenyzőket. A próba jól érzékelteti, hogy az európai szabászati
iskolázottság ellenére a szabadidős tevékenységek, zenei preferenciák az első szocializációs közegben elsajátított fogyasztási minták szerint zajlanak.
Ugyanitt érdemes ismételten hangsúlyozni, hogy a show próbái mind a nyugati divatkánonban kihívást jelentő, egyfajta szabászati felszivárgáselmélet16 jegyében kerülnek kiválasztásra. A témák sorrendben: 1. vörös szőnyeg; 2. minták;
3. öltöny; 4. utcai divat; 5. fehérnemű; 6. rock; 7. sportruházat; 8. katonai öltözet;
9. farmer. E próbatételeknél erőteljesen látható, hogy az első két téma igyekszik
kulturálisan inkluzív lenni, onnantól kezdve azonban jól érzékelhető, hogy a
brit–amerikai divatrendszer kulcsdarabjai keretezik a próbákat.
A Netflix által újragondolt műsorformátum fő újdonsága a szakmaiság következetesen érvényesített kritériuma, illetve a verseny banális nemzetköziesítése.
A két érték biztosítása azonban egymás ellen dolgozik: egyrészt a szakmaiság egy
adott kulturális környezet divattal kapcsolatos professzionalizmusát jelenti, s a
nemzetköziesítés éppen „felhígítja” a szakmaiság így értelmezett fogalmát, másrészt a nemzetközi szelekció megtörténik ugyan, de csak a felszínen, hiszen a versenydinamika egy idő után rendre ejteti ki a nem brit és ahhoz hasonló értékrendű
divatszakmában szocializálódott versenyzőket. Így a show végére tulajdonképpen
egy homogén ízlésvilággal rendelkező kiscsoport marad talpon. A sorozatban
színre vitt megmérettetés a brit műsorvezetők által ismert és elismert értékrendet
promotálja. Ez az értékrend egy adott szocializációs és karriermintának kedvez,
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jelesül annak, amelyet a divat nagy brit képzési központjaiban kialakított tudás
fémjelez. Ennek a tudásnak a szabászati alapismeretek, a forma iránti elkötelezettség jelentik az alapját. A próbák koncepciójának kialakításában a nyugati
divatrendszerre jellemző darabok dominálnak. A nyugati divatviselkedéstől eltérő tervezői hagyományok ezen a skálán nem mérhetők, és nem is képesek megjelenni. Következésképpen tehát éppen úgy, ahogyan a Netﬂix határok felettisége
nem jelenti a határok eltörlését és a produkciós egyenlőtlenségek kiegyenlítését,
a Next in Fashion sem biztosít egyenlőbb versenyt, kiegyensúlyozottabb érvényesülési lehetőségeket és transzparensebb iparági erőviszonyokat a divatiparban elhelyezkedni vágyó versenyzőknek.
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Jegyzetek
1
2015-ben Lidewij Edelkoort holland trendelemző egy elhíresült
manifesztója bejelentette a divat halálát és az antidivatra való odafigyelés szükségszerűségét (Marcus Fairs: Li Edelkoort publishes manifesto explaining why
„fashion is obsolete”. Dezeen, 2015. 03. 02. https://www.dezeen.com/2015/03/02/
li-edelkoort-manifesto-anti-fashion-obsolete/), majd a koronavírus nyugati terjedésének első napjaiban a fogyasztói és termelői attitűdök újraépítésének esélyéről
szóló interjúja járta be a közösségi médiát (Marcus Fairs: Coronavirus Offers „a
Blank pPge for a New Beginning” Says Li Edelkoort. Dezeen, 2020. 03. 09. https://
www.dezeen.com/2020/03/09/li-edelkoort-coronavirus-reset/).
2 A divattal kapcsolatos hírek kutatására átfogó monográfia nem áll
rendelkezésünkre, ugyanakkor egy-egy médiaeseményként működő botrány
feldolgozásának van tudományos szakirodalma. Ebben az esetben azonban az
események keretezését nem annyira a divat mint iparág, hanem a szervezeti öszszeesküvés hívószava biztosítja. Lásd pl. Williamson 2020.
3 2 A GQ magazin kritikája a showról annak réteg jellegére úgy utal, hogy a
fődíjat felajánló Net-a-Porter e-kereskedelmi láncról azt mondja, ugyanaz a klaszszikus divatkereskedelemnek, mint a Netflix Hollywoodnak. Lásd Tashjian, R.
How Netflix’s Crazy New Fashion Show Accidentally Explains Fashion, GQ 2020.
02. 07. https://www.gq.com/story/next-in-fashion-review
4 E műsortípust az életstílusműsorok kategóriájához kapcsolta, és a The
Apprentice valóságshow-val, majd az America’s Next Top Modellel, illetve a Project
Runway-jel példázta Császi Lajos a Mónika-shownak szentelt kulturális szociológiai elemzésében (Császi 2011: 263–264).
62

