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Bevezető

Ha valaki esetleg hajlamos volna elfelejteni, hogy idén is lesz 
Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál Kolozsváron, a szervezők december 
óta azon dolgoznak, hogy ne tehesse. Ahogy az eddigi években megszokhat-
tuk, fokozatosan „szivárogtatják ki” a fesztivállal kapcsolatos információkat 
saját honlapjukon és Facebook-oldalukon. 

Már decemberben értesülhettünk róla, hogy a fesztivál egyik szekcióját 
idén Stanley Kubrick munkásságának szentelik, és levetítik a rendező ösz-
szes filmjét különlegesen jó minőségű, egyenesen a Warner Bros stúdiókból 
érkező másolatokról. Az A Clockwork Orange (Gépnarancs) restaurált példá-
nyának gálavetítésére a rendező felesége, Christiane Kubrick is eljön. Saját 
hagyományaikhoz híven azt is bejelentették, hogy az idei életműdíjasok Ion 
Caramitru és Geraldine Chaplin lesznek. 

Kiderült, hogy a némafilmvetítések idén sem maradnak ki a program-
ból: többek között Ernst Lubitsch rendező 1919-es Die Puppe (A baba) című 
komédiáját vetítik élőzenei kísérettel. Emellett Romániában először vetítik 
Georges Méliès Le voyage dans la lune (Utazás a Holdba) című némafilmjé-
nek színes, restaurált változatát is – 110 évvel a film premierje után. Április 
22-én újabb információt publikáltak a honlapon: a fesztivál legújabb kísérő-
rendezvényeként évente tíz, a romániai filmiparban kevésbé ismert színész 
számára nyújtanak bemutatkozási lehetőséget Kolozsváron. 

A jól adagolt információkkal persze azt is elérik, hogy a TIFF-ről már 
a rendezvényt megelőző hónapokban rendszeresen lehessen olvasni a sajtó-
ban.  Nehéz olyan sajtóorgánumot vagy újságírót találni, aki ne foglalkozna 
szívesen a fesztivállal, amely az utóbbi néhány évben országosból nemzet-
közi jelentőségűvé nőtte ki magát – az erdélyi magyar és magyarországi film-
gyártásra pedig minden évben kiemelt figyelmet fordít. 

Fülöp Noémi,
újságíró, sajtóreferens (Kolozsvári Állami Magyar Színház)
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Transilvania Nemzetközi
Filmfesztivál: hálás téma

FÜLÖP NOÉMI

A Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál több szempontból is hálás 
téma az újságírók számára. A sajtósok hagyományos profizmusának kö-
szönhetően minden újdonságról részletes, jól megírt sajtóközlemény ér-
kezik, a fesztivál ideje alatt pedig naponta (vagy akár naponta többször 
is) sajtótájékoztatókat szerveznek, ahol az összes fontos meghívottal talál-
kozni lehet. Az akkreditált sajtósokat a rendezvény ideje alatt akár napi 
több e-mailben is tájékoztatják az érdekességekről, programváltozások-
ról. 

A mozivászontól a címlapig – A Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál 
nyolc éve az erdélyi magyar írott sajtó tükrében című, 2010-es államvizs-
ga dolgozatomban Tibori Szabó Zoltán és Jakab-Benke Nándor témaveze-

Rezumat (Festivalul Internaţional de Film Transilvania: o temă deosebit de populară)
Este greu de găsit vreo publicaţie sau vreun ziarist maghiar din Transilvania care să nu fi e 

interesat de abordarea subiectului TIFF, eveniment care a devenit în ultimii ani unul de importanţă 
internaţională, acordând o atenţie deosebită atât producţiei cinematografi a maghiare din România, 
cât şi celei din Ungaria. Tema mea de licenţă a analizat – sub îndrumarea profesorilor coordonatori 
Tibori Szabó Zoltán şi Jakab-Benke Nándor – ecoul festivalului în presă în perioada 2002–2009. 
Subiectul îmi este deosebit de drag căci am participat de mai multe ori ca ziarist acreditat la festival. 

Cuvinte cheie
TIFF, festival de fi lm, presă, ecou în presă, maghiar, Transilvania, jurnalist, reportaj

Abstract (Transylvania International Film Festival: a Grateful Topic)
It is diffi cult to fi nd a Hungarian press organization or a journalist in Transylvania, who wouldn’t 

like to write about the TIFF – the festival has grown in the past few years from national to international 
signifi cance and it pays special attention to the Hungarian fi lm production. In my bachelor thesis, 
with the guidance of Tibori Szabó Zoltán and Jakab-Benke Nándor supervisors, I analyzed the 
press coverage of the TIFF between 2002 and 2009. The theme is particularly important to me, 
because I reported about the festival more times as an accredited journalist.

Keywords
TIFF, fi lm festival, press, media coverage, Hungarian, journalist, report

Fülöp Noémi, újságíró, a KÁMSz sajtóreferense
fulop.noemi@huntheater.ro
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tők irányításával a TIFF sajtóvisszhangját vizsgáltam 2002 és 2009 között. 
A téma többek között azért áll különösen közel hozzám, mert többször is 
akkreditált sajtósként tudósítottam a fesztiválról. Az alábbiakban ennek az 
elemzésnek az eredményeit mutatom be.

Dióhéjban a feszitválról

Egy új rendezvénynek a közönség bizalma mellett a sajtó bizalmát is el 
kell nyernie – és fokozottan így van ez, ha többségi rendezvényről és kisebb-
ségi sajtóról (illetve fordítva) van szó. Bár a kolozsvári Transilvania Nemzet-
közi Filmfesztivál rangját két, a magyar közönség számára sem ismeretlen 
filmes szakember: Tudor Giurgiu rendező, producer és Mihai Chirilov film-
kritikus neve fémjelezte, a siker mégsem volt első perctől borítékolt. A szer-
vezők éppen ezért több sajtótájékoztatóval vezették be a 2002-es első feszti-
vált, amelyre a magyar sajtó képviselőit is meghívták.

A 2009-es, nyol-
cadik fesztiválon már 
szinte minden nap-
ra esett egy sajtótá-
jékoztató és legalább 
egy közlemény. Az 
akkreditációkkal vi-
szont nem bánnak bő-
kezűen (egy médiaor-
gánumtól két személy 
kaphat akkreditációt 
a fesztiválra, ez alól 
csak a médiapart-
nerek kivételek). Ez 
utóbbi érthető is an-
nak tudatában, hogy 
a rendezvényen rend-
szeresek a mozik be-

járata előtt kígyózó sorok. Az utóbbi években a kolozsvári Vitrina reklám-
ügynökséget bízták meg a sajtóval kapcsolatos egyes szervezési kérdésekkel, 
például a médiapartnerségek egyeztetésével. Azonban a sajtóval való kap-
csolattartás továbbra is szinte teljes egészében a szervezők dolga (a rendez-
vény sajtófelelőse Oana Răsuceanu).  

Az egyhetesről tíz naposra bővült fesztivál igazgatója a kezdetektől fog-
va Tudor Giurgiu, művészeti vezetője Mihai Chirilov, időpontja pedig má-
jus végére−június elejére esik. A rendezvényen elsősorban nagyjátékfilme-
ket vetítenek, amelyek közül a versenyprogramba első vagy második filmes 
rendezők munkái kerülnek be. Emellett azonban dokumentumfilmek, rö-
vidfilmek, némafilmek vetítése is színesíti a fesztivált. A zsűrit nemzetkö-
zi és romániai filmes szakemberek alkotják, a vetítéseken gyakran a filmek 
rendezői, színészei is jelen vannak. 

Lukács Róbert TIFF-fotója 
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A fesztiválra a 
kezdetektől fogva 
minden évben meg-
hívnak legalább egy 
nemzetközi és jó né-
hány romániai sztárt 
is. A díjak listája év-
ről évre bővül – első 
perctől létezett pél-
dául a közönségdíj, 
amelyet a nézők sza-
vazatai alapján ítél-
nek oda. Ugyanígy 
egyre gazdagabb a 
fesztivál programja 
is – a filmvetítéseken 
kívül beszélgetések, 
koncertek, kiállítások, 
workshopok tartoznak a rendezvényhez.

A fesztivál fontosságát ugyanakkor nem csupán a meghívottak száma 
vagy a program gazdagsága adja. Hiszen a szervezők nem Bukarestet, hanem 
az egyik legfontosabb erdélyi várost – és a legnagyobb erdélyi kulturális köz-
pontot – választották a rendezvény helyszínéül, egyszerre előnyt szerezve és 
kockázatot is vállalva ezzel. Előnyt jelent az, hogy Kolozsváron – és  egész 
Erdélyben – egyelőre nincs a TIFF-hez hasonló méretű, nemzetközi filmes 
rendezvény, így a fesztivál a város lakossága (és az itt tanuló egyetemisták) 
osztatlan figyelmét élvezheti. 

Kockázatot jelent azonban, hogy a fesztivál potenciális támogatói – le-
gyen szó az illetékes állami döntéshozókról vagy az országos és multinaci-
onális cégekről – javarészt Bukarestben székelnek. Így a szervezőknek fo-
kozottabb erőfeszítéseket kell tenniük a támogatások megszerzéséért, mint 
ha egy olyan rendezvényről volna szó, amely úgymond a lehetséges támo-
gatók szeme előtt, Bukarestben zajlik. Kolozsvár és Erdély viszont vitatha-
tatlanul csak nyer a filmfesztivál jelenlétéből: a közönség elsősorban a más-
hol nehezen elérhető és értékes filmek áradatával, illetve a különleges meg-
hívottak sorával, a város és az egész régió pedig a TIFF jelentette gazdasá-
gi lehetőségekkel.

Mit is írnak róla?

Kutatásom tárgyául öt olyan erdélyi magyar írott sajtóorgánumot válasz-
tottam, amelyeket relevánsnak ítéltem a fesztivál szempontjából. Nem ma-
radhatott ki a Szabadság, mint Kolozsvár egyetlen magyar nyelvű napilapja, 
a Krónika, mint egész Erdélyt lefedő, de kolozsvári szerkesztőségű magyar 
napilap, az Új Magyar Szó, amely ugyan bukaresti székhelyű, de rendelke-
zik kolozsvári tudósítóval, a Transindex, mint a legnagyobb erdélyi magyar 
portál (szintén kolozsvári szerkesztőséggel), illetve a Filmtett, amely éve-

Lukács Róbert TIFF-fotója 
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ken át Erdély egyetlen 
filmes szakfolyóira-
ta volt, jelenleg pedig 
portálként működik. 

A kutatás során 
évekre felbontva vet-
tem sorra a vizsgált 
sajtóorgánumok va-
lamennyi, a témá-
val kapcsolatos írá-
sát, azokra a tudósí-
tásokra koncentrál-
va, amelyek a feszti-
vál ideje alatt jelentek 
meg, a többi írást (elő-
zetes cikkeket, illetve 
rövidhíreket) csupán 
érintőlegesen vizsgál-

va – az említett vagy idézett írások listája a dolgozat függelékében találha-
tó. Különös figyelmet szenteltem a cikkekbe foglalt szubjektív vélemények-
nek, megfigyeléseknek, ebből próbálva körvonalazni az illető sajtóorgánum 
álláspontját a rendezvénnyel kapcsolatban. 

Újságírói szemszögből a TIFF legnagyobb erénye egyben a legnagyobb 
hátránya is: a rendezvény nyolc év alatt annyira terebélyesedett, hogy min-
denhová eljutni lehetetlen, de még az is nehéz feladat, hogy legalább a fon-
tosabb sajtótájékoztatók, vetítések, kísérőrendezvények közül ne maradjon 
le egyik sem egy újság lapjairól. A szerkesztőknek és tudósítóknak minden-
képpen szelektálniuk kell, hiszen még a Transindex több mint kéttucatnyi 
cikke és szinte teljes szerkesztősége sem volt elég arra, hogy a fesztivál min-
den eseményéről beszámoljon. A napilapok ilyen szempontból sokkal nehe-
zebb helyzetben vannak, hiszen az oldalak befogadóképessége és száma kor-
látozza a TIFF-ről szóló cikkek mennyiségét és hosszát. Nem is beszélve ar-
ról, hogy a fesztiválnak, mint témának a többi, ugyanabban az időszakban 
történő eseménnyel is „meg kell mérkőznie” egy-egy szerkesztőségi ülésen a 
rendelkezésre álló helyért.

 A vizsgált sajtóorgánumok szerkesztőségei egyetlen vonatkozásban ke-
zelték évről évre hasonlóan a rendezvényt: a megnyitóról és a díjkiosztó gá-
láról mindenhol külön anyag jelent meg. Ez alól egyedül a Filmtett volt ki-
vétel addig, amíg havilapként a többi újságtól teljesen eltérő helyzetben kel-
lett beszámolnia a rendezvényről. Az utolsó három évben minden vizsgált 
újság kiemelt témaként kezelte a Magyar Napot – magától értetődő okokból. 
Ezen túl viszont az öt sajtóorgánum öt különböző szemszögből számolt be 
a fesztiválról. Ez a szemszög pedig évről évre változott – talán a Szabadság 
az egyetlen, amely esetében lehet állandósult megközelítési módról beszél-
ni. Ám elhamarkodott volna levonni azt a következtetést, hogy a többi saj-
tóorgánum  egyszerűen nem tudott megállapodni egyféle témakezelésben.

Lukács Róbert TIFF-fotója 
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A megközelítési módot ugyanis nagymértékben befolyásolta a szerkesz-
tőség összetételének, főleg a kultúra rovatért felelős újságíró személyének 
változása, és a Szabadság az egyetlen a vizsgált sajtóorgánumok közül, ahol 
négy évig (2004 óta) rendszeresen Köllő Katalin tudósított a fesztiválról. Bár 
a Filmtett és a Transindex esetében is jó néhány visszatérő név akad a TIFF-
ről szóló cikkek szerzői sorában, ezek közül egyetlen személy sem „sajátítot-
ta ki” a témát annyira, hogy egyéni megközelítési módja felfedezhető legyen 
a cikkekben. A legtöbb változás a Krónika és az Új Magyar Szó szerkesztősé-
gében történt, ahol szinte évről évre más újságíró írt a rendezvényről. Per-
sze, a gyakori cserének megvannak a maga előnyei – főként annak lehetősé-
ge, hogy az újságíró, aki először ír a rendezvényről, friss szemmel közelíti 
meg azt (példa erre Rostás-Péter Emese 2006-os cikksorozata a Krónikában). 

Figyelembe kell venni azt is, hogy a sajtóorgánumok többsége együtt 
nőtt, fejlődött a fesztivállal: a Krónika és a Transindex 2002-ben (a TIFF in-
dulásakor) három éves volt, a Filmtett pedig két éve jelent meg. Főleg a napi-
lapokban érhető tetten az első évek gyerekbetegségeinek fokozatos levetkő-
zése: eltűntek a TIFF-es közhelyek (a leggyakoribb a Kolozsvár, a filmes fő-
város volt), megszűnt a kísérletezés a fesztivál nevének különböző magya-
rításaival (Transzszilvánia vagy Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivál). Míg az 
első egy-két évben gyakoriak voltak a felsorolásszerű cikkek annak köszön-
hetően, hogy a szerző 
megpróbálta a fesz-
tivál összes esemé-
nyét egyetlen írás-
ba belezsúfolni, ké-
sőbb ez legfeljebb az 
előzetesekben fordult 
elő. A díjkiosztó gála 
esetében az első egy-
két év után az ösz-
szes sajtóorgánum a 
főbb díjazottak emlí-
tésére, vagy a nyerte-
sek különálló keret-
ben történő felsorolá-
sára szorítkozott ahe-
lyett, hogy a cikk szö-
vegében listázta volna 
a jutalmazott filmeket 
és filmkészítőket.

A Szabadság TIFF-ről szóló cikkeire a mérsékelt távolságtartás, kevés 
hangulati elem, de annál több információ és idézet jellemző. Bár általában 
teljesen objektíven számoltak be a rendezvényről, a napilap tudósítói itt-ott 
elejtettek egy-egy személyesebb hangvételű mondatot is, amelyek főleg a 
fesztivál szervezési kérdéseire vonatkoztak. A hosszabb beszámolók bővel-
kedtek idézetekben, amelyeket a szerzők úgy válogattak ki, hogy minél több 
szórakoztató vagy esetenként elgondolkodtató pillanatot próbáljanak visz-

Lukács Róbert TIFF-fotója 
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szaadni az illető eseményről, legyen az a díjkiosz-
tó gála vagy egy sajtótájékoztató. A filmekről ál-
talában pár mondat erejéig számoltak be, akár a 
más témájú anyagokban, akár külön összeállítás-
ban. A napilap nyolc év alatt egyetlen interjút sem 
közölt a fesztivál ideje alatt, és a sajtótájékoztatón 
elhangzott kérdéseket leszámítva, egyedül Laka-
tos Róbert rendezőt szólaltatták meg külön a Sza-
badság újságírói. 

A meghívottak és bemutatók közül való válogatásban elsődleges szem-
pont volt a magyar, ezen belül az erdélyi magyar filmek és készítőik bemu-
tatása, de foglalkoztak a rendezvény éppen aktuális sztármeghívottjával is. 
Ugyanakkor a vizsgált sajtótermékek közül a Szabadság szentelte a legna-
gyobb figyelmet a szintén minden évben jelenlévő, idősebb román filmes hí-
rességeknek.

A Krónika még a Szabadságnál is távolságtartóbb, objektívebb hang-
nemben közelített a rendezvényhez – egyedül Papp Attila Zsolt glosszája 
tartalmazott személyes véleményt a fesztiválról. A tudósításokban nem iga-
zán sikerült jellemző szemszöget felfedeznem, évről évre változott a cikkek 
mennyisége és hosszúsága is. Időnként a Szempont mellékletben hosszabb 
filmkritikákkal tértek vissza a rendezvényre annak lejárta után, amelyek 
mélysége és hangvétele leginkább a Filmtett szerzőinek kritikáihoz hason-
lítható (nem véletlenül, hiszen például Papp Attila Zsolt vagy Szántai János 
mindkét lapnak írt a TIFF-en vetített filmekről). 

A Transindexen 2002 óta évről évre nőtt a fesztiválról megjelenő cik-
kek száma, míg a 2009-es médiapartnerség nyomán tíz napig (szinte egye-
dül) a TIFF vált a portál főszereplőjévé. A Transindex újságírói az első évek-
től kezdve az online sajtóra általában jellemző könnyedebb, személyesebb 
megközelítésben írtak a fesztiválról. A rövid filmismertetők 2003-tól a kí-
nálat részévé váltak, időnként egy-egy filmről hosszabb kritikát is közöltek. 
Gyakran akár teljes cikket is szenteltek a fesztivál olyan eseményeinek, ame-
lyek másutt legfeljebb néhány mondatos említést kaptak – ez persze nagy-
mértékben annak is köszönhető, hogy a megjelent írások mennyiségét nem 
korlátozta az oldalszám. 

Ugyancsak a médium jellegéből fakadóan a Transindex közölte a leg-
több fotót a fesztiválról, ezek főként az utolsó három évben kaptak a szöveg-
gel egyenértékű, vagy akár annál is nagyobb szerepet egy-egy cikken belül, 
2009-től pedig a videók is a beszámolók szerves részévé váltak. A portálon 
jelent meg a legtöbb interjú a fesztiválok kulcsszereplőivel, a vizsgált sajtóor-
gánumok közül egyedül a Transindex készített többször is interjút a főszer-
vezőkkel (Tudor Giurgiuval és Mihai Chirilovval).

A Filmtett szakfolyóiratként első perctől kezdve a filmkritikákra össz-
pontosított, és több éven keresztül (2004−2007 között) csak egy-egy monda-
tot szentelt a fesztiválnak, mint eseménynek. Pedig a néhány írásból, ahol 
többről is szó esett, mint a vetített filmekről, kiderült: a havilap szerzői 
olyan összefüggéseket vettek észre a fesztiválon, amelyek nem tűnhetnek (és 
nem is tűntek) fel másnak, mint egy filmes szakértőnek. Bár 2008-tól a folyó-

A Filmtett szakfolyóirat-
ként első perctől kezdve a 
fi lmkritikákra összpontosí-
tott, és több éven keresz-
tül (2004−2007 között) csak 
egy-egy mondatot szentel-
tek a fesztiválnak mint ese-
ménynek.
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irat portállá alakult, és ezáltal a közölhető írások száma elméletben végte-
lenné vált, a megközelítési mód továbbra sem változott. A filmkritikák szá-
ma és hosszúsága ugyanakkor többszörösére nőtt, a számos szerző pedig kü-
lönböző nézőpontokból közelített a vetített alkotásokhoz.

Az Új Magyar Szóban elsőként 2006-ban jelent meg átfogó, változatos 
cikksorozat a fesztiválról: a kínálatban akadt objektívebb és szubjektívebb 
beszámoló, interjú és filmismertető is. Azonban a szerző, Bartha Réka egy 
évvel később már nem írt a napilapnak, amely attól kezdve felületesebben, 
egyes eseményeket, sajtótájékoztatókat kiragadva foglalkozott a fesztivállal. 
Ezek szerzője évről évre változott, így nem is lehet egységes témakezelés-
ről beszélni az Új Magyar Szó esetében. Egyedi színfoltot jelentettek Farkas 
István évről évre visszatérő elemzései a TIFF (évente változó) arculatáról, 
ugyanakkor egyedül ez a napilap számolt be bővebben, helyszíni tudósítá-
sokban a TIFF nagyszebeni, illetve bukaresti vetítéseiről.

A Transindexet kivéve, amely 2002-ben csak egy előzetest közölt a fesz-
tiválról, valamennyi vizsgált sajtóorgánum első perctől kezdve felismerte a 
rendezvény jelentőségét, attól függetlenül, hogy a szervezők csupán 2006-tól 
szervezték meg a Magyar Napot. Bár a filmes főváros szókapcsolatot annyi-
ra elkoptatták, hogy lassan szégyen sajtóban leírni, jelentése ettől függetle-
nül érvényes. Több újság több újságírója is megfogalmazta az évek során: a 
nemzetközi filmfesztivál nemcsak a mozirajongók és a filmkészítők, de még 
csak nem is az egész város, hanem a teljes régió számára kiemelkedő jelentő-
ségű. A szervezők pedig egyáltalán nem tűnnek belefáradni a feladatba, ha-
nem évről évre újabb ötletekkel, eseményekkel frissítik fel, bővítik a feszti-
vált, és bár a főszervezők Bukarestben élnek, az évek során nem felejtettek 
el arra is gondolni, hogyan járulhat hozzá a rendezvény Kolozsvár fejlődésé-
hez. Erre a legaktuálisabb bizonyíték Tudor Giurgiu kijelentése, aki szerint 
a TIFF lehet a Kolozsvár – Európa Kulturális Fővárosa (egyelőre csak távoli 
tervként létező) program egyik pillére.

Források:

A Szabadság, a Krónika, az Új Magyar Szó napilapok, a Transindex por-
tál, illetve a Filmtett portál és folyóirat 2002. és 2009. közötti számai, a TIFF 
ideje alatt (május–június).
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Cinema in Search for Artistic 
Innovation. Forms and 
Strategies of Moving Image 
before and in the
‘Post-media Age’

GYENGE ZSOLT

As I understand the situation, the major challenge for the cinema 
in the so called “post-media age” is the problem of innovation. The most 
important issue filmmakers, artists, producers and managers of the film 
industry are facing these days is to find a way (or more) to renew cinema 

Rezumat (Cinematografi a în căutarea inovaţiei artistice – formele şi strategiile fi lmului înainte şi în era post-me-

dia) Naraţiune interactivă? Autoreferenţialitate tehnică? Contextualizare? Studiul prezintă posibilităţile de inovaţie ar-

tistică în cadrul fenomenului pe care de obicei îl numim arthouse cinema. În zilele noastre ne confruntăm cu problema 

găsirii unui mod pentru a înnoi arta cinematografi că, astfel încât aceasta să nu îşi piardă caracterul specifi c, respectiv 

fără să se dizolve în alte forme de artă. Studiul conţine un cadru teoretic care tratează doar o parte a fenomenului 

de înnoire, denumită inovaţie artistică conceptuală. La început sunt prezentate cele trei forme ale imaginii cinemato-

grafi ce luate în considerare: cinematograful de fi cţiune, fi lmul experimental şi video art. După acesta sunt discutate 

trei concepte – naraţiune, autoreferenţialitate tehnică şi context –,  care sunt propice pentru analiza caracteristicilor 

principale ale acestor trei forme. Studiul concluzionează - folosind exemple canonice – că unele din aceste trăsături 

pot servi ca punct de plecare pentru reînnoirea artistică a cinematografului, care pare a fi  necesară pentru a exista ca 

şi formă inovativă de artă în era post-mass-media.  Cuvinte cheie fi lm de fi cţiune, fi lm experimental, video art, fi lm 

artistic, naraţiune, autoreferenţialitate, context, limbaj, înnoire

Kivonat (A fi lm művészi-innovációs útjai – A mozgókép formái és stratégiái a „poszt-média” korban és azt meg-

előzően) Interaktív narráció? Technikai önrefl exió? Kontextualizáció? Az írás a művészfi lm innovációs lehetősége-

it vizsgálja. Napjainkban a legfontosabb kérdés azoknak a lehetőségeknek a felismerése, amelyek megújítják a fi lm 

kifejezésmódját anélkül, hogy az elvesztené egyediségét és beleolvadna a média és a művészetek egyéb ágaiba. A 

tanulmány egy elméleti keretetet mutat be, amely a megújulási jelenségnek egy részére vonatkozik: ezt konceptuális 

művészi innovációnak nevezem. Előbb bemutatom a mozgókép három tárgyalt formáját: a fi kciós fi lmet, a kísérleti fi l-

met és a videoartot. Ezután három fogalmat tárgyalok: a narráció, az önrefl exió és a kontextus fogalmát, és arról érve-

lek – kanonikus példákat bemutatva –, hogyan szolgálhatnak ezek inspirációul a fi lm formanyelvének megújulásához, 

amely szükségesnek tűnik ahhoz, hogy innovatív művészeti ágként fennmaradhasson a posztmédia korban. Kulcs-

szavak: fi kciós fi lm, kísérleti fi lm, videoart, művészfi lm, narráció, önrefl exió, kontextus, formanyelv, megújulás

drd. Gyenge Zsolt, filmkritikus, a budapesti Moholy-Nagy László 
Művészeti és Design Egyetem tanársegédje
zsengezsolt@yahoo.com
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in such manner that it doesn’t lose its specificity, 
that it doesn’t simply dissolve among the other 
forms of media and art. This innovation regards 
in fact the whole process of filmmaking from 
its conception until its distribution, from its 
visual possibilities until the redesigning of its 
presentation apparatus or interface. In this paper 
I would like to present a theoretical framework 
which deals with only a part of this work on 
renewal, a part which I would call conceptual 
artistic innovation.

I would like to shortly elaborate on this term. I call it “artistic 
innovation”, because the remarks and suggestions made later on – if they 
would prove interesting sometimes in the future – would be applicable (if 
at all) only to what we usually call art cinema or auteur cinema. The term 
seems adequate also because the ideas elaborated later will not refer to the 
business or production model of film. The other adjective (conceptual) was 
attached to the term because I think that some kind of work of innovation 
should be started with a basic rethinking of the whole signifying system of 
cinema with regard to other forms of the art of moving image. Practices and 
approaches which are outside of the frame of “mainstream” or “popular art 
cinema” (in this discussion I understand by this term all fictional feature 
film production destined for standard distribution in movie theatre) should 
be taken into consideration. This is why on the following pages I will 
present some “different” forms of moving image, where I’ve found a few 
“conceptual” ideas that might be useful for art cinema. 

For this purpose at the beginning − after the short enumeration of the 
three types of moving image to be discussed in the paper − I will present 
three basic concepts (or notions) that seem to me most useful in all analysis 
dealing with these film forms. These notions can also be used for the 
theoretical differentiation of the different forms of moving image and for 
the identification of actual works as belonging to one or the other category. 
After that I will analyze some moving image examples (experimental or 
feature films, artist videos) which in my opinion present approaches that 
are completely ignored by cinema, but which could prove a good starting 
point for the work of innovation I’ve mentioned before. Finally based on this 
I will try to draw some conclusions on the possible sources of inspiration for 
the renewal of art or auteur cinema.