SORKÖZ
5 A 18 évadot megélt valóságshow házigazdái Heidi Klum modell és Tim
Gunn divattanácsadó, színész és televíziós személyiség. A műsor állandó közreműködői között tartja számon Nina Garcia divatújságírót, Michael Kors és Zac
Posen divattervezőket. A sorozat a Bravón indult, majd átigazolt a Lifetime csatornához, ahonnan ismét visszatért a Bravóra. A 17. évadtól a házigazda szerepét
Karlie Kloss modell, illetve Christian Siriano divattervező (a Project Runway 4.
évadának nyertese) vették át.
6 A 3 évadot megélt széria websorozatként indult a Hulu szolgáltatónál,
innen vette át az Ovation TV 2014-ben. A sorozat a Council of Fashion Designers
of America (CFDA) és a Vogue Fashion Fund versenyét dokumentálta. Zsűritagjai
között van Diane von Furstenberg dizájner, a CFDA elnöke, Anna Wintour,
az amerikai Vogue főszerkesztője és a divatipar továbbra is legbefolyásosabb
személyisége, Jenna Lyons, vállalkozó, 2017-ig a J. Crew vezetője, akire többször
hivatkoztak úgy, mint „a nő, aki Amerikát öltözteti”.
7 Hasonló recept szerint építkezik a The Final Table (2018, a producerek
között feltűnik Adam Cooper, Robin Ashbrook, Yasmin Shackleton) szintén karrier versenyshow, amely az Amerikai mesterszakácshoz képest (hogy csak egy, séfeket versenyeztető showt idézzünk) nemzetközi válogatottal dolgozik, és szintén
Netflix-formátum.
8 A televíziót sokszor érte kritika az etnokulturális reprezentációk szükségszerű banalitása miatt (Gillespie 1995). Lásd pl. a banális transznacionalizmus
(Aksoy–Robins 2003), a banális nacionalizmus – banális európaiság, amerikaiság
fogalmait (Slavtcheva–Petkova 2014).
9 Császi felosztása szerint a valóságtelevíziózás fő műfajai négy nagy
csoportba sorolhatók: verseny, játék, kísérletezés, intervenció. Ezek közül a
neotelevíziózás korában már elterjedtté válik a verseny és a játék, a két utolsó
típus inkább a hipertelevízióra jellemző (Császi 2011: 267).
10 A Császi által elemzett példákban (ld. a 3. lábjegyzet) a következő
munkaerőpiaci értékek jelennek meg: „Túl a szórakoztató elemeken, az
Apprentice-ben erős volt a mindennapi egyéni magatartás és az üzleti irányítás
közötti áthallás, amennyiben a racionalitást, a kockázatvállalást, a felelősséget
tartották mindkettőben a legfontosabb értéknek.” A divattal, modellkedéssel
kapcsolatos show-król lentebb ezt olvashatjuk: „Ezek a valóságshow-k azt az érzelmi traumát is bemutatták, amelyet azok szenvedtek el, akik képtelenek voltak
rugalmasan átalakítani magatartásukat a modellkedés mint sikeres üzleti vállalkozás érdekében.” (Császi 2011: 263–264). Kiemelések tőlem.
11 A nyugati és más típusú öltözködésfogalmak, illetve a divatrendszer
kialakulásáról lásd Loschek 2009; Wilson 2003.
12 A láthatóság fogalma nagyon sok területen írja le az érvényesülés és
társadalmi pozíció kortárs logikáját. Általános összefoglaló a kérdésről Brighenti
2010-es munkája: Brighenti 2010.
13 Itt és a következőkben a rangsorokban elfoglalt helyet a CEOWORLD
legfrissebb adatai alapján adtam meg. https://ceoworld.biz/2020/02/21/bestfashion-schools-in-the-world-for-2020/
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14
Bonner az ausztrál táncversenyshowknak szentelt tanulmányában
mutat rá arra, hogy a nemiség és a társadalmi osztály esztétikai kategóriákként
működnek és hozzájárulnak a látványlogika kiépítéséhez. E show esetében a nemiség, az osztály és az etnokulturális háttér egyaránt szerepet játszik az esztétikai
kódolásban (Bonner 2013).
15 A felszivárgás elmélete vagy szubkultúra-elmélet státusáramló jelenség, melynek lényege, hogy a divatot az alacsony társadalmi kategóriák indítják,
és onnan áramlik át a magas bevétellel rendelkező társadalmi kategóriák öltözködésébe. Ld. Kovács 2009: 31.
16 A divatterjedés e fentebb már említett modellje fejlődéstörténete során
nagyon tipikusan brit jelenséggé vált, első képviselőjének azonban Coco Chanelt
tartják. Lásd Revell-DeLong, M. (2005), Theories of Fashion, Valerie Steele (ed),
Encyclopedia of Clothing and Fashion 2. Thomson Gale, 21.
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Abstract (Lay Experts, Forums, Inﬂuencers. Media Information Sources about Health and the Health Care
System)
In the fall of 2017, in the framework of EFOP 361 project of the University of Szeged, a media science research has started
on the mediation of health discourse at the Department of Communication and Media Sciences. One of the directions of the
research in several sub-topics is to reveal the social constructions of health and healthy lifestyle, focusing on the inﬂuence of the
media. This research topic was researched by focus group interviews in diﬀerent age groups. Our study approached the subject
in a funnel-like manner: at ﬁrst it was about the nature of health and health conditions, this was followed by a section on
healthcare systems and self-medication then the topic of health-related media consumption. This paper discusses the results of
the interviewees’ health-related media usage patterns in three age groups: youth, middle-aged, and retired.
Keywords media science; health; healthy lifestyle; focus group study
Rezumat (Specialiști laici, forumuri, inﬂuenceri. Sursele medatice ale informaţiilor privind sănătatea și
sistemul sanitar)
În toamna anului 2017, în cadrul Departamentului de Comunicare și Mass-media al Universităţii din Szeged au fost
demarate cercetări despre mediatizarea discursului privind sănătatea. Una din direcţiile analizelor desfășurate în diverse
teme încearcă să prezinte construcţiile din societate privind sănătatea, modul de viaţă sănătos, din prisma efectului massmedia asupra acestui subiect. Cercetările au fost efectuate prin intermediul unor interviuri pe focus-grupuri alcătuite pe grupe
de vârstă. Studiul prezintă obiceiurile de consum media privind sănătatea și sistemul sanitar în trei grupe de vârstă: tineri,
persoane de vârstă medie și pensionari.
Cuvinte cheie știinţele media, sănătate, mod de viaţă sănătos, analize pe focus-grupuri
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Kutatások az egészség(ügy) és a média viszonyáról
A Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén az egészség diskurzusának mediatizációjáról folytatunk kutatásokat 2017-től
kezdődően. A kutatás részeként fókuszcsoportos vizsgálatot készítettünk: öszszesen három korosztályban (fiatalok, középkorúak, idősek) kutattuk a résztvevőkben élő egészségképet, az egészségi állapot mibenlétét, az egészségüggyel és
önmedikációval kapcsolatos attitűdöt, valamint az egészséggel és egyészségüggyel
kapcsolatos médiahasználati szokásokat. Jelen tanulmányban ez utóbbit vizsgáljuk: bemutatjuk, hogy milyen jelenségek, milyen viselkedések jellemzőek a kutatásban részt vevő alanyokra az egészség, egészségügy és a média kontextusában.
Vizsgálatunk során a hagyományos tömegtájékoztatási eszközöket, valamint az
internetet s annak újabb, web 2.0 csatornáit értjük média alatt. Tanulmányunkban az egészség definícióját alapvetően a WHO meghatározása szerint használjuk: „az egészség a teljes testi, mentális és szociális jóllét állapota” (WHO 1946, o.
n.). Tehát mindhárom dimenzióban: a testi egészség, a lelki egészség és a szociális
egészség kontextusában is értelmezzük.
Magyarországon az utóbbi évtizedekben végbement internetpenetráció és
a különböző okoseszközök elterjedése nagyban megváltoztatta az emberek hozzáállását az orvostudományhoz is. Az Eurostat adatai szerint Magyarországon a
16 és 74 éves korosztály közötti rendszeres internethasználók aránya a 2007-ben
mért 48%-ról 2018-ra – azaz mindössze 11 év alatt – 75%-ra nőtt (Eurostat, 2018).
Vagyis ebbe a korintervallumba eső emberek háromnegyede rendszeresen használja az internetet hétről hétre. A Google megrendelésére a Kantar TNS készített
egy 40 országot átfogó statisztikai felmérést, így többek között Magyarország is
a vizsgált országok közé esett. Az adatok szerint az okostelefon-használat 2012től 2017-ig 22%-ról 65%-ra növekedett. Továbbá az emberek 62%-a okostelefonon
keresztül használta leginkább az internetet 2017-ben (Google, 2017).
A fenti folyamatok ellenére még mindig jelentős a televízió használata Magyarországon. A 2017-es Standard Eurobarometer 88 szerint Magyarországon
még mindig 84% a rendszeres tévénézők aránya, akiknek 55%-a megbízhatónak
is tartja azt (European Commission, 2017). Az NMHH 2011-es tanulmánya alapján a magyarok 56%-át az egészségügy foglalkoztatta leginkább, mégis az érdeklődés mértékéhez képest túl kevés tudósítást kaptak a televízióból. A fenti néhány
adatból is sejthető, hogy az emberek a sokkal kényelmesebb és pontosabb tájékozódás érdekében inkább keresgélnek online felületeken az egészségügyi hírekkel
kapcsolatban, arról nem is beszélve, hogy így nagyobb eséllyel kerülhetik el a nem
kívánt tartalmakat. Természetesen azt is meg kell itt említeni, hogy a fiatalokat a
felmérés alapján sokkal jobban foglalkoztatják a szenzációkkal kapcsolatos hírek,
míg az idősebbeket inkább a közügyek érdeklik (NMHH, 2011).
Az internet nagymértékű elterjedése és a web 2.0 megjelenése óta beszélnek
digitális társadalomról a kutatók. A digitális társadalomban az a legsikeresebb,
aki a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban jut hozzá a szükséges információhoz és/vagy továbbítja azt, amiben hatalmas szerepet játszik a digitális tech68
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nológia. Ennek elérésében a legfontosabb eszköz az internet. Deursen és társai
négyféle egyre komplexebb lépcsőfokot határoztak meg az internet természetével kapcsolatban a web nyilvános elérhetősége óta: a web 1.0 lehetővé tette a tartalmak olvasását; a web 2.0-val már létrehozni, tárolni és megosztani is lehetett
tartalmat; a web 3.0 során továbbfejlődött az ember és a gép közötti kommunikáció, és így fejlődtek a keresőmotorok, valamint az információ megosztásának
különböző formái és platformjai; a web 4.0 lehetővé teszi bármelyik felhasználónak, hogy bárhol és bármikor elérhető legyen számára a személyre szabott internetfelület. A web olyan eszközöket feltételez, amelyekkel elérhető az internet.
Deursen ezt „Internet-of-things”-nek (továbbiakban: IoT) nevezi, amely lehetővé
teszi az interneten keresztül az okoseszközök irányítását és adatok továbbítását,
amelyek az eszközök (things) fejlesztését segítik elő, és így a társadalom fejlődését
is (Deursen et al., 2019).
A digitális szakadék a fiatalabb digitális bennszülöttek és az idősebb tévétársadalom között az egyre nagyobb tudáskülönbséget határozza meg problémaként, valamint az eszközök milyenségének a különbségét. A televízió ugyan megmaradt még mint információforrás, de az utóbbi évtized során egyre inkább úgy
tűnik, hogy ez a szakadék nem szélesedik. Ennek oka, hogy a digitális eszközök,
platformok hozzáférési nehézségei egyre inkább megszűnni látszanak, ahogy azt
a fenti statisztikák is jól szemléltetik, valamint az idősebb generáció helyét lassan
átveszik azok a generációk, amelyek már többé-kevésbé elsajátították a digitális
eszközök alapszintű használatát (Fehérvári, 2017). Az emberek egyszerre több információforrást is használnak. Ezért már nem is igazán beszélhetünk digitális
szakadékról, sokkal inkább digitális megosztottságról. Ebben az esetben ugyanis nem a hozzáférhetőségről van elsősorban szó, hanem az infokommunikációs
technológia hatékony használatának képességéről. Aki hatékonyabb módszereket használ, az gyorsabban több tudáshoz juthat. Az Európai Unió is éppen ezért
célozza meg a digitális eszközök használatának az oktatását, és ezért épül egyre
több iskolai tanterv a digitális eszközök köré (Molnár, 2017).
Az állandó online jelenlét és a nagymértékű személyre szabás miatt kialakult
egyfajta bizalmatlanság az IoT-eszközökkel szemben. A szkepticisták nem a társadalmi különbségek leküzdésében látják ezeknek az eszközöknek az egyre nagyobb mértékű hozzáférhetőségének a jelentőségét, hanem éppen ellenkezőleg, a
különbségek növelésében. (Molnár, 2017) A folyamatosan újuló hardverek megjelenése az információ könnyebb elérhetőségét látszólag elősegítik ugyan, azonban
a gyors ütemben kiadott újabb változtatások az eszközökön azok használatának
az elsajátítását csak bonyolítják, ami a nagyobb fokú megértést és a tudáselsajátítást korlátozza. Így a hozzáférés szintjén állandóan megújuló különbségek megint
csak újabb különbségeket generálnak az eszközök elsajátításának és a tudáshoz
való hozzájutás képességében is.
Az online felület személyre szabásával kialakult egyfajta szkepticizmus az
interneten olvasható tartalmakkal szemben is. Az emberek rájuk igazított reklámokkal és tartalmakkal találkoznak nap mint nap, ami csak erősíti azt az érzetet,
hogy az állandó online kapcsolat által bárki intim adatokhoz juthat velük kapcsolatban (Deursen et al., 2019). Kialakul egy ellenállás a cégekkel szemben, amelyek
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folyamatosan adatokat gyűjtenek a felhasználóktól – és azokat értékesítik –, így
megvonva a privát szférától és a magánügyektől őket. Az internetezők gyakrabban kérdőjelezik meg az olvasott információkat, mert könnyen előfordulhat, hogy
az csak üzleti okokból és/vagy adatszerzés céljából lett rájuk szabva.
Ez a szkepticista hozzáállás átterjedt az önmedikáció területére is, ami
gyakran az orvos megkérdőjelezésével jár. Azonban a legtöbb esetben ez is az
orvos-beteg kapcsolatot építheti. A francia Joëlle Kivits 31 fős kvalitatív felmérése
alapján azt állapította meg, hogy a jól informált személy – vagyis az, aki tudja, hogyan kell megtalálni egy adott információt, valamint hogy milyen kérdéseket kell
feltenni a sikeres találatokhoz – és az orvos között egy mélyebb viszony épülhet
ki, ha a talált információk alátámasztják az orvos által elmondott információkat.
Vagyis megbízható forrásnak bizonyul ezáltal az orvos, hitelesebbé válik, így az
orvoshoz járó páciensek száma sem fog csökkenni, még az interneten tájékozódó
személyek között sem (Kivits, 2009).
Az internet nagy löketet adott az önmedikációnak, hiszen bárki utánanézhet a tünetei alapján, hogy milyen betegséget kell leküzdenie, valamint hogy mik
azok a módszerek, amelyek csökkenthetik a tünetek erősségét és/vagy gyorsan
megszüntethetik a betegséget. Az „eEurope 2005 – An information society for
all” cselekvési terven belül –, amelyet azóta már többször is átalakítottak és továbbgondoltak – az Európai Unió 2002 óta folyamatosan próbál javítani az internet, illetve az okoseszközök által nyújtott információhalmaz elérésében az
Európai Unió polgárainak. Ezen program keretein belül található az e-health is,
amely azt célozza meg, hogy az emberek minél könnyebben férjenek hozzá az
egészségügyi információkhoz, ezzel is csökkentve a felesleges vizsgálatok számát
és a szükségtelen egészségügyi kiadásokat. (COM, 2002).
A web 2.0 megjelenése is hozzájárult az önmedikáció egyre nagyobb terjedéséhez. A közösségi médiumok népszerűségének növekedésével nőtt a laikus szakértők száma is. Számtalan egészséggel kapcsolatos fórummal, Facebook-oldallal
és Youtube-videók ezreivel találkozhatunk, amelyek tanácsot adhatnak, hogy hogyan kellene egészségesen élnünk, és hogyan gyógyíthatjuk magunkat alternatív
módokon, akár otthon is. Azonban a web 2.0-nak az a legnagyobb problémája,
amely egyben a legnagyobb előnye is: bárki hozhat létre tartalmat az interneten,
és így elkerülhetetlen, hogy a felhasználó ne bukkanjon hamis, nem hiteles információra is.
Bauer Zsófia két modell alapján vizsgálja a laikus szakértőket. A deficitmodell szerint a laikusok tudása minden esetben elmarad a szakértő tudásától, ami
a köztük lévő tudásbeli szakadékból fakad. Ezzel szemben áll a konstruktivista
modell, amely a laikus és a szakértő közötti véleménykülönbségre épít. Megengedi, hogy olyan dolgokról is véleményt nyilvánítson a laikus, amit ő máshogy tapasztal, mint a szakértő (Bauer, 2014). A web esetében, az önmedikáció témakörben, amikor a laikus szakértő hoz létre tartalmat, annak ugyanúgy lehet negatív
hatása, mint pozitív. Negatív, hiszen kevesebb helyes információ birtokosa, mint
a széles tudásspektrummal rendelkező egészségügyi szakember. Ezzel szemben
pozitív hatása is van, mert bárki lényeges információhoz juthat az adott szakterü70
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lettel, az intézményi háttérrel, valamint az egészséggel és egészségüggyel kapcsolatban a többi laikus tapasztalata alapján.
Az önmedikációban nagy segítséget nyújtanak ma már az okostelefonos
applikációk is. Dennison és társai arra a megállapításra jutottak, hogy a fókuszcsoportos interjúikon megkérdezettek többsége szívesen használ telefonos applikációt az egészségük monitorozására. Azt viszont már kevésbé preferálják, ha a
kapott adataikat meg kell osztaniuk mással, vagy az applikáció szeretné bevonni a
közösségi médiumokat. Segített a résztvevőknek egy-egy alkalmazás abban, hogy
megtudjanak bizonyos hasznos információkat, de ez nem ösztönözte arra őket,
hogy egészségesebb életmódra váltsanak (Dennison et al., 2013).
Az elmúlt években megjelentek a közösségi médiában az influencerek. Az
influencerek olyan reputációt építettek maguk köré megosztott véleményeikkel a
közösségi oldalakon, amely alapján népes követőtáborra tettek szert. Mintaképpé
váltak az őket követők számára, amit átfordítottak egy üzleti modellbe: a saját termékeiket vagy a szponzortól kapott termékeket próbálják minél több emberhez
eljuttatni. Az influencerek eladók, vásárlók és árucikkek egyben. Termékeket és
szolgáltatásokat egyszerre fogyasztanak a közönségük előtt, amivel promotálnak
is a magukból épített márkán keresztül (Adibin, 2016). Ideális esetben ez mindenkinek jó, hiszen az influencer és/vagy a szponzor bevételhez jut, a fogyasztó
pedig azt kapja, amire szüksége van. Az egészséges életmóddal kapcsolatban is
megjelentek inﬂuencerek a közösségi médiában. Különféle diétákat kínálnak a
követők, rajongók számára, valamint ahhoz kapcsolódó életmódot és termékeket
promotálnak.
Skinner és társai már 2003-ban kimutatták, hogy az internetet leginkább a
fiatalok használják, akik többnyire tudatosan és célzottan keresnek egészségügyi
problémákkal kapcsolatban. Az összesen 27 fókuszcsoportból álló 210 fős merítés során megállapították, hogy a fiatal felnőttek ugyan kevésbé figyelnek oda az
egészségügyi kockázatokra, ha azonban egy bizonyos felmerülő betegséggel kapcsolatban gyors információra van szükségük, akkor az interneten kutakodnak,
mert az gyorsabb, mint elérni az orvost. Ha viszont megbízható információra van
szükségük, akkor inkább felkeresik az orvosukat, mert az interneten található
információrengetegben nehéz megtalálni a releváns adatot (Skinner et al., 2003).
Habár az internettel mint forrással szemben tapasztalható a szkepticizmus,
mégis az egyik legfontosabb kiindulópontnak tekintik azok, akik az egészséggel
kapcsolatban keresnek tartalmakat. Az interneten keresők több szempont alapján
határozzák meg, hogy mi tesz hitelessé egy egészséggel, egészségüggyel foglalkozó weblapot. Olyan hivatalos weboldalakat keresnek, ahol profi a kivitelezés, leellenőrizhető az író, a tulajdonos, valamint vannak hivatkozások más weboldalakra
is (Peterson et al, 2003). Az interneten könnyű ellenőrizni egy információ hitelességét azáltal, ha több helyen is ugyanazt az adatot találja az olvasó (Eysenbach–
Köhler, 2002).
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A kutatás módszertana
Kutatásunk során kvalitatív vizsgálati módszert alkalmaztunk: hat fókuszcsoportos interjút készítettünk 2017 telén és 2018 nyarán. Az interjúalanyokat
igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy ne ismerjék egymást. Összesen 28 fő vett
rész a beszélgetéseken, a kiválasztás során három korosztályt vizsgáltunk: a 20–
35 éves fiatal felnőtteket, 35–55 éves középkorú felnőtteket, valamint az 55 év
feletti korosztályt. Két kritériumot határoztunk meg: az alanyok Szegeden élők
legyenek, valamint ne rendelkezzenek egészségügyi munkatapasztalattal. Az interjúkat videokamerával és diktafonnal egyaránt rögzítettük, az interjúkon egy
fő kérdező és két fő asszisztens vett részt. Az interjúalanyokat az interjú rögzítése
előtt tájékoztattuk a kutatás legfontosabb adatairól, hátteréről, illetve biztosítottuk az anonimitást, melyet ebben a tanulmányban is tiszteletben tartunk.
Az interjúalanyok kora 20 és 82 év között mozgott, 15 férfi és 13 nő vett részt
a beszélgetéseken. A résztvevők mind Szegeden élnek. A hat csoport a következőképpen tagolódott: a fiatal korosztállyal két interjú készült, melyeken összesen 9
fő (5 férfi, 4 nő) vett részt 20–35 év között; a két középkorosztállyal készült interjún összesen 10 fő (5 férfi és 5 nő) vett részt 35–55 év között; az idős korosztállyal
készült két interjún pedig összesen 9 fő vett részt (4 férfi és 5 nő) 55 év felett. Az
interjúalanyok közül több fő rokonságában is található egészségügyben dolgozó
személy, azonban ez az interjúkat releváns módon nem befolyásolta.
A fókuszcsoportos kutatást félig strukturált kérdőív alapján készítettük el: az
interjú során követtük az előre meghatározott kérdések menetét, de indokolt esetben, az alanyok válaszainak, interakciójának tükrében teret engedtünk további,
a témához kapcsolódó kérdések, kisebb témakörök megjelenésének is. Az interjú
kérdései a következő nagyobb témacsomópontokba sorolhatóak:
1. egészséges életmódról alkotott kép, Szeged mint egészséges életmód folytatására alkalmas/nem alkalmas település
2. egészségdefiníciók (ki számít egészséges embernek, melyek az egészség
legfontosabb összetevői)
3. az egészségüggyel, orvosokkal, ellátással kapcsolatos tapasztalatok, vélemények
4. asszociációs kérdések (milyen gyümölcs, állat, tárgy, étel lenne az egészségügy?)
5. egészségmegőrzésre használt eszközök
6. önmedikáció
7. tájékozódás az egészség, az egészségügy kapcsán (sajtó, televízió, internetes fórumok és weboldalak, social media, patikai magazinok, termékbemutatók,
gyógyszerreklámozás)
Ebben a tanulmányban leginkább az egészséggel és az egészségüggyel kapcsolatos tájékozódást fogjuk vizsgálni a rendelkezésemre álló interjúk alapján. Ez
egy sokrétű téma, ami a beszélgetések során is érezhető volt. Éppen ezért gyakran
érinti az írás az önmedikáció, az egészségmegőrzésre használt eszközök, valamint
az orvosokról és az egészségügyről alkotott vélemények témaköröket is.
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Közösségi oldalak és fórumok mint az egészséggel kapcsolatos információk forrásai
A meggyőző többség és a saját tapasztalat: hitelességi kritériumok a fiatalok
számára
A fiatalabb korosztály érintkezik legtöbbet a különböző internettel összeköthető platformokkal. Az egészséggel kapcsolatos tartalmak böngészése során
alapvetően két tábor alakult ki. Az egyik azt mondja, hogy inkább maguk a fórumozók többsége és a dizájn dönt a hitelességről, a másik pedig az alapján dönt,
hogy mennyire tényszerűek az adatok. Az első tábornál nem az az elsődleges,
hogy milyen információkat oszt meg a bejegyzés írója. Sokkal inkább az, hogy ki
mit reagált rá. Az egyén tudása fölé helyezik a többség bölcsességét. Ha a többség
igaznak találja a bejegyzésben megosztottakat, akkor már nem lehet nagy gond az
oldallal. Ehhez kiegészítésként párosítják az oldal kinézetét. Ma már nem is olyan
meglepő, hogy a dizájn egyfajta megbízhatóságot kölcsönöz a weboldalnak, pedig
valójában nincs is szükségszerű kapcsolódás a tartalom hitelessége és a dizájn
között.
„- Hát ugye alapjáraton, hogyha valamit beír az ember, szerintem akkor az
első három körben biztosan van gyakori kérdéses. Tehát ott már mindenkivel
megtörtént már minden, és mindenki tud mindenre válaszolni.
- Vagy ha nem, akkor kitalálnak valamit.
- Igen. Ha kapar a torkom, akkor ott aztán tényleg van az, hogy hívjál papot;
hagyjad, majd elmúlik holnapra, majd kialszod. Tehát van itt minden. Aztán,
hogy hogyan szelektál az ember, azt már saját maga dönti el. Nyilván valamilyen
szinten befolyásoló, hogyha van 30 egybefüggő válasz, akkor lehet, hogy jó.
- Vannak jó dolgok.
- Én eddig csak nevettem rajta, de aztán egyszer volt, hogy tényleg találtam választ is. Akkor ott elszégyelltem magam. Valószínű, hogy nem kell feltétlenül elítélni ezt az egészet, de a nagyobb része az inkább a humor.”
(Fókusz 1, 2017. 12. 11.)
„-[…] amúgy nem tudom, mert van, amelyikre így ránézel és hú de profi, de
jól meg van csinálva! De hát ugye az most nem azon múlik, hogy mennyire írnak
igazakat, hanem hogy jó volt a, nem tudom, a webdizájnerük és akkor így ennyi.
Úgyhogy inkább így bele kell mélyedni.”
(Fókusz 2, 2018. 01. 25.)
A másik oldal a tényeket veti össze a saját tapasztalataival. Ha a leírt
tünetegyüttes megegyezik azzal, amit éreznek, akkor az a weboldal már hitelesnek
mondható. Ha nem, akkor hitelét veszti. A különböző emberek anatómiája nem
is olyan egyedi szerintük. Ha nem egyedi, akkor a tünetegyütteseknek többnyire
mindenkire igaznak kell lenniük. Ha nem azok, akkor az olvasott információ el73
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vetendő és új forrást kell találni. Főleg az orvostudományban érdekes ez: egy nem
egzakt tudományt próbálnak mérhetővé, vagyis egzakttá tenni. Az egészségügy
szabványosítással próbálja kezelni az embereket, és nem egyedi diagnosztikákkal.
Azonban ezt a szemléletmódot a nem egészségügyben dolgozók is átvették: az az
egészséges, akinek x súly és y magasság mellett, z-t ver a szíve.
„Hát, igazából nem annyira tudom, mert hogyha nekem nagyobb problémám van, akkor én az adott szervre, vagy mondjuk hogyha az izmom, akkor
arra keresek rá, vagy a bokára. Mik fordulhatnak elő, vagy hogy mit érez akkor,
ha? Szóval, hogy így általánosabb leírásokat próbálok [keresni], tehát én így nem
szoktam a hozzászólásokat olvasni, hanem inkább ilyen orvosi, vagy biológiai
megközelítést [olvasok]. Hogyha […] úgy van a szalag, akkor ezt érzed, tehát valami ilyesmi.[…] Nem tudom, max. így az van, tehát azokat szoktam így egymás
mellé tenni, de nyilván van, ami így nagyon nem tűnik reálisnak, akkor azt így
nem, de azért inkább próbálok az ilyen tényszerűségekre törekedni. De mondjuk
nem annyira sokszor, de amikor így nézem, akkor így általában ezeket szoktam.”
(Fókusz 2, 2018. 01. 25.)