At the beginning I will present a certain categorization of the different 
forms of moving image, a structure if you want, which is of course very 
authoritative and I agree, sometimes simplifying, but seems to serve the 
purposes of this paper. The purpose of this taxonomy is to put – as A. L. 
Rees does it in his famous A History of Experimental film and Video – the 
film avant-garde into two contexts: “the cinema and moving image culture 
on the one hand, and modern art with its post-modern coda or extension 
on the other”(Rees 1999, vi). It is very important to note that the categories 

Practices and approaches 
which are outside of the 
frame of “mainstream” 
or “popular art cinema” 
(in this discussion I 
understand by this term 
all fi ctional feature fi lm 
production destined for 
standard distribution in 
movie theatre) should be 
taken into consideration.
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to be presented below are not meant to cover all forms of moving image. 
By presenting these types of films I will just try to show the borders of 
the discussion. I will talk mainly about those films which were made with 
artistic intention or for the purpose of entertainment; this is why neither 
documentaries or television reports nor music videos and  advertising 
materials are not included.

The three main forms of moving image to be discussed are cinema, 
experimental film and video art. Cinema is the biggest category of the three, 
and is in fact used to differentiate a big part of the productions from the 
two other forms. By (fictional) cinema, as I mentioned earlier, I understand 
all fictional feature film production destined for standard distribution in 
movie theater. Films belonging to this category are characterized especially 
by a collaborative approach and by their place within a well organized 
film industry which directs the film’s development from production to 
distribution. It is also very important to note that films of popular cinema in 
most of the cases present an intensive emphasis on narration, even if often 
we are dealing with the deconstruction of traditional narrative structures.

Experimental film is a category − or a major genre, as Edward S. Small 
calls it (Small 1994) − that is differentiated by several characteristics from 
popular cinema. The most important distinction to be mentioned here is the 
refusal of narrative in such a way that this gesture almost becomes a defining 
principle of the category (Small 1994, 21, 37−38). The strong emphasis of a 
special kind of self-referentiality is also often mentioned as a differentiator 
from popular cinema, I will elaborate on this in the next section.

The third category to be discussed in this paper is video art which is 
sometimes understood as the result of a mainly technical development. Here 
I would like to emphasize other − more important − characteristics of video 
art, among which its exhibition in galleries and museums seems to be the 
most important one. The altered projection space (compared to a film theatre) 
is one of the key features that differentiates video art from other forms of 
film and it is also a very good example of the innovation I call interface (re)
design which will be analysed in detail later. It is also very important to 
note that while experimental film is in relation especially with filmmaking 
in general, video art comes from the world of contemporary fine art. This is 
true even if we take into consideration the avant-garde films of the twenties, 
when artists like Duchamp, Man Ray or Moholy-Nagy have experimented 
with moving images. As I see it, video art − even if it is often discussed 
together with experimental films − can be clearly distinguished from the 
films belonging to the first two categories.

Many sources consider the last two categories 
as one, naming them avant-garde or underground 
filmmaking. Though I consider that several major 
differences can be found, they can be identified 
based on their opposition to cinema’s expressive 
traditions and modes of production. “The avant-
garde – says Rees – rejects and critiques both 
the mainstream entertainment cinema and the 

Experimental fi lm is a 
category − or a major 
genre, as Edward S. Small 
calls it (Small 1994) − that 
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audience responses which flow from it. It has 
sought ‘ways of seeing’ outside the conventions 
of cinema’s dominant tradition in the drama film 
and its industrial mode of production.” (Rees 
1999, 1) 

In order to be able to grasp the differences 
and similarities of these three forms of moving image I would like to suggest 
three concepts which − in my opinion − might help in their definition and 
understanding. All three of these notions may be attached primarily to one 
of the three forms presented above, and they seem capable of explaining 
and describing the main features of the three categories, may help in the 
analysis of actual (art)works and finally may become useful in the search of 
the possibilities of artistic innovation in the post-media age.

The relationship with narrative is probably the key factor in all three 
forms, so its analysis can’t be excluded from here. Cinema − as defined 
above and which will get the least attention in this paper − is in fact 
unimaginable without a certain relation towards narrative. This statement 
is also underlined by András Bálint Kovács’s analysis, who made the very 
interesting remark in his book Metropolis, Párizs that only two artistic 
streams were able to have an important influence on cinema, expressionism 
and surrealism. According to him this was possible because both were able 
to integrate narrative − even if sometimes in a very distorted way (Kovács 
1992, 21). In fact the works categorized as cinema in this paper are mainly 
narrative films.

Narrative is also very important for experimental film but contrary 
to cinema it is so by its negation: film scholars analyzing experimental 
production consider anarrativity as one of its most important defining 
characteristics. Experimental (or avant-garde1) films don’t criticize or 
deconstruct traditional narrative structures (as art cinema does): they don’t 
even deal with the issue. There is almost no experimental film where one 
can find any trace of narrative structure.

Narrative composition is often used by video art, but its linearity is 
mostly deconstructed. Mainly this is caused by its special presentation 
space, the gallery, where the viewer can enter the projection at any moment, 
so the order of the events must not be essential to the understanding of the 
work. The “story” must be understandable even if someone watches it from 
the middle and most importantly the ending must be constructed in a way 
that the viewer stays intrigued to see the beginning even if he or she has 
started the viewing later. 

If we said that narration is completely out of the sight of experimental 
film, there is another issue which is in its centre. Experimental works very 
often concentrate on the analysis of their own construction, production or 
the research of new technical developments incorporated in the film. This 
can be called technical self-referentiality, as many of these productions 
are in fact focusing on the expressive possibilities and meaning generating 
functions of the new forms being developed − the name experimental 

Cinema − as defi ned above 
and which will get the least 
attention in this paper − 
is in fact unimaginable 
without a certain relation 
towards narrative. 
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films describes exactly these experiments with the media itself. In fact 
the description of the technical features of many of these works takes up 
the biggest part of its analysis. Edward S. Small analyzes in detail this 
self-referentiality which he considers such an important characteristic of 
experimental films, that he thinks that these film are not only artworks, but 
function also as a direct theory. This theory of experimental films is direct 
− according to Small − because this kind of theoretical analysis doesn’t 
need verbal communication for theoretical statements (Small 1994, 1−12).

The main reason of this ‘technical’ self-referentiality is the fact that 
experimental filmmakers work against the “vision machine” (Paul Virilio’s 
term – Virilio 1994) what is cinema. One of the main tasks of avant-garde 
filmmaking was to offer alternative ways of seeing to the visual spectacle 
which rests on illusionism, and experimental films are especially marked 
by a “doubt or mistrust of apparent continuity”. The spectacle of the illusion 
is broken by “a clash between the cinema apparatus and the moment of 
viewing” due to the fact that avant-garde filmmakers experimented with the 
extremes of film craft and technique (Rees 1999, 5−6).

This approach towards filmic expression is mostly absent both from 
cinema and video art. This is not to say that art cinema doesn’t use self-
referential gestures, but its inspection is directed especially towards the 
display, the exposition of the image-making apparatus. Feature films − 
if self-referentiality has its place – only try to make us conscious − by a 
brechtian gesture − of the fact that we are watching a constructed (filmic) 
narrative and not reality itself. On the other hand video artists consider 
themselves more part of the contemporary artworld than that of film, so 
they don’t really work on the expressive possibilities of film, or if they do, it 
is not the main focus of the work. They think of moving image as being part 
of a larger “structure”, where often the film is only a part of the “message”. 
And with this we have arrived to the third notion to be presented.

The attitude towards context and contextualization is probably the 
most important point of differentiation between film/cinema and video art. 
In this paper when I mention the role of the context, I mean the integration 
of the “physical outer world” of the work of art (moving image) into the 
signification and interpretation process, the acceptance of “side-effects” 
caused by the parallel presence of other elements. The cinematic apparatus 
(the film theater) by its construction tries to exclude everything that comes 
from other sources than the artwork (the film) projected on the only visible 
surface in the room, the screen. In video art by 
contrast the artwork itself is only one part of the 
artistic “message”, it may be completed by the 
artist’s formal written statement, by the specific 
installation of the video or by different items, other 
artworks, etc. displayed in the exhibition space 
around the video. Holly Willis considers that the 
redesigning of the disposition of machines that 
project our imagination onto the world is in fact 
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the result of an “attention to the larger apparatuses 
of image culture” (Willis 2005, 76−77).

As this third concept of context and 
contextualization seems to be the one that offers 
the most possibilities towards the innovation 
I mentioned at the beginning and it has wide 
consequences on the functioning of a moving 
image, I would like to elaborate a little bit more on 
this issue. I think that simply the fact that a film 
is presented (from the start, by the intention of its 
author) in a film theater or a gallery (or in some 
transitory projection space between the two like 
a quasi-cinematic space constructed in a gallery) 

has huge consequences on its perception and understanding, There are 
several problems which should be analysed in the discussion of a moving 
image − I will try to mention very quickly a few of them.

The move from cinema to gallery is not a simple decision between two 
institutions. The main question is if the author of the moving image has 
elaborated the work with the projection situation in head or not; and if yes, 
in what measure did he or she use the possibilities offered by one or the other 
space. Often films presented in galleries are just shown in galleries due to 
institutional reasons, the artists often just reconstruct a cinematic space 
and they are not using the possibilities (contextualization, interactivity, etc.) 
offered by the situation. This is why I would rather use a scale on which 
one could place a work based on its apparatus-construction: is it closer to 
film theater or gallery? The definition of this position and its effect on the 
perception and interpretation of the work of art is an important part of every 
analysis.

The role and structure of the narrative should be mentioned here too, as 
the chosen projection space has a considerable effect on it. Even if a moving 
image intended for gallery presentation uses cinema-like installation, its 
narrative has to deal with the random arrival of audiences2. And with this 
we arrive to the problem of interactivity, as the arrival and departure of 
the viewer is already an action which determines the effect of the artwork. 
It seems clear to me, that interactivity in the case of a film is much more 
easily achieved in galleries/museums than in cinemas. It is also important 
to mention that interactivity has to be considered as opposed to (classic) 
narrative: the more interactive a film is, the more it loses predetermination 
which is one of the main characteristics of a story. (If I can decide what will 
happen to the main character, it becomes my own story, not a story I get to 
know.) Of course interactivity is very closely linked to the chosen apparatus, 
or more precisely the interface which allows the viewer an easy control of 
the alternatives. And with this idea we are back to the problem of apparatus 
design discussed a few paragraph before.

If we consider context in a more figurative sense we can conclude – as 
Rees does – that “the idea of experimental or avant-garde film itself derives 
more directly from the context of modern and post-modern art than from 
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the history of cinema”. This means that the innovation in expression and 
in technique we see in experimental film or video art is more related to an 
artistic practice which “has (…) taken over the traditional genres of art – 
rather than those of the cinema itself” (Rees 1999, 2).

On the following pages the issues and concepts presented above will be 
used in the short presentation and analysis of some works chosen for their 
practice which shows in a very convincing way some possibilities of artistic 
innovation.

The first short film I would like to mention briefly is Man Ray’s famous 
Le Retour à la Raison (1923), which is important for this discussion only 
as an example of the early avant-garde cinema. The work of such artists 
as Man Ray, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Moholy-Nagy and others is 
neither cinema nor filmmaking: it is painting or graphic art with moving 
images. It is their artistic attitude what seems very important to me: they 
have tried to open up the boundaries of the art form they were using with 
the possibilities of a new media or new art which they have integrated in 
their own. In the following examples I will present other artists whose work 
might be an inspiration for art cinema in this regard.

The next example is a very strange feature film by director Marco 
Ferreri: Touche pas à la femme blanche (1974) [Fig. 1.]. If someone watches 

Marco Ferreri: Touche pas à la femme blanche (1974)
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the film without knowing anything about it, will see a funny parody of 
western films, which uses the costumes of the western and the set of a mo-
dern European city, probably Paris. There are two issues to be discussed 
regarding this film. The first is related to the extreme theatricality of all the 
scenes and of the actors: this is pushed to such extremes by Ferreri that the 
film can’t even be understood through the notions of theatre – we are forced 
to think about it with the notions of performance art. Almost all the scenes 
of the film can be considered as happenings, which are only loosely related 
to each other and they don’t really help us construct a coherent narrative.

The second issue is probably even more interesting, as we are forced to 
invite the interpretation practices usually used for concept art. In this film 
Ferreri in fact presents the destruction of the traditional Parisian market 
for the construction of a huge commercial center, but he uses as a metaphor 
the destiny of the Indians who were chased away from their lands when 
the railroad arrived. What is interesting here is the fact that this paral-
lel is not explained at all in the film. Those who don’t know Paris and its 
recent history will just see that an ironically presented story about Indians 
and 19th century American soldiers is placed in a huge construction site 
of a modern city. In order to be able to fully understand this film we need 
information coming outside of the screen − which means that some kind of 
contextualization takes place here. Touche pas à la femme blanche is one of 
the very rare moments when characteristics of fine art (especially video and 
concept-art) are integrated in a feature film. Another good example would 
be L’éden et après (1970) by Alain Robbe-Grillet.

Michael Snow’s Wavelength (1967) [Fig. 2.] is a classic, canonical 
experimental film, presented and cited many times. I thought useful 
to invoke it in this context because it is one of the best examples of that 
technical self-referentiality I’ve talked about before. The film, which is in 
fact the illusion of one very long (45 minutes) shot, presents a long zoom 
showing a huge apartment. The camera narrows its focus until it reaches a 
small photograph on the other side of the room, and almost nothing happens 
during this process. What is important for me here is that the film can’t be 
understood without the detailed, technically precise description of the long 
zoom and of the very special soundtrack − all interpretation of the film has 
to start from this. For the film of the post-media age, where new technical 
features of recording, projection and distribution are to be dealt with, it 
might be a good point of inspiration this kind of self-reflexivity, where the 
work of art puts in the centre the specificities of its own production. A good 
example for this approach can be found in Mike Figgis’s Timecode (2000), 
where beside the fact that the movie presents a story, all interpretation of the 
film should rely on the analysis of the split-screen effect and on the fact, that 
every part is one, almost 2 hour long shot. 

 If we jump several decades we find another artist dealing somehow 
with the same issue. Sharon Lockhart and her films presenting in a special 
way different rural labours institutionally belong to both experimental film 
and video art, but their construction is much closer to the former. Here we 
find again the illusion of one long shot, but − contrary to Wavelength − in 
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this case all marks of editing have been deleted. At the beginning of the 
most beautiful of her films, No (2003) [Fig. 3.], we see an empty field where 
the two protagonists – inhabitants of a small Japanese village – come in 
regularly from the two sides and bring in their hands a heap of hay. The 
film would be the simple documentation of their work if their movement 
wouldn’t be so “inefficient”: they don’t put the hay to the closest spot, instead 
they follow a certain, illogical choreography. Finally when the whole space 
shown on the screen is filled with heaps of hay, they start to dissipate it. 
In this way we finally understand the practical reason of the work, but the 
way they are doing it, has the characteristic of action-art, bearing something 
we usually see in performances and happenings. But it is very important 
to note that No is much more than the simple documentation of previously 
undertaken live performances or happenings − which we are used to. It is 
in fact a happening on film because it incorporates into the medium of the 
film some of the features of one of the main artistic streams of 20th century 
by adding abstract ritual characteristics to everyday activities.

A well-known experiment aiming interactivity is Lev Manovich’s pro-
ject called Soft Cinema (2002−2004) which had several installations in 
galleries, movie editions and DVDs. The main idea behind Soft Cinema3 
is the transfer of the editing process from the author towards the viewer. 

Michael Snow: Wavelength (1967)
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For this purpose Manovich created a huge video database where every shot 
has a set of descriptive keywords (tags) which form the basis of the editing 
performed by the software, The limited interactivity of the project comes 
in when the viewer is able to manipulate the editing algorithm of the soft-
ware to favour one or other type of keywords when choosing a shot. The 
multi-screen format of the film is also designed to emphasize interactivity: 
the viewer has to chose which image he/she watches. Though an interesting 
project, it hasn’t really solved the problem of narrative interactivity, as one 
can only intervene on the level of images shown paralelly with a fixed, 
voice-over narration.

The famous video artist Pipilotti Rist presented her first feature film 
at the Venice Film Festival in 2009 − in the same year when another 
video artist, Shirin Neshat was also present with her first feature. What 
is interesting in both approaches is the fact that coming from the world of 
galleries they tried to adapt their visual style to the narrative demands of 
feature films, and both of them had modest success in it (even if Neshat’s 
film is more recognized within the world of cinema).

What can be seen very well in Pepperminta (2009) [Fig. 4.] is the 
different use of the filmic image compared to what we are used to in art 
cinema. I would like just to point out two things. First we see such an 
excessive visual thinking, such an emphasis solely on image (freed from 

Sharon Lockhart: No (2003)
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narrative) which is almost unseen in feature films. Secondly this freedom 
from narrative constraints makes possible for Rist to get rid of the mimetic, 
representational role of the (filmic) image, which begins to live its own life. 
This is why she is so daring in the use of manipulation in post-production.

The examples presented above and chosen for their iconic character 
show some strategies of creating moving images which are mostly absent 
from the practice of what we call art film. The suggestions I will make in the 
next paragraphs are based on the assumption that cinema – and art cinema 
in it – finds itself in a kind of creative crisis (for the time being I exclude 
the financial issues from this discussion). Even the title of the conference 
suggests that filmmakers have to deal with a new situation created by the 
radical transformation of the media landscape. 

Many theoretical- and artworks have analyzed or presented the 
changes that occurred within film industry and production by the advent 
of digital technology. What I would like to retain from all the changes that 
affected shooting, postproduction and distribution is linked to the problem 
of interface. What really may differentiate the film of the post-media age (as 
the title of this conference calls it) is a certain blurring of media boundaries 
which is closely linked to the transformation of viewer into user. The quick 
expansion of the tools which made desktop editing and ‘garage’ filmmaking 
possible also altered seriously the aesthetics of the films (Willis 2005, 8). 
Multilayered images, frames within frames, split screens became more and 
more popular and abundant. However it seems, that after their frequent use 
and re-use in the end of the nineties and the first years of the new millenni-
um, this change in aesthetics wasn’t strong enough to change in substance 
the status and structure of the art of the film which still fights for his place 

Pipilotti Rist: Pepperminta (2009)
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in this ‘post-media age’. In an article published in 2001, Lev Manovich stated 
that if film wants to become really new media, the most important part of 
the work of a film director should be designing the interface the user needs 
to use the ‘film’ (Manovich 2001). I think that this issue hasn’t been solved 
since, so probably the main challenge in front of cinema today is still the 
(re)design of its interface.

Of course this idea of interface (re)design of cinema is not new; it 
just didn’t succeed – in my opinion – the way it did in the case of theatre 
for example. I would like to mention here only the concept of “expanded 
cinema” developed by Gene Youngblood in his book published in 1970 
where he encouraged the utopian cinematic practice that would expand 
consciousness through the creation of immersive, kineaesthetic/synaesthetic 
film-viewing environments. He presents here the notion of synaesthetic 
cinema, which should be “a major paradigm of cinematic language”. 
“Synaesthetic cinema – according to Youngblood – is an art of relations: the 
relations of the conceptual information and design information within the 
film itself graphically, and the relation between the film and viewer at that 
point where human perception (sensation and conceptualisation) brings 
them together” (Youngblood 1970, 82).

What I would like to add to the problem of interface (re)design is the 
idea of contextualization in the way it is seen in video art. But we have to be 
aware of the fact, that if one would like to use this kind of contextualization 
for art cinema, it means that we are talking about making cinema a site-
specific form of art. So the main question here is if it is conceivable to change 
completely the whole distribution system of cinema. The construction of 
specific, modified projection spaces would mean that films were shown 
only in a certain place and time like video art is. In my opinion this would 
be too radical a change which would destroy more than it would bring to 
the art of cinema. However certain practices which would bring in the 
signifying system of cinema elements that are outside of the screen should 
be taken into consideration. This solution might prove also useful for the 
financial results of the distribution as they would make the downloadable 
filmic experience incomplete, less rich than what one can get in the official 
presentation location (cinema). 

One of the reasons why film has lost its prominent place within visual 
arts is probably because cinema hasn’t really worked on the renewal of its 
formal aspects, its signifying possibilities since its creation. A good starting 
point for such reasoning could be the opening of the perspective towards 
other forms of art and especially of moving image. The example of the early 
avant-garde cinema, when representatives of fine art (Marcel Duchamp, 
Man Ray, Fernand Léger, Moholy-Nagy) in a moment when a radical shift 
was taking place within their form of art turned their attention towards 
another medium, and tried a certain kind of innovation, renewal through 
the integration of its artistic expressive possibilities.

So based on the practice of experimental film and video art (a very 
small part of which has been shown through some examples previously) I 
suggest to take into consideration the solutions used by the artists creating 
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these forms of moving image. Even if these practices are not applicable 
completely and directly to film, they might be starting points of a theoretical 
and practical thinking on the future expressive possibilities of art-cinema. 
In the following paragraphs I will only show the inspirational possibilities 
of different art forms as the more detailed elaboration would exceed the 
boundaries of this essay.

First I think that art cinema should try to incorporate something from 
the technical self-referentiality which is so characteristic for experimental 
film. A more evident emphasis on the form of expression, on the expressive 
possibilities, visual manipulation of the moving image might create a new, 
fresh artistic investigation for art cinema. I consider the films of the Iranian 
Abbas Kiarostami good examples of this kind of filmmaking.

The second issue I would like to discuss is more complicated, as in my 
view it incorporates some results of artistic innovation that took place in 
video art and in theatre. Video art’s main difference from other moving ima-
ge practices − as we have discussed previously − comes from its exhibition. 
As Holly Willis notes it, video art is marked by a “desire to explode the 
traditional apparatus of cinema, to spatialise it and disrupt typical modes of 
spectatorship and identification” (Willis 2005, 17). Taking the moving ima-
ge from film theatres into galleries and museums means a major redesign 
of the interface. In this new situation the main difference comes from the 
fact that the viewing time and the order of viewed scenes is not fixed: we 
start watching a film with its projection already going on when we arrive 
into the room. Beside this the installation built around the screen (and even 
the whole exhibition of which the video is part of) may emphasize certain 
aspects of the projected video or can even alter the meaning, interpretation 
of the artwork itself. A third aspect is related to the fact that video artists 
lack the professional filmmaking background provided to filmmakers of 
mainstream cinema, which makes them open to solutions unacceptable for 
a professional cinematographer or editor. This may result in what I’ve called 
before in the case of Pipilotti Rist freedom of visual expression.

The example of theatre seems also very important as all the theoretical 
and practical work that has been done in the 20th century by its great figures 
resulted in a complete renewal of the whole artistic form. The innovators 
of theatre starting with Brecht had completely changed what we think of 
theatre: they have managed to rethink the role of the actor, of the spectator 
and their relationship; they altered the functioning and meaning of the 
stage. In one word they have in fact completely redesigned the interface 
of theatre. It might be possible that film – in order to be able to exist as 
an innovating form of art in the post-media age – needs to do something 
similar. Of course it is also possible, that what might result of this will not 
resemble in any way to what we call now film or cinema.
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Mozgókép a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház gyermekdarab-
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A négyszögletű kerek erdő című darabok
fi lmhasználatáról

KASSAY RÉKA

Bevezető a film színházban való megjelenéséről

Színház és film a mozgókép történetének kezdete óta kölcsönhatásban 
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megszületésekor az ismert színházi eljárásokból táplálkozott. Mielőtt a sajá-
tos filmes elbeszélésmód kialakult volna,1 a fikciós mozgóképes alkotások2 
többnyire kamerával rögzített színdarabokra emlékeztettek: a cselekmény 
folyamatos időben játszódott, a képkivágás pedig egy mindent egy időben 
mutató totálkép3 volt, amelyet a kamera frontális beállításból filmezett, vé-
gig a helyszíntől azonos távolságra (ahogy a színházban a néző látja a dara-
bot). Ebből kifolyólag a filmes színészi játék is sokáig teátrális, gesztusokban 
és mimikában eltúlzott maradt. Mindehhez hozzájárult az a tény is, hogy a 
filmes vállalkozók, rendezők és szereplők gyakran színházi emberek voltak 
– pl. Georges Méliès, az első neves francia fikciósfilm-rendező színháztu-
lajdonos családból származott, de elég, ha a magyar némafilmgyártás egyik 
legnagyobb alakjára, Janovics Jenőre gondolunk, aki a Kolozsvári Magyar 
Színház igazgatójaként kezdett el a filmiparban tevékenykedni. 

Bár a „film a színházban” konstrukciót gyakran újszerű, modern eljá-
rásnak tekintjük, a mozgókép már a kezdetektől beférkőzött a színház kere-
tei közé, ugyanúgy hatással volt arra, mint a színház a filmre. Az első ma-
gyar film, A táncz például egy színházi előadás mozgóképes betétje volt, 
amelyet 1901-ben mutattak be az Urániában. Később is történtek kísérletek 
a két művészeti ág kombinációjára: Orson Welles,4 az amerikai film klasz-
szikus korszakának botrányhős rendezője szintén egy alternatív színházat 
vezetett (a The Mercury Theater-t), itt ő is rendezett olyan kisfilmet, amely 
színházi betétdarabként szerepelt egy előadásban, Too Much Johnson cím-
mel.5

Ami a filmnek a színházban való megjelenését illeti, formailag két ese-
tet különböztetnék meg. Egyrészt a film mint médium beágyazása a színpa-
di mű keretei közé: ilyenkor a mozgóképes részlet kerül levetítésre a darab-
nak valamely terében és időpontjában – a fent említett példák is ide tartoz-
nak. Ez alapjában véve nem változtatja meg a színház tér- és időszerkezetét, 
csak az összképen módosít. Másrészt a mozgóképes elbeszélésmód beférkő-
zése a színfalak közé, hatása a színházi narrációra. Lévén, hogy mióta a film 
kialakította saját formanyelvét, már nem a lineáris időben történő esemé-
nyeket láttatja egyetlen külső nézőpontból, hanem képes feldarabolni és sa-
játos módon megalkotni a tér-idő konstrukciót. A színházban hagyományo-
san sokkal gyakoribb az, hogy a cselekmény utolsó napjai, vagy órái játszód-
nak le, amelyek az események csúcspontját mutatják be. Az a tény viszont, 
hogy a modern színházban kitolódtak a tér- és időbeli korlátok, nagy való-
színűséggel a film hatásának is köszönhető.