Internetszkeptikus középkorúak és az elhiteltelenítő reklámok
A középkorúak számára a médiaplatformok használata viszonylag elterjedtnek bizonyultak. Internetet használnak betegségek keresésére és egészséggel kapcsolatos információgyűjtés céljából. Az összegyűjtött adatok alapján pedig öndiagnózist végeznek magukon. Azonban az internetes tartalmakat kis százalékban
tartják csak megbízhatónak. A fórumos beszélgetésekben a kommenteket végig
szokták böngészni, de a tanácsokat ritkán fogadják meg. Úgy látják, hogy ezeken
az oldalakon minden hozzászóló a személyes élményeit, tapasztalatait osztja meg
és azok lehetséges, hogy rájuk már nem igazak. Passzív befogadók, aktívan nem
vesznek részt a fórum életében.
„Hát, ha saját magamról van szó, akkor először várok, hátha elmúlik, ha
mégse akkor meggondolom. A második lépés az internetes tünetek alapján
betegség keresés. Aztán a végső, az az orvos. Ha a gyerekről van szó, akkor hamarabb az orvos, legalább egy telefon.”
(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)
„Egyszer néztem az internetet, de bármelyiket [weboldalt] néztem, nekem
mindegyik tünetem megvolt. Feladtam. Nekem minden volt.”
(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)
„Nem mert annyira zsákutca. Meg olyan ellentmondásos dolgok vannak
benne, tényleg azért mondok egy teljesen kisarkított példát, hogy olyan baromságokat tudnak már belevegyíteni egy-egy ilyen tünetegyüttesbe, hogy most hogyha
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ennek az ember elkezdene felülni, a végén, még ha nem éreztem magamat ennyire
betegnek, végül biztosan halálos betegségem van, végem van. Nem érdemes.”
(Fókusz 4, 2018.04.16.)
Az internetes egészségügyi oldalak esetében csökkenti a megbízhatóságot,
ha sok reklám található a felületen, és helytelen a nyelvhasználat. Írni nem szoktak a kommentszekcióba, de el szokták olvasni a véleményeket. Megjelenik a laikus szakértelem. Az egyik alany, az elmondása szerint, már olyan széles tudástárral rendelkezik, hogy akár az orvost is helyettesíthetné.
„Én sokat. Én egészen komoly kutatásokat végzek. […] Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok oldal tök egyforma. Tehát leszedik egymásnak, és ugyanazt olvasod. […] És aztán ami még feltűnő, hogyha mondjuk túl sok a reklám,
akkor én azt nem tartom megbízhatónak, ha nagyon sok. Hát, illetve a nyelvi
megfogalmazás. Tehát azért ez a másik kritérium, hogy ezekből már azért be tudom azonosítani, hogy melyik [a jó vagy rossz]. Most nagyon sokszor, ha már
konkrétan beszélünk, akkor a házi patikát szokta behozni, ami mondjuk ilyen
egyszerűbb dolgokra, betegség leírásokra szerintem teljesen jó, olyan szinten
amennyire egy átlagos laikus felhasználónak szüksége van. Tehát szerintem a
házi patikát olvasom legtöbbet, de valószínűleg azért, mert a Google-nak az első
néhány találatában biztosan benne van. A többi oldal is azt szokta lemajmolni.”
(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)

Az idősek csendes internethasználata
Az idősekre is jellemző az internetes keresés, de nagy hitelt nem adnak az
ott talált adatoknak. Van, aki interneten tájékozódik, ha az orvos gyógyszeres
kezelésével nem ért egyet. Olyan írásoknak hisz, ahol látja a hiteles forrást. Az
egyik résztvevő inkább a szerinte jól bevált régi módszereket preferálja, mint például régi orvosi és gyógyászattal foglalkozó könyveket. Számára a régi könyvek
sokkal hitelesebb információkat adnak még a napi szinten frissülő internetes
tartalommal szemben is, aminél kisebb az elavult információ esélye.
„- Hát, az interneten. Google.
- Én is, bár ez nem jó az orvosok szerint.
- Én volt, hogy engem meggyőzött, mert én nem akartam elfogadni, hogy kell
arra a valamire gyógyszert szedni, és olyan oldalt néztem, azért én sem hiszek el
mindent, ahol oda volt írva, hogy az milyen orvos, meg hol praktizál.”
(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)
„Anyukámnak hatalmas könyvtára van. Természetgyógyász, és volt neki
régi orvosi lexikon [gyűjteménye] is,[…] különböző korszakokból. […] az
50-es–60-as, a családorvos, orvos a családban, de élettantól kezdve minden megvolt, és ő rögtön utánajárt […], és elolvasott rögtön valami leletet.”
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(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)
Akadnak tehát olyanok, akik interneten keresnek, de ők sem kutakodnak
sokat, mert úgy gondolják, hogy az csak időpazarlás. Tájékoztató jellegű, nem
veszik teljesen komolyan. Sokak véleménye szerint az orvosok nem szeretik, ha
valaki interneten keresgél, mert úgy vélik, hogy azzal megsértenék, és az ártana
az orvos-beteg kapcsolatnak. Mivel nem mernek az internetről szerzett információkról direkt kérdéseket feltenni az orvosnak, ezért erre konkrét bizonyítékkal
nem is tudtak szolgálni a megszólalók. Inkább társadalmi kommunikációs csatornákon keresztüli berögződés alapján gondolják ezt, mint valós tapasztalatok
által.
„Nincs türelmem elolvasni ezeket a véleményeket, csak hogyha észlelek egy
tünetet, akkor ha egyezik, ami le van írva oda, akkor elhiszem, de én is inkább
feltételesen.”
(Fókusz 5, 2018.06.14.)
„[…] soha nem hivatkozom arra az orvosnál, hogy ezt meg ezt olvastam az
interneten, mert tudom, hogy allergiások erre. Tehát én nem mondom soha, hogy
mit olvastam a betegséggel kapcsolatban. Legfeljebb annyit szoktam, hogy […]
amiket felsoroltam ezeket a természetes gyógymódokat arra rákérdezek, mert
mint tudjuk, legalábbis elterjedt ez, ha jól megfizetik, akkor mindenre kapható.”
(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)

Az egészség és egészséges trendek követése a közösségi oldalakon
A fiatalok a közösségi oldalakon tudatosan kizárják az egészségüggyel kapcsolatos tartalmakat. Néha megakad a szemük egy-egy egészségüggyel kapcsolatos híren, de cím alapján már el tudják dönteni, hogy az érdekli-e őket vagy
sem. Legfeljebb az étrendekkel kapcsolatos oldalakat, valamint némelyik híres
személyt követik. Az influencereket hitelesnek tartják, akik egyfajta garanciát jelentenek egy-egy termékre. Ilyen például Szafi vagy Berki Krisztián, akiket meg is
említettek. Szafi például a táplálkozással, receptekkel foglalkozik, míg a testépítő
interjúalany Rubint Rékát vagy Berki Krisztiánt követi, mert úgy gondolja, hogy
azokat a tanácsokat, amelyeket ők mondanak a testépítésről, érdemes megfogadni.
„Én is Instagramon követek, de […] nem így a celebkategóriába esnek, hanem inkább […] ezek az influencer. Hétköznapibb embereket. Ugye, a Szafit én
is mindig megszoktam nézni, meg neki a termékeit is… na mindegy szóval nézni
kell, lényegtelen. És akkor így belemélyedek, így magam miatt is. Illetve, aki így
kevésbé ismert, az egy lány a párjával ilyen nyers vegán étkezést folytattak. És
nem hiszem, hogy én ezt valaha is tudnám csinálni, hogy csak gyümölcsöt eszek,
meg minden. Minden más földi jótól megfosztják magukat, amit mi nagyon sze76
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retünk. De nagyon érdekes, hogy leírja, hogy hogyan hatott a szervezetére. Nagyon sok poszt van, [hogy] mennyivel jobban érzi magát így lelkileg, mióta csak
gyümölcsöt eszik, és ettől úgy tisztábbnak érzi magát, vagy nem is tudom. Úgyhogy én őt szoktam, mert olyan inspiráló, hogy kéne […]. Úgy a tudat elég, hogy
elolvasom mit írt, és majd egyszer hátha lesz hatása.”
(Fókusz 2, 2018. 01. 25.)
„Hát igen. Hát, ugye, kondinak része a táplálkozás, tehát egy csomó testépítőt követek, aki ilyen képet posztol. Most nem nevezem meg, mert sokan vannak.
De ha egy főt ki kéne emelnem, akkor Berki Krisztián. Ő is rengeteg ilyesmit szokott posztolni, ami étkezéssel kapcsolatos, meg egészséges életmóddal.”
(Fókusz 2, 2018. 01. 25.)
A Facebook-hírfolyamon megjelenő cikkeket nem tartják túl érdekesnek,
egyébként nem követnek egészséggel kapcsolatos oldalakat, fórumokat, legfeljebb
csak receptoldalakat, bejegyzéseket. A középkorúak közül is csak páran követnek
egészséges életmóddal kapcsolatos tartalmakat, személyeket Facebookon, vagy
egyéb oldalakon, de nem tagok ilyen témával foglalkozó csoportokban egy kivételével. Ez az interjúalany számos életmóddal, mozgással és pszichésegészségtémával foglalkozó csoport aktív olvasója.
„Hát ez a futásról nőknek, […] ezek a live tilt, van egy ilyen programjuk nekik. Van több oldaluk, de vannak ilyen, szinte fel sem tudom sorolni, […] ismert
fittness gurukhoz köthető […] tehát ilyenek is vannak, elég sok be van jelölve nekem. Aztán ez tényleg csak arra szolgál, hogy feljön a hírfolyamon és ami érdekes
azt elolvassuk, de nem olvasom mindet, csak úgy pont ott vagyok. Mindegyiken
van valami érdekes.”
(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)
Egy másik résztvevő egy weboldal rendszeres látogatója, amely futással kapcsolatos információkat tartalmaz. A honlapra felkerült információk alapján határozta meg azt is, hogy milyen vitaminokat kell szednie ahhoz, hogy a testét a
lehető legoptimálisabb állapotban tartsa.
„A Futanetnek vannak ilyen kis oldalai, hogyha ilyen távot futsz, akkor mit
szedjél hozzá, vagy miket kell igazából enni. Mondjuk, egy félmaraton előtt két
órával rendesen meg kell reggelizni. Nem lehet az, hogy te odamész egy kávéval,
és akkor fuss.”
(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)
A közösségi oldalak, illetve fórumok használata már nem annyira jellemző az idős korosztályra. A Facebookot is csak a családdal való kapcsolattartás
miatt nézik, de nem aktív aktorok. Azonban, ha használják is a közösségi oldalakat, akkor is más a hozzáállásuk, mint amit a fiatalok és a középkorúak körében tapasztalhattunk. Úgy tűnik, hogy ez az a korosztály, amelyik az egészség77

ME.dok • 2020/2
ügyi fórumokat komolyabban veszi. Írnak a problémáikkal kapcsolatban, amire
örülnek, ha választ is kapnak, lehetőleg szakembertől. A szkepticizmus viszont
itt is megﬁgyelhető.
„- Életemben talán kétszer fordult elő.
- Énvelem egyszer. És válasz nem érkezett.
(kérdező)
Ezt
akartam
kérdezni,
hogy
volt-e
utána
valami
kommunikáció
az
ott
lévőkkel?
- Én az egyikre kaptam választ.
- (kérdező) És orvostól jött a válasz, vagy egy másik betegtől?
- Nem. Orvostól. Orvos válaszolt.
- [név] meg nem is kapott.
- Nem. Nem kaptam.
- Nekem most úgy látszik, hogy véletlenül most sikerült, hogy válaszoltak.”
(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)

Egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos műsorok és azok immerziós hatásai
A fiatalok bevonódása és védekezési mechanizmusaik
A fiatal korosztály már kezd elszakadni a televíziótól. A tévében elvétve
néznek csak egészségüggyel kapcsolatos sorozatokat, műsorokat. Mégis jó pár
sorozatot fel tudtak sorolni, amelyeket egyfajta realitás-hiperrealitás tengelyen
helyeztek el. A hitelesebbnek tartott műsorok reálisak, a kevésbé hitelesek pedig
hiperreálisak.
Ezzel kapcsolatban is két csoport jött létre. Itt jelenik meg a médiaerőszakra jellemző védekezési mechanizmus a felnőtteknél. Van, aki bevonódik, beleéli
magát a helyzetbe. Voltak, akik azt állították magukról, hogy ők elhiszik – egy
kis túlzással –, hogy ez bármikor megtörténhet velük is, és ezért alkalmazzák az
„amiről nem tudok, az nem fáj” stratégiát, vagyis inkább elkapcsolják, minthogy
az esetleges pszichikai problémát okozzon. Persze, ez sok mindentől függ: élethelyzet, kor, tapasztalat stb.
„- A Dr. House-nál ez azért káros, mert biztos, hogy az ember erre asszociál,
hogy ott […] egy olyan betegsége van, ami a 6 milliárd emberből csak háromnak
van. Hát, nálam konkrétan nem, de ismerek olyanokat, akik tudom, hogy bemesélik. Kicsit hipochonderek, és azokra az emberekre káros hatással van szerintem.
- Én továbbra is tartom azt, hogy szerintem az ember rögtön
magára vetíti az összes mindent, a betegséget meg mindent […].
- Nem is jó nézni betegen. Én csináltam azt, hogy néztem betegen a Dr. House-t,
és aztán néha úristen, úristen. Ki is kapcsoltam, mert nem jó érzés. És ez tényleg
így van, hogy magadra veszed.”
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(Fókusz 1, 2017. 12. 11.)
„- Igen, én mindig diagnosztizálom magamat. Épp azt a dolgot, ez pont a
Doktor House-ban volt, és nem is olyan régen, pont valamelyik csatornán ismételték, és valami érgyulladásos baja volt az embernek, de már le kellett amputálni a lábát. És nekem is érgyulladásos bajom volt, és mondom: Úristen! Hát,
ez tuti! Azért fáj még mindig néha, mert nekem is ez a bajom. Hú, pedig már
egyébként annyiszor, amikor már jobban ment úgy főadásban, akkor csomószor
mondták, hogy mennyi hülyeséget összehordanak ebben a sorozatban, meg minden, de hát utána emlékszem, még aludni se tudtam. Tehát én teljesen kivoltam.
Aztán persze másnapra rájöttem, hogy ez hülyeség, de azon így nagyon
bestresszeltem, hogy lehet valami van.”
(Fókusz 2, 2018. 01. 25.)
A másik táborban inkább azt a védekezést választják, hogy elhatárolódnak
a látottaktól, megpróbálják valahogyan elhitelteleníteni az információt, és ezzel
valóban fi kcióként kezelni a fi kciót. Néhányan csak egyszerűen nem hagyták beleélni magukat a látott helyzetbe. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne élveznék a
sorozatot.
„Nekem
így
kimondottan
a
sorozatok
nézése
közben nem volt ilyen tapasztalatom. Én ilyenkor egy kicsit elvonatkoztatok magamtól. Én így betegen nem emlékszem, hogy néztem
volna ilyen kórházas sorozatot vagy fi lmet. Nekem most nincs.
- Tisztában van vele [az ember], hogy egy film meg egy sorozat. Nem kell mindent
készpénznek venni. Legalábbis gondolom én […].”
(Fókusz 1, 2017. 12. 11.)

A televízió hiteles, mégis manipulatív a középkorúak szerint
A középkorúak számára a televízió már sokkal inkább megbízható, amenynyiben nem egy szórakoztató műsorban kerülnek tárgyalásra egészségügyi kérdések. Az egészségüggyel foglalkozó sorozatokat és fi lmeket szórakozás céljával
nézik . Előfordul, hogy öndiagnózist végeznek a történetekben elmondottak alapján, de ez kifejezetten ritka ebben a korosztályban. Viszont nagy egyetértés volt
abban, hogy híradót sem szabad nézni, mert az is fals információkat ad.
„Nem szabad a tévében nézni ilyen sorozatokat, mert nem úgy néz ki a valóságban, hogy csak úgy cikáznak az orvosok. Eddig még 8 és fél óra volt, amit
vártam, hogy ágyba kerültem a sürgősségin. Nem szabad nézni sem a filmet, sem
a híradót.”
(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)
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Viszont tudatos keresésről nem beszélhetünk a televízió kapcsán. A többség
nem keres egészséggel kapcsolatos magazinműsorokat vagy tematikus csatornákat, két résztvevő kivételével. Ők is csak alkalmi nézők, és enyhe kritikával kezelik a műsorokat, de mégis élvezik azokat.
„Life
Networkon
szokott
ilyen
egészségmegőrzős,
ilyen
kis
apró
akármi.
Ha
éppen
arra
járok.
- Igen, a Life Network lehet olyan.
- Azoknál szeretem, amikor ilyen kajákról vagy valami ilyesmi, fitt percek [vannak]. Igen, a Bobnak a hamburgerfalatozója. Végigzabálta egész Amerikát konkrétan.”
(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)

A tapasztalat a televízióval szemben
Az idős korosztály résztvevői a bővebb tapasztalati tudás miatt a szórakoztató sorozatokkal kapcsolatban már egyáltalán nem hiszik el, hogy azok valós
betegségeket dolgoznának fel, leginkább csak a fordulatok és az izgalom miatt
nézik a sorozatokat. Kedvelik azokat, mert pozitív hangulatúak, a végén mindig
meggyógyul a beteg. Teljes mértékig tisztában vannak azzal, hogy ezek a történetek fi kciók, nem reálisak a valóságra nézve, éppen ezért nem is tapasztalható az a
pánikszerűség, amely a fiataloknál észrevehető volt.
„- Nem, ez jutott most eszembe, ez megy, a hegyi doktor. És
azért mindig vannak olyan esetek, és mindig sikerül meggyógyítani, de azért nagy küzdelem árán. Szóval érdekes, izgalmas.
(kérdező)
És
volt
már
olyan,
hogy
felbukkant
egy
olyan
betegség
vagy
rosszullét,
amiből
magadra ismertél, és azon gondolkodtál, hogy lehet, hogy nekem is az a bajom?
- Nem.”
(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)
Ez a korosztály nézi legtöbbet a tévét, ezért többségüknél előfordul, hogy
találkoznak néha egészségüggyel foglalkozó magazinműsorral, de külön nem nagyon keresgélnek, célzottan nem néznek ilyen műsorokat. Alkalmi fogyasztók.
„- Én a Család-barátban megnéztem egy párszor a Gyuri bácsinak a teás
dolgait, de csak néha.”
(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)
„- Sajnos, nekem legtöbbször kimarad, egyszerűen mindig van valami elfoglaltságom, és azért nem tudok belenézni.”
(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)
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Ők a legtájékozottabbak a hírekkel kapcsolatban, éppen ezért ők a
legkritikusabbak is. Úgy érzik, a média ellentétes képet fest az egészségügy mai
helyzetével kapcsolatban, ahhoz képest, mint amit ők maguk tapasztalnak.
A hírek egy nagyon pozitív, felfelé ívelő fejlődési szakaszt ábrázolnak. Sok új
kórház épül, modern felszereléseket vásárolnak, illetve a szakemberek bérét
is próbálják emelni a lehetőségekhez képest. Ezzel szemben az alanyokban
többnyire egy negatív kép alakult ki, amely szerint az egészségügybe fektetett
pénzek nagy része láthatatlanul elfolyik. Véleményük szerint a befektetések
nem térülnek meg, mert több pénz jelenik meg a kikommunikált fejlesztési tervekben, mint amennyit ténylegesen az újításokra, korszerűsítésekre felhasználnak. Ugyanakkor néhányan azt is érzékelik, hogy igyekezet pedig van még az
egészségügyben dolgozók felől, de erről eléggé vegyes tapasztalatokat osztottak
meg. Különböző cikkeket sorolnak, valamint Dr. Tóth tévéműsorát is megemlítik. Nem tudatos a médiafogyasztás, de ha eléri őket, szívesen fogyasztják. Különösebb nyomozást nem végeznek.
„Én, ami elgondolkoztatott, az, hogy Budapesten föl fog épülni egy ilyen hatalmas kórházcentrum. És hogy Budán is lesz, meg Pesten kettő is. Valahol úgy
érzem, hogy most egyfelől szidjuk az egészségügyi rendszert – nem véletlenül –
ugyanakkor próbálkozás és akarat azért van. Például soha ennyit nem költöttek
az egészségügyre a világon, mint most Magyarországon, mint amennyit most.
Most igen, tehát ilyen kórház soha nem épült fel Magyarországon. Azért tesznek
sok mindent, és most más kérdés, hogy ennek a sok pénznek, ez most hatásos[-e],
[…] azt nem tudom. De mindenesetre, hogy akarnak valamit tenni, tehát biztos
fog előre menni ez a dolog. És például az orvosok fizetését is ahogy próbálták
rendezni, kimennek külföldre dolgozni, meg minden, de azért azt érzem, hogy
sok ilyen esemény van, ami azért azt mutatja, hogy az egészségügy nem egy periférikus téma a mostani állami vezetési szinten sem, akkor is, ha sok hibája van.”
(Fókusz 6, 2018. 08. 10.)

Prospektusok és reklámújságok: papírszemét és szükséges információforrások
A két fiatal csoport a korukból adódóan még nem nagyon jár orvoshoz és
gyógyszertárakba, ezért prospektusokat és magazinokat sem nagyon szoktak olvasni, legfeljebb akkor, ha valamiért be kell menniük az orvoshoz, és ott sokat
kell várniuk. Amiket pedig a postaládájukba dobnak, azokat csak a szemetesbe
rakják.
„Hát nem tudom. Ugyanolyanok, mint a reklámok. Igazából trutyiskodik
az ágyon, […] nem gondolnám, hogy olyan nagy hírértéke van. Mert mindent
úgyis nyilván az ember vagy a társait, vagy a körből, ami ugye körbeveszi, onnan tájékozódik, vagy pedig az interneten megnézi. Ezek inkább reklámújságok,
ugyanolyan, mint bármely másik. Inkább reklám.”
(Fókusz 1, 2017. 12. 11.)
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A középkorú korosztálynál már gyakoribb az egészségügyi prospektusok
megjelenése, de nagy hasznukat még ők sem tapasztalják. Többnyire csak a várótermekben találkoznak az ilyen kiadványokkal, amíg be nem hívják őket, de
többnyire feleslegesnek és szemétnek tartják ezeket.
„ Egyszer-kétszer ilyen Patika magazint, azt olvastam, de csak azért, mert
mit tudom én, mert várakoztam a gyógyszertárban, orvosnál vagy már nem is
tudom már hol.”
(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)
„Az a baj, hogy annak 70%-a reklám. Az a 70% az szerintem reális, lehet
hogy több is ennél. Amit az ember az interneten is egyből elkapcsol. Most még azt
papíron hazavinni szemétnek.”
(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)
Az időseknél viszont már elég gyakori a prospektusok és a patikai magazinok böngészése. A patikai szóróanyagoknál és kiadványoknál úgy érzik, hogy
azok célja az üzleti haszonszerzés, és nem az egészség megtartása. Fontos a kritikus hozzáállás szerintük. Tudatosan kell válogatni az írások és a reklámok között.
Némely alany az akciókat fel szokta használni, amennyiben olyan terméket hirdetnek akciósan, amelyet a hétköznapokban szednek, így anyagilag megéri nekik.
„Van, hogy csak azért belépek.”
(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)
„[…] pont ezt akartam mondani, hogy mikor kivesszük a gyógyszert, kérés nélkül is mindig a szatyorban a Pingvin. Mi is mindig a Pingvinbe szoktuk
kiváltani, mindig betesznek egy ilyen szórólapot. Hát, sokszor akkora betűkkel
hoznak ilyen különböző dolgokat, hogy önkéntelenül is már ránéz és belenéz [az
ember], pláne, hogyha magára nézve fontosnak tartja, úgyhogy ezekbe bele szoktam nézni. Aztán vagy megfogadom, vagy nem, de tény, hogy ezeket nagyjából
meg szoktam nézni.”
(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)
„Ha a Patika magazint elolvassa az ember, ha ész nélkül olvasná, akkor minden gyógyszert meg kéne venni, és mindegyiket meg kéne enni, mert mindegyik
jó nekem.”
(Fókusz 6, 2018.08.10.)

Egészséggel kapcsolatos reklámok és Teleshop
A fiatal korosztályból a legtöbben nem szoktak Teleshopot nézni. Sőt,
néhányan el is ítélik, a többiek pedig inkább csak háttérzaj miatt kapcsolnak
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oda. Azt is megemlítik, hogy a kisgyerekeket talán könnyebben meg lehet győzni ezekkel a termékekkel. Abban a műsorsávban megy, amikor azt gyakorlatilag
csak gyerekek és nyugdíjasok láthatják, ezért inkább a nyugdíjasok vásárolják a
teleshopos termékeket. De ma már rezisztensebbek az emberek az ilyen műsorokkal szemben. Annyiszor látták ezeket a blokkokat, hogy a tűrésküszöböt már
meghaladták. Védekeznek a „butító” reklámok ellen. Nem biztos, hogy tudatosságról van feltétlenül szó, inkább csak már unalmas ugyanaz a struktúra, nem
akarnak újra és újra azonos tartalmat fogyasztani.
„ Volt, hogy én is néztem még régen, amikor még korán jártam dolgozni,
amíg így készültem és bekapcsoltam a tv-t. És tök mindegy, hogy hova kapcsoltad, úgyis ezek mennek. Akkor mondom, hadd szóljon! De ezeknek körülbelül
99%-a az ilyen parasztvakítás címen megy, a maradék 1% meg nem tudom. A
krumplihámozó az krumplihámozó, azzal nem tudnak mit elrontani.”
(Fókusz 1, 2017. 12. 11.)
A középkorúaknál a teleshopos termékbemutatók nézése sem jellemző, de
néhány terméket mégis fel tudnak sorolni. De inkább csak hallottak róluk, minthogy aktív fogyasztói lennének az ilyen tartalmaknak.
Az idősek sem néznek teleshopos tartalmakat, de hasonlóan, mint a fiatal
korosztály, ők is elítélik ezeket a tartalmakat. Átverésnek gondolják. A fiatalok
prekoncepcióit gyakorlatilag megerősítették: nem feltétlenül a bemutatott termékek hasznosságára tértek ki, hanem arra a műsorszerkezetre, amellyel felépítik
ezeket az adásokat.
„Ki nem állhatom. Tiszta agymosás. Az háborít fel, hogy elkapcsolom, aztán
vissza, […] de mindig az megy. Hogy többször röviden elmondanák, az nem boszszantana annyira, de annyira idegesít.”
(Fókusz 6, 2018.08.10.)
A fiatal felnőttek jó pár gyógyszerreklámot fel tudtak idézni. Azok ragadtak
meg inkább, amelyeknek jó a történetük, viccesek, van bennük egy-egy emlékezetes karakter, vagy egyszerűen, annyira idegesítőek, hogy nem tudják kiverni
a fejükből. A gyógyszerneveket nem igazán tudják megjegyezni, ezért inkább a
többi adat maradt meg bennük.
„Igen, amit így felkap mindenki. Mert igazából nagyon rosszak, kifigurázzák, de […] nem tudnék felidézni olyat, hogy jó reklám volt. Vagy hasznos gyógyszernek, annak a reklámját.”
(Fókusz 1, 2017. 12. 11.)
A középkorúak már sokkal kritikusabbak voltak. Ők is megemlítették a
történet-központúságot és a viccesnek szánt karaktereket, de ezeken túlmentek.
A résztvevők úgy érzik, hogy az utóbbi években létrejött egy erős szimbiózis a
83

ME.dok • 2020/2
gyógyszergyártók és a televízió között. A gyógyszergyártók súlyos pénzeket fizetnek a reklámidőért a különböző tévécsatornákon, ráadásul főműsoridőben. Az
interjúalanyok szerint a reklámok nagy része gyógyszerreklám. Az egyik alany
azt is észrevette, hogy a gyógyszerreklámok java része a nőknek szól.
„Ez a pénz. Ebből van a pénz. Gépfegyvert nem árulhatnak a tévében szerintem. Tehát igazából mindig a gyógyszeripar.”
(Fókusz 3, 2018. 03. 13.)
„Nekem általában mindig ez jön le a reklámokról, hogy gyakorlatilag […] a
reklámok szerint ugye, vagy legalábbis a 70%-a pont ilyen egészségügyi izékről
szól. Éppen néztem, hogy, ugye, a célterület, azok a hölgyek. Mondtam is, hogy
vagy én látom rosszul, vagy valóban így van. […] Tehát, ami a célterület, […] a
30+-os, 40+-os hölgyeknek reklámozzák ezeket.”
(Fókusz 4, 2018. 04. 16.)
A több tapasztalat miatt az idősek a reklámokból leginkább azt a következtetést vonják le, hogy a reklámozott termékek a valóságban nem biztos, hogy azt
nyújtják, mint amit a reklámok ígérnek. Ha éppen használnak valami reklámozott terméket, akkor mást tapasztalnak, mint amiket a reklámokban mondanak.
A reklámok a legtöbbször túloznak szerintük. A sok reklám miatt nem tud egy
sem konkrétan megragadni bennük. A termékre inkább a cselekményen és a színészeken keresztül emlékeznek.
„- Állandóan gyógyszerreklámok vannak. Túl sok. Ez a körömgomba meg a mit tudom én. Szóval túl sok. Az, amit a kisgyerek énekelt először hamisan, most már nem hamisan, most az jut eszembe […].
- Nagyon sok híres színész adta hozzá a nevét, hogy neki igenis, volt úgy, hogy
elmarad az előadás, mert egyszerűen nem volt hangja, stb. És itta a Salvus vizet.
Hát, ilyen csodát nálam még nem művelt.”
(Fókusz 5, 2018. 06. 14.)

Következtetések
Magyarországon még mindig magas a televízió befolyása. Ahogy az a szegedi fókuszcsoportos alanyok válaszaiból is kiderülhet, még mindig elég jelentősen benne van a napi életükben az egészséggel és egészségüggyel kapcsolatban,
azonban egyre kritikusabban állnak hozzá az ott hallottakhoz, látottakhoz. A
fiatalok is néznek tévét, de ők inkább az internetet böngészik egészséggel kapcsolatos témák után. Tévében legfeljebb csak azokat az egészséggel kapcsolatos
műsorokat követik, amelyek szórakoztatóak is, vagy amelyekhez egy általuk
követett és mintának tekintett személyt társíthatnak. A középkorúak már inkább
csak szórakozásból, egyfajta bűnös élvezetként fogyasztanak egészségtematikus
tévécsatornákat, de a híreket nem ott követik. Ők már nem hisznek a televízió im84
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merziós hatásaiban, ami a fiataloknál még fellelhető az orvosi drámasorozatokkal
és fi lmekkel kapcsolatban. Ez az idős generációnál abszolút eltűnik, hiszen sokat
tapasztaltak már az egészségüggyel kapcsolatban, és képesek felmérni, hogy mi a
túlzás, és mi az, amitől valóban tartani is érdemes.
Az internet és a különféle közösségi médiumok használata mind a három korosztálynál megfigyelhető, habár az időseknél kevésbé jellemző. A fiatalok a legaktívabb közösségi médiahasználók. Ők hivatkoztak leggyakrabban
influencerekre, akiket követnek, és aktív alakítóik is néhány közösségi platformnak. A középkorúak is követnek közösségi oldalakat és fórumokat, de ők már
csak passzív módon, csak olvasók és megﬁgyelők. Az idősek inkább már csak
arra használják ezeket, hogy a családjukkal tartsák a kapcsolatot. A fórumokat
aktívan csak az idősek használják, ők örülnek, ha hiteles adatot találnak. A másik
két korosztály is követ fórumokat, de inkább csak nevetnek vagy szörnyülködnek
a tartalmukban. Nem igazán tartják hitelesnek a sok hozzászóló válaszát, ezért
nem is igazán tartják megbízható forrásoknak a fórumokat.
Az interjúk tanulsága szerint a média hatásának tulajdonítható az a jelenség,
hogy míg a résztvevőknek empirikus alapon többnyire pozitív véleményük volt az
állami közalkalmazottak által elvégzett munkáról, addig általánosságban véve az
állami egészségügyről a kezdetektől fogva elutasítóan, negatívan és szkeptikusan
nyilatkoztak. Az intézményrendszer működésének hibáira több oldalról felhívták a figyelmet. Ezen hibákról legtöbb esetben nem csak ismerősöktől értesültek,
hanem a hírekben hallották, olvasták. Pozitív tartalmú hírekkel is találkoznak, de
ezek nem voltak meghatározóak az interjúk során. A médiában megjelenő egészségügyi tematikájú műsorok, programok olyan emberekre is kihatnak, akik ezeket aktívan nem vagy egyáltalán nem fogyasztják, hiszen a környezetükben élők
továbbítják számukra az ezekben elhangzó információkat. Többek között ezek a
szájhagyomány útján terjedő információk is tovább mélyítik azt az általánosnak
tűnő vélekedést is, miszerint az orvos-beteg viszonyt rontja az internetes tapasztalatok megosztása.
A gyógyszeripar leginkább az időseket érinti, de a gyógyszerreklámokat
mindannyian kivetik valamilyen szinten, többek között azért, mert olyan menynyiségben sugározza minden médium, hogy képtelenek elkerülni azokat. A fiatalokból álló csoport leginkább nevetségesnek találta ezeket a tartalmakat, míg
a középkorúak már tovább gondolták a reklámok céljait. Szerintük a reklámok a
középkorú családos nőket célozzák, valamint csak a sok pénzt látják ezek mögött,
a gyógyítani akarást egyáltalán nem. Sőt, az is felvetődött, hogy végső soron, egy
bizonyos szintre beállított betegen tartás a céljuk a minél intenzívebb kereslet elérése érdekében. Az orvoslás és a gyógyszeripar összefonódását látják. Ez a két
korcsoport még nem nagyon tájékozódik patikai kiadványokból, szórólapokból,
legfeljebb csak akkor, ha várakozniuk kell az orvosnál. Az idősek a legtöbb reklámot túlzónak tartják, hiszen ha egy reklámozott terméket használnak, annak
tapasztalataik szerint más a hatásuk, mint amit híreszteltek róluk. De a patikai
kiadványoknak nagy hasznát veszik, még úgy is, hogy itt is észrevehető a legtöbb
esetben egy kritikai attitűd. Viszont azt egyik csoport sem szerette, ha egészségesnek mondott termékeket próbáltak rájuk erőltetni. Éppen ezért sem teleshopot
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nem néztek, sem másmilyen termékbemutatón nem vettek részt, vagy ha igen,
akkor is csak egyszeri alkalom volt, és azt is megbánták.
Természetesen ezek a kis csoportok nem reprezentálhatják a szegedi lakosság többségét. Mivel hat kis csoportról beszélünk, így talán elkerülhetetlen volt,
hogy valamiféle kohézió alakuljon a csoporttagok között a beszélgetések során,
ami valamelyest torzította a saját véleményüket. Éppen ezért érdemes lenne további vizsgálatokat is folytatni, amelyek pontosabban körbejárják azt, hogy a szegedi lakosság vagy éppen a társadalmunk miként látja az egészség és egészségügy
témakört a médián keresztül.
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Abstract (On the Trail of a Life. The Life of István Kedves on the Pages of the Contemporary Newpapers)
Researching the history of the 18th and 19th century life of the St. Michael Parish in Cluj I looked into the contemporary
newspapers. In order to be able to write the history of the parish I decided to devide it according to the time of the diﬀerent
parish priests. The activity of each of the parish priests is an important part of the life of the parish. István Kedves was head
of the parish between 1831 and 1864. In his time important things were achieved in the life of the church and parish: the
emblematic tower ot St. Michael’s church was built. In my research I read many newspapers and periodicals that were
published in Cluj in the 19th century. „Erdélyi Híradó”, „Magyar Futár” și „Múlt és Jelen” represent the journalism of the 19th
century, they contain less actual information and news than the newspapers of our times. I found a great amount of important
information concerning the activity of István Kedves as parish priest of Cluj. The articles of these newspapers tell us more about
the liturgical activity and the everyday life of a mid-nineteen century parish.
Keywords St. Michael Parish; Cluj; Priest István Kedves; „Erdélyi Híradó”; „Magyar Futár”; „Múlt és Jelen”
Rezumat (Pe urmele unei vieţi. Viaţa parohului Kedves István în oglinda apariţiilor editoriale)
Cercetând istoria Parohiei Romano-Catolice Sfântul Mihail din Cluj din secolele 18–19, am căutat mai multe apariţii
editoriale din acea vreme, care fac referire la parohie. Pentru a putea atinge ﬁecare moment important al parohiei, pentru
organizarea cercetării mele, am studiat perioadele în care diferiţii parohi au fost în funcţie pastorală. Activitatea pastorală a
parohilor din Cluj face parte integrantă din viaţa parohiei. Kedves István a condus parohia între anii 1831 și 1864: în timpul
activităţii sale a fost construit turnul bisericii Sfântul Mihail, care este una dintre emblemele Clujului. Pe parcursul cercetăriilor
mele am urmărit știrile mai multor ziare și periodice, care au apărut la Cluj în secolul 19 – „Erdélyi Híradó”, „Magyar Futár” și
„Múlt és Jelen” – în speranţa că pot aﬂa mai multe lucruri despre viaţa și activitatea lui Kedves István. Am atins parţial acest
obiectiv și am găsit subiecte și articole importante referitoare la viaţa liturgică și de zi cu zi.
Cuvinte cheie Parohia Romano-Catolică Sfântul Mihail din Cluj; Paroh István Kedves; „Erdélyi Híradó”; „Magyar Futár”;
„Múlt és Jelen”