A két művészeti ág között létrejött kölcsön- és visszahatást nagyon jól 
szemlélteti a Dogville példája. Lars von Trier dán rendező 2003-ban rendez-
te a Dogville című filmet, amely azért számított formabontónak, mert a valós 
helyszíneket, díszleteket szándékosan egy elvont színházi tér helyettesítet-
te, melyben a néző kizárólag a szereplők játéka alapján kellett hogy elképzel-
je a tárgyi környezetet. Ezt a mentális folyamatot megszoktuk a színházban, 
azonban a filmben az újdonság erejével hatott (a filmnek ugyanis éppen az 
az egyik jellegzetessége, hogy a színházzal ellentétben képes elvinni a né-
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zőt a valós helyszínre, nem kell szimbolikus eszközöket használnia a tenger, 
a hegyek, a városok megjelenítésére). Ebből a filmből rendezett színdarabot 
Anger Zsolt 2009-ben a budapesti Bárka Színházban, így az előadás egy, a 
színházi gyökerekből erősen inspirálódott film színházi adaptációja lett.6 

Mozgókép a Kolozsvári Állami Magyar Színházban

Kolozsváron valóban az utóbbi években kezdett hangsúlyosabb szere-
pet kapni a film a színházban. Az elmúlt néhány évadban folyamatosan egy-
re több darab él a mozgókép használatának lehetőségével, illetve két nagy-
sikerű előadás is készült ismert rendező híres filmjéből: a 2009−2010-es 
évadban mutatták be Ingmar Bergman Suttogások és sikolyok című filmjé-
nek színpadi adaptációját Andrei Şerban rendezésében, a 2011−2012-es évad 
egyik legjelentősebb előadása pedig a Thomas Vinterberg filmje alapján ké-
szült Születésnap (Robert Woodruff rendezése). Mindkettőről elmondható 
az, ami általában érvényes, ha filmből készítenek színházi adaptációt: a mű 
tér-ideje sokkal bonyolultabb annál, mint amit eleve színdarabnak írnak, 
ezért a színpadi előadás sajátos problémákat vet fel. A Suttogások és sikolyok 
keretes szerkezettel dolgozik, azonban nemcsak a kerettörténet (a filmforga-
tás próbái) és a konkrét történet elevenedik meg, hanem a szereplők múltból 
előtörő szubjektív élményei, emlékei, az ún. „flashback”-ek is – ebben érez-
hető a filmes hatás a darab szerkezetében. A rendező egy vetített részletet is 
felhasznál Bergman filmjéből, ez azonban nem képezi szerves részét a szín-
padi műnek, inkább mint utalás jelenik meg az előadás végén. Külön elem-
zést érdemelne azonban a Születésnap, amely elsőként kombinálja a mozgó-
képet, mint médiumot és a mozgókép térszerkesztési eljárásait oly módon, 
hogy a néző egyszerre érezheti magát a film és a színdarab nézőjének és sze-
replőjének. Azt, hogy a néző úgy lehessen részese a jelen idejű történések-
nek, hogy közben rálásson a fontos részletekre, a különböző helyiségekre, a 
„házimozis” operatőrök teszik lehetővé. Az ő jelenlétüket a helyzet is indo-
kolja (filmeznek a nagy családi eseményen), ugyanakkor az általuk biztosí-
tott kézi kamerás élő közvetítés remekül illeszkedik a forrásként szolgáló 
dogmafilm stílusához.7

Jelen írás témája azonban két olyan színdarab összehasonlítása a moz-
góképhasználat szempontjából, amely a nagyszínpadon rendezett előadás 
keretében egy vagy több vetített filmrészletet használ. Mindkettő gyerme-
keknek szól – ez talán szerepet játszik abban, hogy a figyelmet változatosabb 
formában próbálják megragadni, továbbá mindkettő irodalmi adaptáció.
A Varró Dániel verséből készült Túl a Maszat-hegyen című előadást (Presser 
Gábor zenéjével, Keresztes Attila rendezésében) 2006-ban mutatták be elő-
ször és még a 2009−2010-es évadban is játszották. Ezt követte a Lázár Ervin 
meséje alapján készült A négyszögletű kerek erdő, Albu István rendezésében. 
A két darab a felhasznált filmes részletek alapján több szempontból is össze-
függésbe hozható egymással. Ezért a következőkben ezek mozgóképhaszná-
latát vetem össze a filmnek a színdarabban betöltött szerepe szempontjából, 
különös tekintettel a színházi tér- és időszerkesztésre.
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A Túl a Maszat-hegyen mozgóképes részlete

A darab egyetlen filmes részletet tartalmaz: amikor Maszat Jankát el-
rabolják a szeplőtelenek, egy nagy vödröt húznak a fejére. Ezt a megszokott, 
nézői külső szemszögből látjuk totál beállításban (az elénk táruló kép a tel-
jes díszletet és benne az egészalakos szereplőket jeleníti meg – színházban 
ezt szoktuk meg, szinte el sem tudunk képzelni más beállítást). Azonban a 
következő pillanatban a színpad elsötétül és egy hatalmas vetített kép tá-
rul a szemünk elé, amelyen a megszemélyesített vödör arca látható hatalmas 
méretben. Miután kívülről láttuk a piros vödröt, a piros hátterű képről egy-
ből asszociálhatunk a vödör belsejére, a Bogdán Zsolt által előadott versiké-
ből pedig világosan kiderül, hogy egy magányos vödörről van szó, aki ez-
után párbeszédbe elegyedik a benne rabul ejtett Maszat Jankával. A két jele-
net egymásutánisága olyan váltásokat eredményez, amelyek kevésbé a szín-
házban, inkább a filmen használatosak. 

Beszélhetünk elsőként helyszínváltásról, ugyanis külső helyszínről 
belsőbe kerültünk egy mozgóképes háttér segítségével. Azonban, ami en-
nél érdekesebb, egy beállításváltás (plánváltás) és egy nézőpontváltás is tör-
ténik: a helyszínt kívülről mutató totálkép után egy arcközelit látunk (pre-
mier plánt), vagyis a néző és a színpadon megjelenített cselekménytér kö-
zötti távolság megváltozik, amint a filmben, amikor egyszerűen rávágnak 
egy szereplő arcképére és ezáltal a néző fizikailag közelebb kerül hozzá. 
Ráadásul nemcsak a távolság csökken le, hanem a második jelenetet telje-
sen más (mondhatni, ellentétes) nézőpontból látjuk, azt, amit előbb kívül-

 Túl a Maszat-hegyen: illusztratív fényjáték a díszletre vetítve
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ről láttunk, később belülről is megnézhetjük – ez olyan képi narrációs eljá-
rás, amelyet szintén a filmben tartunk természetesnek, a színházban újdon-
ságnak számít. Ugyanakkor a két egymást követő jelenet között nem telik 
el idő. Ez azért szokatlan, mert általában a jelenet – a színdarab alapegysé-
ge – térben és időben elhatárolt egység, itt azonban a cselekmény folyama-
tos, csak a tér és a látószög változik. Ezt a filmes szaknyelvben folyamatos 
vágásnak nevezik.

Mindez olyan módon valósul meg, hogy a mozgóképen látható szereplő 
(a Vödör) végig interakcióban van a valós szereplővel (Jankával), ezért a for-
manyelvi újdonságok nem hívják fel magukra öncélúan a figyelmet, tovább-
ra is a cselekményre figyelünk (ami egy gyermekdarab esetében különösen 
fontos). A film más szempontból is kibővíti a színdarab lehetőségeit: általa 
egy tárgy elevenedik meg, olyan szerepet kap, amit színészekkel nehezebb 
lenne eljátszani. Ezáltal a mese még határtalanabbá válik.

A négyszögletű kerek erdő mozgóképei

Ebben a darabban több mozgóképes részletet is láthatunk, ezeknek a 
tere (a vetítővászon) a darab teljes időtartama alatt részét képezi a díszlet-
nek (szemben az előző darabbal, amelyben a vászon az előtérben jelent meg 
egyetlen jelenet erejéig). Amikor éppen nincs vetítés, akkor a vászon színes 
fénnyel megvilágítva háttérként funkcionál. Néhányszor olyan képet vetíte-
nek rá, amely nem mozgóképes szempontból, inkább mint illusztráció része 
a jelenetnek: ezek között van stilizált kép, illetve konkrét háttérkép is. Ami-

 A négyszögletű kerek erdő színtere, háttérben a vetítővászon (illusztratív fényjáték)
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kor Bruckner Szigfrid Aromóval és Szörnyeteg Lajossal fogorvoshoz megy, a 
helyszínváltás jelzéseképpen egy város képét láthatjuk a vásznon. Később, 
egyik jelenetben egy napocskás animáció jelzi az idő múlását. Ezek a képek 
többé-kevésbé mind háttérként szolgálnak a színpadi eseményekhez,8 azon-
ban van két olyan mozgóképes betét a darabban, amely hangsúlyosabb sze-
repet kap. 

Ezek egyike a szereplők bemutatása a darab elején. Mialatt Mikkamakka 
beavat minket a Négyszögletű kerek erdő lakóinak titkaiba, a vetítővásznon 
nagyban láthatjuk is a szereplőket. Mindenik állat szemből filmezett, egész-
alakos beállításban jelenik meg sorban a maga helyén (a végén már egymás 
mellett sorakozik a vásznon az összes szereplő), és mindannyian valamilyen 
rájuk jellemző mozdulatot, gesztust ismételgetnek. A rájuk vonatkozó infor-
mációk főleg az elhangzó szövegből derülnek ki, azonban vizuális megjele-
nésüket a filmrészletben ismerjük meg. Itt valójában nincs különösebb sze-
repe a közvetítő médiumnak, ugyanez élő szereplőkkel is megvalósítható, 
de a gyermekek számára valószínűleg érdekesebb és változatosabb, hogy elöl 
két valós szereplő látható, a háttérben pedig a filmről integetnek a figurák. A 
kamerával rögzített szereplők ugyanis szintén kommunikálnak a gyerekek-
kel, időről időre beleintegetnek a kamerába, ennek azonban sokkal kisebb a 
hatása, mint a valódi interakciónak. Mivel a jelenet elég sokat tart és a hát-
térszereplők cselekvései nem olyan hosszúak, a felvételek folyamatosan is-
métlődnek. Ez nem módosítja nagyon az összhatást, mert a nézőnek egyszer-

A négyszögletű kerek erdő szereplői és Kisfejű-Nagyfejű Zordonbordon (Bogdán Zsolt) a háttér-
ben levő vászonra vetítve 
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re sokfelé kell figyelnie, viszont időnként látszik, ahogy egy-egy szereplő a 
felvétel végére ér és elkezdi ismételni önmagát (ami a kép kis ugrásával ér-
hető tetten). A filmnek ez a gépszerű, automatikusan és örökösen ismétlődő 
jellege kizökkentő hatással lehet arra az illúzióra, amelyet egy integető sze-
replő látványa kelt, sőt mondhatni, pont ellentétes hatása van.

A másik fontosabb filmrészlet a Kisfejű−Nagyfejű Zordonbordon meg-
jelenése. Ez a jelenet sok mindenben emlékeztet a vödörjelenetre a Túl a 
Maszat-hegyen című darabból, ami valószínűleg szándékos utalás a korábbi 
darabra. Itt is a Bogdán Zsolt által alakított szereplő arca jelenik meg a ké-
pen, beleolvasztva az egyszínű háttérbe és hasonlóan hangsúlyos arcjáték-
kal alakítva a szerepet. Továbbá itt is ugyanúgy párbeszédet folytat a színpa-
don álló szereplőkkel, tehát itt is az arcközeli kombinációja figyelhető meg 
az egészalakos szereplők képével. Azonban itt a premier plán azért nem any-
nyira hangsúlyos, mert a színpad többi díszleteleme (amelyek közül egy a 
filmvászon) továbbra is látható, ezért a vetített kép nem tölti be annyira a te-
ret, csak magára vonzza a figyelmet. Egy érdekes formai ötlet, hogy a szerep-
lő nevéből kiindulva (Kisfejű−Nagyfejű) a vizuális megjelenítését úgy oldot-
ták meg, hogy a vásznon hol kisebb, hol nagyobb képkivágásban láthatjuk 
a fejét. Emiatt a kép kissé ugrál, azonban, mivel a hang folyamatos, a vég-
eredmény valóban egy különös módon megjelenített kisfejű-nagyfejű sze-
replő lett. 

A Keresztes Attila darabjára tett utalás azért is szembetűnő, mert a cse-
lekmény egy adott pontján a szereplők különböző plakátokat vesznek elő, 
amelyeken korábbi gyermekdarabok szerepelnek: ezek közül az első a Túl a 

Maszat Janka és a Vödör (Bogdán Zsolt) az előtérben leengedett vászonra vetítve 
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Maszat-hegyen plakátja, amelyet csak „Maszat-hegy”-ként emlegetnek, mint 
régi kedves ismerőst.

Összefoglalás

A két színdarab sok hasonlóságot tartalmaz: mindkettő a nagyszínpad-
ra tervezett gyerekdarab (vagy családi előadás), a mozgóképet mindkettő ha-
sonló módon használja: az előre felvett filmrészlet az előadást nem szakít-
ja meg, hanem a színpadi szereplőkkel interakcióba lép, mintegy hátteret és 
keretet adva a játékuknak. Mindkettő rendhagyó módon aknázza ki a szín-
házi tér- és időszerkesztés lehetőségeit a mozgókép segítségével. A négyszög-
letű kerek erdő sokkal szervesebb részeként használja a mozgóképet, sokkal 
többféle célra, a Túl a Maszat-hegyen viszont innovatívabb jelleggel: a néző-
pontváltás és a tárgymegszemélyesítés olyan mozgóképes elvekre alapuló vi-
zuális elbeszéléstechnikával valósul meg, ami a színházban ma még ritka-
ságnak számít. A plánváltás, a mozgókép interakciója a szereplőkkel Albu 
István darabjában is működik, azonban, mivel ez a későbbi, a technika in-
kább hat az előző darabra való utalásként, mint formabontásként.
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A videojátékok mint a populáris 
kultúra elemei, avagy
menekülés a mesevilágba

DEÁK ANITA
Bevezető

A populáris kultúra körülvesz minket, része környezetünknek, min-
dennapi csevegéseinknek. Sokszor mégis lenézzük, és figyelembe sem 
vesszük mint esetleges kutatási alapot. Holott ez jelenti a mindennapi kul-
túrát, az emberek jelentős része ennek fogyasztója és felhasználója, tehát 
általa tanulmányozhatjuk legjobban a társadalom szokásait, jellegét. 

Az alábbiakban a populáris kultúra jelentőségére és értelmére szeret-
nék rámutatni, kitérvén ennek egy fontos elemére, a számítógépes játékokra, 
illetve az ezeket felhasználó szubkultúra képviselőire. Szeretnék rövid át-

Rezumat (Jocurile video – elemente ale culturii pop, sau evadare în lumea basmelor)
Studiul tratează subiectul unui segment al culturii pop adesea privit cu dispreţ, anume jocurile 

interactive pe calculator. Autorul nu îşi ascunde intenţia de a prezenta trăsăturile pozitive ale 
acestei subculturi asociate cu elemente negative, fără a pierde din vedere fenomenul escapismului, 
adică dorinţei de a evada din realitate. Articolul prezintă o cercetare americană despre tipurile de 
jucători, respectiv un studiu al autorului bazat pe un chestionar completat de jucători din România şi 
Ungaria. În acest fel, sunt evaluate diferenţele şi asemănările dintre cele două societăţi, respectiv 
modul în care jocurile îşi exercită efectul asupra jucătorilor. 

Cuvinte cheie
cultură pop, jocuri video, jocuri pe calculator, escapism, sociabilitate, lume virtuală

Abstract (Videogames as elements of popular culture or escaping into the world of fairy tales)
The study deals with an often neglected segment of the popular culture, the video games, 

presenting its positive features, and underlining the phenomenon of escapism connected to it. The 
study is based on an American research that defi ned different types of players, and presents a 
survey made on Hungarian players. By analyzing the different types of players also reveals certain 
differences between the choices made by American and Eastern European players. The study is a 
part of my BA thesis written with the guidance of Vallasek Júlia PhD as supervisor.
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Popular culture, video games, escapism, virtual world
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tekintést nyújtani a játékok mibenlétéről, az ezek 
köré épült hiedelmekről és ezek valóságértéké-
ről. A játékokban tökéletesen érvényesül a popu-
láris kultúra vitalitása és lényege, a szórakozás, 
a hétköznapok szürkeségéből való menekülés. 
Itt bevezetném az eszképizmus fogalmát, a mo-
dern élet egy vitatott jelenségét, mint magyaráza-
tot a játékok és a populáris kultúra utáni érdeklő-
désre. A szakirodalmi összefoglaló mellett bemu-
tatok néhány, a játékokhoz kötődő nyugati kuta-
tást. Ezenkívül jómagam is végeztem egy kisebb 

empirikus kutatást, amelyben főként a játékosok motivációit vizsgálom, egy 
nyugati kutatás mintájára. A hipotézisem alapján a játékosok többségét az 
eszképizmus, azaz a való világból való menekülés vágya vonzza különböző 
virtuális világokba.

Mi is az a populáris kultúra?

„Mindenekelőtt egy antiideológiáról van szó: olyan pozíciót jelent, 
amely a priori elutasít minden kísérletet arra, hogy valaki felülbírálja má-
sok ízlésítéleteit. Ezt a személyes szabadságra irányuló támadásnak tekin-
ti. A populista ideológia olyan identitást feltételez, amely teljes autonómi-
át szorgalmaz […]”1

A kultúrának, és ezzel együtt a populáris kultúrának is, számtalan 
meghatározása és alfaja létezik. A felvilágosodás után kezd különválni a 
társadalmi rétegek kultúrája, kialakul a magas kultúra (vagy elitkultúra) és 
vele szemben a népi kultúra, majd megjelenik a populáris kultúra. A popu-
láris kultúra (vagy tömegkultúra) megjelenését legtöbben körülbelül a 18. 
század végére, illetve a 19. századra teszik, amikor a munkásosztály szabad-
ideje megnövekszik és olcsó szórakozási lehetőségeket keres, éppen ezért 
a kultúrának ezt a típusát mindig pejoratív értékítélet éri. Napjainkban a 
média egyre hangsúlyosabban van jelen a kultúrában mint információfor-
rás. Emellett a média egyre nagyobb szerepet játszik a világ értékrendjének 
kialakításában. A mai populáris kultúra erősen a tömegmédiumok hatása 
alatt áll, sőt ezeknek köszönhető kialakulása. „A kultúra mediatizálódott, 
digitálisan mediatizálódott”2 (saját fordítás). Az internet minden eddigi mé-
diumnál jobban hozzájárult a populáris kultúra terjedéséhez, hiszen popu-
láris kultúra mindazon ereklyék rendszere, amelyet a legtöbben ismernek és 
megosztanak. 

Az 1940-es években Theodor Adorno és Max Horkheimer a frankfur-
ti iskola jeles képviselői voltak az elsők, akik figyelmet fordítottak a tömeg-
kultúrára, ám ez negatív megközelítés volt, úgy vélték a kapitalizmus olyan 
„kultúripart” hozott létre, amelyben a média előre gyártott, kommersz kul-
túrát közvetít a tömegek számára. A populáris kultúra termékeit ekkor ko-
molytalannak, a „tömegek ópiumának”3 tartották.

Az ’50-es és ’60-as években aztán Raymond Williams és Richard Hoggart 
pozitívabban viszonyul a populáris kultúrához, kutatásaikban olyan témá-

A kultúrának, és ezzel 
együtt a populáris kultúrá-
nak is, számtalan megha-
tározása és alfaja létezik. 
A felvilágosodás után kezd 
különválni a társadalmi ré-
tegek kultúrája, kialakul a 
magas kultúra (vagy elit-
kultúra) és vele szemben a 
népi kultúra, majd megjele-
nik a populáris kultúra. 
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kat dolgoznak fel, mint a populáris média hatása, a munkásosztály kultúrá-
ja, illetve, hogy hogyan befolyásolják az egyszerű emberek a médiát és for-
dítva. 1968-ban Löwenthal már a populáris kultúra tanulmányozásának ér-
tékes és szükséges jellegéről beszél, és úgy véli, ez modell lehet a tömegek 
életvitelére vonatkozóan. 

A fentebb említett szerzők kutatásai alapján fejlődik ki a cultural 
studies elnevezésű diszciplína (kritikai kultúrakutatásnak is szokták fordí-
tani), amelynek kutatói az úgynevezett birminghami iskola képviselői. Ku-
tatásaik többsége arra irányult, hogyan fogyasztják, értelmezik az emberek a 
különböző kulturális termékeket, illetve milyen hatással van rájuk a média, 
és ők a médiára. A frankfurti iskolával ellentétben a magas művészet kont-
ra populáris kultúra dichotómián átlépő cultural studies központi kérdésé-
vé nem a tömegkultúra esztétikai-morális fogyatékosságainak kritikája vált, 
hanem annak a társadalmi reprodukcióban betöltött szerepe. 

Eszképizmus és ami mögötte van

Az eszképizmus az angol nyelvből átvett escapism (to escape = mene-
külni) szóból alakult ki és igen összetett jelentéssel bír. A kislexikon szerint 
„az eszképizmus a modern kor emberének főleg a tömegközlés manipuláció-
ja által kiváltott eltávolodása a társadalmi valóságtól, illetve az erre irányu-
ló törekvés”.4 

Egyesek szerint az eszképizmus a modern kori életvitel velejárója, nap-
jainkban kész iparágak szakosodtak arra, hogy segítsenek az embereknek ki-
szakadni zord hétköznapjaikból. Ilyen jellegű iparágak például a fikcionális 
irodalom, a videojátékok, de a zene, a vallás vagy akár a pornográfia is. So-
kan azonban a szabadulás keresése közben hajlamosak túlzásba vinni eze-
ket a tevékenységeket vagy szélsőségeket keresnek, így az eszképizmus ka-
pott egy negatív felhangot is, amely azt sugallja, hogy az eszképista filozó-
fia követői mind boldogtalanok és képtelenek kapcsolatot létesíteni a valós 
világgal. 

Az irodalom területén sokszor találkozhatunk az eszképizmussal és 
annak pozitív értelmezésével, például J. R. R. Tolkien, a Gyűrűk Ura író-
ja, 1930-ban A tündérmesékről című esszéjében 
is megvédi az eszképizmust és a tündérmeséket 
az angolszász irodalmárokkal szemben. Ő a füg-
getlenséget látja bennük és a tudat azon törekvé-
sét, hogy egy alternatív világot teremtsen. Magá-
ról a menekülésről így ír: „Nem fogadom el ama 
megvető hangot és szánalmat, amellyel a »mene-
külést« oly gyakran emlegetik manapság. Miért 
néznének le egy embert, amiért börtönben talál-
va magát, megpróbál kijutni és hazatérni? Ha pe-
dig nem teheti ezt meg, legalább más témákról el-
mélkedik és beszél, mint a börtönőrök és falak.”5 
(saját fordítás).

Sokan azonban a szabadu-
lás keresése közben hajla-
mosak túlzásba vinni eze-
ket a tevékenységeket vagy 
szélsőségeket keresnek, 
így az eszképizmus kapott 
egy negatív felhangot is, 
amely azt sugallja, hogy az 
eszképista fi lozófi a köve-
tői mind boldogtalanok és 
képtelenek kapcsolatot lé-
tesíteni a valós világgal. 
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Az eszképizmus nem feltétlenül jelenti a valós világtól való teljes elsza-
kadást, sok esetben inkább csak kiemel onnan kis időre és így segít, hogy 
más szemszögből lássuk a valóságot. Ehhez a felfogáshoz köthető Ernst 
Bloch német társadalomfilozófus elmélete is, miszerint a társadalmi igaz-
ságosság nem valósítható meg anélkül, hogy másképp látnánk a dolgokat. Ő 
az eszképizmust és az álmodozást egy új, humánusabb társadalmi rend csí-
rájaként látta. 

A játékok mint a populáris kultúra elemei

A videojátékok által tökéletesen ismertethető a populáris kultúra mi-
benléte, és kiváló kutatási felületként szolgálnak. Valamint, ahogyan azt 
Johan Huizinga is megírta a Homo Ludensben 1955-ben, a játék mindig is 
fontos komponense volt az emberi kultúrának. „A játékokban a vitalitás je-
lenti igazi populáris természetüket, és az, hogy teljesen a tapasztalatra ala-
pulnak, nem pedig a tapasztalat elemzésére. Ez pedig fantasztikus. Ez a po-
puláris kultúra.”6 (saját fordítás).

„A digitális játékok kulturális hatása, kultúrateremtő potenciálja egy-
előre beláthatatlan – sőt a kortárs kulturális mező szerves részeként egyre 
nagyobb a szerepük a többi kifejezésforma értelmezésében és oktatásában is. 
Kulturális és gazdasági hasznosságuk ellenére közel sem egyértelmű a meg-
ítélésük: láthatólag csaknem negyvenéves történetük sem volt elegendő a 
hozzájuk kapcsolódó, legvaskosabb előítéletek oldódásához.”7 

Napjainkban a játékok világa rendkívül sokszínű, a kis logikai játékok-
tól a komplex alternatív világokkal rendelkező szerepjátékokig mindenféle 
műfaj előfordul. A legtöbb játékosnak megvan a kedvenc műfaja, ahogy a ze-
nénél és filmeknél is lenni szokott, és főként arra specializálódik.

Az internet elterjedése a játékokra is nagy hatással volt, kialakultak az 
internet alapú játékok, amelyek teljesen online működnek, összekötve a vi-
lág különböző pontjain élő felhasználókat. Ezek a játékok megnevezésük-
ben, az angol rövidítés alapján, az MMO betűszót viselik előtagként, amely 
arra utal, hogy ezek sokszereplős, internet alapú játékok, ehhez az előtag-
hoz aztán társul a műfaji megkülönböztető rövidítése. Az internet alapú já-
tékok egyik legfőbb jellemvonása, hogy lehetővé teszik, sőt sok esetben meg-
követelik a játékosok közti kommunikációt, behozva így az interperszoná-
lis kommunikáció egy egészen új, sajátos változatát. Ma már világos, hogy 
a kibertér legalább annyira szól az emberekről is, mint az információk ren-
getegéről.

Az internetes játékok, különösképpen ezek szerepjáték változatai komp-
lex szociális világokká nőtték ki magukat, a játékosoknak az érvényesülés-
hez meg kell tanulni szocializálódni a játékos társadalomba. 

A játékok világa jó tapasztalatgyűjtő hely arra, hogyan találkozzanak 
emberekkel, hiszen a környezet sokkal biztonságosabb, kisebb az elutasítás 
eshetősége. Karneváli hangulat jellemző rájuk, a virtuális világokban senki 
sem tudja a másikról kicsoda, mintha mindenki álarcot viselne, ennek kö-
vetkeztében sokan sokkal felszabadultabbak, mint valós életükben. Mégis 
megállapítható, hogy ezek a virtuális csoportosulások megváltoztatták a kö-
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zösség fogalmáról alkotott képet. Az internet ugyanis lehetővé tette, hogy az 
emberek olyan csoportokhoz tartozzanak, amelyek túlmutatnak kisvárosuk 
határán, vagy lakásuk falain.8

A játékok reprezentálása

A médiában is elég hiányos a játékok bemutatása, ugyanis az általános 
jellegű lapokban, illetve műsorokban többnyire csak negatív képet kapunk 
róluk, a szaklapok pedig csak magának a játékos közösségnek szólnak és la-
ikus szemmel sokszor nehezen értelmezhetőek. Ugyanakkor ezek nem vizs-
gálják a játékok kulturális beágyazottságát.

Talán éppen ezért a számítógépes játékokat a legtöbb ember negatív je-
lenségként értelmezi. Számtalan rémtörténetet hallani arról, hogy a játékok 
agresszívvá teszik a fiatalokat, gyerekek támadtak szüleikre, mert azok nem 
engedték játszani őket, sőt olyan extrém történetek is keringenek, miszerint 
fiatalok több napi szüntelen játék után éhen haltak a számítógép előtt. Ter-
mészetesen ezekben a rémtörténetekben akad némi valóság is, ám nem sza-
bad elfelejtkeznünk arról, hogy ezek nagyon ritka, kivételes és talán patolo-
gikus esetek.

Az átlagjátékosok tudatában vannak annak, hogy a virtuális világ, 
amelyben szabadidejüket töltik, csupán egy játék, és többségük egyáltalán 
nem antiszociális, szobájában bujkáló tinédzser, hanem különböző korosz-
tályokba tartozó, az élet mindenféle területével foglalkozó ember. Ahogyan 
azt már Stuart Hall is megállapította „a különböző médiatermékek olvasa-
ta a befogadó függvényében változik”.9 A játékok önmagukban nem tipizál-
hatók jóként vagy rosszként, a játékosokon múlik, hogyan használják fel ezt 
a médiumot.

Kutatások a játékok világában

Az utóbbi években az online szerepjátékok területén végzett kutatások 
gyors ütemben terjedtek. Kutatták a játékosok demográfiai összetételét, cso-
portosulásait, szociális indíttatásait, illetve játékon belüli kapcsolatépítése-
it, motivációit, függőségét és identitásváltásaikat.

Akadnak kutatások, amelyekből jól láthatjuk, hogy a játékosok hogyan 
használják ezeket a játékokat a negatív érzelmek enyhítésére, illetve milyen 
személyes problémáik születtek a folyamatos játszás miatt. Részletes infor-
mációkat kaphatunk a játékosok mindennapi életéről és arról, hogyan illesz-
tik be abba a játékot. Ezek a kutatások rávilágítottak a játékok olyan pozitív 
hatásaira is, mint az új emberekkel való találkozás, új kultúrák megismeré-
se, baráti kapcsolatok kiépítése, illetve csapatmunka. De az online játékok 
javították a felhasználók számítógépes ismereteit is, sőt a közgazdaságtan és 
matematika területén is bővült tudásuk.10 

Egy 2008-ban írott tanulmány a nyugati és az ázsiai kultúra összeha-
sonlítását próbálja bemutatni a játékok alapján. A kutatás tárgyaként ameri-
kai, illetve japán internetes szerepjátékok szolgáltak. A tanulmány elejéből 
megtudhatjuk, hogy ezek a játékok egyre nagyobb népszerűségnek örvende-
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nek a hölgyek körében, aztán az amerikai, illetve japán játékokban feltűnő 
karakterek számát és milyenségét elemzi, amelyből kiderül, hogy mindkét 
kultúrában a férfi karakterek vannak többségben, és a női karakterek sok-
szor igen lengén öltözöttek. Különbségként viszont megfigyelhető, hogy az 
amerikai játékokban gyakoribbak az agresszív karakterek, míg ázsiai társa-
iknál, a hölgyek inkább kedves, aranyos karakterekként vannak ábrázolva, 
és a férfiak is sokszor nőies jellemvonásokat viselnek.11

A fenti eredmény azonban nem meglepő, a japán kultúrában a színház-
ra, a filmekre és más médiatermékekre is egyaránt jellemző az olyan karak-
terek jelenléte, akik mindkét nem jellemvonásait magukon viselik.