A történettudományok iránt érdeklődő számára mindenképpen érdekes az
eseményekben gazdag 18–19. század egyes mozzanatainak feltárása, jobb megismerése. Kutatásaim során a kolozsvári Szent Mihály-plébánia történetének előbb
említett korszakát igyekszem feltárni, és ezen munka során mélyedtem el a korabeli sajtóban. Kerestem minden olyan sajtómegjelenést, amely valamiképpen
összefüggésbe hozható a kolozsvári plébániával. Mivel pedig az említett időszak
saját szempontú korszakolására egyik kézenfekvő módszer az egyes plébánosok
hivatalbetöltése szerinti felosztás, ugyanakkor pedig az egyes helyi egyházi elöljárók kolozsvári tevékenysége szerves egységet alkot az egyházközség életével, az
ő életrajzukat is felhasználni igyekeztem. Azonban több esetben is azzal a ne89
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hézséggel találkoztam, hogy az illető plébánosról csak a legelemibb információkat tudjuk, tulajdonképpeni tevékenységüket nem ismerjük, és érdemben nem
is foglalkoztak velük mindeddig. Egyik ilyen személy Kedves István plébános,
aki a kolozsvári plébániát 1831 és 1864 között kormányozta, és nem mellesleg
az ő idejében építették fel a város egyik emblémájának mondható templomtornyot is. A plébánia levéltárában megtalálható az említett plébános végrendelete
és egy naplója, amely leginkább az értéktárgyai megszerzését, elajándékozását,
azaz pénzügyi tevékenységét tartalmazza. Ezen dokumentumokból azonban elég
kevés tényszerű információt tudhatunk meg, ezért gondoltam arra, az elérhető
korabeli periodikákban utánanézek, jelent-e meg valami Kedves Istvánról vagy
a templomról.
A kutatás során szem előtt tartottam azt a sajtószervező eszmét, hogy a 19.
század derekán a Kolozsváron megjelenő Erdélyi Híradó, Magyar Futár és a Múlt
és Jelen lapok elsősorban a hírtovábbításra szorítkoztak, a fellelhető példányokat
áttekintve kitűnik, hogy csak elenyésző mennyiségű véleményanyag került a hasábokra. Mint információforrás leginkább hírek és beszámolók állnak rendelkezésünkre mind az említett, mind más, Pesten megjelenő periodikákból.1 Jóllehet
a sajtó társadalomtörténeti narratívájából kiragadtam a cikkeket, mégis úgy értékelem, mit sem csorbít ez az írásokban fellehető információ lehető legjobb megértésének lehetőségén.
Vizsgálódásomat azzal az előfeltevéssel kezdtem meg, hogy a korabeli erdélyi és magyarországi magyar nyelvű sajtómegjelenésekből új információkkal
gazdagodhat Kedves István életrajza.
Kedves István plébános
Mivel kutatásom szerves részét képezi a tényekből, a plébános saját irataiból tudható információk egységbe szervezése, ezért innen, ettől a szócikkszerű
összegzéstől kezdem Kedves István bemutatását, a későbbiekben pedig a
sajtómegjelenésekől nyert információkra is kitérek.
Kedves István Csíkszentdomokoson született 1782. február 10-én Kedves
Péter és Barabás Judit székely nemes szülőtől. Az elemi és gimnáziumi tanulmányait Csíksomlyón, a bölcsészetet Kolozsváron és Gyulafehérváron, a hittudományt pedig Nagyszombatban, az érseki papneveldében végezte. Pappá 1806.
március 24-én szentelték, április 6-án tartotta meg első szentmiséjét. Első szolgálati helye Kolozsváron volt káplánként, 1808-tól Gyergyóremetén plébános, 1817től Gyergyóalfaluban plébános, emellett kerületi jegyző,2 1825-ben alesperessé
nevezték ki, 1826 és 1830 között gyergyói esperes volt. 1830-ban székelyudvarhelyi plébános, esperes, címzetes kanonok és gimnáziumi igazgató. 3 Bár Szinnyei
József lexikonában, és az ő adataira támaszkodva sokan tévesen 1830-ra teszik
kolozsvári plébánossága kezdetét, csupán 1831. január 14-én iktatták be kincses
városi hivatalába;4 ekkortól egyúttal károlyfehérvári (azaz gyulafehérvári) kanonok, a kolozsmonostori hiteles levéltár káptalani őre, több országgyűlésen követe, kolozs-dobokai főesperes, elemi iskolai tanfelügyelő és könyvvizsgáló is volt.
Kolozsvári plébánossága okán a Szent Ferenc- és a Szent Erzsébet-aggmenház
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gondnokaként is tevékenykedett; közvetlen felettese e tisztségében is a mindenkori püspöke volt.
Első, kolozsvári tevékenysége alatt róla megjelent újságcikket az 1831 májusában Pesten megjelent Magyar Kurírban találunk, ez arról tájékoztat, hogy a
császár kinevezte őt és egy papkollégáját, Gyárfás Miklóst a gyulafehérvári főkáptalan kanonokává.5 Arról, hogy e címet viselte, tudomásunk volt eddig is, mert
Mária Terézia 1743-ban történt rendelkezése alapján a mindenkori kolozsvári
plébános egyúttal tagja a károlyfehérvári káptalannak. Így itt csak arról értesülünk, mikor kapta ezt a címet. Mivel 1831 januárjától volt plébános, gyanítható,
hogy a tisztségre történő felterjesztését hagyta jóvá ekkor az uralkodó.
A sajtóból értesülhetünk egy másik címe odaítéléséről is. 1836. március
18-án arról tudósít az Erdélyi Híradó,6 hogy Boldogasszonyról elnevezett salamoni apát címet kapott, amely valószínűleg csak egy névleges rang volt, a Salamon
nevű településen a 14. században alapított apátság ekkorra már nem létezett.
1849-ben ideiglenes helyettes püspökké, vikáriussá nevezték ki, erről nem
tudósít a korabeli sajtó. 1856. április 4-én magas állami kitüntetést, Ferenc József
kiskeresztjét vehette át „az egyház és állam körüli sok évi érdemdús tevékenységének elismerése tekintetéből”.7 1864. július 14-én időskori elgyengülés következtében hunyt el, a kolozsvári Házsongárd temetőben nyugszik. Halálhírét szintén
közölte a sajtó.
Kedves István ekképpen összeállítható rövid életrajzából úgy tűnhet, egyszerű papi életet élő személlyel van dolgunk, aki ideiglenes vikáriusi címig vitte,
ám különleges dolgot nem köthetünk hozzá. Ezt alátámasztani látszik, hogy vázlatos életrajzán kívül sehol nem közölnek róla többet, talán a korabeli források
csekély volta, talán a feltehetően szerény életvitele miatt. A következőkben a sajtómegjelenések, illetve egyéb korabeli források alapján próbálom árnyalni Kedves
István kolozsvári pályafutását.
A korabeli sajtómegjelenések az újságok arculatának lassú, több évtizedes
fejlődése, illetve a periodikák világi háttere miatt is, viszonylag ritkán foglalkoztak egyházi eseményekkel, kérdésekkel. (Óhatatlanul felmerül az az elméleti jellegű kérdés, hogy amiről mégis szót ejtettek, az miért kerülhetett be a lapokba.)
Jóllehet katolikus sajtó létezett Magyarországon, de a lapokban viszonylag ritkán
közöltek kolozsvári híradásokat. (Ennek hátterében az erős regionális érdeklődést
is sejthetjük, illetve hogy a kiegyezés előtt inkább a tudomány-népszerűsítésre
helyezték a hangsúlyt.) A rendelkezésre álló, néhol hiányos sajtóarchívumokból
azonban összerakható egy valamelyest árnyalt kép a kolozsvári katolikus egyházi
életről a vizsgált korból.
A helyi sajtómegjelenésekből azt a következtetést vonhatjuk le, Kolozsvár
legfontosabb katolikus egyházi ünnepe az úrnapja és úrnapi körmenet lehetett.8
1841-től kezdődően számos újságcikk arról tanúskodik, hogy az ünnep napján a
főtéri templomban ünnepi szentmisét és azt követően körmenetet tartottak, majd
az ünnepet követő első vagy második vasárnapon ugyanolyan ünnepélyes szentmisét tartottak a kegyes tanítórend akadémiai templomában, vagyis a mai piarista néven ismert istenházában, amelyet szintén ünnepélyes körmenet követett
– amennyiben az időjárás ennek kedvezett.9 Egy 1842. május 31-én a kolozsvári
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Múlt és Jelen hasábjain közölt beszámolóból tudjuk, az úrnapi ünnepségek menete hogyan is zajlott. Reggel kilenc órakor kezdődött a szentmise, ekkor és a szertartás egésze alatt a templom előtt katonai díszsor állt. A szentmise főcelebránsa
általában egy meghívott volt, az említett évben Szabó János, a szónok Vitos Gergely helybéli káplán volt, aki ekkor „egy lelkes beszéddel megmutatta a’szent irás
igéivel támogatva azon igasságot, hogy az oltári szentségben a’ kenyér, és bor szine
alatt Krisztus valóságos teste és vére jelen van; köz tetszés, és méltánylás vala jutalma a’ buzgó lelkész fáradozásának”.10 Ez évben a körmenetre csak a templom
falai között került sor a rossz idő miatt. (A processzió alatt ötszöri díszlövés hangzott fel. A kültéri körmenetről sajtómegjelenés csak a századvégről maradt fenn.)
Ezt követően minden alkalommal díszebéd következett.
Hasonlóan kiemelkedő ünnepi alkalomnak számított a mindenkori uralkodó születés- és névnapjának egyházi szertartások közötti megünneplése. Ezekről
a szentmisékről az 1848-as események előtt gyakorta tudósított az erdélyi sajtó.11
Az újságcikkekből tudjuk, hogy a királyi családot mindig képviselte valaki, a
főherceg vagy Erdély első embere, így a köszöntőbeszédeket ő fogadta, és a király nevében is ő válaszolt azokra. A fényes egyházi szertartáson gyakran maga
a püspök volt a főcelebráns, ünnepi díszben vettek részt rajta a város rendjei, a
tiszti kar, a katolikus iskolák növendékei és tanítóik, a város katolikus népe. Az
szentmiséket gyakran követte katonai tiszteletadás, díszlövések, illetve katonai
lovas parádé. Az újságcikkek mindannyiszor kihangsúlyozzák, hogy az ilyen alkalmak nem voltak ökumenikusak, minden felekezet a saját templomában tartott
szertartást.
Hasonló pompával, minden vallás és felekezet lelkészeinek és tanítóinak,
előkelőségeinek jelenlétében tartották meg Kolozsvár főtéri templomában az I.
Ferenc magyar király 1835. március 2-án bekövetkezett halála után a gyászszertartásokat is. Az Erdélyi Híradó részletesen tudósított a szomorú eseményekről,
amelyeken jelen volt az új uralkodó, Ferdinánd is. A háromnapos gyász első
napján magyar, a másodikon német, a harmadikon latin nyelvű prédikációt
tartottak a püspöki szentmiséken. A magyar nyelvű szentmisén Kedves István
prédikált, „beszédében előadván az idvezült Fejedelem karakter vonásait, ’s a’
magyar nemzetre nézve tett érdemeit”.12
Az Egyházi Tudósítások című újság jóvoltából szerzünk tudomást arról is,
hogy a Kováts Miklós püspök költségén építtetett tordatúri templomot Kedves
István szentelte fel 1841. november 7-én, illetve ő mutatta be ott az első szentmisét,
amelynek szónoka a helybéli „administrator”, Szakátsi Vitus minorita szerzetes
volt.13 A korban viszonylag kevés templomszentelésről tudósítottak, ez az eset
talán az istenháza nem teljesen szokványos előtörténete miatt kerülhetett az érdeklődés homlokterébe. Ezenkívül olvashatunk Kedvesről mint az 1834-es Szent
István-napi főpásztori szentmise ünnepi szónokáról,14 Darnóczi József ótordai
plébános aranymiséjének főcelebránsáról (1837-ben).15 Az 1841-béli országgyűlés pozitív kimeneteléért mondott püspöki szentmise társcelebránsáról,16 mint a
királyi kormányzót köszöntő egyházak és egyházi iskolák küldöttségének vezetőjéről (1842-ben),17 Kováts Miklós püspök 1844 szeptemberében tartott aranymiséjének egyik résztvevőjéről,18 1845-ben a katonai plébános, szentszéki titkár
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Tóth Ferenc aranymiséjének főcelebránsáról,19 mint az új kolozsvári városháza
1845-ös átadásakori hálaadó szentmise főcelebránsáról.20 Emellett mint az új pápáért 1846-ban bemutatott Te Deum-szentmise társcelebránsáról,21 1847-ben az
országgyűlés bezártával hálamisét celebrálóról,22 illetve mint a kolozsvári Széchenyi István-gyászszertartás főcelebránsáról23 és a Szent László Társulat tagjáról24
is. 1859 májusában a Monostor utcai Haller-kertben lévő óvoda és ápolda felveszi állandó és kiemelt támogatója, Karolina Auguszta főhercegnő tiszteletére az
Augusteum nevet; az ez alkalomból tartott ünnepélyes szentmise főcelebránsa
Kedves István volt.25
Liturgikus szerepei mellett számos újságcikkben26 mint a katolikus óvodák (!) és iskolák nyilvános záróvizsgáin jelen lévő igazgató, a vizsga vezetője is
megnyilvánul, kihallgatja a gyermekeket a különböző tantárgyakból, a kiemelkedően teljesítőket jutalmazza. Ezek az újságcikkek elsősorban neveléstörténeti szempontból érdekesek, hiszen nemcsak elősorolják, mely korosztály milyen
tantárgyakat tanult, hanem arról is értesítenek, hogy mi az, amire még nagyobb
hangsúlyt fognak fektetni (például 1843-tól a női kézimunkára). A tudósításokból
tudjuk, hogy ez időben külön oktatták a magyar lányokat, a magyar fiúkat, illetve
a német lányokat. Német fiúoktatásról nincs szó a sajtóban.
Kedves István valószínűleg nem volt írópap – azaz csak kevés, az ő aláírásával megjelent újságcikkről vagy egyéb írásról tudunk. 1841-ben egy katolikusreformátus vegyes házasságot nem kötöttek meg a katolikus egyházban, erről
megjelent egy beszámoló az Erdélyi Híradó június 15-ei lapszámában.27 Mivel az
újságcikkben több mindent is pontatlannak talált, Vegyes házassági álszín (al)cím
alatt Kedves István is írt az ügyről, amit június 25-én hoztak le.28 Mivel azonban a
vegyes házasságban a református egyház volt a másik érintett felekezet, és annak
képviselője nem értett egyet mindenben a Kedves által leírtakkal, a Múlt és Jelen
hasábjain a kolozs-kalotai esperes, Csiszár Sámuel reagált Kedves írására Valószín címmel.29 Az ügy nem kapott további sajtónyilvánosságot, és azt sem tudjuk
meg, hogy igazából ki és mit hibázott az ügyvitelben, miért nem adták össze a
házasulandókat. Az ügy mindenesetre annak a 17. század végi rendelet folyományának tűnik, amely uralkodói szóval szabályozta az erdélyi katolikusok jogait és
kötelességeit, és ez nem egy ponton ellenkezett a szokásjoggal.
Egy másik ismert Kedves-szöveg egy ünnepi beszéd, amelyet az új városháza
átadásakor tartott szentmisében mondott el 1845-ben.30 A harmadik újságcikk
pedig 1843 decemberében jelent meg két részben. Ebben felvázolta a rendelkezésére álló dokumentumokból és oklevelekből a kolozsvári plébániák, a főtéri
templom, a Szent Erzsébet- és Szent Ferenc-, a Bándi-kórházak és az óvári Karolina-ispotály történetét.31 Munkájában részletesen ismerteti az egyes betegellátó
alapítványok történetét, illetve azt is, hogy amikor 1818-ban vagy 1819-ben (nem
pontosítja az évet) létrehozták Kolozsváron az első országos kórházat (a főadományozó császárnéról elnevezett Karolineumot), mely katolikus menházak szűntek
meg, és mely alapítványi helyek tőkéje, illetve mely tőkék kamatja került át az
országos kórházhoz.
Kedves István plébánossága idejében építették fel Kolozsvár egyik mai emblémáját, a Szent Mihály-templom mai napig meglévő tornyát. A régi tornyot még
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1764-ben elbontották, s a harangoknak a cinteremben egy fatornyot építtettek, új
kőtorony építésére huzamosabb ideig nem vállalkoztak; az ilyen szándék írásos
nyomát az 1814. június 1-jén tartott városi tanácsi közgyűlés jegyzőkönyvében
találjuk. Az önálló torony megépítésére azonban még néhány évtizedet várni kellett.
A toronyépítés ügyének megoldására külön toronyépíttető mozgalom indult, amelynek legfontosabb szervezője és irányítója Kedves István plébános volt.
Kedves István 1836. január 5-én feljegyzéseket készített, amelyekben felvázolta a
torony elhelyezésére vonatkozó elképzeléseket. A Kolozsvárt megjelenő Erdélyi
Híradó tudósította olvasóit 1837 márciusában, hogy elkezdték építeni a tornyot,32
az ünnepélyes alapkőletételre azonban 1838. május 20-áig várni kellett, Kovács
Miklós püspök hosszan tartó súlyos betegsége miatt. Erről is az Erdélyi Híradó
számolt be részletesen, ebből tudjuk, hogy a faragottkő-falak már a földtől mért
kétöles (majdnem négyméteres) magasságban álltak. Az északkeleti támpillérben33 az alapkőnek kialakított négyszögletű üregbe elhelyeztek egy időkapszulát,
amely az akkor forgalomban volt bankjegyeket tartalmazott, egy emlékiratot,
továbbá a világi és egyázi elöljárók és főtisztviselők neveit tartalmazó nyomtatványokat is. Az ünnepélyes alapkőletétel főpásztori szentmise keretében történt.
Világi részről ünnepi beszédet a toronyépítő „kőmives pallér”, Alföldi Antal írt, és
annak Lajos nevű fia mondta el. A beszédet az újság is közreadta, ami – a korabeli
kolozsvári sajtó ismeretében bizton állítható – ekkortájt még egyáltalán nem volt
megszokott dolog.34
Ugyancsak a korabeli sajtóból értesülünk arról, hogy alig öt hónapja épült a
torony alapja, amikor Ferdinánd főherceg 1837. augusztus 3-án, erdélyi körútjának kolozsvári állomásán felkereste többek között az épülő tornyot is: „’s örömmel szemlélte a' munka czélirányos előmentit”.35 A főhercegi láttamozásból nem
vonhatunk le messzemenő következtetéseket, minden bizonnyal azért iktatták a
trónörökös látogatási programjába, mert a korabeli Magyarországon és Erdélyben hasonló léptékű és stílusú építkezés ebben a korban nem zajlott.
A torony építési felirata szerint a teljes mű csak 1862-ben fejeződött be.
1858 júliusában a Magyar Futár kolozsvári lap beszámolt arról, hogy a toronyépítés a végéhez közeledik, „az uj toronyba felteendö 35 mázsás harang öntése
tegnapelőtt számos minden rendű néző előtt, remélljük szerencsésen, ment végbe Andrásovszki helybeli harangöntő műhelyében. Ezen iparos egyetlen Erdélyben, ki ily féle nagyobb müveket végrehajt”.36 A Religio című országos lap 1859
októberében részletes tudósítást közöl Haynald Lajos erdélyi püspök kolozsvári
vizitációs és bérmaútjáról. Ebben az újságcikkben olvasható, hogy az elöljáró
nemcsak háromszáz bérmálandónak szolgáltatta ki a szentséget, hanem az
Oltáriszentség tiszteletére nőszövetséget is alapított Kolozsváron, illetve harangot
is szentelt.37 Jóllehet a cikk e tekintetben igen szűkszavú, feltehetően az 1858
nyarán öntött új harang megáldásáról lehet szó. Ekkor azonban még a harangokat
nem helyezték el a toronyban, erre csak később, 1861-ben került sor.38
Kedves István élete során számos erdélyi és kolozsvári intézmény és alapítvány létrejöttéhez járult hozzá anyagilag vagy tárgyi adománnyal, több természeti katasztrófa sújtotta települést is megsegített. Adományairól a korabeli sajtóban
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számos alkalommal írtak. Így például 1840 augusztusában a Vasárnapi Újság arról számol be, hogy a kolozsvári árvízkárok enyhítésére Kedves István 250 forintot adományozott.39 1843 decemberében a Gyergyószentmiklóson létrehozandó
tanoda gyarapítására adakozott ezer forintot.40 1844-ben ötven váltó forintot küldött a csíkszentkirályi és száz váltóforintot a kézdipolyáni tűzkárosultak számára,41 majd a kolozsvári tűzkárosultak számára is adott száz váltóforintot.42 1851ben leégett Máréfalva és a temploma is. Kedves István főoltárra való textileket,
díszeket és miseruhákat adományozott a templomnak.43 1854-ben mind Haynald
Lajos püspök, mind Kedves István újabb pénzadományokkal járult hozzá a Szent
Mihály-templom tornyának mielőbbi felépüléséhez.44 Az erdélyi egyházmegyében 1856-ban indult újra a Mária-társulat, amelyet Kedves István egy igen értékes tárggyal, „egy drága, gyönyörű ezüst bársony albummal” ajándékozott meg.45
1858. októberben a Religio lap hosszas és érdekfeszítő beszámolót közöl az erdélyi püspök azévi harmadik körútjáról, amelynek „végállomása” Csíksomlyó volt,
ahol megáldotta az akkor megnyitott első magyar nyelvű tanítóképzőt. A tanítóképző felépülését Kedves István kétezer forinttal támogatta.46
1864 tavaszán nagy ínség volt Magyarországon, sokan menekültek emiatt
Erdélybe. Azért, hogy ne kolduljanak, és lehessen tudni, ki hová érkezett, ki hol
tartózkodik, illetve támogatni tudják ezeket az embereket, létrehoztak egy erdélyi
ínségügyi kormányzati bizottmányt, amely számára Kedves István 25 forintot
adományozott.47
A Kedves Istvánra vonatkozó utolsó releváns sajtómegjelenés a halálhíre volt
1864. július 20-án.48
Összegzés
Vizsgálódásomat azzal az előfeltevéssel kezdtem meg, hogy a korabeli erdélyi és magyarországi magyar nyelvű sajtómegjelenésekből új információkkal
gazdagodhat Kedves István életrajza. E célkitűzésemet részben elértem, hiszen
mai szempontból nézve érdekesebb és fontosabb témákat és köznapi liturgikus
feladatokat megszövegező újságcikkeket egyaránt találtam róla, és ezzel némiképp árnyalódik a róla alkotott kép. Ugyanakkor pedig mégsem értem el a célt,
hiszen az életrajza és az egyházközség története szempontjából releváns új információkat nem találtam, pusztán a meglévőket támaszották alá vagy árnyalták a
sajtómegjelenések.
Mindemellett nyitott kérdésként marad meg, hogy mi lehetett a korabeli erdélyi, kolozsvári magyar sajtó szervezőelve, miért kerültek be egyes információk,
és miért merültek feledésbe mások. Nem tudjuk meg az újságokból, hogy miért
Kedves Istvánt hívták meg ide plébánosnak, míg utódjának megválasztásáról
értesülhetünk.49 Az újság ingerküszöbét nem lépte át a szentpéteri templom 19.
századi megépítésének híre, ahogy a főtéri templom nagyszabású restaurálásáról (1834–1837 között) sem értesülhetünk a sajtó hasábjairól. Ehhez képest – mai
szempontból értékelve – egy Szent István-napi búcsú vagy éppen egy óévbúcsúztató szentmise, bár érdekes, mai szemmel nézve semmilyen hírértéket nem mutat.
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Jegyzetek
1 Összesen hetven olyan cikket találtam, amelyben említik Kedves Istvánt. Ez
valószínűleg nem az összes olyan írás, amelyben név szerint megemlítik valamilyen kontextusban, azonban egyelőre csak ennyire bukkantam rá.
2 Szinnyei József szerint szentszéki jegyző volt. Ld. Szinnyei József: Magyar
írók élete és munkái. V. kötet, Hornyánszki Viktor Könyvkiadóhivatala, Budapest, 1897. 1332.
3 Kolozsvári Gyűjtőlevéltár, Kolozsvár – Szent Mihály-plébánia levéltára, iktatott iratok (KGYL, K. Szt. Mihály), Kedves István személyes iratai, 1856. március
26.
4 Erről 1857. október 9-én kelt végrendeletében számol be. Kolozsvári Gyűjtőlevéltár, Kolozsvár – Szent Mihály-plébánia levéltára, iktatott iratok (továbbiakban: KGYL, K. Szt. Mihály), Kedves István személyes iratai.
5 S. A. Béts. Magyar Kurír. 1831. május 10., 37. lapszám, 305.
6 S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1836. április 23., 33. lapszám,
260.
7 S. A. Hivatalos. Politikai Újdonságok. 1856 április 2. II. évf. 14. sz., 117.
8 Úrnapja, latinul Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini, katolikus ünnep az eucharisztia tiszteletére, időpontja: a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön. Létrejötte egy folyamat eredménye: a 13. század elején
az albigensek és a valdiak kezdtek vitatkozni Krisztus reális jelenlétén az eucharisztiában. Ezzel egy időben, 1209-ben Lüttichi Julianna látomásaiban késztetést
érzett az eucharisztia külön ünneppel való ünneplésére, ő 1229-ben beszélt
gyóntatójának látomásairól, tanácsot kért különböző teológusoktól, többek
között Jacobus Pantelonistól, aki később IV. Orbán néven lett pápa. Az ünnepet
előbb, 17 éven át csak Lüttichben ülték meg, 1246-ban Róbert lüttichi püspök
az egész egyházmegye számára kötelezővé tette. Az időközben feledésbe merült
ünnepet 1264-ben IV. Orbán papa elevenítette fel, egy eucharisztikus csoda, a
bolsenai mise nyomán kiadta a Transiturus bullát, ebben elrendelte az ünnep
általánossá tételét, célja pedig az eucharisztia melletti nyilvános és ünnepélyes
hitvallás tétele. Az ünnep oﬃciumát Aquinói Szent Tamás írta meg. IV. Orbán
halála után az ünnep ismét háttérbe szorult, Germánia néhány egyházmegyéjében és Magyarországon (1271) fogadták be. V. Kelemen pápa a vienne-i zsinaton
1311–1312-ben ismét felhívta a ﬁgyelmet az eucharisztiára. Ekkortól gyorsan
elterjedt az egész egyházban, máig az egyházi év egyik látványos, körmenettel
megtartott ünnepe. A körmenetet 1274–1279-ben Kölnben vezették be, célja
kettős: hitvallás az eretnekekkel szemben, és egy időben Krisztus felmutatása a
világnak, a világ hódolatának kifejezése Krisztus felé. A körmenet liturgiája: a
templomból induló körmenet útvonalán négy oltárt állítottak a négy égtáj felé, a
szabadtéri oltárok fölé zöld ágakból lombsátrakat készítettek, amelyekbe képeket,
szobrokat állítottak; a menet mindeniknél megállt, a papok felolvastak egy-egy,
az eucharisztia alapításáról szóló szentírási részt, ezt szentségi áldás követte. A
pap baldachin alatt vitte a díszes tartóba helyezett oltáriszentséget, előtte fehér
ruhás kislányok kosárból virágszirmokat szórtak. Az egyes megállóhelyeken az
oltárokat, a fölöttük álló sátrakat egyes helyeken különböző vallásos társulatok,
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tehetősebb családok, nemzetségek készítették. Az úrnapi körmenet oltalomkérés
volt a természeti csapások, háborúk ellen, így van jelen a néphagyományban. A
körmenet a középkorban és az újkor elején valóságos tömegmegmozdulás volt, ismertek a budavári körmenetek leírásai, amelyeken királyok (Zsigmond, II. Ulászló, II. Lajos) is részt vettek. Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/U/%C3%9Arnapja.
html, http://lexikon.katolikus.hu/U/%C3%BArnapi%20k%C3%B6rmenet.html
(letöltés: 2020.02.12.).
9 Bár a sajtómegjelenések legtöbbször arról tesznek említést, hogy az egyik
vagy mindkét szabadtéri körmenet is elmarad. Az úrnapról általában: S. A.:
Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1836. június 11., 47. szám, 381., 1841-ben
az ünnep napján az időjárás miatt nem tarthattak szabadtéri körmenetet, arra
csak három nappal később került sor. Erről lásd: S. A.: Erdély és Magyarország.
Erdélyi Híradó, 1841. június 15., 48. szám, 189. A két ünnepségről lásd: S. A.: (Kolozsvári napló). Erdélyi Híradó, 1842. június 3., 44. szám, 264–265; S. A. Honi
tudosítások. Múlt és Jelen. 1843. június 20., III. évf. 49. szám, 194.
10 Múlt és Jelen, 1842. május 31.
11 S. A.: Erdély. Erdélyi Híradó, 1832. február 14., 13. szám, 97–98., S. A. Honi
tudósítások. Múlt és Jelen. 1842. április 22., II. évf. 32. szám, 249–250. S. A. Honi
tudosítások. Múlt és Jelen. 1843. április 21., III. évf. 32. szám, 125. S. A. Erdély és
Magyarország. Múlt és Jelen. 1844. április 23., IV. évf. 33. szám, S. A. Erdély és
Magyarország. Múlt és Jelen. 1845. április 22.., V. évf. 32. szám, 187.
12 S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1835. március 28., 25. szám,
201.
13 P. J. Magyarország és Erdély. Egyházi Tudósítások 1841. november 28. 22.
sz., 170–171.
14 S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1834. augusztus 23., 16. szám,
126.
15 S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1837. április 29., 34. lapszám,
268.
16 S. A. Honi tudósítások. Múlt és Jelen. 1841. november 16., I. évf. 92. szám,
721.
17 S. A. Újabb tudósítások. Múlt és Jelen, 1842. április 1., II. évf. 26. szám, 206.
18 A cikk keveseket említ néven! ..i: Egyházi tudósítások. Religio és Nevelés,
1844. szeptember 29. 26. szám, 206–207.
19 S. A. Erdély és Magyarország. Múlt és Jelen. 1845. augusztus 15., V. évf. 65.
szám, 385.
20 S. A. Erdély és Magyarország. Múlt és Jelen. 1845. szeptember 19., V. évf. 75.
szám, 445.
21 S. A. Erdély és Magyarország. Múlt és Jelen. 1846. július 16., VI. évf. 57. szám,
327.
22 S. A. Erdély és Magyarország. Múlt és Jelen. 1847. november 14., VII. évf. 91.
szám, 562.
23 S. E.: Tárház. Vasárnapi Újság. 1860 május 6., VII. évf. 19. szám. 224.
24 S. A.: Adakozások. Katholikus Néplap, 1863. május 21., 21. sz., 168.
25 S. A.: Napi ujdonságok. Budapesti Hírlap, 1859. május 18., 116. sz., (az újság
oldalai számozatlanok).
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62. szám, 491–492.; S. A. Kolozsvári napló.Erdélyi Híradó, 1843. augusztus 1., 61.
szám, 361.; S. A. Oskolai tudosítások. Múlt és Jelen. 1843. augusztus 11., III. évf.
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27 S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1841. június 15., 48. lapszám,
189.
28 S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1841. június 25., 51. lapszám,
201.
29 S. A. Elegyes házassági adat. Múlt és Jelen. 1841. július 13., I. évf. 36. szám,
434–435.
30 S. A.: Tárcza. Múlt és Jelen, 1845. szeptember 23., 76. szám, 455–456.
31 Kedves István. Felvilágosító jegyzések. Hon és Külföld (ekkor még Toldalék a
Mult és Jelenhez). 1849. december 22., 102. szám, 405–407.; Kedves István. Felvilágosító jegyzések. Hon és Külföld (ekkor még Toldalék a Mult és Jelenhez). 1849.
december 26., 103. szám, 409–412.
32 S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1837. március 18., 22. szám,
170–171.
33 Jakab Elek: Kolozsvár története. III. Budapest, 1888., 962.
34 S. A.: Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1838. május 26., 42. szám, 167.
35 S. A. Magyarország és Erdély. Hazai ’s Külföldi Tudósítások, 1837. augusztus
12., 13. sz., 97.
36 S. A. cím nélkül. Magyar Futár, 1858. július 8., III. évf., 237. sz., (számozatlan) 228.
37 S. A. Egyházi tudósítások. Religio 1859. október 19., 31. sz. 255.
38 Entz Géza: A kolozsvári Szent Mihály-templom neogótikus harangtornya,
Ars Hungarica, 10. évf. 2. sz., 243–287. 285–286.
39 S. A. Ujságok. Vasárnapi Újság. 1840. augusztus 9. (327. vasárnap – lapszámot ezen kívül nem közöl!) 499. oldal
40 S. A. Erdély és Magyarország. Erdélyi Híradó, 1843. december 12., 99. lapszám, 590.
41 S. A. Erdély és Magyarország. Múlt és Jelen. 1844. szeptember 13., IV. évf.
74. szám, 293.
42 S. A. Hazai Napló. Nemzeti újság. 1844. szeptember 27., 51. sz. 248.
43 György István: Erdély. Religio, 1854 június 22., 72. sz. 577–578.
44 S. A. Erdély. Religio. 1854. december 31. 77. szám, 612..
45 ...ich: Erdélyország. Religio. 1856. november 22., 42. sz., 29
46 S. A. Erdélyország. Religio. 1858. október 23., 42. sz., 262. o.
47 S. A.: Az erdélyi inségügyi központi kormánybizottmány jelentése. Sürgöny,
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Abstract (The Mediatic Age of Simultaneity. Time in Culture and Media)
A wide variety of anthropological, cultural and linguistic examples show that humans coming from a stage of timelessness,
reaching a higher state of consciousness start to describe and mesure time, although the state of living in a timeless world can
be traced (explicitly or not) both in personal lives of individual human beings and in the life of humanity in itself. Modern
technology (cellphones, new media etc.) tends to oﬀer a new type of timlessness, which nontheless comes with its own
biological, social and psychological consequences.
Keywords anthropological time; human time; cultural and historical time; linguistic time; technologies; medial time;
new media; simultaneity