A Nottinghami Egyetemen egy, direkt a felnőtt és tinédzser játékosok 
közötti különbségekre irányuló tanulmány született. Eredményeikből kide-
rült, hogy az ifjú játékos generáció jelentős mértékben fiúkból áll, sokkal ke-
vésbé hajlamosak ellenkező nemű karakterrel való játékra, mint felnőtt tár-
saik, de tanulmányaikat és munkájukat sokkal könnyebben háttérbe állít-
ják egy kis játékért cserében. A két csoport közötti legnagyobb különbséget 
az jelentette, hogy a tinédzserek fontos aspektusnak tartják a játék erősza-
kos jellegét, míg a felnőttek többnyire ezt az egyik legkevésbé kedvelt rész-
ként jelölték meg.12

A játékvilágban jelentős kutatás volt Nick Yee, amerikai kutató felméré-
se, aki 2007-ben 3000 MMORPG játékostól gyűjtött be adatokat, hogy tesz-
telje Richard A. Bartle korábbi motivációs feltételezéseit. 

Bartle az első sokszereplős, valós idejű virtuális világ megalkotója, aki 
2003-ban írt tanulmányában négy játékostípust különített el, teljesítőket, 
társaságiakat, felfedezőket és gyilkosokat, ám Yee kutatásáig nem tesztel-
ték, hogy valóban négy különálló típusról van-e szó. Bartle azt is feltételez-
te, hogy egyik játékosstílus kizárja a másikat. Yee kutatásában skála típusú 
kérdéseket használt, amelyek segítségével tíz kiemelkedő komponenst álla-
pított meg, és ezeket három csoportba sorolta. A három csoport, illetve ezek 
alkomponensei a következők:

Teljesítmény Szociabilitás Belemerülés
Előrehaladás Szocializáció Felfedezés

Technika Kapcsolatok Szerepjáték
Versengés Csapatmunka Karakter 

testreszabása
Eszképizmus

MMORPG-s játékosok motivációs bázisa Nick Yee kutatásai alapján13

A teljesítményorientált típus (achievement) azokat a motivációkat tömö-
ríti magában, amelyben a játékról való tudás, a gyors fejlődés, és különféle 
taktikák kidolgozása kerül előtérbe. Komponensei a következők: előrehala-
dás (advancement), technika (mechanics), illetve versengés (competition).

A szociális csoport (social) olyan dolgokat tartalmaz, amelyek feltétele a 
játékon belüli szociális interakció, azaz a beszélgetés, kapcsolattartás és se-
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gítség. Komponensei: szocializáció (socializing), kapcsolatok (relationship), 
és csapatmunka (teamwork), amely az ilyen jellegű játékok fontos összetevő-
je, és sok esetben oktató jelleggel is bír a játékosokra nézve.

Harmadik típusként a belemerülést (immersion) állapította meg, ahol 
a játék tartalmi vonala, illetve megjelenítése jelenti a lényeget, a tájak, ka-
rakterek változatossága. Ennek komponensei a felfedezés (discovery), a sze-
repjáték (role-play), a karakter testreszabása (customization), végül pedig az 
eszképizmus (escapism). 

Nick Yee kutatásából kiderült, nem feltétlenül nyomja el egyik motivá-
ció a másikat, ahogyan azt Bartle feltételezte, sokkal inkább egymás mellett 
léteznek, és csak arról van szó, hogy egy-két komponens néha kicsit előtér-
be kerül. Itt arra a következtetésre jutott, hogy legtöbbször az eszképizmus 
emelkedik ki a többi közül. A nemek és kor szerinti megoszlás is befolyásol-
ja a motivációkat: a férfi felhasználókat például sokkal jobban érdekli a tel-
jesítmény, a nőket pedig inkább a csevegés, barátkozás és kapcsolatépítés 
vonzza. A fiatal játékosoknál sokkal erőteljesebben jelen van a hatalom irán-
ti vágy, míg az idősebbek inkább a felfedezés és menekülés miatt fordulnak 
a játékhoz.

Önálló kutatás ismertetése

Saját kutatásom Nick Yee fent említett kutatásának mintájára épült, ám 
jóval kisebb volumenű, hiszen 52 magyarországi és erdélyi World of Warcraft 
felhasználóra korlátozódik. Célja egy rövid felmérés a helyi játékosközösség 
motivációit illetően, illetve valamelyest pótolni is igyekszik egyfajta hiányt, 
hiszen magyar nyelvterületen az internetes játékokra vonatkozó szakiroda-
lom meglehetősen szűkös. Felmérésemmel főként a játékosok motivációira 
kerestem a válaszokat, és arra, mit tartanak a játék legfőbb, legvonzóbb ele-
mének. A motivációk megállapításánál Yee korábban ismertetett modelljét 
használtam alapul, ezáltal megkönnyítve egy esetleges összehasonlítást. 

Kutatásomban online kérdőívet alkalmaztam, mivel a felmérés területe 
egy online játék, így a célcsoporthoz közelebb áll ez a formátum. A kérdő-
ív egyaránt tartalmaz zárt feleletválasztós és nyílt kérdéseket, illetve skála-
típusúakat. A kérdőív terjesztése különböző fórumokon és levelezőlistákon 
történt. 

A levelezőlisták az erdélyi társaság lefedését voltak hivatottak betölte-
ni, helyi magyar nyelvű játékosfórumot ugyanis nem találtam. Ezek főként a 
kolozsvári magyar egyetemistákat lefedő levelezőlisták voltak.

A fórumokat tekintve hármat választottam ki, az egyik HWSW Infor-
matikai Kerekasztal, amely a Gamekapocs nevű online újsághoz tartozó fó-
rum. Erre azért esett a választásom, mert már évek óta regisztrált felhaszná-
lója vagyok az oldalnak. Második választottam, a World of Warcraft Hunga-
ry nevű fórum, amely a magyarországi Warcraft-felhasználók hivatalos ol-
dala, illetve a harmadik az SG.hu oldal, amely informatikai és tudományos 
témákkal foglalkozik. Kérdőívem ennek játékos témakörében küldtem ki, ez 
utóbbit azért választottam, mert rengeteg felhasználója van. 
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A kutatás időbeli lefedettségét tekintve a kérdőívet 2011. április 25-től 
június 15-ig, összesen öt alkalommal küldtem szét. A terjesztés hátránya, 
hogy az ilyen fórumokon és levelezőlistákon igen nagy a forgalom, vagyis 
egy nap rengeteg üzenet érkezik, így a bejegyzésem hamar lecsúszik a lis-
tán, és általában csak az veszi észre, aki aznap látogatja meg az adott oldalt.

Korcsoport szerinti megoszlásuk alapján többségük húszas éveiben jár, 
de a legfiatalabb válaszadó 14 éves, a legidősebb pedig 43. Pontosabban meg-
határozva a válaszadók 21%-a tizenéves, és ugyanekkora százalékuk 30 éves 
vagy e fölötti. A nyugati kutatások ugyan arról számolnak be, hogy növek-
szik a hölgy játékosok száma, saját kutatásomban a válaszolók csupán 13%-a 
tartozott a női nemhez. A kérdőív eredménye alapján és saját tapasztalatból 
arra következtetek, hogy nálunk még mindig ritkának és furcsának számí-
tanak a női játékosok. 

Saját kutatásomban is megfigyelhető, hogy a különböző motivációk, 
nem nyomják teljesen el egymást, ugyanazt a játékost egyszerre ösztönöz-
heti a kapcsolatteremtés és a teljesítmény vágya is. Hipotézisem, miszerint 
a játékosok többsége az eszképizmus miatt fordul az adott médiumhoz, vi-
szont nem igazolódott be. A válaszadók csupán 8%-a jelölte meg a hétközna-
pi problémáktól való menekülést rá jellemző tulajdonságként. 

A nyugati reprezentatív kutatásban ugyan az eszképizmus kompo-
nense vezetett, hazai és magyarországi viszonylatban végzett rövid kutatá-
som eredménye, hogy ezek a játékosok sokkal inkább a szociális kompo-
nens miatt játszanak, illetve a belemerülés komponense is jelen van, de nem 
eszképista formában, hanem inkább a felfedezés, a világ megismerésének 
vágyaként. Ennek egyik oka talán, hogy a mi társadalmunk, még nem annyi-
ra rohanó jellegű, így kevésbé van jelen az eszképizmus jelensége. Másik ok-
ként a kérdezettek visszajelzéseiből azt szűrtem le, hogy sokan sértőnek hi-
szik a menekülés szót, mert ugyanazok az előítéletek vannak bennük, mint 
másokban, így az eszképizmust negatív fogalomként értelmezték.

A szociabilitás komponens fokozott jelenléte a hazai játékosok körében 
azzal magyarázható, hogy ezek sokkal kisebb számú közösségek, mint pél-
dául az amerikai játékosoké, így összetartóbbak és jobban motiválja őket az 
egymással való játék. A kapcsolati komponens erősségét mutatja az is, hogy 
a válaszadók 73%-a ismerősöktől értesült a játékról, ezenkívül a fiatal vá-
laszadók magas aránya is közrejátszhatott ebben. A szociabilitást illetően vi-
szont, nem az új emberekkel való megismerkedés a fontos számukra, sokkal 
inkább a barátokkal való közös játék, ezt ugyanis a játékosok 52%-a jelölte 
meg mint rá teljes mértékben jellemző állítást.
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Érdekesség, hogy a teljesítményorientáltság valamilyen szinten minden 
válaszadónál jelen van, még ha a nyitott kérdésben nem is ezt jelölték meg 
legfontosabbnak. Mindenki szeretne minél jobb felszereléseket összegyűjte-
ni a játékban, illetve különböző jutalmakat kapni. 

Mintámra a szerepjátszás sem különösebben jellemző, csak kevesen 
(12%) választják a játékot olyan céllal, hogy kibújhassanak valós szerepük-
ből, és arra a kérdésre is, hogy mennyire adják önmagukat a játék során, 
többségük, pontosabban 46%-uk, a „teljesen önmagam adom” válaszlehető-
séget jelölte meg. Érdekes fejlemény volt itt számomra, hogy Yee eredménye-
ivel ellentétben, nálunk a nők hajlamosabbak szerepeket játszani, azaz más-
képp viselkedni, mint a valóságban. Erre magyarázat lehet, hogy a helyi tár-
sadalom konzervatívabb az amerikainál és, amint már említettem, nálunk 
egyelőre elég kevés a női játékosok száma és ezért valószínűleg több előíté-
let éri őket.

A kérdőív esszé jellegű kérdésére adott válaszokból, ahol a válaszadók-
nak saját szavaikkal kellett megfogalmazniuk, miért szeretnek leginkább 
játszani, szintén kitűnik a szociális komponens erős jelenléte. A válaszadók 
32%-a említi a barátokkal való közös játék élményét, illetve a csapatmunká-
ban lelt élvezetet: „sok ismerősöm, és online barátom játssza a játékot és sze-
retek velük beszélgetni, erre legtöbbször csak játék közben adódik lehetőség” 
(23 éves nő); „rendszeres szórakozás olyan emberekkel, akiket kedvelek” (28 
éves nő); „kedvelem a társas kikapcsolódást, a közös játékokat” (43 éves fér-
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fi); „talán azért játszom inkább MMORPG-vel, mert ebből nem hiányzik a 
szociális interakció” (26 éves férfi).

Akadt azért egy-két kérdezett, aki eszképista jellegű választ adott, pél-
dául: „a napi munka után jólesik kikapcsolódni, elmerülni a játékban és 
nem idegeskedni felesleges dolgokon” (25 éves férfi); „megfelejtkezhetek a 
problémáimról” (21 éves nő).

Ezek mellett igen sok és változatos indokot is megadtak a játékosok, pél-
dául többen említették az unaloműzést és kikapcsolódást, de voltak olyan 
egyszerű és lényegre törő válaszok is, mint a „mert jó”, illetve a nyílt kér-
désben tűnt ki leginkább az is, mennyire szeretik felfedezni Azerothot14 és 
más fantázia szülte világokat: „területből is rengeteg van és a legtöbb na-
gyon fantáziadús, már az is érdekes tud lenni, ha csak barangolsz össze-
vissza. Egy ilyen világban jó elveszni” (15 éves férfi); „rengeteg felfedezni 
való van a játékban, talán ez fogott meg benne a legjobban” (17 éves férfi); 
„Vonz a Warcraft és más fantasyk világa. Itt nemcsak nézhetem ezeket a lé-
nyeket, hogy mit csinálnak, hanem beleavatkozhatok a történésékbe, ezáltal 
nekem is részem van ezeknek a világoknak az alakításában.” (21 éves férfi). 
Utóbbi válaszadónál az is megfigyelhető, mennyire fontos vonzereje a játé-
koknak az interaktivitás.

Van, aki egyetlen mondatba a játék több komponensét is belefoglalta: 
„Azért szeretek játszani, mert egy különleges közösség, egy különleges világ 
és történet részese lehetek.” (30 éves férfi).

A fentiekből láthatjuk, hogy korábbi hipotézisem mintámra vonatkozó-
an nem állja meg a helyét. A kutatást persze még lehetne folytatni, hiszen 52 
kérdezett igen kevés, hogy átfogó képet kaphassunk, és előfordulhat, hogy 
több kitöltő esetén változna az eredmény. Ugyanakkor úgy vélem, így is egy-
értelmű a szociális komponens óriási előnye a másik két motivációs csoport-
tal szemben.

Következtetés

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a játékokat és úgy általában a po-
puláris kultúrát nem kell negatív előítéletekkel megbélyegezni és éréktelen-
nek ítélni, hiszen ezek csak médiatermékek, amelyek önmagukban senki-
nek sem okoznak kárt, a fogyasztótól függ, hogyan értelmezi ezeket. A kul-
túra nagyon tág fogalom, amelybe számtalan dolog tartozik és attól, hogy 
ez kicsit más, eltér a hivatalostól, még része életünknek, társadalmunknak. 
„Kultúra […] nemcsak a könyvtárakban, a koncerttermekben, az iskolákban 
van, hanem onnan kilépve, az utcákon, a csarnokokban is, nem csupán a te-
reken, hanem az aluljárókban is. Mint ahogy az is, hogy az örökölt értékek 
mellett kultúra az újítás, a forradalom is, a konzervált, a normatívvá tett ér-
tékek mellett kultúra a lázadás kultúrája is.”15

A kutatásból kitűnik, hogy a játékok nem teszik antiszociálissá a fel-
használókat, sőt azok sokszor a szociális élményekért lépnek be a játékok vi-
lágába. Az MMORPG-k, mint a World of Warcraft, pedig sokak számára töb-
bek egyszerű játékoknál: a kapcsolattartás és ismerkedés modern eszközei-
nek számítanak, amelyekből még tanulni is lehet, az egyetlen dolog, amire 
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vigyázni kell, nehogy függővé váljék valaki, mert ebben az esetben a hiedel-
mek könnyen valóságalapot kapnak.

Rövid kutatásom persze még lehetne folytatni, több embert megkérdez-
ni, illetve kiegészíteni magát a kérdőívet is, hogy a motivációk mellett a já-
ték hatásairól is átfogóbb képet kapjunk. Ugyanakkor érdekes fejlemények-
kel járhatna egy a női játékosokra irányuló kutatás is.
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Akváriumban – A nő terei egy 
kortárs román és egy magyar 
fi lmben

LÁSZLÓ LILLA

Kocsis Ágnes Friss levegő1 és Cristian Mungiu 4 luni, 3 săptămâni şi 2 
zile (4 hónap, 3 hét és 2 nap2) című filmjét elemzem abból a szempontból, 
hogy milyen térkonstrukciós mechanizmusok munkálnak a háttérben, és 
ezek hogyan kapcsolódnak a filmben megjelenített nőalakokhoz, a női test-
hez. Több szempontból is összekapcsolódik az általam elemzett két film. 
Mindkettő kortárs alkotás, mely a közelmúltat idézi fel (múltfilmek) oly mó-

Rezumat (În acvariu – Spaţiul feminin în două fi lme contemporane)
Articolul conţine o analizǎ a douǎ fi lme recente: Aer curat, fi lmul lui Ágnes Kocsis, regizat în 

2006, respectiv 4 luni, 3 sǎptǎmâni şi 2 zile, fi lmul lui Cristian Mungiu, regizat în 2007. Ambele 
fi lme ne amintesc de trecutul apropiat, respectiv era comunismului, ambele avînd protagoniste 
feminine. Dupǎ o scurtǎ prezentare a cinematografi ei maghiare şi  româneşti de dupǎ 2000, studiul 
analizeazǎ construcţia spaţiului din fi lme şi legǎtura dintre protagonistele feminine, corpul feminin 
şi spaţiu.

Cuvinte cheie
femeie, fi lm, spaţiu, corp

Abstract (In the aquarium – Women`s use of space in a contemporary Hungarian and Romanian 
fi lm)

This study gives an analysis of two recent movies. Fresh Air was directed by Ágnes Kocsis in 
2006, and 4 months, 3 weeks and 2 days was directed by Cristian Mungiu in 2007. Both recall the 
recent past, the communist regime, and both have women protagonists. After discussing about 
recent Hungarian and Romanian movies, the analysis focuses on how space is constructed in the 
movies and on the way space is connected to women protagonists, to w omen’s life and their body.

Keywords
woman, space, body, Hungarian, Romanian, fi lm
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don, hogy a női életbe enged bepillanta-
ni (nőfilmek).

Bevezetőként kiemelem a magyar 
és román újhullám sajátosságait, rámu-
tatva a történelmi film és a múltfilm 
közti különbségre, ezt követően fel-
vázolom röviden a nőfilmmel és a fil-
mes térrel kapcsolatos elméleti hátteret, 
mely vizsgálódásom szempontjait nyúj-
totta, majd a két film elemzése során ki-
emelem azokat a térkonstrukciós eljárá-
sokat, melyek jellemzik a két filmet.

Magyar és román múltfilmek

1989 után megváltozott a múlthoz 
való hozzáállás Románia és Magyaror-
szág filmjeiben. Bár az előző kor cenzú-
rája ’89 után megszűnt, ez nem terem-
tett egyből újat a kilencvenes években 
– zavarodottság, kaotikusság érezhe-
tő mind a magyar, mind a román film-
gyártásban,3 és ez az  ezredfordulót kö-
vetően kezd letisztulni.

Györffy Miklós az 1989 és 2000 közötti magyar filmeket vizsgálva meg-
állapítja, hogy a történelmi téma háttérbe szorult, bár a rendszerváltás előtt 
40 évig listavezető volt. A kilencvenes évek filmjeiben a „jelen ihlető ereje” 
erősebb, mint a múlté,4 a 2000 utáni filmekben viszont előjönnek témaként 
a közelmúlt eseményei.

Murai András a rendszerváltozás utáni múlttal foglalkozó játékfilme-
ket vizsgálja a kollektív emlékezet és az identitás szerkezetváltozásán ke-
resztül.5 A rendszerváltozás előtt az államhatalom által felülről meghatáro-
zott kánon volt mérvadó,6 a történelem a metaforikus beszédre adott lehető-
séget, 1990 után változott a helyzet. A kilencvenes években a hatvanas évek-
re, míg a kétezer utáni filmekben a nyolcvanas évekre kerül a hangsúly. Mu-
rai különbséget tesz a történelmi film (régmúltról szól) és a múltfilm (közel-
múltról szól) között – ez utóbbi a jelenben élőkhöz kapcsolódó múlt7. 

A kortárs román filmrendezőket a kommunista diktatúra hétköznapjai-
nak feldolgozása, a társadalmi-politikai elnyomás alatt élő kisember drámá-
ja érdekli.8 Gorácz Anikó9 szerint a kortárs román filmek olyan társadalmi 
problémákat tárnak fel, melyek a kommunizmusban léteztek, de a jelenben 
is megvannak. Az új román filmek a hatalmi viszonyokat ábrázolják, általá-
nosítják az elnyomást a Ceauşescu-rezsim bemutatásán keresztül, a történel-
met az ember által megélt események tükrében mutatják meg. 

4 hónap, 3 hét és 2 nap
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Női filmek, nőfilmek 

Nemi reprezentációk és film kap-
csolatával a kezdetektől előszeretettel 
foglalkozott a filmelmélet. Az egyik leg-
idézettebb írás Laura Mulvey A vizuális 
élvezet és az elbeszélő film című esszé-
je,10 mely a pszichoanalitikus feminis-
ta filmelmélet alapító dokumentumá-
nak tekinthető. Mulvey egyik fő gon-
dolata az, hogy a domináns mozi film-
jeiben a szemlélés élvezete mindig ket-
téválik egy aktív és passzív oldalra, az 
aktív oldalt a férfi képviseli, az ő tekin-
tetével azonosul a néző, a passzív oldalt 
pedig a női jelenti, ő a szemlélés tárgya. 
Az aktív férfialak háromdimenziós te-
ret követel, míg a női kép inkább kétdi-
menziós képpé, látvánnyá minősül át.11

A domináns hollywoodi film-
mel párhuzamosan megjelent az alter-
natív film is, mely megkérdőjelezi a 
mainstream film alapfelvetéseit, rámu-
tatva azokra a társadalmi berögződé-
sekre, melyeket a domináns mozi köz-
vetít. Elsőként a művészfilmek tartoznak e kategóriába, ugyanis másképp je-
lenítik meg a szexualitást és a női testet, mint a domináns mozi.  A női kér-
désekkel foglalkozó feminista ellenmozi a másik alternatíva.

Hollósi Laura „nőfilmeknek” nevezi azokat a filmeket, melyekben 
nőké a főszerep, és melyek a nőket nem a hagyományos módon ábrázolják.12

A szerző kihangsúlyozza, hogy a nőfilmek jellegét nem a rendező neme adja, 
bár kétségtelen, hogy  a rendezőnők másként láttatják a nőket, mint a férfi-
ak, ugyanis olyan élettapasztalattal rendelkeznek, mely belülről fakadó él-
ményeket hív elő, és mely csak a sajátjuké, a férfiak mindezt csak kívülről 
élhetik meg. Ezekben a filmekben az élmény bensősége miatt valószerűek a 
női figurák.

A nőfilmek gyakran szólnak a lányok felnőtté válásáról, anya és lánya 
kapcsolatáról, lánytestvérekről, barátnőkről és a nők közötti szerelemről, az 
idősödő vagy idős nők problémáiról, olyan témákról, melyeket a  domináns 
mozi nem véletlenül mellőz. 

Az általam elemzendő filmek közül az egyiket nő, a másikat férfi ren-
dezte, ennek ellenére egyik film sem sztereotípiákban ábrázolja a főszerep-
lőket, és mindkettő esetében valószerű nőalakokról beszélhetünk. A lány 
felnőtté válásáról, anya és lánya kapcsolatáról szól a Friss levegő, Cristian 
Mungiu filmje pedig a kommunista diktatúra elnyomásában talpon maradó 
két barátnő történetét beszéli el.

Friss levegő
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Filmes terek

Film és tér kapcsolatáról 
könyvtárnyi szakirodalom lé-
tezik, itt ennek egy apró szele-
tét emelném ki. Noël Burch13 
megkölünbözteti a képmező te-
rét a képmezőn kívüli tértől. Ez 
előbbi az a tér, mely magában 
foglal mindent, amit a néző a 
vásznon láthat, míg a képmezőn 
kívüli térhez mindaz hozzátar-
tozik, ami a néző számára nem 

látható (vagy a kamera mögött van, vagy a képkereten kívül). A képen kívü-
li történésekre irányíthatja a néző figyelmét az üres képmező vagy a képme-
zőbe való ki- és belépések. Cristian Mungiu filmjének egyik feszültségkel-
tő eleme épp a képmezőn kívüli térben történtek és azok hatásainak kihasz-
nálása.

Az általam elemzett két 
film nem illeszkedik teljes mér-
tékben a klasszikus paradigmá-
ba, amelyre az jellemző, hogy 
a tér alárendelődik a helyszín-
nek14. A teret nemcsak az elbe-
szélés motiválja, sokszor attól el-
különülő elemmé válik, ez okoz-
za, hogy a grafikus elrendezés-
nek fontos strukturáló szerepe 
van mindkét filmben. A szerep-
lők közti szimbolikus hierarchi-
kus viszonyt is érzékelteti a tér-
beli pozicionálásuk.15 Mindkét 

film bepillantást nyújt a deviáció egyik heterotópiájába.16 Foucault nem em-
líti ugyan a deviáció heterotópiái közt a betonnegyedek szűk tereit, mégis a 
klinikák, börtönök, öregotthonok lehatároltságát, korlátoló funkcióit juttat-
ják eszünkbe azok a terek, melyek az általam elemzett két filmben megje-
lennek.

Friss levegő az új magyar filmek között

Kocsis Ágnes filmje egymással alig kommunikáló két nő – anya és lá-
nya – hétköznapjait, majd egymáshoz való kényszerű közeledését ábrázol-
ja. A cselekmény legnagyobb része egy tömbházlakásban és egy közvécén 
játszódik, behatárolhatatlan korban. Első látásra a nyolcvanas évek jutnak 
eszünkbe a díszletekről, de néhány tárgy (pl. a mobiltelefon) jelenléte el-
bizonytalanító. Viola (Nyakó Júlia) az egyik főszereplő, egyedül él lányá-

Angéla és édesanyja tévézik − Friss levegő

Angéla és Emil tévézik − Friss levegő
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val (Hegyi Izabella) Budapest 
egyik lakótelepén. Egy metró-
aluljáró közvécéjén takarítónő, 
aki munka után, hazafelé a vil-
lamoson mindig megszagolja a 
kezét, és amikor hazaér, lánya, 
Angéla köszönés nélkül kinyit-
ja az ablakot és az erkélyajtót, 
mert nem bírja a vécészagot. Ez-
után Viola hosszasan sikálja ma-
gát a kádban, majd még hossza-
sabban nyomja magára a sprét. 
Lánya kulcsra zárja maga mögött 
az ajtót, és ha pénzre van szüksége, üzenetet hagy anyjának egy cetlin.

Egyedüli közös tevékenységük a A polip17 című sorozat megnézése. A dí-
vány két szélére húzódva nézik a filmet, Angéla inkább kifelé fordulva, any-
jától minél távolabb ül. Ez a be-
állítás már a film elején elárulja 
a kommunikációhiányt lány és 
anyja között. Ott vannak ugyan 
egymás számára, mégis mások-
ban keresik az emberi kapcso-
latot. Corrado Cattani (Michele 
Placido) fényképe jelen van 
mindkettejük életterében: Angé-
la asztala fölött, Viola „vécéiro-
dájának” falán. Angélának egy 
áhított apát, Violának pedig az 
elérhetetlen társat jelenti. 

Angéla egy varróiskolában 
növendék, és ki nem mondott vágya, hogy majd egyszer divattervező lehes-
sen. Bátorítást viszont nem kap sem az iskola igazgatójától, sem tanárától, 
aki gúnyosan jegyzi meg Angéla munkája láttán: „na, mi folyik már megint, 
Verszaccse?”, ezzel elveszi a lány munkakedvét. Az apa nélkül nevelkedő 
lány nem kap támogatást azoktól a férfiaktól, akiknek hivatásuknál fogva 
segíteniük kellene rajta, anyjától 
pedig elzárkózik.