Rezumat (Mass-media simultaneităţii. Timpul în cultură și mass-media)
Exemplele din antropologie, istoria culturii și lingvistică dovedesc faptul că omul vine dintr-un spaţiu atemporal, după care,
pe măsură ce gândirea se dezvoltă, începe să reﬂecte, categorizeze, măsoară, evalueze timpul, deși atemporalitatea continuă să
existe în mod latent sau manifest în viaţa umanităţii și a ﬁecărui om în parte. Tehnologiile moderne (smartphone-urile, noile
media) asigură un nou tip de atemporalitate, fapt care are consecinţe biologice, sociale și psihologice.
Cuvinte cheie timpul antropologic, timpul uman, timpul cultural și istoric, timpul lingvistic, tehnologii și timp, timpul
mediatic, noile media

Bevezetés
Állításom: Az emberiség és az egyes ember is az időtlenségből jön, azután
bekorlátozza magát az időbe, majd tart az időtlenség felé. Meglátásom szerint az
emberiség, az egyes ember, az emberi kultúra és történelem leírható ezzel a képlettel: időtlenség – időbeliség – időtlenség. Módszerem: jeleket, a jelek jelentését
vizsgálom, s ebből vonok le antropológiai, filozófiai és művelődéstörténeti következtetéseket. Példaanyagomban nem nyelvi és nyelvi példákra is kitérek. A megközelítés azért interdiszciplináris, mert „(n)em létezik az idővel foglalkozó egységes, tudományos diszciplína. Beszélünk ’csillagászati időről’, ’biológiai időről’,
’társadalmi időről’. (…) A filozófus a szaktudományok fejlődésének tanulságait
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elemezve összefoglaló képet próbál nyújtani az idő mibenlétét érintő általános
elvi kérdésekről. Felvázolja az időfogalom kialakulásának útját, időismereteink
történeti fejlődését. Ennek során elemzi az emberi tevékenység, a társadalmi fejlődés és a különböző időfelfogások alakulásának az összefüggését. Képet ad az objektív időtulajdonságok és időviszonyok sokféleségéről. Összegzi az idő általános
természetére vonatkozó jelenlegi ismereteinket”. (Balázs—Fényes—Géczy—Horváth 1980: 6). Ehhez kapcsolhatjuk az idővel kapcsolatos tapasztalatok, tulajdonságok, elgondolások, tulajdonságok, magatartásformák, eszközök (pl. médiumok)
jeleinek (jeltípusainak) vizsgálatát. Az alapképlet tehát ez: időtlenség – időbeliség
(időfüggés) – időtlenség. Az alapképlet a következő szinteken vizsgálható: geológiai idő (a Föld ideje), antropológiai idő (az emberiség ideje), emberidő (az egyes
ember ideje), kulturális és történelmi idő (az idő kultúrája, technológiák, köztük:
médiumok, nyelvtörténeti idő), nyelvi idő.1
Antropológiai idő, az emberiség ideje
A geológiai idő múltja és jövője az idő homályába vész, legföljebb jóslások
vannak ezzel kapcsolatban. Mind a homályba vesző múlt, mind a homályba vesző
jövő hatással van az ember természetére, gondolkodására. Tehát a közegünk, a
Föld ideje az időtlenségből jön és tart az időtlenségbe. Az emberiség is az időtlenségből jön. A belső agy (agytörzs) állítólag 300 millió évre vezet vissza bennünket, a homo sapiens kb. 3 millió évre. A beszéd kialakulása talán 100 ezer évre.
A homo sapiens megjelenése hozza magával az időt. Az ember ugyanis tudatos
lény, az egyetlen lény, akinek tudatában már – a gondolkodással együtt - megjelenik a múlt és a jövő idő. A homo sapiens (a főemlős agykérge) legalább 100
ezer évre vezethető vissza, ez már a beszélő ember ideje; s a beszédben nyilvánvalóan (logikailag kikövetkeztethetően) már a kezdetektől megjelennek az idők:
tegnap – ma – holnap. Az antropológiai idő megértéséhez segítségül hívhatjuk
a humán etológiát. A humán etológusok egyöntetű véleménye, hogy az állatok
számára nincs idő (nincs múlt és nincs jövő), az örök „jelenben” élnek. Természetesen az állatoknak is léteznek bizonyos, a múltból származó „emlékképeik”. Várkonyi Nándor (2009: 152) utal arra, hogy: „az állatok (illetve egyes törzsek) másmás téridőben élnek, mint az ember”. Valószínűnek látszik, hogy az állatoknak
nincs időélményük, illetve csak valami kezdetleges időélmény, ami a nemrég és
nagyon rég között van. Várkonyi szerint minden ősgondolkodás képszerű (Várkonyi 2009: 346). Ebből az is következik, hogy a látvány, a kép, a tér elsődleges.
Az ember alapvetően az „itt és most” (jelenlét-)kommunikációnak hisz, azonbelül
pedig a térbeli gesztusoknak van elsődleges szerepük. Megfigyelhető, hogy pl. a
kutya vagy macska nem tudja értelmezni a Skype-ot, nem képes elfogadni, hogy
a képernyőn keresztül hozzá szóló ember a gazdája. Elgondolkodtató, hogy amikor a (kis)gyereknek először a kezébe adják a telefont, s a telefonban az általa
ismert, szeretett személy (pl. anyja, apja) hangja szólal meg, először nem hallja,
nem tudja értelmezni ezt. Ő még úgy tudja, hogy csak a „jelenlévő” hangja, képe
értelmezhető. Vagyis a „nemjelenlétet” (a technológiák, médiumok által közvetített kommunikációt) tanulni kell. Ezek a példák azt kívánják bizonyítani, hogy
az időtudat kialakulása fokozatos, és végső soron csak az embernél jön létre. A
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fokozatok a következők: képszerűség > térbeliség > időbeliség. Az ember ennek
a folyamatnak a révén a tér – idő – ok antropomorf törvényrendszerét alakítja ki
(Várkonyi 2009: 123, 168).
Az ember fejlődésében az idő óriási szerepet visz. Ez határozza meg a csoportalakulást és -működést is. Az ok valószínűleg az ősközösségi társadalomra
megy vissza, amikor a legnagyobb emberi csoportszerveződés a horda volt, s
ennek nagysága minden valószínűség szerint nem haladta meg a 150 főt. Ez a
150 fős határ ma is minden emberi együttműködésben, vállalatban, közösségben,
baráti körben kimutatható. És ennek az alapja az idő: „pontosan megérthetjük,
miért a 150 fő alatti csoportok működnek a legjobban. Az első ok az idő. Az idő
konstans – egy nap csak 24 órából áll. Ha minden ismerősünkre csak két percet
szánunk, nem ismerünk meg igazán senkit, és alighanem sohasem alakul ki közöttünk mély bizalom. A második ok az agy kapacitása: egyszerűen nem tudunk
mindenkit megjegyezni”. (Simek 2017: 166.)
Az emberiségnek van egy nem ismert ősideje. Az ősidővel kapcsolatban csak
következtetéseink vannak. A pszichoanalitikus iskola szerint az ősidő a tudatalattiban, Jung szerint a kollektív tudatalattiban tanyázik; s bizonyos alkalmakkor
(például az álomban) a felszínre tör. „Az alapok oly mélyre nyúlnak, hogy elvesznek tudatalatti világunkban.” (Várkonyi 2009: 485) Az ősidőre emlékeztet – az
etológusok, humán etológusok és egyes művelődéstörténészek szerint – az ember
néhány testi jellemzője. Az ember a testén hordja ismeretlen régmúltjának, egy
ismeretlen régi időnek a maradványait.
Összefoglalva: az állatok az időtlenségben élnek, az ember az időtlenségből
jön, s az időbeliséget az ember maga alakítja ki gondolkodásával, a tér – idő – ok
antropomorf törvényeivel, az ősidőkre az emberi test és néhány viselkedési forma
emlékeztet.
Emberidő, az egyes ember ideje
Az emberidő (az egyes ember ideje) leképezi az antropológiai időt. Az ember
jön az időtlenségből, tudatos életszakaszában méri, számolja az időt, majd távozáskor ismét visszasüllyed az időtlenségbe. Az idő és az ember viszonya már nem
spekuláció, mert jól tanulmányozható.
Megfigyelhető, hogy más az ember időérzékelése gyermekkorban, ifjúkorban, felnőttként és öregkorban. Az ember gyermeke, a csecsemő valamilyen térérzékeléssel születik: térérzékelése van (mélység), de időérzékelése nincs. Megfigyelhető, hogy a csecsemőnek és a kisgyereknek még nincs időérzéke, ahogyan
például a halálélmény (elmúlás) sem érthető a gyermek számára. A csecsemővel
veleszületik a mélység érzete, azután a térérzékelés folyamatosan alakul ki (vö.
Várkonyi 2009: 122). Barlangászok tapasztalata, hogy az ember a teret vízszintesen jobban érzékeli, jobban tud távolságot meghatározni, mint függőlegesen.
Talán ebből adódik, hogy az ember gyakran rosszul méri fel a magasságot és a
mélységet, s ebből balesetek is következnek. A gyermek folyamatosan tanulja
meg az időt kezelni (és ebben a kultúrák és az egyes emberek különböző szinteket
képviselnek). A tanulási folyamatot jelentős kulturális különbségek jellemzik. Az
ember életében azonban maradtak időszakok és helyek, amikor visszatér az időt103
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lenségbe (nem veszi észre az idő folyását). Ezek a következők: a boldogság állapota
(örömmel, gyönyörrel végzett tevékenységek, az álom, narkotikus állapotok, bizonyos betegségek). A haldokló ismét egy időtlen térbe kerül, elveszíti a konkrét
tájékozódási pontokat. A hirtelen halál esetében sokszor leírt jelenség: az ember
szeme előtt végigpergő életfilm (mediális hasonlat a gyorsított időre). Végelgyengülés és a lassú halál esetében pedig a végletegig lelassult és egyre inkább töredező
időélményt tapasztalunk.
Az ember elkezdte kulturálisan uralni az időt, erre egyre rafináltabb technológiákat dolgozott ki (időmérés). A mérnöki pontosságú időmérés ellenére azonban maradtak „üres” helyek, amelyeket nem tud érinteni az időbeosztás. Hankiss
Elemér (2014: 33) civilizációelméleti vázlatában ezt így fogalmazza meg: „minden
erőfeszítésünk ellenére az időt nem sikerült legyőznünk, ellenőrzésünk alá vonnunk. (…) Az idővel minden kísérletünk kudarcot vallott. Mindössze arra vagyunk képesek, hogy mérjük, de kilépni nem tudunk belőle. S kiváltképpen: nem
tudjuk megállítani vagy visszafordítani. Hozzá vagyunk láncolva villámgyors
futásának egyetlen pontjához (amelyet jelennek nevezünk)… Csak halálunk után
léphetünk át egy időtlen univerzumba, vagy tűnhetünk el egyszer s mindenkorra az univerzumból” (Hankiss 2014: 33). Életünkben többször is „elveszítjük” az
időt, kilépünk a lineáris időkényszerből. Az ember életében számos jelenség mutat az időtlenségre. Várkonyi (2009: 115) a téren és időn kívüli léttel való kapcsolatról ezt írja: „Az álomban a tér, az idő, az ok és okozati kapcsolat, a nehézkedés,
az érzékeléshez kötöttség stb. megsemmisül, minden lehetetlenség természetesnek tűnik fel, és sokkal súlyosabb valóságérzéssel párosul, mint az ébrenlét érzékelései. Maga az álom pedig, bármily hosszú képsort (eseménysort) pergessen le,
időnkívüli gyorsasággal alakul és tűnik el, nem időben történik, hanem egyszerre
mozog és ’van’, mint ahogy a fuldokló tudatában egyszerre megjelenik egész élettörténete, de nem valaminő állóképben, hanem szabatos egymásutánban peregve,
amely pergés alatt azonban az idő nem ’múlik’.” Az álomban a tér/idő szubjektív,
kaotikus, más az idő múlása, nem lineáris, nem előrehaladó, egymásba csúszik,
soha nem jutunk el oda, ahova akarunk. Az álomban megnyilvánuló „téridőzavar” Jankovics Marcellt (2013: 1/463) is foglalkoztatja: „azért használom… együtt
a két fogalmat, mert az álomban nehezen választható szét a kettő…”. Később: „A
távol álombeli közelítése olyan jól sikerülhet, hogy a különböző terek és idők,
múlt és jelen valósággal egymásra csúsznak” (2013: 1/465). Jankovics – másokhoz
hasonlóan – mediális (fi lmes) hasonlattal utal az időre: „Álomban az idő lelassulhat, olykor meg is áll. Mint kimerevített képkocka a fi lmben”(2013: 1/465), illetve
összefoglalva: (a téridőzavar) „a legfilmszerűbb álomjelenség” (2013: 1/463). Olykor a szabad álomban is lehetséges időkényszer, tudatos idő, időkényszer uralma
alatt hajtottuk álmainkat. Kosztolányi valamiféle ösztönnek nevezi ezt a jelenséget: „álmunkban, öntudatunk legmélyén állandóan számon tartjuk az időt, mégpedig a föld forgását követjük ősi ösztönünkkel, ez szolgál nekünk időmérőgépül,
s innen van, hogy mikor igazán föl akarunk ébredni, és mikor útra készülünk s
keltőóránk mutatóját öt órára igazítottuk, akkor mindig föl is serkenünk öt óra
előtt egy perccel” (Kosztolányi é. n. 168).
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A másként tagolt idő, az örök jelen fennmaradt a mesékben, de más
narratívumokban (hétköznapi beszélgetésekben, élménytörténetben, novellában, regényben, drámában) is. Az emlékezésben elveszítjük időérzékünket, s erre
az emlékező (önéletrajzi ihletettségű) próza folyamatosan reagál: „Nem történt
amúgy semmi. Rengeteget csavarogtunk. Egyben van az egész. Egyetlen kirándulás” (Hartay 2016: 23), „néha kiesett az idő” (Vida 2017: 367).
A máshogy tagolt idő fennmaradt még különböző élethelyzetekben és viselkedésformákban. Ilyen például a „felfüggesztett” idő bizonyos foglalatosságokban: szórakozás, egyéb kedvelt tevékenységek, hobbi, szex. Ha az embert narkotizálják, az időbeli tájékozódást éri az első támadás (Várkonyi 2009: 120). A modern
kor egyik nagy problémája, a narkotikumok (doppingszerek) használata kapcsán
ugyancsak előkerül az idő: „Mert a mai világban minden arról szól, hogy most és
azonnal kapjam meg, nem érek rá öt évet készülni, tíz évet várni” (Simon 2018: 7).
Egyéb, kevésbé tudatosult állapot például a hirtelen felébredés. Tér- és idővesztés
történhet elájulás után is, vagy olyan „belemerüléses” kikapcsolódás esetén, mint
fi lmnézés, könyvolvasás. A pillanatnyi elbóbiskolás (mai kifejezéssel: „bealvás”)
után. Esti Kornél utazásaiban: „Egy fél óra múlt el? Vagy csak egy fél perc? Tér és
idő szálai összegubancolódtak fejében” (Kosztolányi é. n. 48). A „felfüggesztett”idő-jelenség az ún. flow-jelenségben mindenki számára megtapasztalható. A flow
egyik jellegzetessége éppen az időérzékelés: „Az időérzékelés megváltozása, és ez
rendszerint az idő gyorsabb múlásának érzésével jár” (Csíkszentmihályi 2007:
223). Máshol: „A flow-állapot során az idő érzékelése eltorzul. Előfordulhat, hogy
az órák csak perceknek tűnnek” (Csíkszentmihályi 2007: 231).
A jelenség hasonlít a filozófusok által leírt kétféle időérzék problematikájához. A kérdés előfutára Diderot, kifejtője Henri Bergson. A belső, implicit időérzék és a külső, explicit (fizikailag mérhető) időérzék. Szívós Mihály (2017: 134)
a belső, implicit időérzékhez kapcsolja a nem vagy nehezen verbalizálható, de
mégiscsak bennünk lévő hallgatólagos tudást. (Más megközelítésben az idő lehet valós és elképzelt. Vö. Safranski 2017: 134) A vallásokban is megjelenik az
idő-időtlenség oppozíció: földi, idővel mérhető lét és örök mennyország, tökéletes
megsemmisülés (nirvána). „Az élet meghosszabbítására, a határok kitolására vonatkozó törekvés mindig is hajtóerőként működött (…) a tudattalanban minden
ember meg van győződve saját halhatatlanságáról.” (Safranski 2017: 226)
Összefoglalva: Az ember jön az időtlenségből, tudatos életszakaszában méri,
számolja az időt, majd távozáskor ismét visszasüllyed az időtlenségbe. A gyermek
kezdetben időtlenségben él, azután megtanulja az időt, időskorban újra előkerül
az időtlenség. Életünkben többször is „elveszítjük” az időt, kilépünk a lineáris
időkényszerből. Ezek a pillanatok: az emlékezés, az álom, a kedvtelésből végzett
tevékenységek (flow), a narkotikumok hatása, kevésbé tudatos létállapotok.
Kialakul a külső és belső idő megkülönböztetése.
Kulturális és történelmi idő (az idő kultúrája, technológiák, történelmi és
interkulturális idő)
A kulturális időt eleinte a természet ritmusa, nappal-éjszaka, ár-apály befolyásolhatta. Ennek alapján osztjuk a napot 24 órára vagy különböztetünk meg év105
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szakokat. Valamilyen természeti, később történelmi (vallási) esemény miatt egyegy év is kitüntetett szerepet kaphatott. Ez utóbbi az alapja az időszámításoknak.
A kora ókori időszámítások mellett ma is használják a zsidó, a keresztény, a mohamedán időszámítást, sőt a maja időszámításra is hivatkoznak olykor. A francia
forradalom új időszámítást kívánt bevezetni. Az időszámításból következik az
idő szakaszolása, ennek egyik jelensége a kronológia, amelyet történelmi időnek
nevezhetünk. A történelmi idő szakaszolható, s ez lehet lineáris vagy körkörös
(Whorf nyomán Pátrovics 2015: 440), de a kultúra-civilizáció kapcsán Spengler
kultúrpesszimizmusa (A Nyugat alkonya) is egy ilyen felfogás.
A kulturális idő szakrális formája: a szent idő vagy „megszentelt idő”; a pszichológusok manapság szívesen hangoztatják a „minőségi időt”.
A kultúra szabályozza az ember szubjektív idejét, és objektív időt rendel
hozzá: külső időt, amely kialakítja az időtudatot. Következménye az időkényszer
(időrezsim, Safranski 2007: 101). Az időkényszer (rendelt, szabott, kimért idő)
mint egyetemes rend a Bibliában A prédikátor könyve 3. fejezetében jelenik meg:
„Mindennek megvan a maga ideje.”
A növekedő gyermek és a felnőtt ember életét időkeretek, időkényszerek között éli. Az időkényszerek jellemző szemiotikai megnyilvánulása: napirend, órarend, naptár, óra, mobiltelefon, menetrend. A természetes időrendet egyre inkább
felváltja a külsőleg irányított, szabályozott időkényszer. Már az ókori Rómától
kezdve kimutatható a harangozás mint idő- és hírközlő jelenség. Ez egészen a
19. századig elegendő volt az időviszonyításhoz. (Egészen a rendszerváltásig a
budapesti Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárban dudaszó jelezte a munkaidő
kezdetét és végét.) A vasút (s vele az ipar, a modern élet) hozta magával a részletesebb időmérést. Az ember egyre rafináltabb időmérő eszközöket dolgozott ki,
s vette körül ezekkel magát. Napóra, virágóra, elektromos óra, ezerféle karóra
(kvarcóra), stopper, később mobiltelefon (kijelzőjén: óra, perc, másodperc). A
modern ember mindent mér: időt, pulzust, teljesítményt, testsúlyt, zsírtömeget,
vérnyomást, vércukrot. Foglalkoztatják a mérőszámok: idő, hosszúság, súly. Folyamatosan függ a média, a közlekedés által kiszabott napi- és menetrendtől. A
táplálkozás és az anyagcsere szigorúan az időhöz lett igazítva. A túlzott időmérés
pszichikai problémákhoz is vezethet. Az időtudatot a technológiák megváltoztatták. Ez már elkezdődött az írással, folytatódott a nyomtatással (Gutenberg-galaxis), majd a kép- és hangrögzítéssel. Az esztétikában, irodalomelméletben olyan
fogalmak születtek a „fi ktív”, másként megélt időre, mint pl. meseidő, regényidő,
versidő, fi lmidő. Az egyes beszéd-, folklór- és irodalmi műfajok időkerete meghatározható, feltűnik bennük a múlt-jelen, sőt az „időtlen” fogalma is:
„Az epikus műfajok között a történeti ének és a történeti monda kifejezetten a múltban játszódik. (…) A hiedelemmonda a jelenhez közelít. A mese időtlen, az előadásmód általános, meghatározatlan, mivel azonban epikus jellegű, ez
is a múltra vonatkoztatható. (…) A prózai és verses epika műfajaiban egyaránt
megfigyelhető vonás, hogy a leíró részek múlt időben, a párbeszédek viszont jelen
időben fogalmazódnak meg. A német fi lológia ezt a nyelvtani-stilisztikai vonást
általánosítva az epika egyetemes törvényének vélte. (…) állandó vonás, hogy az
epikus formulák rendszerint kifejezetten a múltra vonatkoznak („Egyszer volt,
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hol nem volt”), vagy éppen a múlt és a jelen közti átmenetet fogalmazzák meg
(„Csaptak egy nagy lakodalmat, máig élnek, ha meg nem haltak”). A szokásköltészet általában rögtönzött, a jelenben fogalmazódik meg. A líra is a jelenformát
kedveli, bár inkább általános érvényű.” (Voigt 2014: 138)
A beszéd-, folklór- és irodalmi műfajokban az idő-időtlenség számos átmenete, az egyes művek befogadásakor keletkező ún. katarzisélményben pedig az
időtlenség érzése jelenik meg.
A technológiák, különösen az informatika és a mobilkommunikáció új időélményt hozott, amelyet egyes kultúrakutatók, filozófusok más szemszögből, de
hasonló következtetésre jutva fogalmaztak meg: a technológiák következtében tér
és idő eltörlődik (Virilio 1992: 74–79), „a jelen megtámadta az idő maradékát”
(Kluge idézi: Huyssen 2014: 46), a jelen zsugorodása (Lubbe idézi: Huyssen 2014:
45), „széles jelen” (breite Gegenwart, Gumbrecht 2015), sőt „kisimult Föld” (the
world is flat, Friedman 2005). A mobilkommunikáció és az internet kiszélesítette a jelent: aki állandóan a „neten”, „hálón” lóg, az a folyamatos, széles jelenben
él. Jellemző tünet a minden élethelyzetben jelen lévő okostelefon. A folyamatos
internetlehetőség megkettőzi a jelen időt: van egy valóságos, érzékelhető, megélt
jelen és van egy ezzel párhuzamosan futó folyamatos másik, közvetített jelen (online személyes kapcsolatok, hírek).
Tapasztalható és kimutatható, hogy a falusi ember életmódja (sőt beszéde)
lassúbb, a városié gyorsabb. A 20. század minden szempontból az időre is kiható
„gyorsulás”, a sebesség évszázada: autó, repülőgép, űrrakéta, gyorsvonat; illetve
a szinte korlátok nélküli kommunikáció, amelynek következménye az információktól, technikailag a mindig nálunk lévő érintőképernyőtől való függés (pl. mobil-, internetaddikció). A mai internet- vagy újmédia egyik tömör meghatározása:
IMM, azaz itt, most, minden, vagyis összekapcsolódik tér – idő – információ.
Míg a korai időtlenség egyfajta harmóniaállapotot jelentett, addig a mai
időtlenség: puszta tobzódás, elveszés az információk szűretlen tengerében, az élet
valós értékeinek elfecsérlése. Hamvas Béla 2004) a Függelék a középszerűségről
című esszéjében (Patmosz I.) az időre utalva így ír erről: „Az ember tevékenységének, hogy rövidebb idő alatt többet szerezzen, természetes következménye kettős:
az egyik az, hogy az élet meggyorsul, a másik, hogy egyre üresebbé válik. (…)
Mindig rövidebb idő alatt mindig többet. Egyre rövidebb idő alatt, minél meszszebbre. Minél rövidebb idő alatt futni vagy úszni száz métert. Minél messzebbre
dobni a gerelyt. Minél távolabbra, minél magasabbra ugrani. Minél nagyobb súlyt
fölemelni. (…) A leggyorsabb idő alatt a legrövidebb út. Ez az, amit Mircea Eliade
úgy hív, hogy a természet ritmusának meggyorsítása, amikor az ember átveszi az
idő szerepét, és gyorsabb tempót diktál. Hamarabb akarja úszni a száz métert, de
nem tudja, hogy mit kezdjen azzal az idővel, amit megtakarított. (…) Ez a modern hajsza és a rekord és a teljesítmény, a sebesség, az életmohóság, és sietni, és
a habzsolás és a loholás és a szédület és az esszenciák eltűnése, amikor az ember
már csak az egzisztencia a Semmiben”. Hamvasra reflektál Safranski (2017: 173):
„ha a jövőben tízmilliárdan követik a nálunk megszokott életstílust, akkor mindannyiunk élete alapjaiban kerül veszélybe, és összeomlik a színpad, melyen a világtörténelem színháza játszódik. Aki a szűkösen rendelkezésre álló idő modern
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gyorsításából a lehető legnagyobb nyereséget akarja kifacsarni élete számára, az
hosszú távon épp az ellenkezőjét éri el ennek, mert az idő akkor válik csak igazán
szűkössé, amikor majd gigantikus problémákat kell megoldani, melyek a gyorsítás következtében hárulnak ránk. Az idő legyőzésére irányuló kísérletek során az
ember teljes mértékben az idő uralma alá kerül.”
A különböző kultúrák különböző állapotokat, fejlettségeket mutatnak, ezért
az időfelfogásukban is különbség van, s ez ma az interkulturális kommunikáció
kedvelt tárgya (interkulturális különbségek az idő felfogásában). A kultúraköziség
tipológiájában a Nyugat-Kelet időfelfogását a monokronikus-polikronikus időszemlélettel illusztrálják. Edward T. Hall kontextuserős és kontextusgyenge jellegű kulturális tipológiájában a két időszemlélet így jellemezhető (Hidasi 2004: 46
nyomán):
kontextuserős (pl. Nyugat)
polikronikus
nem „számolt” idő
laza határidők
többfajta szimultán tevékenység
utolsó perces módosítások