Természetes és 
mesterséges térelemek

Anya és lánya egymás el-
lentétei, ugyanakkor kiegészítői 
is egymásnak. Kedvenc színe-
ik például ellentétes, de komp-
lementer színek. Angéla a zöldet 

Emil és Angéla a műtengerparton − Friss levegő

Műakvárium műhalakkal − Friss levegő

Viola és az akvárium − Friss levegő
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kedveli, zöld ruhákat visel, zöld színű ruhát tervez. Viola színe a piros, a 
lakásban minden berendezés piros, a munkahelyét vörös bársonnyal teszi 
otthonosabbá, a falakat és a bútort ezzel vonja be. A vizualitásnak egyéb-
ként nagyon fontos szerepe van a filmben, a berendezés, a háttér, a színek 
mind-mind a szereplők lelkivilágának kifejezői. Marina például mindig ró-
zsaszínben jár, tanulási problémái vannak, de családja teljes, van édesapja, 
aki otthon üléssel bünteti a rossz jegyek miatt. Angélához képest felhőtlen 
az élete, de a kapott büntetései miatt a véleménye az, hogy jobb, ha az em-
bernek nincs apja. 

Mindkét női főszereplő friss levegő után vágyik. A szó szoros értelmé-
ben Angéla mindig kinyitja az ablakot, amikor édesanyja hazatér a munka-
helyéről. Viola a műillatokat kedveli, mesterséges úton akarja megteremteni 
a maga friss levegőjét: légfrissítőket használ. A nappali falán található posz-
ter is olyasmit jelenít meg, ami a nagyvárosi környezetben csak képen lehet 
jelen: az erdőt, az erdő nyújtotta friss levegőt. A friss levegő metaforikusan 
is értelmezhető: mindketten jobb élet után vágynak, de a környezetük, a tár-
sadalmi helyzetük mindenfajta kitörést ellehetetlenít.

A konyhában művirág díszíti a falat, a konyhaasztalt pedig egy műak-
várium műhalakkal, melyek bekapcsoláskor „úszkálnak” és világítanak. Vi-
ola ezzel űzi el magányát. A tévén egy giccses üveghal található, a „vécéiro-
da” asztalán táncoló piros művirág, az otthoni akvárium megfelelője, az élő 
kapcsolatok pótlója. 

Nyitott és zárt terek

A szereplőkhöz ellentétes te-
rek kapcsolódnak. Angéla a ma-
gas, nyitott tereket szereti, sok-
szor látjuk hídon, felüljárón, ki-
látón (Emillel is ide viteti fel ma-
gát), míg Violát legtöbbször szűk, 
bezárt terekben látjuk, a vécén 
munka közben, az otthoni für-
dőszobában, amint mosakodik, 

vagy terít a kicsi konyhában, ahol egyedül eszik. 
Egyik jelenetben Violát egy hatalmas akvárium előtt láthatjuk, bámul-

ja a halakat. A hal Viola léthelyzetének metaforája, hisz az ő élete is akvá-
riumlét, behatárolt, lehetetlen változtatni rajta. Pedig tiszta, rendezett, va-
lamikor újszerűen bútorozott lakása és munkahelye jelzik, hogy valószínű-
leg nem volt mindig ilyen lecsúszott helyzetben. Belekényszerül a munká-
jának a végzésébe, de odaadóan dolgozik, próbálja megszelídíteni környeze-
tét. Harcol a lenézett állásért, testi épségét is veszélyezteti, amikor záráskor 
rátörnek, megverik és elviszik az aznapi bevételt. A kórházban nem akarja 
odaadni lányának a vécé kulcsait, üzenvén a tulajdonosnak, hogy hamaro-
san felépül és újból dolgozni fog.

Otilia a vacsorán − 4 hónap, 3 hét és 2 nap
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Egyedüllétét a társkereső 
hirdetésekkel, táncdélutánokon 
és hitközösségben való részvétel-
lel sem tudja megszüntetni. 

A két nő külön-külön önma-
gába bezárt világ, nem enged-
nek senkit be életük szűk terébe, 
egymást sem. Angéla csak Emil 
előtt oldja kissé fel zárkózottsá-
gát, neki megmutatja a rajzait. De 
Emillel is ugyanúgy nézik a tévét, 
mint az anyjával, és a homokos tengerpartot ábrázoló poszter előtt, a tera-
szon alig kommunikálnak. A kínos csendet Emil azzal oldaná, amihez ért: 
a csillagok felépítéséről mesél azzal az ürüggyel, hogy a fehér szegfű, amit 
Angélának vitt, emlékezteti a csillagokra. A lány, mint az egy előbbi jele-
netből kiderült, nem ért semmit fizikából, tehát ez a „beszélgetés” is inkább 
monológ.

Amikor Emillel való dulakodása következtében feldől a kisasztal, és ki-
esnek a Violának küldött társkereső levelek, Emil pedig beléjük olvas, akkor 

nyilvánul meg először verbá-
lisan anya és lánya hasonló-
sága. Angéla szavai, „Hogy 
mersz turkálni az anyám 
holmija közt?” szinte ugyan-
úgy hangzanak, mint amikor 
Viola kérdőre vonja lányát a 
szobába való váratlan betop-
panásakor: „Hogy mersz tur-
kálni a cuccaim közt?”. 

Körkörös terek

Minden tiltakozása ellenére Angéla egyre inkább hasonlít édesanyjára. 
Olaszországba való szökése meghiúsul, a határig eljut ugyan, de ott félreérti 
az olasz sofőrt, így az nem Rómába, hanem Budapestre viszi vissza. A kilá-
tástalanságot, a helyzet körkörösségét a film terei is jelzik: Angéla az M1-es 
autópálya fölötti körforgalomtól indul, és ugyanoda érkezik vissza, előbb vi-
dáman, majd egyre elkeseredettebb arccal, ahogy felismeri a helyet. 

A geometrikus – főként a körkörös − formák és terek motívummá vál-
nak: Viola és Angéla életének körkörösségét jelölik, a változás lehetetlensé-
gét. A nyitókép a Megtalált szívek társkereső táncklub előcsarnokát mutatja, 
ide érkezik Viola. Már itt is a mennyezeten kerek lámpák vannak. A játszóté-
ren, ahol Angéla és Marina találkozni szokott, szintén kör alakú homokozók 
láthatók. Viola a Móricz körtérre beszél meg találkát. Az aluljáróban, ahová 
a zárójelenet előtt megérkezik Angéla, körlámpások világítanak. 

Angéla a kilátón − Friss levegő

Viola munka közben − Friss levegő
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A film végére anya és lánya, 
a két kör kezdi átfedni egymást, 
Angéla Viola útjára lép. Nem er-
kölcsi megvilágosodás miatt, 
hanem az éhség kényszerítésére 
viszi tovább anyja munkáját: Vi-
ola kórházba került, neki pedig 
ennie muszáj. Amikor rákény-
szerül arra, hogy átvegye a mun-
kát, akkor jön rá, hogy az embe-
rek szeretik és tisztelik az any-
ját, hisz érdeklődnek a hogylé-
te felől, és gyógyulást kívánnak 

neki. A kórházban Viola főnöke felháborodva kérdezi, hogy ki takarítja ott 
a vécét, ezzel is utalva arra, hogy Viola jól dolgozott. Egyébként Angélának 
is elmondja, hogy az édesanyja kitartóan küzdött, meg akarta menteni a be-
vételt. 

Az anya útján való elindulást jelzi, hogy Angéla felveszi anyja piros kö-
pönyegét. De hogy csak a két kör átfedéséről, és nem azonosulásáról van szó 
(és emiatt nem pesszimista a film végkicsengése), abból érzékelhető, hogy 
Angéla kiteszi zöld ruharajzát a piros falra, és a vécépapír osztogatása köz-
ben rajzolja a következő ruhatervét. A kamera eltávolodik, Angéla pedig me-
részen szembenéz a nézővel. 

Nemcsak a formák, a háttér leegyszerűsített, hanem a film hangzásvi-
lága is, tehát a minimalizmus minden szinten megjelenik. Csak diegetikus 
hangok jelennek meg a filmben: nincs kísérőzene, zörejeket hallunk, és a fel-
csendülő dallamok a cselekmény részei. Kocsis Ágnes kedveli a hosszú be-
állításokat és kerüli a közelieket, mintegy eltávolítva a nézőt a szereplők-
től. A leggyakoribb a kistotál és a totál, nincs premier plán: ez távolságtar-
tást eredményez.18 

Viola a filmbeli (meg nem jelenített férfiak számára) vágyott nőként je-
lenik meg: temérdek levelet kap társkeresőktől. De zárkózottsága és helyze-
te révén mégis férfias szerepkörbe kényszerül: önállóvá, családfenntartóvá, 

a férfiak számára megközelít-
hetetlenné válik. Anyagilag se-
gíti Flóriánt, aki Békéscsabáról 
látogatja meg azért, hogy pénzt 
kérjen tőle kölcsön. Férfias tett 
a napi bevétel megvédéséért fo-
lyó küzdelme is: szembeszáll a 
két férfi tolvajjal. Vágyódik egy 
megértő társ után, ugyanakkor 
el is utasítja a férfiak közeledé-
sét. 

Angéla nem tud nőként azo-
nosulni anyjával, nem érti meg, 
hogy Violának szüksége lenne 

Körkörös térelemek − a körforgalom − Friss levegő

Körkörös térelemek − Friss levegő
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egy társra, haragszik a társkereső hirdetések miatt. A lánynak nemigen le-
hetnek elképzelései a férfiasságról, de sejti, hogy milyen lehet: próbára teszi 
Emilt, és felviteti magát ölben a kilátóra. Bár ekkor Emil teljesíti a feladatot, 
amikor testileg is közeledni akar Angélához, akkor a lány ugyanúgy eluta-
sítja, mint Viola Antalt. Amikor Viola rajtakapja őket, hogy a leveleit olvas-
sák, Emil akkor sunyin eloldalog. Marina tudatja később Angélával, hogy 
„az a béna srác” minden nap várja az iskola előtt, de ennél többre nem ké-
pes, így Angéla is egyedül marad, akár az anyja. A film végén, amikor kinéz 
a nézőre, tulajdonképpen a magánnyal dacol.

4 hónap, 3 hét és 2 nap az új román filmek között

A 4 hónap, 3 hét és 2 nap 
két barátnő, Otilia (Anamaria 
Marinca) és Găbiţa (Laura 
Vasiliu) egy napját mutatja be. 
A lányok szobatársnők egy kol-
légiumban a Ceauşescu-rezsim 
utolsó éveiben, Găbiţa terhes, és 
el akarja vétetni magzatát. Mi-
vel a törvény szigorúan bünte-
ti az abortuszt (az abortusztör-
vényt 1966 októberétől léptették 
érvénybe Romániában, mert fél-
tek a munkaerőhiánytól, így az 
állam kisajátította a női testet), mindent titokban kell megszervezni, és eb-
ben baránője segít neki. A 4 hónap, 3 hét és 2 nap mégsem abortuszt bemu-
tató film, de nem is egy társadalmi korrajz19, a hangsúly ugyanis jóval általá-
nosabb témákon van: barátság, szerelem, hűség, felelősség. Emiatt nem fon-
tos, hogy 1987-ben játszódik a cselekmény, hisz üzenete általános érvényű.

A szereplők közül Otilia az aktív, Găbiţa csak elszenvedi a helyze-
tet, eljátssza a tehetetlent, a segítségre szorulót. Otiliának kell megszervez-
nie a hotelszoba foglalását, neki 
kell találkoznia Bebe úrral20, aki 
majd végrehajtja a beavatkozást. 
Barátnője mégis felelősségre von-
ja, amiért nem sikerült olcsóbb 
szobát találnia, Bebe úr pedig 
megalázó modorban beszél ar-
ról, hogy telefonon más hotelben 
egyezett meg Găbiţával.

A filmben a szereplők vi-
szonyrendszere is érzékelteti a 
kor megalázó állapotait. A lá-
nyok nemcsak a kommunista 
diktatúra alávetettjei, mely sza-

Otilia a kádban − 4 hónap, 3 hét és 2 nap

Viola a kádban − Friss levegő
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badságjogaikat korlátozza, ha-
nem nőiségükből adódóan is alá-
vetetté, kiszolgáltatottá válnak. 
Bebe úr nagyon jól tudja, hogy 
zsarolásának nem fognak ellen-
állni a lányok, így nemcsak óri-
ási pénzösszeggel, hanem a tes-
tükkel is fizetni fognak. Elsőként 
Otiliát kapja meg, a lány önként 
kezd el vetkőzni, feláldozván ön-
magát barátnőjéért. Bebe úr kö-

nyörtelensége nemcsak a lányokkal kapcsolatban érvényesül: Otilia szem-
tanúja, amikor a férfi az édesanyját (vagy anyósát) goromba szidalmakkal 
tessékeli be a lakásba, megtiltván neki, hogy kimenjen; agresszivitását jelzi, 
hogy férfiként szólítja meg a nőt („ce cauţi, domnule, afară?”21).

Găbiţát a fentieken kívül nem érik sértések, Otiliát viszont többszörö-
sen megalázzák a cselekmény során. A film másik férfi szereplője Otilia ba-
rátja, aki csak látszólag megértő társ, de szinte kényszeríti Otiliát, hogy men-

jen az édesanyja születésnapjá-
ra, haragszik, amikor Otilia nem 
visz virágot, és amikor a lány el-
mondja neki Găbiţa esetét, ak-
kor sem tudja átérezni a helyze-
tet. Otilia számára világossá vá-
lik, hogy hasonló esetben nem 
nyújtana kellő segítséget számá-
ra, mert el sem tudja képzelni 
annak lehetőségét, hogy Otilia 
is terhes lenne (egyébként a film 
nyitva hagyja ezt a kérdést, nem 
tudjuk meg, hogy valóban ter-
hes-e Otilia). 

Szűk, zárt terek

A terek ebben a filmben is nagyon leszűkítettek, korlátozóak: a szerep-
lőket szinte minden esetben szűk kollégiumi szobákban, mosdókban vagy 
tömbházlakás apró előszobájában, sötét, keskeny folyosókon látjuk. A hotel-
szoba szintén szűk, a folyosók itt is sötétek, kellemetlenek. A szabadban is 
betonépületek, sötétség és sár veszik körül a főszereplőt.

Otilia számára az egyik legmegalázóbb helyzet a születésnapi vacsora. 
Képileg ez az utolsó vacsorát idézi, Otiliát körbeüli a vendégsereg, két férfi 
között szorong. Az orvos és tanár vendégek lekezelően beszélnek az egysze-
rű emberekről, mint amilyenek Otilia szülei. Ily módon még egy családi(as) 
környezetben is megaláztatások érik, egyik férfi vendég megszólítja, amiért 
cigarettázni szeretne, majd kifejti véleményét a katonaságról, mely szerint 

Otilia a tükör előtt − 4 hónap, 3 hét és 2 nap

Viola tükör előtt − Friss levegő
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az megneveli a gyermeket, férfi-
vá avatja a fiút. A rendszer hierar-
chikus berendezkedése a család-
ban is érvényesül. Otilia érzelmi-
leg saját barátnőjének is alávetett-
je, nemcsak amiatt, hogy mindent 
ő intéz Găbiţa helyett, és odaad-
ja testét Bebe úrnak, hanem ami-
att is, hogy életének legmegrendí-
tőbb helyzetébe épp barátnője so-
dorja: a halott magzatot neki kell 
valahogy eltüntetnie. A film megmutatja, amit címe beígér: a 4 hónapos, 3 
hetes és 2 napos magzatot. Amikor a kamera rámutat a véres húsdarabra, 
Otilia arcáról leolvasható a fájdalmas felismerés: egy leendő élet pusztult el. 
Ártatlanságának végleges elvesztése ez a pillanat, sokkal erőteljesebb, mint 
Bebe úrral való kényszerközösülése. Az egész terhet tehát Otilia cipeli, emi-
att is rajta mutatkoznak azok a tünetek, melyek Găbiţától várhatóak: rosszul 
érzi magát, hányik, nem képes enni. Barátnője viszont örömmel lát majd 
neki az esküvőről maradt ételnek: 
a húsnak, májnak, velőnek, meg-
nyugodva, hisz Otilia elintézte 
azt a „másik” húst. 

A film döbbenetes hitelessé-
gét a színészi játék mellett a kí-
sérőzene teljes mellőzése is meg-
teremti. Akárcsak a Friss leve-
gőben, itt is a diegetikus han-
gok jellemzőek, a felhangzó 
zene a cselekmény részét képe-
zi. Kamerabeállítás is csak kétféle 
van: a kamera vagy követi Otiliát, 
vagy állóképet mutat percekig, fő-
ként ülőmagasságban, így sokszor a szereplők egy része kilóg a képből.

Mindkét filmben visszatérő motívum a tükör. A hotelszoba fürdőjének 
tükrében nézi magát először Otilia, majd barátjánál a fürdőben néz újból 
szembe önmagával, érezvén, hogy az, akit lát, már nem ugyanaz a személy, 
aki a nap elején volt. A képen kívüli térnek is fontos szerepe van: a testi fi-
zetség után a képmezőn kívüli térben sír Găbiţa, őt nem láthatjuk, csak a 
hangját halljuk, Otilia pedig ránéz a tükörben, és az ő arcáról olvasható le a 
helyzet okozta megalázottság, a kilátástalanság érzése.

Az akvárium mint a behatárolt lét metaforája

A nyitóképben két halat látunk akváriumban, egy asztalon az ablak 
mellett. Az egyik hal az akvárium üvegén bámul kifelé.

Otilia kinéz a nézőre − 4 hónap, 3 hét és 2 nap

Szembenézés a nézővel − Friss levegő
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A szálló füstről csak később derül ki, hogy Găbiţa cigarettájából szár-
mazik, és még később, amikor a kamera hátrál, látjuk meg a szobában levő 
másik lányt, Otiliát. Ha a film egészére vetítjük ezt a képet, ugyanazt a 
bezártságérzetet, kilátástalanságot szimbolizálja, mint a Friss levegő esetén. 

A film végén Otilia és Găbiţa a vendéglő asztala mellett ülnek egymás-
sal szemben. A háttérben az áttetsző ablakon keresztül az esküvőn táncolók 
hullámzó mozgása látható. Az asztal egy ablak mellett van, az autók lámpája 
visszaverődik az üvegben. Tehát a kamera kívül van, az utcán. A film azzal 
zárul, hogy Otilia kinéz az ablakon, akárcsak a hal az első jelenetben, ezál-
tal képileg keretessé válik a film. Otilia tulajdonképpen oda néz, ahol a ka-
mera és a néző van: szembenéz velünk ugyanúgy, mint a Friss levegő fősze-
replője. Tekintetében nincs semmi vádló, számonkérő, egy olyan nő tekinte-
te, akinek nincs mit veszítenie már.

Összegzés

Kocsis Ágnes filmje kétféle női tapasztalatot jelenít meg: egy anyáét és 
egy lányáét, Cristian Mungiu alkotása a nők közötti barátság és kiábrándu-
lás tapasztalatát közvetíti. Egyik film sem erőszakol a nézőjére egy nézői po-
zíciót, a női testet nem a férfitekintet vágyaként jeleníti meg. A kamera nem 
tolakodik a női test közelébe, mindkét filmben fürdéskor/mosakodáskor a nő 
hátát látjuk. Mindketten megaláztatásukat akarják lemosni testükről, Viola 
a vécészagtól, Otilia a nem kívánt férfi érintéseitől akar szabadulni.  

Míg a Friss levegő a két nő közeledését ábrázolja, Mungiu filmje két ba-
rátnő távolodását mutatja be. A távolodás nem Găbiţa részéről jön, hiszen 
ő meg lehet elégedve barátnőjével, aki mindenben mellette állt és segítet-
te. Otilia kiábrándulásáról van szó inkább, a lány csalódik barátnőjében, 
akit sokkal kevésbé viseltek meg a történtek, mint őt.  A női főszereplők 
egyik filmben sem sematikusak, így joggal mondható, hogy Kocsis Ágnes és 
Cristian Mungiu is nőfilmet készített.
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Orbán Lajos, a kolozsvári fi lmva-
rázsló – 1920 és 1935 között ké-
szült amatőr némafi lmes alkotá-
sok a Janovics Jenő stúdiói által 
készített fi lmek  árnyékában

TÓTH ORSOLYA

„A film mindenekelőtt a némajátékok művészete!”
Urban Gad1

Bevezető

Az 1913−1919 közötti kolozsvári némafilmgyártás aranykorszakát kö-
vetően még egy évtizeden keresztül készültek filmek Erdélyben. Az ekkor 
felnőtt kolozsvári generációk néhány kiváltságos tagjának, így Orbán La-
josnak is lehetősége adódott, hogy amatőr filmesként családjáról és Kolozs-

Rezumat (Lajos Orbán, vrăjitorul clujean al cinematografi ei – fi lme mute de amatori realizate 
între 1920–1935, în umbra fi lmelor studiourilor lui Jenő Janovics)

Copii zglobii care se joacă, trăsuri în preajma statuii lui Matia Corvin, car cu boi staţionând 
în faţa Primăriei – sunt pelicule caracteristice fi lmelor realizatorului amator Lajos Orbán, pe care 
nu le-am putea vedea decât în vechile jurnale cinematografi ce. Scopul studiului este să prezinte 
un domeniu al cinematografului mut din Cluj, care până acum nu a fost abordat, anume viaţa 
cinematografi că a Clujului după epoca de aur a fi lmului. Cercetarea a fost realizată pe baza arhivei 
personale de fi lme a familiei Orbán. 

Cuvinte cheie Cluj, fi lm mut, amator, turnarea fi lmului, Lajos Orbán, fotograf

Abstract (Orbán Lajos, the fi lm-magician from Cluj – Silent Movies made by amateur fi lmmakers 
between 1920–1935, in the Shadow of the Janovics Jenő Studios)

Happy kids running around, cabs around the statue of King Mathias in Cluj, oxcart in front of 
the city hall – moving images that we couldn’t see without Orbán Lajos, amateur fi lmmaker born in 
1906, but hidden in the rarely transmitted blocks of old newsreels. The aim of my thesis is to present 
a fi eld of the silent fi lm industry that was not analyzed before: the fi lm-life after the golden era in 
Cluj. The research material was provided by the Orbán family – amateur fi lmmakers living in Cluj.

Keywords Cluj, silent fi lm, amateur, fi lmmaker, photographer, reel, Orbán Lajos
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várról olyan 
é l e t k é p e -
ket rögzítsen, 
amelyek a mai 
néző szemével 
is számtalan 
értékes emlé-
ket és látványt 
tartalmaznak.

C i k k e m 
főszereplője te-
hát Orbán La-
jos fotográfus, 
amatőr filmes, 
aki az egyko-
ri Kovács P. és 
fiai fotósüz-
letben volt al-
kalmazott, Ko-
lozsvár főte-
rén. 2008 de-
c e m b e r é b e n 
került elő a ma 

is Kolozsváron élő Orbán László tulajdonában levő tizenegy darab, 1920-as 
évekből fennmaradt, 16 mm-es filmtekercs. Ezek nagy része családi felvé-
teleket tartalmaz, viszont van köztük felvétel a korabeli Kolozsvárról, egy 
Chaplin gegfilmrészlet (A görkorcsolyázó), egy animációs film (Toutembuis), 
egy korabeli Kodak reklám, valamint egy kisjátékfilm egy hűséges kutyá-
ról, aki megmenti egy kisfiú életét. A tekercsek vetítési ideje körülbelül 2−3 
perc/tekercs.

A filmeken megjelenik a 20. század eleji nyüzsgő, mozgó Kolozsvár: ar-
cok, öltözetek, és nem utolsósorban saját családi életén keresztül egy rég le-
tűnt életforma. Számtalan Orbán Lajos által készített fotó is őrzi Kolozsvár 
épületeinek egykori arcát és állapotát – néhány művészfényképével német-
országi fotós versenyeken díjat is szerzett.

A kutatás során, a még élő családtagokkal készült interjúkból számta-
lan olyan technikai, helytörténeti, családtörténeti részletre derült fény, ame-
lyekre könyvtárak polcain nem találhattam volna rá, mindezek mellett pe-
dig sikerült mai kamerával újra felkeresni a filmeken megjelenő helyszíne-
ket. Az egykori felvételekkel szembesítve feltűnő volt, hogy az elmúlt kö-
zel 80 év alatt mekkora változáson ment át a város és a benne élők egyaránt. 

A dolgozat alapvetően azt vizsgálja, hogy Orbán Lajos kamerakezelésé-
re milyen hatással voltak a Janovics Jenő stúdióiban, 1913−1922 között ké-
szített alkotások, valamint azt, hogy mint amatőr filmes, milyen mozgóké-
pes eszközöket használt a megtalált 5 családi tekercsen és hogyan juthatott 
hozzá a családi körben vetíthető kisfilmekhez. 

Orbán Lajos felvétele
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Az archív anyagok jelenlegi tulajdonosa Orbán László, a fotográfus fia, 
aki Székesfehérváron él. A fotók többsége üvegre nagyított, ezért a digitali-
zálásuk és feldolgozásuk bonyolultabb eljárást igényelt. A filmnyersanya gok 
nagyon rossz állapotban vannak, vetítésük egyszer volt lehetséges, amikor 
egy digitális kamerával rögzítettük a falra kivetített képet. Utolsó pillanat-
ban kerültek elő ezek a tekercsek, amikor még menthető volt a rajtuk levő 
kép, azonban valószínűleg még számtalan ilyen kis doboz rejtőzik a kolozs-
vári padlásokon és fiókokban, ami felfedezésre vár.

Orbán Lajost pedig azért neveztem el filmvarázslónak, mert minden 
képzettség nélkül, egyéni érdeklődésből egy olyan korban, amikor még nem 
volt elterjedt amatőr időtöltés a filmezés, ő kamerához nyúlt, filmeket vásá-
rolt és otthon, családjának vetítette a mozgóképeket. Az apró örömök és per-
cek rögzítésével pedig nemcsak családját bűvölte el régi emlékképekkel, ha-
nem Kolozsvár egykori arcát és lakosainak életformáját a mai digitális kor-
szakban felnőtt emberek elé varázsolja.

Történeti háttér

Az erdélyi némafilmgyártás nemcsak a hazai filmművészet, hanem a 
némafilm egyetemes történetének is jelentős fejezete. Természetesen nem 
hasonlítható a francia, dán, német, olasz, amerikai vagy akár a svéd filmal-
kotásokhoz, hiszen Erdélyben csupán néhány évig tartott a némafilmgyár-
tás és egyáltalán a filmgyártás „aranykora” (1913–1922), azonban a rövid idő 
ellenére olyan jelentős alkotókat adott az egyetemes filmművészetnek, mint 
Korda Sándor (Alexander Korda), Kertész Mihály (Michael Curtiz). 

Orbán Lajos ebben az időszakban dolgozott. Felvételei őrzik nem-
csak a Kolozsvár és az egyes emberek emlékét, hanem azokat a képkivágá-
sokat, filmélményeket, amelyekre a város mozgóképszínházaiban tehetett 
szert. Erdélyben az első filmvetítések Gyulafehérváron, Erzsébetvárosban, 
Kézdivásárhelyen, Balázsfalván voltak 1898-ban. 1899. január 2-án Benkő 
(Stein) úr vetített a kolozsvá-
ri Farkas utcai Nemzeti Szín-
házban egy 18 filmből álló mű-
sort. Brassóban, 1901-ben már 
működött az első állandó mozi. 
1906-ban az első, míg 1907-ben 
a második filmszínház is meg-
nyílt Kolozsváron (Jordáky 
1980. 12.). Mire Orbán Lajos el-
érte azt a kort, hogy moziba jár-
hatott, Kolozsvárnak már há-
rom filmszínháza volt.

1912-től Janovics Jenő ál-
landó vetítéseket rendezett az 
1200 férőhelyes nyári szín-
ház épületében. Ezeket a filme-
ket már tíztagú zenekar kísér- Orbán Lajos felvétele
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te. Janovics felismerte, hogy a 
mozi nem a színház konkuren-
se, hanem egy diadalmasan elő-
retörő új művészeti ág és tömeg-
szórakoztató intézmény. A 10 
filléres jegyárak (ez akkor nem 
számított nagy összegnek) fejé-
ben másfél órás vetítéseket tar-
tottak. 1914-ig Erdély összes je-
lentős településén felépültek a 
mozik. 

A celluloid bizonyos idő 
után kiszárad, megrepedezik, 
elveszti rugalmasságát, ezért 
sokszor előfordul, hogy a per-
forációs lyukak beszakad-
nak, hosszabb részen sérülnek. 
Ilyenkor a vetített kép remegni 

fog, a film könnyen elszakad. Erre a sorsra jutottak Orbán Lajos filmteker-
csei is. Többnyire a német AGFA 21 DIN-es anyagokat használta, ez volt a 
legkönnyebben elérhető. A ma is élő fia, Orbán László által adott interjú 
alapján ennek leginkább az volt az oka, hogy a fotósboltba a nyersanyagokat 
Németországból szerezték be. Édesapjának emiatt többször kellett kiutaznia, 
így első kézből férhetett hozzá a nyersanyagokhoz, valamint nagyobb vásár-
lás során többször ajándékot is kapott (pl. egy-egy kisebb animációs filmte-
kercset a gyerekeinek).

Családi háttér

Orbán Lajos 1897-ben szü-
letett Kolozsváron. 16 éve-
sen kezdett fotózni, majd 18 
évesen mint önkéntes katona 
részt vett az I. világháborúban. 
Doberdónál harcolt, de sikerült 
megszöknie. A háborúból haza-
kerülve a Dermata cipőgyárban 
kezdett el dolgozni, majd 1924-
től egy fotóboltban dolgozott 
egészen az 1940-es évek elejéig. 
A családi képek után művész-
fotókat is elkezdett készíteni. 
Idővel a Kovács P. és fiai fotós-
boltban lett társtulajdonos. Ez 
a bolt a mai Egyetemi könyves-

boltnak a Román Nemzeti Bankhoz legközelebb eső üzlethelyiségében volt. 
A nyersanyagokat a német fotóiparból hozták, főleg AGFA termékeket. Va-

Orbán Lajos felvétele

Orbán Lajos felvétele
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lamint árusítottak 16 mm-es te-
kercseken különböző kisfilme-
ket, amelyeket szintén külföld-
ről hoztak (pl. a Chaplin-fil-
mek, amelyekből egész soroza-
tok voltak).2

1924-ben megszületett a 
kislánya (Orbán Ilona) és 1926-
ban a fia (Orbán László). Gye-
rekeit sokat filmezte, fotózta.
A fotókat saját kezűleg otthon 
dolgozta fel, vágóasztalán na-
gyon sokat kísérletezett. Külön-
böző vegyszerfürdőkkel színez-
te is a képeket. Orbán László 
elmondása szerint nekik, gye-
rekeknek nagyon nagy élmény 
volt az apjukkal együtt dolgoz-
ni a laborban és látni, ahogy egyik kép a másik után megjelenik a papíron.

A filmfelvételeket a fotóbolt laboratóriumában hívták elő. 1925-ben 
megalapították a Tessar3 Teke Társaságot, és a mai Sora üzletházzal szem-
ben található egykori tekepályánál (és vendéglőnél) tartották a találkozókat. 
Ez az amatőr fotós-filmes társaság számtalan rendezvényre és kirándulásra 
ment el, valamint sikeresebb alkotásaikkal hazai és külföldi fotóversenye-
ken szerepeltek. Orbán Lajos 3 díjat is nyert a fotóival, diplomáit a fia őrzi.

A filmeket csak szűk családi körben, sötét téli estéken vetítették, azon-
ban Orbán László visszaemlékezése szerint nagyon jelentős családi esemé-
nyek voltak. A megtalált filmeken kívül emlékszik még néhány animációs 
filmre gyerekkorából, amelyek sajnos már nincsenek meg (Félix Egyiptom-
ban, Félix és a havasi gyopár). A Chaplin-filmek is nagyon maradandó él-
ményt nyújtottak a gyerekeknek, 80 év távlatából is aprólékosan el tudja me-
sélni egy-egy Chaplin-film jelenetét.

A II. világháború alatt az Orbán család Erzsébet úti házában katonai 
kórház volt, és két hét alatt az orosz katonák mindent elégettek, amit talál-
tak. Ekkor tűnt el a filmek és fotók egy része.

Nehéz feladat ezekhez a tekercsekhez filmes szemmel közelíteni, mivel 
az amatőr filmes törekvés nagyon sok esetben győz a filmes gondolkozás fe-
lett. Azaz Orbán Lajos kamerakezelésének legfőbb célja az emlékképek rög-
zítése, azonban a korábban látott filmek alapján időnként művészi megköze-
lítésre is kísérletet tesz.

 Családi felvételek

A 11 tekercsből 5 tartalmaz családi felvételeket. Ezekre jellemző, hogy 
a filmek tér- és időparaméterei kevésbé vannak meghatározva. Az esemé-
nyek mintegy időtlenségben folynak csendben a maguk úgymond lineá-
ris medrében, a hétköznapok megszokott ritmusában. A képek síkelemei-

Orbán Lajos felvétele
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nek szimmetrikus elrendezését 
gyakran egészíti ki valamely 
más kompozíciós elv, de több-
nyire véletlenszerűen. A képek 
sokszor csak nagyon rövid ide-
ig tartanak, alig lehet a tereket 
érzékelni. A kamera legtöbb-
ször csak mozdulatlanul figyel. 
A nagyobb külső terek ellentét-
ben állnak a sötétebb belső te-
rekkel, amelyekben a részletek 
elvesznek, azonban sokkal több 
a külső felvétel. A belső terek-
ben a megvilágítás hol teljesen 
hiányzik – és emiatt nagyon 
szemcsés lesz a kép, hol csupán 
a lényeget – és főként a szereplő-

ket – emeli ki, nyilván az amatőr operatőr lehetőségeihez mérten.
A nézők hipotézisekből építhetik fel a történetek nagy részét. Nem tud-

nak meg sokat a családról, a településről, a környezetről, amiben élnek, csak 
ha ismerik a történetüket. A családtagok többnyire távolról látszanak, még-
is megismerjük és megszeretjük őket.

Régi kolozsvári felvétel 

A megtalált anyag legértékesebb darabja, azon túl, hogy családi felvé-
teleket tartalmaz, olyan kolozsvári mozgóképekkel gazdagítja a város film-
történetét, amelyekre filmarchívumok eldugott zeg-zugaiban lehet csak rá-
találni.

Az első pár kocka egy játékos kiskutyát mutat, azonban a következő fel-
vételeken az 1920-as évek kolozsvári főtere elevenedik meg. A lábas ház, 
mellette Wass Otília háza, konflisok az utca sarkán. Az üzlet, ahonnan kilép 
egy férfi, nem más, mint az az üzlet, ahol Orbán Lajos dolgozott, a mai Egye-
temi könyvesbolt helyén. A felirat árulja el, hogy 1920 után vagyunk, mert a 
Mezőgazdasági Bank neve románul is fel van tűntetve.4 A tekercs negyedik 
képén az egykori Unió utca és a Zokogó Majom nevű vendéglő utcájának ta-
lálkozási csomópontja jelenik meg, előtérben szekerekkel, jövő menő embe-
rekkel, háttérben pedig az evangélikus templommal.

A nyüzsgőbb városképek után látjuk a fűzfákkal szegélyezett malomár-
kot, majd a sétateret hattyúkkal. A kis csónakház ma is megvan, a kaszinó 
épülete romokban, a tó partja a felvételeken pedig még nincs betonba önt-
ve. Ezek az első benyomások, amelyek egy mai néző szemének feltűnnek a 
kockákon.

Orbán Lajos
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A filmek jelentősége

11 tekercsnyi emlék egy olyan korból, ami még a film kezdetét idézi. 
Alig 110 éves művészeti ágról van szó, mégis nagyon réginek számítanak 
már ezek az anyagok. Ebben az esetben talán elmondható, hogy az amatőr 
hozzáállás is nem von le a felvételek értékéből, mert abban a korban nem a 
képzettség határozta meg a jó szakembert.5

Orbán Lajos felvételei nélkül nem hallottunk volna a Tessar Teke Tár-
saságról és nem láthatnánk az ökörszekeret a városháza előtt, vagy a konf-
lisokat a Mátyás szobor mellett. A film egy elképzelhető tér. A sok kis rész-
let alapján minden néző egy 1920-as évekbeli Kolozsvárt tud rekonstruálni a 
képzeletében. A film, mivel fejlett ábrázolási mód, azt a kérdést veti fel, ho-
gyan strukturálja a tudattalan látás módjait és a szemlélés élvezetét. Az em-
ber egy folytonos teret képzel el a képek „mögött”, s ennek alapján konstru-
álja meg a nem láthatót.

Három különféle tekintet kapcsolódik a filmhez: a kameráé, mely rögzí-
ti az előtte zajló eseményt; a közönségé, mely a végterméket figyeli; és a sze-
replőknek a film illúzióján belül egymásra irányuló tekintete.5 Ennek a kije-
lentésnek a tükrében foglalnám össze az eddig elhangzottakat.

Az operatőr nézőpontja a kamera szemével megegyezik. Ebben az eset-
ben a képek készítője Orbán László, akiben gyerekkori mozis élményeiből 
ihletődve (Vén bakancsos és fia, a huszár, A világrém, A tolonc stb.) olyan fil-
mes fogások és gondolkodásmódok maradtak meg, amelyek visszaköszön-
nek a családi felvételeiben – pl. A világrém családi jelenete, amelyben az Apa 
hazamegy és családjával idillien eljátszik és sétálgat. A korabeli nézőközön-
ség a szűk család volt, aki személyesen kötődött a képen látott emberekhez. 
A mai nézőnek ezek már csak a múlt részei, viszont olyan életképek, ame-
lyek már kivesztek a mai emberek életéből.

A filmen szereplők számára kényelmetlen helyzet volt a forgatás, min-
denhol látszik, hogy az emberek zavarban vannak, hiszen nem színészek, az 
operatőr viccelődése oldja a feszültséget és mosolyt csal az arcukra. A gyer-
mekek kíváncsian fordulnak a kamerához, amely rájuk irányul, azonban ke-
vésbé engedelmeskednek az operatőr kérésének. Természetesen a korabeli 
némafilmek színészi játéka sem volt tökéletes, a technika fejletlensége mi-
att főleg statikus kamerát használtak, azonban mégis olyan információkat és 
olyan tapasztalati lehetőséget biztosítottak a film iránt érdeklődő Orbán La-
jos számára, hogy egyedi, amatőr szemmel képes volt színvonalas kompozí-
ciókat és akár történetmesélést is megvalósítani.

Zárszó

A Janovics Jenő, Kertész Mihály, Korda Sándor és számtalan nagy ren-
dező filmjei által elvarázsolt „moziváros” lakói olyan alkotásokkal szembe-
sültek, amelyek a hazai filmtörténet mellett a nemzetközi filmtörténetre is 
hatással voltak. Orbán Lajos ezeken a filmeken nőtt fel. Számunkra már 
csak 4 film tekinthető meg az általa készített felvételek közül, azonban a mi 
felelősségünk, hogyha valahol még kallódnak, akkor próbáljuk meg felfe-
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dezni és megőrizni őket. Akárcsak a számtalan más amatőr alkotó munká-
ját, hiszen azok nemcsak saját családi emlékeiket őrzik, hanem a kollektív 
öntudat és emlék részeként mindenki számára olyan világot mutatnak be, 
amely a múlt egy részleteként fontos a jelen könnyebb megértéséhez.

Orbán Lajos anyagaiból kiindulva feltételezem, hogy az intenzív filmes 
élet Kolozsváron még számtalan tehetősebb polgári lakost késztetett önálló 
filmezésre, csak sajnos még nem találtunk rájuk. Sok padlás rejthet még ha-
sonló kincseket, csak időben kellene őket felfedezni. Kutatásomat szeretném 
tovább folytatni, abban a reményben, hogy még számtalan fel nem fedezett 
filmtekercs lapul Kolozsvár padlásain. 

Jegyzetek

1  Jordáky Lajos (1980), Az erdélyi némafilmgyártás története. Kolozs-
vár, Kriterion, 54.
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4  A film kezdeti korszakában a legismertebb alkotók is hasonló mó-
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5  Mulvey Laura (2006), A vizuális élvezet és az elbeszé-
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A cigányok megfi gyelése
az antropológiai fi lmben

SZŰK BALÁZS

Bill Nichols Az etnográfus meséje tanulmányában élesen szembeál-
lítja a kulturális és vizuális antropológia klasszikus és posztmodern dis-
kurzusait, miszerint az előbbi józan problémátlanságával, tudományos tá-
volságtartásával jelzésszerűen falat emel a nyugati itt (prekoncepciók, rea-
lista tradíció, antropológusi kommentár) és az egzotikus ott (terepmunka, 
hosszú felvétel, kevés vágás, eredeti hang) közé, az utóbbi pedig a két világ 
különállását demonstráló „utazás-toposz” helyett az antropológusi-rende-
zői önfelfedezés poétikáját előlegezi, a filmkészítőre fordítva a figyelmet. 
A „mi” és a „másik” nézőponti oppozíciója helyett legyen tehát az antro-
pológiai film személyes, „gyónásjellegű”, „hogy feloldja a személytelen tu-

Rezumat (Ţiganii în fi lmele antropologice) În locul opoziţiei punctelor de vedere clasice 
”noi” şi ”ceilalţi”, rolul principal al fi lmelor antropologice este prezentarea caracterului personal, 
al mărturisirilor, adică acela de a elimina contradicţia dintre preconcepţiile şi cunoaşterea 
impersonală, distantă, rigidă, respectiv experienţa personală ca sursă a acestei cunoaşteri. 
Prezenţa concomitentă a elementelor interpretative şi perceptive, adică a documentării şi 
refl exivităţii constituie o excepţie în cadrul istoriei fi lmului etnografi c-antropologic maghiar, în 
special în ceea ce priveşte tematica legată de ţigani, însă cele două fi lme de fi cţiune-nonfi cţiune 
analizate de mine (Sára Sándor−Tari János: Pelicule despre ţigani, 1961; Pölcz Boglárka−Pölcz 
Róbert: Safari, 2001) pot fi  aduse la numitor comun tocmai din această perspectivă, în ciuda 
distanţei istorice, culturale şi spaţiale  care le desparte. 

Cuvinte cheie ţigani, antropologie, etnografi e, fi lm

Abstract (Observation of gypsies in anthropological fi lms) Instead of presenting the classic 
dichotomy of „us” and „the other” one of the main characteristics of the anthropological fi lm is its 
subjective, confession-like style, the fact that it is able to dissolve the contradiction between the 
rigid, preconceptional, impersonal knowledge and the personal experience. The joint presence of 
interpretative and sensual elements, of documentary style and refl exivity is exceptional in the history 
of Hungarian, etnographical/anthropolgical fi lm, especially concerning the theme of gypsies as a 
subject of the fi lm. However the fi lms presented in this study (Sára Sándor−Tari János: Mozgóképek 
cigányokról, 1961; Pölcz Boglárka−Pölcz Róbert: Szafari, 2001) can be discussed from this point 
of view despite of the historical, cultural differences between them, and those concerning time and 
space. (Tura, Hadad-Nádasd) Keywords Roma/gypsies, anthropology, fi lm

Szűk Balázs, drd., Debreceni Tudományegyetem
balazs@svetits.hu
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dás és a megszerzését lehetővé tevő sze-
mélyes tapasztalat közötti ellentmon-
dást”.1 Az érzéki és értelmező elemek 
együttes jelenléte szövegben és filmben 
egyaránt nem ellentétet, hanem kap-
csolatot jelöl (Peter Ian Crawford).2 Így 
a másik kultúra egyedül hiteles repre-
zentációja helyére az alternatív beszéd-
módok, „az egymáson átszűrt szemszö-
gek” (intertextualitás) léphetnek (David 
MacDougal).3 A későmodern társadal-
mak folytonosan változó, egymásba 
olvadó kulturális áramlatai (cultural 
flows), eltérő kulturális mintái, jelen-
tésrendszerei, nem a bináris oppozíci-
ók (mi-ők) hierarchiáján alapulnak, ha-
nem a kulturális formák és jelentések 
mobilitásán, dinamizmusán, perma-
nens termelődésén, kapcsolati kommu-
nikációján.4 Az antropológusnak is ezt 
a szociokulturális együttmozgást kell 
leképeznie, azaz a digitális technológia 
és a hipermédia által szélesíteni az ant-
ropológiai interpretáció adekvát nyel-
vét.5 Wilton Martinez vizsgálatai kide-
rítették, hogy míg a többféle értelmezést 

lehetővé tevő, nagyobb befogadói aktivitást mozgósító, nyitott stratégiájú fil-
mek adekvátabb befogadást eredményeznek, addig az egyértelműséget su-
galló, zárt stratégiájú etnográfiai mozgóképek gyakran gyökeres félreolva-
sást vagy ellenszenvet szülnek.6

A humán természeti és társadalmi viselkedés folyamatát tanulmányozó 
fotós/filmes antropológusok már igen korán felfedezték, hogy a korai népraj-
zi filmezés kritériumai nem voltak egyértelműek, mivel a vizuális narráció a 
népi kultúra látványszerű elemeinek kifejezését, „a sok érzékszerves” megis-
merést ígérte, többet, mint a lajstromozó-leíró-verbális-beszédcentrikus be-
mutatás. Sokkal művészibb filmek születtek, mint tudományosak, sokszor a 
véletlen és a szerencse áldásos közreműködésével (Nanuk, az eszkimó, He-
ringhalászok, Lousianai történet, Viva Mexico!, Föld kenyér nélkül).7 

Ugyanakkor mára már az közismert, hogy a képek, hatalmi pozíció-
juk ellenére, nem rendelkeznek abszolút igazságértékkel, hisz az antropoló-
gus-megfigyelő (subject) nemcsak gyűjt, hanem ottlétével teremti is az ada-
tokat, a realitást (object), amit megérteni igyekszik a kultúrák közti találko-
zás során. Az antropológus szubjektív döntése, az antropológus szemléle-
te természetes része az interpretációnak (Kirsten Hastrup, Tord Larsen).8 A 
kamera kintről bentre kerül: aktív résztvevő nemegyszer indukálója az ese-
ményeknek („fly in the I”), tehát az alkotó a filmtéma vizsgálatával párhu-
zamosan radikális, kritikus szemléletű önelemzésre is vállalkozik.9 Az ant-

Bárdos Bódi László  fotója (Sajókaza)
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ropológus a mozgásban lévő szituáció teremtette feltételek között már nem 
megfigyelő többé, hanem résztvevő, filmje így „a filmkészítő és filmezett 
kapcsolatát vizsgáló önreflexív, az identitások konstruáltságára rákérdező 
posztmodern kísérleti műforma” (Heltai Gyöngyi).10 De ez úgy is lehetsé-
ges (mivel a filmi nyersanyag erősebben kódolt a gyűjtött nyelvi szövegnél), 
hogy az alkotó nyitva hagyja a hang- és „látványkódokat”, megengedve a né-
zőnek, hogy maga hozza létre a vásznon történtek olvasatát, egy új dimen-
ziójú „ikonográfikus tudást”,11 az „élet sokcsatornás folyamatát”.12 A filmre 
vitt antropológia tehát közvetett: nem alkalmas arra, hogy a valóság ténye-
it és képeit közvetlenül megragadja. Olyan műtermék, amelynek személyek 
adnak formát és értelmezést, nem teljesen szubjektív és belső, de nem is ob-
jektív/külső.13

Az előbb felvázolt kutatói-szemléleti dilemmát még tovább erősíti a nép-
rajzi-antropológiai filmek műfaji kritériumainak tisztázatlansága, a narra-
tív rendszerek kanonizálatlansága: tudományos vagy esztétikai interpretá-
ciós módokat válasszunk az elkészült kreatív audiovizuális szövegek elem-
zésére, értelmezésére?14 Az egyes filmtipológiák, kizárólagosságaik ellené-
re is, mindig kijelölnek olyan kategóriát, amely a valóság nyitottabb, szub-
jektívebb leképezését teszi lehetővé: pl. az observation cinema irányzata ki 
akart iktatni szereplő és néző kapcsolatából minden manipulatív filmes be-
avatkozást, csökkentve így a játék- és do-
kumentumfilm közötti stiláris távolságot 
(Del Vaughan).15

P. I. Clawford hét filmtípusa közül 
a kisformájú kísérleti (experimentális) 
anyagfeldolgozási mód emlékeztet legin-
kább a fentebb érintetthez, de ugyanő em-
líti az etnográfiai tévés dokumentumfil-
met, amely széles, nem felkészült közön-
ség számára készített „kisforma”.16 Peter 
Loizos klasszifikációjában az értelmezést 
elhárító (explanatory rejected) irányult-
ságú etnográfiai film felel meg egy egyé-
nibb kódolásnak.17 Magyarországon elő-
ször Raffay Anna egy 1971-es kéziratában 
3 néprajzi filmes műfajt használt, közü-
lük a művészi  feldolgozás felel meg leg-
inkább az előbb említetteknek.18 Tari Já-
nos szintén hármas felosztásának máso-
dik kategóriája a film mint egy történés 
vizuális ábrázolása (munkafolyamat, rí-
tus stb.) hasonlít az alább vázoltakhoz.19 
Füredi Zoltán az etnográfiai film 5. típu-
saként értelmezett televíziós, egzotikus 
dokumentumfilmeket, úti filmeket, fikci-

Bárdos Bódi László  fotója (Sajókaza)
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ós alkotásokat különíti el; módszerek tekintetében pedig etnofictionról, dra-
matikus néprajzi filmről beszél.20 

Dokumentálás és reflexivitás egybejátszása a magyar néprajzi-antropo-
lógiai filmkészítés történetében nem túl nagy gyakorisággal fordul elő, kü-
lönösen cigány tematikában (Cigányok, Anyaság, Meztelen vagy, Paramicha, 
Városlakók, Variációk Csenyétére, Casino Transylvaniae, Lujza, Olga film-
je, Az ember lánya, Mi lesz velük tíz év múlva, Inasok, Közös film, Barlang). 
Ezért érdemel különös figyelmet két, egymástól nagyon távol eső, a megfi-
gyelő és beavatkozó-részvevő filmtípust használó, de azon is túlmutató,21 
a szakma és a filmes köztudat elől egyaránt rejtekező rövidfilm, Sára Sán-
dor–Tari János: Mozgóképek cigányokról (1960-as évek eleje) és Pölcz Róbert–
Pölcz Boglárka: Szafari (1999) c. alkotása.

A Mozgóképek cigányokról c. 3 perces fekete-fehér filmjegyzetet Sára 
Sándor fotografálta és Tari János állította össze a Néprajzi Múzeum Filmmű-
helye számára 1960-ban. Sára a Cigány Tanács számára készítette 1959−60-
ban, végigjárva sok cigánytelepet, meghallgatva az ott élőket.22 Az 1970-es 
év néprajzi filmes katalógusa szerint a 60-as években Keszi-Kovács Lász-
ló által felvett hatalmas mennyiségű 16 mm-es filmanyagban is szerepelt 
már autentikus cigány téma: teknővájó cigányok (vágva, feliratozva, hango-
sítás nélkül).23 A Mozgóképek cigányokról tematikusra vágott kutatói vázlat 
lehetett, valószínű „előtanulmánya a BBS-nél 1962-ben rendezett, Gaál Ist-
ván fényképezte 19 perces, 35 mm-es dokumentumetűdnek, a dobpergésre 
a külső és belső tereket szembeállító, párhuzamos montázsokra épülő Cigá-
nyoknak. E „filmvers” „az illusztratív dokumentumfilmezést túllépő első 
dokumentumfilmjeink egyike volt… a tárgyszerű hitelesség és a szubjek-
tív indulat líraiságban egységesített ötvözete.”24 „A Cigányok paradox mó-
don nem azzal kontrázza meg az idilliumot, hogy a felemelkedés illuzóri-
kus jövője mellé odafotózza a nyomor képeit, a gyermeki reménység mondó-
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kái mellé a kubikus cigányok curriculumját (Ha megnövök, tanító néni le-
szek), hanem azzal, hogy a szépség váratlan diadalmát filmezi a mindenko-
ri boldogságszűke fölött.”25 Megérdemelten jutalmazták fesztiváldíjakkal itt-
hon és külföldön (Budapest, 1963: első díj, SZOT díj, magyar filmkritikusok 
díja; Lipcse, 1963: második díj).26 Mai szemmel nézve ezen etűdkezdemény 
egyszerre etnofilm és impressziók sorozata.

A szegedi 7 perces Szafari 2001-ben már a Budapesti Független Film-
szemle III. díjával elkápráztatta a zsűrit, s ugyanebben az évben a győri 
Mediawaven különdíjat hozott el dokumentum kategóriában, amelyet szám-
talan külföldi elismerés is követett A MAFSZ támogatásával 35 mm-es kópia 
is készült a digitális alapanyagból, és Pálfi György Hukkle c. filmje előtt kí-
sérő filmként a mozikban forgalmazták.27 Lelki s nem szociológiai-politikai 
típusú ironikus/költői dokumentarizmus ez, „a lét és a munka észrevétlen 
szépségét” fogalmazva meg a szemlélődő szeretet szemszögéből. Az „archa-
ikus etűd”, kísérleti dokumentumfilm, vizuális antropológiai alkotás (szer-
zői definícióval „valóságkollázs”)28 talált filmként működik: az utazó távo-
li tájakon forgat, hogy hazatérve a filmszínházban bemutassa a „vadakat” 
az úri publikumnak „A kép színezettsége, artisztikussága, a szereplők ar-
chaikus mintázása régi, tengeren túlról, hajóládákban utazó filmtekercseket 
vagy korai útifilmeket29 juttatnak eszünkbe. A hely, a genius loci szabadon 
marad, ugyanúgy vagyunk Indiában, mint Magyarországon, Közép-Európá-
ban vagy Távol-Keleten, a filmben semmi sem lehetetlen a hiteltelenségen 
kívül (a felvétel a mindkettőnek megfelelő Erdélyben forgott).30 Hasonlót leg-
közelebb csak 2001-ben látunk Mohi Sándor: Ahogy az Isten elrendeli – Olga 
filmje c. filmszemledíjas alkotásában, egy erdélyi kászonújfalusi cigánylány 
hiábavaló eksztatikus boldogságküzdelméről, kétféle megközelítési mód-
ban (tudományos narratíva, személyes élettörténet),31 illetve 2004-ben egy 
digitális-pixillációs animációs filmen (Gauder Áron–Novák Emil: Nyócker), 
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erős és játékos stilizációban, eltávolító 
reflexivitással, az etnikai anomáliákat 
és a negatív diszkriminációt tompítva, 
egy szeretetre méltó, gettósított, újma-
gyar Rómeó és Júlia történetben.32

A Mozgóképek cigányokról „jegy-
zet” tematikus rendezettségén (la-
kás: faluszéli putrik, házak; arcok 
− fénykép portrék; gyerektánc; anya-
gyermek-család kapcsolat – minden 
más szegmentumban is; evés; alvás) ér-
ződik, hogy az egyes fragmentumokat 
Magyarországon különböző helyeken 
gyűjtötték, közel azonos nappali idő-
ben (nyárvég, ősz), klasszikus állóké-
pes komponálással (szimmetrikusság; 
premierplán-totál, homogén plánozás: 
premierplán, szekond; homogén szem-
szögbeállítás: alsó kameraállás, felső 
kameraállás; snitt-ansnitt ellenponto-
zás; pararell-vízszintes, lassú-követő-
leíró svenkelés). A feldolgozás kiegyen-
súlyozottságát erősítik az attraktív vá-
gások (logikus-leíró, de alig asszociatí-
vak) és a hangszerkíséret nélküli, 4 au-
tentikus énekelt dallam, téma, hangu-

lat szerinti beillesztése (lakás: női-férfi ének; gyermekek táncolása: két fér-
fi /dallam-„szájdob”/ kettőse; mosdatás-főzés-evés-alvás: egy női unisolo két 
egymás utáni, folyamatos dallama), de ezen filmnyelvi eszközök ismétlő 
használata nem hordoz jelentős esztétikai beavatkozást, textusmódosítást. 