kontextusgyenge (pl. Kelet)
monokronikus
„mért”, „számolt” idő
szoros határidők
egyszerre egy dologra koncentrálás
fontos az idő betartása

Kluckhohn és Strodtbeck tipológiai modelljében az időhöz való viszonyulás:
„A nagy hagyományokkal rendelkező kultúrák, mint a kínai, a különböző indián, az angol, a francia – de akár a magyar is – nagy fontosságot tulajdonítanak
a múlt értékeinek. A Fülöp-szigetiek, a thaiok, a malájok, a latin-amerikaiak egy
része inkább a mának él. A jövőorientáció a legerősebben az észak-amerikai kultúrában figyelhető meg. Ennek az értéknek a megnyilvánulását figyelhetjük meg
az ünnepek tartásának rendjében, a művészetekben, az iskolai kötelező olvasmányokban, a családi hagyományok ápolásában, a ’mobilitás’-hoz való viszonyban…” (Hidasi 2004: 43). Egyéb kulturális hagyomány is kimutatható az egyes
népek időfelfogásában. Csak magyar nyelvi példákat idézek: akadémiai negyedóra (Pátrovics 2015: 441) 0 vagy húsz perc, magyar idő (Kárpátalja: magyarországi idő), magyar éjfél (Románia: magyarországi éjfél, különösen szilveszterkor),
örmény hajnal (Románia, Gyergyószentmiklós: 9 óra, amikorra az örmény kereskedők már mindent fölvásároltak), kun tíz perc (Kiskunság: tíz perc türelem,
késés megengedett).2
Összefoglalva: Az egykori időtlenségből létrejöttek a technológiák által
formált kulturális, történelmi idők, időkeretek. Jelenleg az interkulturális
időélmények, időfelfogások keveredésében élünk. A modern technológiák egy
ideig fokozták az időbeliséget, az informatika azonban mintha egy új időtlenségbe
vezetné az emberiséget. Azonban míg a korai időtlenség egyfajta harmónia volt,
addig a mai időtlenség: egyfajta tobzódás, az élet értékeinek elfecsérlése…
Nyelvi idő
Az emberi gondolkodás, így a nyelv alapvető jellemzőjének gondoljuk a
múlt–jelen–jövő megkülönböztetését. A jelen–múlt–jövő idő megkülönbözteté108
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sére az egyes nyelvek különféle (grammatikai, lexikológiai) eljárásokat dolgoztak
ki. Ennek nem kellő figyelembevétele szülte az egyik antropológiai nyelvészeti
elképzelést, a nyelvi relativizmust. A hopi indiánok nyelvében az idő fogalmának nyelvi leképezése sajátságos: hiányzik az idő fogalma (nem léteznek az angol
igeidőknek megfelelő alakok), ám léteznek olyan megoldások, amelyek a beszélő
nézőpontjából lehetővé teszik a különféle időtartam jelölését (Crystal 1998: 26).
„Egyes nyelvek az igeidők tekintetében igen szegények, mások pedig rendkívül
gazdagok. (…) Az indoeurópai alapnyelvben eredetileg csupán két igeidő lehetett:
jelen idő, mely egyben a jövőre is vonatkozott, továbbá múlt idő.” (Pei 1966: 135)
Ebből fejlődött ki az igeidők bonyolult rendszere, amely azután a nyelvek többségében ismét egyszerűsödésnek indult. A múlt–jelen–jövő megkülönböztetése
a nyelvekben univerzális jelenség; a megoldás azonban lehet különböző. Alapvetőnek tűnik a jelen elsődlegessége, ami azt mutatja, hogy az ember az „örök
jelenből”, az időtlenségből jön. A legtöbb nyelvben, így a magyarban is a jelen
nem jelölt. Ehhez képest különíti el szavakkal vagy nyelvtani elemekkel a múltat
és jövőt. A mondatnak van külső és van belső időszerkezete. A külső időszerkezet
a beszédidőhöz viszonyul, a belső időszerkezet az események időbeli lefolyásához
(ezt nevezzük aspektualitásnak).
Az idő felfogása a nyelvben is tükrözi az időtlenség-idő dichotómiát: a nyelvben megmutatkozik a nem szakaszolt idő: az időtlenség megfogalmazása (időtlen
idők óta), az időtlen mondat vagy jelen időben megjelenített időtlen mondat mint
nyelvtani lehetőség, valamint a szakaszolt, kronologikus, sőt értéknek, tulajdonnak tekintett kisajátított idő. Vagy az idővel kapcsolatos szubjektív tapasztalatok
a nyelvben is leképeződnek.
Idő és média
A történelmi, kulturális idő kapcsán már utaltam technológiákra: harangszó, időmérés, újmédia. Nem emeltem ki a fényképet: a „fénykép olyasmit rögzít,
ami mint olyan nem is létezik, nevezetesen időpontokat” (Safranski 2017: 210). A
sajtó, de még inkább a rádió és televízió, majd korunkban az újmédia (online média) hatására az esemény-közvetítés ideje csökken. Az újabb médiaműfaj-elméletek hangsúlyozzák is a sajtóhír-elektronikus médiahír közötti különbséget, különösen annak időbeliségét: „Korábban a hír az volt, ami megtörténtik, ma a hír
az, ami történik”. Safranski (2017: 93–94) az időről szóló filozófiai eszéjében írja:
„Régebben a késve közvetített eseménynek épp elég ideje volt arra, hogy képzelődések és értelmezések kapcsolódjanak hozzá. Mire megérkezett, már sokrétűen
fel volt dolgozva. Eközben a távoli események soha nem veszítették el azt a jellemzőjüket, hogy távoliak voltak, és pontosan azért nem, mert a közvetítés hosszú
útja miatt jelentőséggel gazdagodtak…”. Az átélés, megélés és az idő kapcsolatára,
sőt fontosságára utal egy indián példázat (anekdota, de vicc formájában is él):
Az indiánt hosszú vándorútja során egy autó felvette, és percek alatt elrepítette úti céljához. Az indián ekkor leült az árok szélére, hosszan üldögélt, s a
kérdésre – Mit csinálsz? Mire vársz? – ekképp sóhajtotta el magát: – Várom, hogy
utolérjen a lelkem! (Korzenszky 2007.) Egy másik változatban: Amikor Amerikában megépítették a vasútvonalat az indiánok rezervátumán keresztül, akkor
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az indiánok természetesen kipróbálták, és akkor örökítették meg ezt a történetet: Két indián felül a vonatra, gyönyörködnek a tájban, ismerkednek a számukra
teljesen idegen civilizáció adta ajándékkal, majd leszállnak az állomáson, és ott
leülnek. Csak ott üldögélnek, és valaki megszólítja őket, hogy miért nem mentek
tovább? Azt mondja egyikük: Megvárjuk, amíg utolér a lelkünk.3 A harmadik
változat, Safranski (2017: 120): „Ausztrál bennszülöttekről jegyezték fel etnológusok, hogy egy hosszabb gyalolgút végén néhány órára leültek, mielőtt elérték
volna céljukat, hogy a léleknek legyen ideje a megérkezésre”.
Kezdetben a „nyelv volt az a médium, ami összekapcsolta egymással a távoli pontokat”, de a „közvetítés” lehetőségével megjelent az egyidejűség: „Az egyidejűségnek a valós idejű kommunikációban történő előállítása mára a modern
világ alapvető jellegzetességévé vált. Ha a közeli és a távoli az észlelés mesterségesen kiszélesített horizontján összeolvad, akkor korlátozódik a szokás által begyakorolt téridő-koordináták szerinti orientáció” (Safranski 2017: 94). Másként:
a technológiák hatására változik az időérzékünk. Goethe a Wilhelm Meister
tanulóévei című regényében már megelőlegezte ezt a gondolatot: „Az ember korlátozott helyzetre született; egyszerű, közeli, határozott célokat át tud látni, s hozzászokik, hogy közvetlenül keze ügyébe eső eszközöket használjon fel; de mihelyt
tágabb területre jut, sem azt nem tudja, mit akar, sem azt, hogy mit kell tennie…”
(Safranski 2017: 94). Később a McLuhantól (2001: 55) vett gondolat kiegészítésével folytatja. (Eredetileg így hangzik: az új technológia egy vagy több érzékünket
kiterjeszti a társadalom rajtunk kívüli világába, s ezzel a kultúrában érzékeink
között új arányok fognak megjelenni.) „Érzékeinknek van egy hatósugara…
Ezért van eredendően összehangolva egymással az érzékek köre, melyben ingerek érnek bennünket, és a cselekvés köre, melyben levezetjük azokat. Ez egyfajta
antropológiai alapviszony, melyben az ember és az érzékek körét még tágította ki
olyan szívóssággal az észlelést felerősítő tényezők fejlődése révén. A telekommunikációs médiumok nem mások, mint az észlelés hatósugarát bővítő protézisek.”
(Safranski 2017: 95) Az időre vetítve: megrövidítik az időt. Továbbá: „az ingerek
és információk sokasága drámai módon meghaladja a cselekvés körét (…) Miközben egyfelől csökkennek a cselekvés individuális lehetőségei, másfelől a duzzadó
információ- és képáradat növeli az ingerek felhozatalát” Safranski 2017: 95).
Több szerző is hangsúlyozza: az egyidejűség médiakorszakába értünk
(Safranski 2017: 96): „Minél sűrűbbek és kiterjedtebbek a kommunikáció horizontális hálózatai, annál dominánsabb a jelen idő a vertikális múlttal és jövővel
szemben. Régebben a múltat vagy az eszményi ideákat utánozták, ma a jelent. Az
adattárolás médiumai is a múlt gyengítésének irányába hatnak. Egyszeri eseményeket rögzítenek fi lmként, fotóként vagy hangdokumentumként. Ez esetben úgy
tűnik, hogy pontszerűen fel lesz függesztve az idő folyásának visszafordíthatatlansága. Reprodukálható az egy pillanatban lezajló történés. Ez következményekkel jár a közvetlenül megélt valóságra nézvést. Már nem vagyunk képesek egy
zenei eseményt, e hallhatóvá tett időt, oly módon hallgatni, mint a korábbi idők
emberei, akiknek számolniuk kellett azzal, hogy ők egy egyszeri megismételhetetlen esemény részesei” (Safranski 2017: 99). Az egyetemi életből vett példákkal:
a hallgatók leszoktak a jegyzetelésről, egy téma kikutatásának lineáris filológiai
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módszeréről (ezzel együtt szinte eltűnt a tudománytörténet, egy téma történetének leírása), és értelemszerűen a médiából is eltűnőben a történetileg végigvezetett ismeretanyag (a korrekt tudományos ismeretterjesztő műfaj), a műfajok a
pillanatnyi érdekesség, hasznosság szerint szerveződnek (NatGeo).
A technikai kommunikáció gyorsítja a valóságtapasztalatot: növekszik
az élményepizódok időegységenkénti száma, de ezek nem integrálódnak (interiorizálódnak) a személyes tapasztalatba: „Mindannyian ismerjük a televízió
paradoxonát: a készülék előtt eltöltött este után általában rögtön elfelejtjük, amit
épp az előbb néztünk meg” (Safranski 2017: 117). A következmény: „A média gerjesztette ingerek felülkerekednek a pszichikai immunrendszeren, és fásultságot
vagy hisztériát okoznak” (Safranski 2017: 122).
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legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, pontosvesszőkkel elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a kulcsszavak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2 sorban tartalmazza a szerző tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző elérhetőségét (e-mail),
– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat és
(ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,
– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,
– idézőjelek: „”
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– kérjük, hogy hivatkozásaikat, könyvészetüket a Harvard hivatkozási mód
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– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,
– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.
Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső katalógusrendszere szerint hivatkozzunk.
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