A tematikus rendezésben feltűnő, hogy a cselekvések zártak, csak a kö-
zösségre irányulnak, idegen tárgy vagy ember tudatosan, de véletlen sem 
hatol be a kollektív térbe, mintha a kompozíciós vezérelv a valós etnikus 
elkülönítettséget nyomatékosítaná. Továbbá csak olyan cselekvéselemekkel 
találkozunk, amelyek lassúak, várakozóak, elnyújtottak, (kivétel a táncolás 
eksztatikus idősűrítése), hisz ezek a cselekvések a természethez közel lévő-
ség vagy egyenesen a vele azonosulás leképezései (cica, tyúk a gyerekek, ló 
az alvó sátor mellett; a családdal a kis fekete és a nagy fehér kutya együtt 
eszik; a fűre leterített pokrócon egy kislány ül, mellette a nagymamája fel-
emel egy botot; a putriban tűz ég; a közös fazék a kör alakú tűzhely kövein 
áll; a putris út végén fák laza csoportja vagy egy magányosan álló jegenye 
stb.), egy másfajta szakrális idő-tér audiovizuális „lenyomatai”. A cselekvé-
sek egy része passzív, kifelé, az etnográfus-operatőr felé forduló szerepma-
gatartások (a putrik előtti egyedüli vagy csoportos frontális, néha oldalazó 
állások, ülések, ritkán szembejövések, futások; a táncolás közbeni megfele-
lés-pillantások, gesztusok; a névtelen portréarcok kíváncsi kitárulkozásai; 
a gyerekek gyülekezése a fotózásra; néhány játékfelhívó metakommuniká-
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ciós jelzés az evéshez készülődő kalapos kiskamasztól, egy kisfiú a fazék-
ból eszik és kinyújtja a nyelvét stb.), de még ezeken is átüt a természetesség.
A cselekvések másik része aktív, befelé, a közösségre irányuló vagy azt létre-
hozó mintázatok, identifikációk (a kisgyerekek tipegése az anya, a nagyszü-
lő, a testvérek/társak, az otthon, az állatok közelében; az anyák büszke tere-
lő-védő reflexei, ahogy gyermeküket karjukon tartják vagy szoptatnak, mos-
datnak, nem elkülönülve; két anya betér egy harmadik otthonába; anyák és 
gyerekek nézik a gyerekek táncát; a család együtt készíti és fogyasztja el az 
ebédet; cigarettázik, együtt alszik), mindennapi kis rituálék, tehát maga az 
emlékezés/emlékeztetés, maga a tradíció jelenbe fordulása. 

A cselekvések a mindennapiból való örömteli-testi-érzéki kilépés ki-
vételével (tánc-extázis), sohasem dinamikusak, mintha hiányozna egy má-
sik eksztatikus, de szellemibb rendezőelv: a munka. A mindennapi /ott-
hon-család/ tevékenységtől erősen elkülönülő direkt tevékenységformák-
kal nem találkozunk, legfeljebb pszeudo-formában pl. a csizmás-kalapos 
családfő fújtatóval tüzet izzít az ebédhez, de nem szegkovácsoláshoz, nem 
fémfódozáshoz stb., tehát nem munkához. Hasonlóan a megélt/átélt közös-
ségi terektől (főképp elő- és középtér) elkülönülnek azok a terek (héttér, ol-
dal, periféria), ahol/amiben a munkára jelzésszerű utalások történnek, mint-
ha ezek a munkák csak potenciák volnának (egy szalmatetős putri mellett 
boglya van, az eresz alatt kislány ül, mellette sajtár; egy vályogtéglás ház ol-
dalánál kiterített ruhákat látunk, majd 
egy rakott szénásszekeret, kissé arrébb 
egy nő a szekéren áthajló lovat eteti szé-
nával, a szekér mellett két kismalac; két 
vályogos-szalmatetős ház között disz-
nóólat látunk, mögötte kukoricást, előt-
te nő halad; egy ház eresze alatt két kis-
lány eszik, az oszlopnál egy tyúk sétál; 
amikor a gyerekek egy ház sarkán gyü-
lekeznek, mögöttük egy üres szekér áll; 
négy rúdra két lepedőt vetettek rá, alat-
ta ágyneműk, mögötte egy fekete ló). 
Ahol jelzésszerű munka vagy bármi-
lyen más-otthonszerű, aktív tevékeny-
ség van (gyerekvigyázás, mosdatás, 
vízhordás vödörben, krumplipucolás, 
tűzrakás/tűzőrzés, főzés) ott lányokat-
asszo nyokat találunk, viszont ritkán 
pihennek (táncnézés, cigarettázás, já-
ték az állatokkal, evés, alvás).

A társadalmi-nemi munkamegosz-
tás természete szerint a férfi jól öltözöt-
ten (csizma, cipő, nadrág, ing, pulóver, 
zakó, kalap) elmenőben, vagy megjö-
vőben van, várakozik a sarkon, táncot 
néz, cigarettázik, eszik, alszik), a nagy-
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fiú már majdnem férfi: bakancsban táncol, munkás/paraszt sapkát és kala-
pot hord, a ház ajtaja előtt vagy ajtajában áll kíváncsian vagy várakozón, al-
mát fal, a maradékot a fazék aljáról is kieszi. A társadalmi hovatartozás má-
sik vezérlőelve a ruhaviselet, amely által az idegen elem, az adaptáló szerep-
mintázat talán a legerősebben hatol be a zárt közösségbe. A kisgyerekek az 
érzékelhető hideg ellenére szinte sosem  felöltözöttek (felül hétköznapi ken-
dőt, kigombolt felnőtt inget, pulóvert, melegítőt, anorákot, dzsekit, lógó vagy 
felgyűrt férfizakót hordanak; alul a putriknál mezítláb járnak, a házaknál 
cipő is kerül a lábra; mezítláb vagy bakancsban táncolnak, az evésnél be-
lelóg szinte egész alsótestük a fazékba, a zsír rácsöpög a lábfejükre, a fiúk 
pantallós, szakadozott rövidnadrágban, klottgatyában, spárgával megkötött 
munkásnadrágban mutatkoznak, a lányokon inkább van szoknya, kockás és 
pettyes ruha, nadrág), a felnőttek és nagyobb gyerekek szinte minden hely-
zetben teljes öltözékkel fordulnak a kamera felé, az asszonyok ünneplőt is 
öltenek (tarka fejkendő, vállkendő, szoknya), a ruhák gyakran tisztábbak is, 
mint a gyerekeké, de mindenki ruhástól alszik. A fiuk haja csapzott vagy fe-
jük kopasz, a lányok haja rendezett (göndör, copfos, szalagos); a felnőttek 
haja rendezett, nyírt, fejüket gyakran kendő, kalap, sapka fedi.

E film legnagyobb tétje: valóban összeállnak-e – ha vázlatosan is – az 
ősi és mai tevékenységekből, archaikus szokásokból, viselkedésmódokból, 
néha megnyíló arcsorsokból, hagyományos, de dominánsan véletlenszerű 
ruhaviseletből a cigány kultúra etnikus jegyei? A lajstromozó-tárgyiasító, 
megfigyelő, részlegesen résztvevő néprajzos tekintet33 eligazít, távolságtar-
tóan kijelöl, de nem hoz ítéletet, enyhén esztétizáló (a szegénység feloldá-
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sa a szépségben, természet-ember egylényegűsége), de nem tud igazán ref-
lexív lenni. Mesterien kivitelezett mozgóképes lenyomatot látunk a valóság-
ról, ugyanakkor jól tagolt, míves konstrukciót. Se nem esztétikai, se nem tu-
dományos teljesítményt, hanem egy kutatási folyamat villanásnyi (70 kép) 
szegmentumát.34 Az 1960-as évek elején ez is forradalmi beszédmód! 

A P’nP Stúdió Szafari c. filmje az erdélyi Hadadnádasdon (Nadişul 
Hododului), a Magyar Amatőr Film Szövetség támogatásával készült 1999 
nyarán, a romániai Szatmár megyében, Alsószopor és Szilágycseh között, 
Szilágycsehtől 14 km-re. A film egyetlen forgatási napon készült. Ezt a 
napot öt év ismerkedés előzte meg.35 Az amatőr fotós múltú, antropológi-
ai érdeklődésű alkotó házaspár (Pölcz Boglárka és Pölcz Róbert) egy krea-
tív egyházi tevékenység keretében ötödik nyarukat töltötték a szilágysági 
Hadadnádasd cigánytelepén, ahol foglalkozásokat tartottak gyerekeknek.36 
A település első okleveles említése a 14. században történt; a falunév gyak-
ran változott (1839: Magyar-Nádasd, 1850: Hadad Nádasd, 1873: Hadad-
Nádasd, 1921−1956: Nadişul-Hododului). Mai területe 8 km2. Lakossága 800 
fő, ebből 700 magyar és 100 cigány. Főként református és baptista vallásúak.
A Néprajzi Lexikon 1840 tájáról említi az innen begyűjtött gubafésűt, illetve 
dr. Kós Károly-rajzot közöl Népélet és néphagyomány c. könyvében a teme-
tőben lévő házaspár fejfáiról (a gombos végű férfié, a tulipános végű nőé).37

„A forgatásra a telepiek kérésére került sor, akik önmagukról semmi-
lyen fotóval vagy filmfelvétellel nem 
rendelkeztek. A képek felvétele napköz-
ben, a mindennapos tevékenységek do-
kumentálásával zajlott, mintegy ’mel-
lékesen’, mivel a figyelem ekkor is in-
kább a foglalkozásokra irányult”.38

A film 32, kortalanul, családi és kereszt-
névvel megnevezett, kollektív szereplője 
a cigánytelep állandó és időszaki lakója 
volt. A film első másodpercétől kezdve 
elhatárolódik a klasszikus etnofilmtől, 
s a reflexivitás eltávolító eszközeivel (a 
mozgás gyorsítása, az amatőr felvétel stí-
lusát imitáló leállítások, a digitálisan 
végzett utólagos „kópiaszínezés”)39 keze-
li az eredeti nyersanyagot, érzékivé, at-
moszférikussá téve azt. Már a cím is za-
varba ejtően sokjelentésű: a szó szuahé-
li eredetű, jelentése utazás. Livingstone 
idején a szafari több száz részvevőből 
álló vadászattal egybekötött felfedező 
utazás volt a titokzatos kontinensre. Tu-
dósokat, geográfusokat és rajzolókat több 
tucat teherszállító és vezető szolgált ki, 
a menet élén pedig a vezetők és a vadá-
szok haladtak, akik biztosították az em- Bárdos Bódi László  fotója (Sajókaza)
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berek hússzükségletét. Ma használa-
tos jelentései: vadászexpedíció, turista 
utazás és park Afrika belsejében.40 Ese-
tünkben a legvalószínűbb, hogy a cím 
olyan felfedező utazásra utal, amely egy 
védett parkba, rezervátumba, archaikus 
zárt telepre („szigetre”) vezet, ahol ritka, 
kipusztulóban lévő állatok (bivaly) és a 
természettel összhangot tartó közösség 
él (vályogvetés, halászat, legeltetés, ál-
latfürdetés), békében a közeli falu lakos-
ságával (téglaszállítás, vásárlás). A cím 
másféle megközelítése is lehetséges: „a 
század eleji vetítési körülményekre való 
utalás”.41

„A kísérleti film egyszerre 
dekonstruálja a ’negatív romaképet’ és 
filmkészítői mindenhatóságot, az előb-
bit a formai, az utóbbit az elbeszélői ke-
retet alkotó játékkal”. Így a megfigye-
lő/kutató/dokumentáló szerep a sze-
génységet nem idealizálja, sőt nem is 
etnicizálja, hanem természetes közegé-
ben ábrázolja, „az elmaradottságot, az 
anyagi, szociális hátrányból eredő tá-
volságot az ott élők számára megsze-

lídíti”.42 Pölczék a reflektivitás „kritikai nézőpontját”43 segítségül hívva kü-
lönösen gazdag formai játékba44 kezdenek, mintha talált tárgyat analizálná-
nak és raknának többféle módon össze:

1. tér-idő megkettőzése (valós-szakrális); 
2. párhuzamos világok egyenrangú-indiai egymás mellé állítása, nyu-

gatias oppozíció nélkül (telep-falu, munka-pihenés); 
3. azonos sodrású képi ritmus és aláfestő zenei homogenitás (Johan 

Pachelbel: D-dúr canon) tükröztető egymásba játszása; 
4. személyiségek helyett pózok, testek (archetípusok) sokaságának is-

métlése;45

5. a megfestett fotókra emlékeztető folyamatos mozgóképes színezés, 
egy-egy elem erősebb színnel (piros, sárga, zöld) való kiemelésével; 

6. kézi kamerás némafilm (archív amatőr film)46 imitáció a kópia eső-
karcosságának utánzásával, felvillanó-elhalványuló képekkel; 

7. a mozgások erős lassulása vagy gyorsulása a villanások hatására, koc-
kázás; 

8. a kezdetnél (szoknyás kisfiú) és a zárlatnál (távolodó bivalycsorda és 
megrakott szénásszekér) egy képzeletbeli vetítőgép berregését halljuk, majd 
beolvadását a 17. századi archaizáló klasszikus zenébe, végül az abból való 
lassú eltűnést, és a zajhoz-zörejhez való visszatérést. 
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9. a ráközelítés rekkenő nyári fényéből a távolodás teljes elsötétedéséig, 
azaz az élettől a halálig jutunk.

A kevert stílusú (impresszionista/naturalista; avantgarde/klasszicista) 
film47 struktúrája is az ismétlések, megerősítések, életképek, apró narratívák 
laza szövedékére48 reflexív logikájára épül: 1. a bentet (sárga vakolatú, vá-
lyogtéglás, hiányos szalmatetejű, sövénykerítéses roma telep, két közeli és 
egy távoli házzal) és a kintet (fehér templomú, piros tetős, sűrűn lakott ma-
gyar falu) határ választja el egymástól (az első képen a gémeskút és kombáj-
nok nyitják ki a teret, az utolsón a bivalycsorda és szénásszekér távolodik a 
földúton a bentlakóktól); 

2. az idill (piros szoknyás kisfiú futása, ostorcsattogtatás, barna ló si-
mogatása, játékos szerepporték a virágos-sövényes ház előtt, két meztelen 
kisgyerek a homokban, bivalyfürdetés a sárga vízben, gyerekek szaladnak le 
a domboldalon a hazaérkező, ünneplőbe öltözött fiatal szülők elé) és a mun-
ka (vályogvetés, tehén- és libaitatás, halászat hálóval, mosás, haltisztítás, 
téglarakodás a szekérre) vidéki zsánerképei váltogatják egymást, lélegzet-
nyi ünnep és a mindennapok mozzanatai a természetbe ágyazva kevered-
nek, s így alkotnak pszeudotörténetet, formálnak körkörös, profán-szakrá-
lis teret.49 A „purdék friss humorú hasonlíthatatlan örömfilmje”50 a „lét ki-
csiny történéseire teszi a hangsúlyt, ami a mozgás révén áll össze képpé, s 
nem a képben keresi a mozgást! A ritmus, ami a vágás és a zene összehan-
golása miatt valódi belső ritmus, előké-
szíti a kompozíció nagyságát és gran-
diózusságát. Ami nem több és nem ke-
vesebb, mint egy munkafilmben doku-
mentált létforma, emberek élete, egy 
délelőttjük, amikor nem történik sem-
mi, amikor a Minden történik”51, hisz 
e szemszöget „az altruizmuson túlju-
tó szeretet nyitja meg”.52 A reflexivitás 
legfeltűnőbb és leginkább kiemelt ele-
me is az ismétlés-megerősítés logiká-
ját követi: egy fiatalember egy új építé-
sű ház előtt tol egy négykerekű babako-
csit, amiben szöszke kislány ficánkol, 
mellettük kutya halad, majd a fiú le-
hajol, felemeli a kutyát, hogy a kislány 
megsimogathassa, a kutya azonban ha-
mar elszalad. A fiú a kamera felé mu-
tat, hogy a kislány is oda figyeljen. Az 
alaphelyzetből azonban csak két elem 
(a magára hagyott kislány ki akar búj-
ni a babakocsiból, a fiú a kamerába néz) 
tűnik fel többször, mindig váratlanul, 
már-már groteszkül, önismétlően, koc-
kázva egy jeleneten belül is, sőt inverz 
módon visszapergetve a kutya és a fiú 

Bárdos Bódi László  fotója (Sajókaza)
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távozását. A négyszer visszatérő kibújás mindig azon kép előtt következik 
be, amikor idegen emberek érkeznek a telepre a falu felől lovakkal vagy vá-
lyogtéglával terhelten, traktorvontatva, átlósan távoznak hosszú, gumikere-
kű szekérrel. 

Az üzenet elég egyértelmű: ez egy más dimenziójú világ, ebben a zóná-
ban csak átmenetileg és praktikusan lehet tartózkodni annak, aki idegen. 
A kívülről érkező a két világ határán (faluszél, út) még elidőzhet, de be már 
csak érdekből engedik; a munka és az idill csak azokon segít, akik ehhez az 
elkülönült-megtartó közösséghez tartoznak. Ezt a kívülről meseinek tűnő 
világot etnikus kódok szabályozzák. „…az idillben minden szent és csúnya 
kibékül egymással.”53

Ez a védekező világ azonban már nem zárt, nem is teljesen szeparált 
(falu és telep munkamegosztása; az idegenség elfogadása a házaspár ünne-
pi öltözetében, a maradék színes ruhák, tárgyak pl. farmer, ing, papucs, ba-
seball sapka, fazék másképp- és újrahasznosítása, szimbólumok pl. kereszt, 
nyakláncok minden körülmény között viselése.) A tompuló tradíciók őrzői 
a gyerekek és az asszonyok (munka, mosás, gyereknevelés, beszélgetés, állat 
fürdetés), az idegenség elől is egymást védve, ők húzódnak a házak, keríté-
sek, udvarok és ablakok zónájába. Férfiakat alig látunk, ha igen, akkor jól öl-
tözötten, zömmel azonban fiatalok (babasétáltatás, állatitatás, ostorral a vál-
lon, cigarettázás magnóhallgatás közben). Igazán csak a gyerekek szabadok, 
mert természetes lényegük a meztelenség (halászat, bivalyfürdetés, két kaca-
gó gyermek a porban) mint az ősi szabadság emlékezete. 
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Előszó

Az alábbi négy elemző dolgozat nemcsak ihletből, hanem kényszerű-
ségből is született. A Sapientia EMTE Fotó, Film, Média szakán a 2010−11-es 
tanév második félévében is oktattam a Mozgókép a kortárs kultúrában 2. 
címen futó tantárgyat, az akkor végzős évfolyamnak. A koncepció szerint 
a kortárs filmben megfigyelhető műfaji tendenciákról beszélgettünk, a pa-
letta egyaránt tartalmazott bűnügyi és komikus árnyalatokat, Hollywoodot 
és Hongkongon keresztül némi Ázsiát is. A „keleti harci film” kontextusá-
ban Bruce Lee és Jackie Chan mellett szót ejtettünk wuxiákról és a Mát-
rix-effektusról, és a csoport rajongói belefeledkezhettek Zhang Yimou 2002-
es Herójának erőteljes színuniverzumába, miközben a szeminárium gazdái 
David Bordwell Planet Hong Kongjáról beszéltek. Ebben a kontextusban, és 
persze osztályozási követelményként születtek az alábbi szövegek, és öröm 
látni, hogy a határidővel vívott küzdelem nyomai helyett a filmanyag szép-
sége csillan fel bennük.

Virginás Andrea, Kolozsvár, 2012. május 8.
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Franco Nero, a 2007-es TIFF díszmeghívottjának sajtótájékoztatója. Kassay Réka fotója
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„Wuxia lookbook” – Díszletek 
és jelmezek karakterisztikája és 
kódrendszere a kortárs ázsiai 
harci fi lmekben

OROSZ JUDIT

A dolgozatom középpontjában a keleti harci filmek látványvilágá-
nak egy nagyon jelentős egysége, a jelmez áll. Ezek azok a filmek, ahol 
minden főhőst tetőtől talpig végignézhetünk. Gondoskodnak is erről, hi-
szen falakon, háztetőkön járnak, repkednek, faágakon ringatóznak, forog-
nak – mindeközben pompás öltözéküket, cipőjüket minden szögből meg-
csodálhatjuk. Ha fordítunk egyet ezen a gondolatmeneten, meg kell hagy-

Rezumat („Wuxia lookbook” – Caracteristica şi codurile costumelor şi decorului în fi lmul 
contemporan de artă marţială)

Articolul include o analiză a costumelor din fi lmele orientale, având în vedere faptul că aceste 
creaţii pun  un accent deosebit pe costumele actorilor, pe culorile, materialele, formele care 
însoţesc mişcarea scenică. Din acest punct de vedere, studiul compară trei fi lme. Este analizat 
modul în care culorile costumelor refl ectă nivelele de naraţiune ale fi lmelor, diferenţiază şi împart 
personajele în diferite categorii, contribuind la crearea lumii vizuale a fi lmului. 

Cuvinte cheie
fi lme de luptă orientale, costume, culori, Yimou Zhang, Ang Lee

Abstract („Wuxia lookbook” – Characteristics and Code-system of Costumes and Sets in the 
Contemporary Eastern Martial Art Films)

The essay presents the use of costumes and sets in the eastern martial art fi lms by comparing 
three fi lms. These fi lms pay special attention on the colours, materials, forms of the costumes  worn 
by the different characters. The study presents the correlation between the colours of the costumes 
and the narrative strata of the fi lm, how the protagonists are devided into groups, and how these two 
factors contribute to the unfolding of visual world of the fi lm. 

Keywords
Eastern martial art fi lms, costume, set, colors, Yimou Zhang, Ang Lee

Orosz Judit, végzős hallgató
Sapientia EMTE, Fotóművészet, filmművészet, média szak
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ni: bizony nem mind-
egy, hogy mit viselnek 
hőseink, milyen anya-
gok, színek, formák kí-
sérik mozdulataikat. 
A jelmez milyensége 
szorosan összefügg a 
narrációval, mint aho-
gyan ezt Zhang Yimou 
és Ang Lee filmjeiben 
megfigyelhetjük.

Emi Wada jelmez-
tervező Zhang Yimou 

mellett egy nagy újítást vihetett véghez az ázsiai harci filmek látványvilágát 
illetően. A színek, anyagok és formák kifinomultabb használatával az addi-
gi történelmi filmek konvenciójából kilépve jóval költőibb, festőibb harci fil-
mek születtek. Ez a jelenség nemcsak a dramaturgia és a narráció szintjén 
hozott létre egy újabb struktúrát, de felhívja a figyelmet arra az óriási kü-
lönbségre is, amely a keleti és nyugati társadalmak ipari formatervezéséhez 
való hozzáállásában rejlik. 

Bár Emi Wada, elmondása szerint a jelmezek elkészítésében inspiráció-
ként az ókori Kína és Japán művelődéstörténeti áttekintéseit vette alapul, ha-
sonló korszakban játszódó filmeket nézett, de ezeket is túlszárnyalva olyan 
módszereket alkalmazott, amelyeket addig senki. Így jött létre az az időtlen 
stílus, amely a Hős (2002)1 látványvilágát jellemzi. A kortárs keleti (és leg-
inkább történelmi) harci filmekben a jelmezek formailag elsősorban a har-
ci jelenetek repüléseinek még látványosabbá tételét szolgálják. Az anyagvá-
lasztás és a szabás úgy igazodik ezekhez a koreográfiákhoz, mintha egy spe-
ciális effekt lenne, amelyet utólag helyeztek a képhez. Annál is inkább, mi-
vel a korábbi wuxia-filmek2 esetében nem fektettek akkora hangsúlyt a légi-
es megjelenésre, a harcosok legtöbbször a múzeumok vagy jelmeztárak me-
revségét idézték. 

A legkiemelkedőbb példa erre az újításra, a konvenciók újragondolásá-
ra a Hős című film, amelyben a látvány teljes egészében összefolyik a dra-
maturgiai szintekkel, egyik sem működik a másik nélkül. A jelmezek szí-
neinek váltakozása a különböző elbeszélésvariációkban támpontul szolgál 
a nézőnek, hogy az egyes narrációs egységeket el tudja egymástól választa-
ni. A látvány így egyszerre önreflexívvé is válik, hiszen felerősíti az alkotás 
hátterét, azt a koncepciót teszi nyilvánvalóvá, amellyel felépítették a filmet. 
De túl azon, hogy felhívja a figyelmet ezekre a folyamatokra, egyszerre meg-
nyugtatóan hat a befogadó számára, egy zárt világot, rendszert teremt, ahol 
a színek jelentik a fő strukturáló erőt. A színek dominanciája csak az első 
történetvariánsnál lesz erőteljes, amikor minden ruha, berendezési tárgy a 
piros szín valamely árnyalatában tündököl. A kerettörténetben lévő fekete 
szín, monokróm árnyalatok és a katonák öltözékén olykor megjelenő piros, 
fehér vagy sötét rózsaszín is onnantól kezd el jelentést hordozni, hogy talál-
koztunk a második színnel, a kékkel, ezután tudatosulnak a nézőben a já-

Repülő Hó (Maggie Cheung) jelmezei−Zhang Yimou: Hero (2000)
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tékszabályok. Ezekre az egymástól erősen elválasztható szerkezeti egységek-
re azért is szükség van, mert a történet szövése igen bonyolult. 

A színeken túl még az anyagok könnyedsége is figyelemre méltó, ame-
lyet a szél mozgása kelt életre. A képek soha nem statikusak, még ha fix be-
állításról van is szó, hiszen a levegő mozgása révén állandó nyüzsgés és vib-
rálás van jelen a vásznon (például a kék történetben a Repülő Hó és Névte-
len közötti harc közben a katonák kis zászlói állandó mozgásban vannak).
A levegőn kívül a víz is ilyen fontos elemként van jelen a filmben. A sakk-
házban lévő kardos jelenetet a víz teszi hatásossá. A lassított felvételek, kü-
lönleges effektek használatán túl az eső által válik érzékivé az ellenfelek 
közti tér. Érezhető a kettejük közti feszültség, a koncentráció, a harc vissza-
fogott, intelligens jellege. Az ilyenfajta harc soha nem az erőszakról szól, ha-
nem sokkal inkább a gondolkodásról, a spekulációról és az erkölcsről. 

A színek szimbolikájának megfejtése valószínűleg egy alaposabb ku-
tatást igényelne, de azok kiválasztásának talán legkézenfekvőbb irányelve 
a tiszta – egyaránt hideg és meleg – árnyalatok keresése volt. Repülő Hó 
(Maggie Cheung) öltözékein jól szemléltethető az, ahogyan a szereplő ugyan-
azt az öltözéket hordja végig a film során, de az mindig más színben vagy ár-
nyalatban látható. A ruhájának leghangsúlyosabb részei a földig érő ujjak, 
amelyek a koreográfiaszerű harcok során a nő mozgását felvéve érdekes tex-
túraként rajzolódnak ki. Általuk látványos halált tud produkálni a színész-
nő (a kék és fehér történetek harcjelenetei során)3, vagy pedig éppen ezek az 
ujjak jelentik neki a védelmet (a piros történetben lévő nyílzápor elleni vias-
kodásban). A többrétegű öltözék rendkívül lágy és légies megjelenést bizto-
sít ennek a katonás nőnek, aki épp ettől a kettősségtől válik érdekessé. Mivel 
ezek a filmek kerülik a lélektani olvasatok megjelenésének még a lehetősé-
gét is, csak ehhez hasonló látványbeli aspektusok alapján tudjuk hőseinket 
kategóriákba helyezni. Egy biztos: a karakterek nem tudnak hozzánk közel 
férkőzni. Talán egyáltalán nem is célja a filmnek, hogy a hollywoodi vagy 
nyugati filmkészítés mintái szerint egyéniséget kódoljanak az öltözékekbe. 
Az egyéniség szó különben is másként cseng az ő világukban. Nem indivi-
duumokban gondolkoznak, hanem rendszerekben, csoportokban, közössé-
gekben. Ezt jól kifejezi az, ahogyan az öltözékek mindkét nem esetében for-
mára és színre nagyjá-
ból egyformák. 

A Herón kívül más 
történelmi keleti har-
ci filmek is léteznek, 
amelyeknek látvány-
világa autentikusabb, 
a korábbi hagyomá-
nyokhoz hasonlóan. Az 
Aranyvirág átka (2006)4 
című filmben például 
a nagyszámú statisz-
téria, a szereplők ösz-
szehangolt mozgása, az 

Repülő Hó (Maggie Cheung) jelmezei−Zhang Yimou: Hero (2000)
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óriási terek és pompás 
díszletek töltik el ámu-
lattal a nézőt. Euró-
pai szemünket egyéb-
ként is minden keleti 
hagyomány és látvány-
elem csodaként éri, de 
ha ezek gigantikus mé-
reteket öltenek, még in-
kább meseinek érezzük 
a látottakat. Ezért szá-
munkra e filmek törté-
nelmi hitelessége való-
sággal felfoghatatlan, 

könnyebben befogadjuk a látványt nézői pozíciónk nyugodt fészkéből. 
A jelmezek milyensége itt inkább a főszereplők és a statisztéria köz-

ti választóvonalat jelzi. A császári család fényűző öltözékénél azonban ta-
lán sokkal lenyűgözőbb a szinkronban öltöző szobalányok „tánca” a film 
bevezető részében. Itt figyelemmel követhetjük, hogy a császári palota hi-
erarchiájában talán legalul lévő réteg is milyen kifinomult igyekezettel ké-
szülődik a nap elején. A ritmusra öltöző lányok látványa egyszerre gépies és 
ornamentikus. Ugyanez mondható el a krizantémfesztiválra felsorakozta-
tott rengeteg virágcserépről, vagy az ünnepélyre összegyűlt embertömegről. 
Egyszerre személytelen – hiszen csoportonként egyforma öltözékben van-
nak – és egzotikus, míves is. A császárnőre kalitkaként nehezedik a ráagga-
tott sok ékszer, jelezve ezzel boldogtalanságát. Ezek válnak aztán dühkitöré-
sei eszközévé. Vele ellentétben a szabadabb szolgálónői a saját ártatlan szép-
ségükben, ékszerek és felesleges ruhadarabok nélkül élhetik életüket a pa-
lotában.

A harci jelenetek nem dominálnak annyira ebben a filmben, mint a 
Hősben, viszont a film végén szinte csak ilyen képsorokat látunk, egymást 
követik az összeesküvőknek és a császár védelmezőinek seregei. A különbö-
ző csapatok teljesen eltérő öltözékben vannak. A császár emberei a ninják, 
akik tetőtől talpig feketében vannak, köteleken lógva sarló alakú szablyával 
támadnak. Az összeesküvők aranyszínű páncélt, és a császárnő által hím-
zett krizantémos kendőket viselik, fegyverük a lándzsa. Ezeket pedig újra a 
császári erők verik le, akik szintén fekete páncélban vannak. Hatalmas mé-
retű a mészárlás, amelyet a semmiből előkerülő újabb embertömeg pilla-
natok alatt összetakarít. Ez a film jó példa arra, hogyan csoportosít a keleti 
film: emblematikus jelenet, mikor a már említett krizantémünnepélyre fel-
sorakozik a nép: egy tömbben menetelnek, de négyszög alakban külön-külön 
is csoportokra bonthatóak, attól függően, hogy mit viselnek.

A Tigris és Sárkány (2000)5 szerényebb jelmezfelhozatallal rendelkezik, 
mint az előző két film. Ennek valószínűsíthető oka az, hogy a történetben 
nem szerepel a császár, sem annak udvartartása, így viszonylag „normális” 
keretek közt marad a filmes látvány, vagyis nem ölt gigantikus méreteket. A 
fényűzés csúcsa itt a kormányzó udvara, rajtuk kívül mindenki szerényen 

Repülő Hó (Maggie Cheung) jelmezei−Zhang Yimou: Hero (2000)
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él. A ruhák nagy része 
szürkés árnyalatokban 
készült. A történet a 
kettős életmód motívu-
mára épít, amelynek az 
öltözék egyik nagyon je-
lentős kifejezőeszköze. 
Jen (Ziyi Zhang) nap-
pal az esküvőjére váró, 
engedelmes lány, szép 
ruhákban, kiegészítők-
ben, este pedig harcias, 
fiús ninjává vagy tolvaj-
já változik, aki egy arca 
elé tett lepellel próbálja eltitkolni kilétét. Yu Shu Lien (Michelle Yeoh) is át-
lényegül a harci jelenetekben, de az ő esetében nem olyan erőteljes a különb-
ség, mint Jennél, mivel neki nem kell álruhát öltenie. A férfias ruhával a két 
nő azt demonstrálja, hogy képes úgy harcolni, mint egy férfi. Üde színfolt 
a filmben a barbár fiú barlangja, öltözéke. Megjelenésével Jen világa rögtön 
komornak, merevnek, sótlannak tűnik. Itt is jelen vannak különböző kate-
gorizáló momentumok az emberek megjelenésében, ilyen például a férfiak 
félig kopaszra borotvált, félig hosszú fonatból álló hajviselete. 

A keleti kultúrák öltözködési szokásaiba nagyszerűen bele lehet pillan-
tani a harci filmeken keresztül. Látható, hogy nagyon fontos társadalom-
szerkezeti jelentés kapcsolható hozzájuk. Az egyenruha formája és színe 
ugyanúgy megkülönbözteti az embert, mint az uralkodó vagy arisztokra-
ta osztály fényűző megjelenése, ugyanakkor csoportokba is rendezi. Ez leg-
inkább a hatalmas méretű embertömegen tud érvényesülni, melyet Zhang 
Yimou filmjeiben figyelhetünk meg. Többek között ettől lenyűgözőek ezek 
az alkotások.

Repülő Hó (Maggie Cheung) jelmezei−Zhang Yimou: Hero (2000)
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hu.wikipedia.org/wiki/Wuxia [2012.04.18.] – szerk.
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Műfajok Kelet és Nyugat között
TANKÓ HUNOR

A keleti filmművészet (már csak a keleti földrész területének és né-
pességének okán is, mely így erőteljes igényt támaszt a szórakoztató-
iparral szemben) meglehetősen nagy helyet foglal el a filmvilágban. A 
globalizáció előrehaladtával, annak folyományaképp előtérbe került az 
integrálódás, mely a Kelet kultúráját sem kímélte. 

Ennek a dolgozatnak az a fő célja, hogy bemutassa a keleti ihletésű film-
művészeti alkotások lehetséges és előforduló jellemzőit, más szóval az, hogy 
megmutassa a keleti filmkultúra befolyásának mértékét a Nyugat alkotó-
világára és filmjeire. Ennek bemutatásához Park Chan-Wook Oldboy című 
filmjét és Martin Scorsese The Departed című alkotását használom fel. Fő 
szempontjaim a vizsgálat során a filmtörténet, a visszaköszönő stílusok be-
mutatása keleten és nyugaton egyaránt, melyet az integráció szemszögéből 
veszek figyelembe.

Rezumat (Genuri între Est şi Vest)
Studiul prezintă interacţiunile dintre arta cinematografi că orientală şi cea occidentală, prin 

analiza a două fi lme, unul coreean şi unul american  (Chan-wook Park: Oldboy şi Martin Scorsese: 
The Departed). Sunt prezentate cauzele interacţiunii, elementele din fi lme care aparţin celor două 
culturi, respectiv recepţia fi lmelor de către publicul oriental şi occidental. În fi nal, studiul subliniază 
faptul că deşi fi lmele orientale şi-au găsit locul pe piaţa internaţională, fenomenul de occidentalizare 
este considerabil în arta cinematografi că. 

Cuvinte cheie
cultură, tradiţie, est, vest, Hollywood, Chan-wook Park, Scorsese, interacţiune

Abstract (Genres between East and West)
The study presents the mutual infl uence of the Eastern and Western fi lm through the analysis 

of a Korean and an American movie (Chan-wook Park: Oldboy és Martin Scorsese: The Departed).
It depicts the causes of this mutual infl uence, what elements are borrowed from the other culture 

and  what characterized their reception by the Easter and western public. The fi nal conclusion of 
the study is, that although eastern fi lms prove to be successful on the international fi lm market, the 
adaptation of the western norms becomes more and more prevalent.

Keywords
culture, tradition, East, West, Hollywood, Chan-wook Park, Scorsese, interaction

Tankó Hunor, végzős hallgató
Sapientia EMTE, Fotóművészet, filmművészet, média szak
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Az ázsiai filmek története

A nyugati kultúrában folyamatosan megfigyelhető egyfajta Nyugat-köz-
pontúság (mely az ezredfordulótól fokozatosan veszít erejéből). Ezt mutatta 
az tény is, hogy a keleti film olykor külön kategóriaként szerepelt. 

A keleti filmkultúra elterjedése Nyugaton több lépésben ment végbe. Az 
1960-as évek vége felé a Nyugat elkezdi felfedezni a keleti filmkultúra alko-
tásait. A ’70-es években főként a harcművészeti filmek nyernek teret, egy év-
tizeddel később pedig a keleti művészfilmek sikerei figyelhetők meg Nyuga-
ton. Az 1990-es évek mindenképpen fordulópontot jelentenek a hatásvizsgá-
lat szempontjából, hiszen ekkor Keleten válság figyelhető meg mind a kul-
túrában, mind a gazdaságban, így a filmipar kénytelen nyitni a nyugati kul-
túra irányába, és az ilyen szellemiséget képviselő filmek felé. Innentől egy 
fokozatosan erősödő, a globalizáció által jellemezte kötelék alakul ki Kelet 
és Nyugat között. Ekkor a kínai filmgyártás felveszi a versenyt a hollywoo-
di filmekkel, ezáltal megnyílik az út a globális kínai film, és filmkészítés 
előtt. A filmek sikeres bemutatkozása után figyelhető meg az a sodródási fo-
lyamat, amelynek során rendezők és színészek áramlanak Amerikába Kelet-
ről. Az igazi áttörés az amerikai piacra való bekerülésben az ezredfordulón 
következik be – Ang Lee: Tigris és Sárkány (2000), Zhang Yimou: Hős (2002), 
Miyazaki: Chihiro Szellemországban (2001).

Az egymásra hatás okai

Elsőként a globalizációt érdemes kiemelni, melynek hatása egyértelmű 
mutat mind a két irányba. Ez a hatás az integrációban jelenik meg, mely vo-
natkozik: az ábrázolási és történetvezetési stílusra, a képvilágra és a filmek 
mondanivalójára egyaránt. 

Mivel az ázsiai filmek áruvá váltak a nemzetközi kereskedelemben, 
mindenhova eljutottak, és ahol a kultúra meg az életszemlélet nyitottabban 
működik, hamar befogadóra találtak, hiszen eszmerendszerük (általában) 
példaértékű.

A Kelet technikai fejlettsége sem elhanyagolható szempont, mely újsze-
rű látásmódot és képi ábrázolási lehetőségeket kínál.

A keleti filmek fogadtatása Nyugaton

A keleti filmeknek egyértelműen pozitív a fogadtatása mind Európá-
ban, mind az Egyesült Államokban. Az ilyen filmek reprezentációs modell-
je, közlési és ábrázolási módja megtalálja az összhangot a nyugati filmgyár-
tási trendekkel, hiszen azonos dialógusban működnek.

Ezeknek a filmeknek a sajétos kulturáli stílusa jól illeszkedik a modern, 
kortárs filmművészetbe.

A Nyugat rendezői számára az új keleti modell egyfajta gyakorlati meg-
újulást jelent, mely a kultúrára is jó hatással van, hiszen általuk új nézőpon-
tot ismer meg a nyugati ember.
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Kelet hatása a Nyugatra

A nyugati filmiparban a rendezői gondolkodást inspiráló, újító gondola-
tokat (vizuális ingerek) tolmácsoltak a keleti filmek és képzőművészet1, me-
lyek hamar integrálódtak a kortárs filmkultúrába. Ez az integráció főként a 
Keletre jellemző magas szintű technikai civilizáció miatt vált lehetségessé.

A Kelet misztikus és titokzatos világa arra készteti a Nyugat kultúrá-
ját, hogy megismerje és megkísérelje elsajátítani gondolkodásmódját, ami 
sokszor a filmek témaválasztásában mutatkozik meg. Ilyenek pl. a szamuráj 
megjelenítése (Az utolsó szamuráj, Kill Bill) és a harcművészeti témájú fil-
mek. Ezekben az ábrázolásokban lehet felfedezni, hogy a keleti harci filmek 
egyik legfőbb jellegzetessége a néző felé közvetített üzenet (a tisztelet és a 
hagyományok őrzésének fontossága), az amerikai alkotásokból már hiány-
zik. Ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy a keleti modelleknek csak 
felszínes részét sikerült magukévá tenniük – a harcművészeti stílusú filmek 
esetében –, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy egy idegen kultúrának 
nehéz egy másik ország kultúráját megérteni és maradéktalanul közvetíteni. 
Tehát ami megmaradt és hozzáadódott a nyugati filmkultúrához – a harc-
művészeti filmekből –, az a mozgás keleti eleganciája, melynek pontosságá-
ra itt is nagy hangsúlyt fektetnek.

A remake

Az ázsiai filmek népszerűsége miatt a Nyugat az ilyen filmek hatását 
próbálja elérni. A remake-ek olyan filmek, melyek egy adott (esetünkben ke-
leti alkotású) filmet dolgoznak át. Ezek a filmek az ott használatos minták-
ra készülnek. Ilyen John Sturges Hét mesterlövésze, mely Akira Kurosawa ál-
tal rendezett A hét szamuráj történetét alapul véve készít egy westernfilmes 
feldolgozást. Ez igazából az eredeti történet vadnyugati környezethez való 
igazítása. De itt lehet megemlíteni egy másik Kurosawa-film átdolgozását is, 
melyet Sergio Leone rendezett Egy maréknyi dollárért címen, és alapjául A 
testőr című film szolgált.

A remake világából egy alkotást emelnék ki a következőkben, A téglát.

The Departed (A tégla)

A film egy amerikai bűnügyi thriller, melyet Martin Scorsese rendezett 
2006-ban. A tégla2 forgatókönyve egy hongkongi film alapján készült, mely a 
Szigorúan piszkos ügyek (Infernal affairs)3 címet viseli, és ami Andrew Lau 
és Alan Mak rendezésében készült. A Szigorúan piszkos ügyek 2002-ben ke-
rült bemutatásra, és nagy sikereket könyvelhetett el magának.4

A filmet alapjaiban hangolták hozzá az amerikai kultúrához – véle-
kedtek az eredeti film rendezői, akiknek főleg a sok káromkodás tűnt fel a 
szövegben, mint a nyugati kultúra alapvető alkotóeleme. Emellett néhány 
kulcsfontosságú idézetet is tartalmaz a film, melyeket a Szigorúan piszkos 
ügyekből vett át A tégla rendezője. 
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A Szigorúan piszkos ügyek és A 
tégla jó példa arra, hogy a keleti kul-
túrából nem kizárólag a hagyományos 
elemeket vette át a Nyugat, hanem egy 
modern felfogású film remake-jét ké-
szítették el Amerikában. Itt ütközik ki 
a rendezői technikai módok és a ren-
dezői gondolkodás elismerése, mely a 
keleti filmkultúra kiválóságát emeli ki, 
hiszen minden elismerés valamit je-
lent minőségileg az elismert fél mun-
kája iránt, főleg egy ilyen kényes kul-
túrköri területen.  

A remake jelentősége

Az átdolgozások jelentőségét nyu-
gaton az adja, hogy a filmkészítési látás-
módok és lehetőségek bővülnek a Nyu-
gat részéről. Az ilyen feldolgozások na-
gyobb közlési területtel rendelkeznek, 
így több nézőt érinthetnek meg.

Rendezők és színészek Nyugaton

Érdemes megemlíteni azon emberek munkáját, akik az 1990-es évek-
ben „áramoltak” át Nyugatra. Ezek az emberek több filmmel és filmben já-
rultak hozzá a nyugati kultúra filmvilágának szélesítéséhez, gyarapodásá-
hoz. (Ilyenek – többek között – Ang Lee Értelem és érzelem című filmje, és 
John Woo az Ál/Arc névre hallgató alkotása – ha csak a rendezőket vesszük 
figyelembe.)5 

Nyugat hatása a Keletre

A globalizáció és az integráció ré-
vén a keleti kultúrába is beszivárog-
tak a nyugati elemek, ez mind a képi 
világba, mind a témákban, és közve-
tített tartalmakban észlelhető. A kele-
ti filmekre az ezredfordulót követően 
az erőteljes nyugati hatás a populáris 
filmgyártás elterjedésében figyelhető 
meg. Ezekben a tömegfilmekben egyre 
több amerikai elemet lehet fölfedezni.

Egész Keletre jellemző lett a kultu-
rális hibriditás. Ilyen műfaji hibridnek számít Chan-Wook Park Oldboy című 
2003-ban készült műve.

Martin Scorsese: The Departed (2006)

Martin Scorsese: The Departed (2006)
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Az alábbiakban ezt a filmet elemzem a 
hibriditás oldaláról, és abból a szempontból, 
hogy hogyan illeszkedik a nyugati kultúrába 
és szokásrendbe.

Oldboy

A film egy hasonló nevű japán manga 
adaptációja, mely erőteljes nemzetközi sike-
reket könyvelhet el magának6. Az Oldboy tör-
ténete alapján bosszúfilmnek mondható, kor-
társ elvárásoknak megfelelően rendezték, 
mely mind nyelvezetre, mind képvilágra jel-
lemző. A főszereplő érzetvilágával a film képi 
megjelenítése elég erőteljesen érvényesül. A 
képi megjelenítés és a felfedezhető érzelem-
világ egésze beleillik a nyugati kultúra ízlés-
világába.

A film Ázsia világát tárja elénk a kör-
nyezet megjelenítése és az életkörülmények 
drasztikus ábrázolásának kettőssége révén. 
A film egy multikulturális szemléleten és így 
felépített világon alapul, mely kizárólag sugalmazás útján jut el a nézőhöz, 
konkrét megjelenítés nélkül. 

Bár története keleti adaptáció, mégis olyan fordulatok találhatók benne, 
melyek a nyugati filmvilág rendszerében megszokottak. A technikai megje-
lenítés elég újszerűnek számít, ezért a hatás itt kétoldalú dologként tűnik fel.

Összegezve:
 a Kelet hatása a Nyugatra

A Nyugaton készült keleti 
ihletésű alkotásoknak jellemző-
ikben mérhető a hatás. Ezekért a 
globalizálódó világ, és a vele járó 
integráció tehető felelőssé.

Elsőként a keleti befolyáso-
lás legnagyobb hatású szegme-
sét érdemes kiemelni, amelyet
a keleti harcművészet közvetít. 
A Nyugat számára mind a harc-
művészet eszmerendszere, mind 
egyedi mozgáskultúrája inspiráló. A Nyugaton készült, keleti harci elemeket 
alkalmazó filmek szereplői nem kizárólag ázsiai származásúak, egyre több-
ször találkozunk olyan alkotásokkal, amelyben egy-egy amerikai hős jele-
níti meg a keleti harcművészet által közvetített fizikai és szellemi értékeket.

Chan-Wook Park: Oldboy (2003)

Chan-Wook Park: Oldboy (2003)
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A keleti filmművészet (vagy irodalom) modelljeit, legyenek azok akár 
modern szemléletűek, akár az előbb említett harcművészeti ihletettségűek, 
átdolgozások alapjaiként használják a rendezők, repertoárjuk színesítésére, 
vagy ismereteik bővítésére a szokásaik frissítése által.

Az integráció hatásaképp megfigyelhető egyfajta kevert stílus kialakulá-
sa a filmműfajban, mely inkább a távol- és közel-keleti területekre jellemző. 

A kultúrák keveredése kétirányú folyamat, így a keleti területek is ren-
geteg ihletést merítettek a Nyugat világából, ennek viszont az addig erősen 
élő hagyományaik látták kárát. Az elnyugatiasodás sokkal jellemzőbb Kele-
ten, mint Nyugaton az elkeletiesedés. Hiába rendelkeznek erőteljes és köve-
tendő eszmerendszerrel és történetiséggel a keleti területen élők, a Nyugat 
hatása, valamilyen megmagyarázhatatlan dolog – talán a szabadság érzete – 
miatt mindenhol nagyon erőteljesnek mondható a saját kultúrával szemben.

A jelenség nem elítélendő, hiszen a kultúrák találkoznak, egymásba in-
tegrálódnak, az alkotások révén belátást nyernek a különböző gondolkodá-
sú népcsoportok életébe, ami a megértés és elfogadás szikráját hordozza ma-
gában.
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Jegyzetek
1  Ilyenek Wong Kar-Wai, John Woon elképzelései, de a japán anime 

és manga is ide sorolható.
2  A film négy díjat is elnyert az Oscar-gálán.
3  A film három részes, és A téglában a három rész kombinációját lát-

hatjuk.
4  A Szigorúan piszkos ügyek 2002-ben a legnagyobb hongkongi kasz-
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ahol kilenc jelölést tudhatott magáénak, és hét díjat nyert el (a legjobb díjat is), a 
Golden Horse Awards gálán pedig a tizenkét jelölésből hat díjat szerzett meg.

5  A felsorolást példának szántam, a teljesség igénye nélkül.
6  A 2004-es cannes-i filmfesztiválon nyerte el a zsűri nagydíját (mely-

hez nagyban hozzájárult a film témavilágát erőteljesen preferáló Quentin 
Tarantino, aki a filmfesztiválon elnökölt).
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Amerikai és keleti hagyományok 
Yimou Zhang Hero című
fi lmjében

BÚZÁS ANNAMÁRIA

A keleti harci filmek egyre népszerűbbek lettek világszerte. Sőt mond-
hatni a mai amerikai akciófilmek ezekből a filmekből tanultak meg fel-
építeni gyors és pontosan megkoreografált verekedős jeleneteket. Jackie 
Chan azt nyilatkozta, hogy ő úgy gondolta, az amerikai akciófilmek ko-
reográfusai a legjobbak a világon, de aztán rájött, hogy ők, kínaiak a leg-
jobbak, amikor akicóról van szó. Az amerikaiak pedig csak tanulhatnak 
tőlük. Ha ők megkérnének egy amerikai rendezőt, hogy készítsen egy olyan 
akciófilmet, amilyet ők szoktak, biztosan nem lenne rá képes1. Végső so-

Rezumat (Tradiţii americane şi orientale în fi lmul Hero de Yimou Zhang)
Tradiţiile cinematografi ce americane şi orientale se infl uenţează reciproc. Studiul analizează 

întâlnirea celor două tradiţii într-un fi lm tipic despre luptele orientale. Analiza prezintă narativa 
hollywoodiană şi relaţiile de cauzalitate, respectiv coreografi a amănunţită a fi lmelor wuxia, tehnicile 
caracteristice de construire a scenelor spectaculoase care pot fi  urmărite în fi lm. Datorită împletirii 
celor două tradiţii, fi lmul atrage atât publicul oriental, cât şi pe cel american. 

Cuvinte cheie
cultură, tradiţie, orient, occident, Yimou Zhang, eroul

Abstract (American and Eastern Tradition in Yimou Zhang’s Hero)
The American and Eastern tradition mutually infl uence each other. The present essay analysis 

the presence of these two in a typical eastern martial art-fi lm. It presents the Hollywood type 
narrative and the  exact choreography of the wuxia-fi lms, including the characteristic image building 
techniques presented in the fi lm. This movie is able to capture the attention of both the American 
and the Eastern public due to the use of these two different traditions.

Keywords
culture, tradition, East, West, Yimou Zhang, Hero

Búzás Annamária, végzős hallgató
Sapientia EMTE, Fotóművészet, filmművészet, média szak
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ron elmondhatjuk, hogy mind az amerikai, mind 
pedig a keleti film kölcsönösen tanult egymástól.
A keleti filmek nem lennének ennyire elterjedtek, ha 
nem alkalmazkodtak volna a klasszikus hollywoodi 
narratíva szabályaihoz.

Yimou Zhang Hero (2002) című filmje2 jellegze-
tesen keleti harci film. Témájában és annak megkö-
zelítésében is követi a keleti hagyományokat egy bi-
zonyos fokig, ugyanakkor beépít olyan műfaji sémá-
kat és történetszálakat, amelyek az amerikai közön-
ség számára is érthetővé teszik a filmet. A film „fő” 
cselekménye jól ismert kínai történetet dolgoz fel: 
Kína első császára (Quin Shihuang) egyesítette az 
országot minden ellenállást megtorolva, és bár több-
ször is próbálták meggyilkolni, ez nem sikerült. Lé-
nyegében általános érvényű politikai üzenete van a 

filmnek, ugyanis egy állam megalakulását mutatja be a rendíthetetlen csá-
szár alakján keresztül. A „fő” történet mellett azonban vannak mellékszá-
lak is, három különböző történet szövődik bele a „nagy” történetbe, és adja 
ki annak teljességét. A három történet élesen el van határolva egymástól: 
három különböző színű történetnek lehetünk a tanúi. A kerettörténetben a 
film névtelen főhőse megérkezik a császár palotájába, azt állítja, hogy meg-
ölte annak legnagyobb ellenségeit, Eget (Sky), Törött Kardot (Broken Sword) 
és Szálló Havat (Flying Snow). Kettejük beszélgetése során aztán az eleinte 
egyértelműnek látszó történet egyre inkább más megvilágításba kerül. A há-
rom „kis” történet a három változat arra, hogy a hős hogyan ölte meg a csá-
szár ellenségeit. Ezek közül az utolsó a valódi történet, az első kettő pedig 
csak variációk a témára. A Hero Akira Kurosawa A vihar kapujában3 című 
filmjéhez hasonlóan építkezik. Mindkét filmnek van egy kerettörténete, és 
abba beleépülnek a szereplők flashback-jei. Csakhogy míg Kurosawánál vé-
gig eldöntetlen marad, hogy melyik az érvényes történet, és ki mond igazat, 
addig a Heróban az utolsó történet (a fehér) felülírja az előzőeket, és megad-
ja a kulcsot a nézőnek az igazsághoz. A Heróban Zhangnak muszáj egy vég-
ső igazságot megfogalmazni, mert a film témája egy olyan egyetemes törté-
nelmi tényeken nyugvó történeten alapszik, amit nem lehet megkérdőjelez-
ni. Ugyanakkor a film nemcsak a keleti közönséget célozta meg, hanem az 
amerikai piacot is, ennél fogva szükséges az átláthatóság és az egyértelmű 
végkifejlet.

A szerelmi szál mind a három történetben fontos szerepet kap. Pedig 
a kerettörténet szempontjából egyáltalán nem indokolt, hogy ilyesfajta ér-
zelmek is megjelenjenek, de a klasszikus narratíva ezt megköveteli. David 
Bordwell filmelmélete szerint a klasszikus hollywoodi elbeszélés dupla ok-
sági szerkezettel, azaz két cselekményszállal operál, amiből az egyik szük-
ségképpen egy heteroszexuális szerelmi történetet bont ki. Ebben az eset-
ben a kerettörténet érzelmektől mentes és egy oksági szerkezettel működik, 
míg a három variáció két szálat futtat egymás mellett: a kerettörténetet alá-
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támasztó harci szálat és a szerelmi szálat. A szerelmi szál sem olyan egysze-
rű, ugyanis mind a három történetben Flying Snow és Broken Sword egy-
szerre ellenségek és halálosan szerelmesek egymásba. Végletes érzelmek ve-
zérlik őket, és még ott van egy harmadik nő is (Moon), aki szintén szerelmes 
Broken Swordba. Mind a három szerelmi történet halállal végződik. A sze-
relmi szál már a kerettörténetben fel van vezetve: a hős elmeséli a császár-
nak, hogy Broken Sword és Flying Snow (akik a küzdelemben mindig egyek 
voltak) szeretők voltak, de nem beszéltek egymással három évig, mert Snow 
eltöltött egy éjszakát Skyjal.

Valójában egy negyedik történet is be van ékelve a kerettörténetbe, köz-
vetlenül az elején, a három szín története előtt. A névtelen hős ugyanis leg-
először Skyjal végzett, de ennek a története rövid, nincs is szín rendelve hoz-
zá, csupán az jelzi, hogy ez mégis másik idődimenzió, hogy a színek telítet-
lenek ezekben a képsorokban. Többszörösen is rétegezett idősíkokkal talál-
kozunk itt, ugyanis először van a kerettörténet ideje, ebben visszaemlékszik 
a főhős a Skyjal való harcra, és beavatja a császárt is. A harc pedig egy újabb 
idősíkot nyit meg: a névtelen hős és Sky harca a képzeletükben játszódik 
le, csak a halálos kardszúrás valódi. Bordwell írja a Planet Hong Kongban, 
hogy a küzdelem művészete belső, azaz passzív, és külső, erős átható táma-
dásokra osztható. Ebben a történetben a harc belsőnek tekinthető az idő má-
sodik síkján, és külsőnek a harmadik, legmélyebb idősíkban, ahol ténylege-
sen küzdenek a szereplők. 

A történetek felülírják egymást: a pirosat felülírja a kék, a kéket pedig a 
fehér. Qiun császár ugyanis mindegyik történetben fennakad valamin és rá-
jön, hogy a hős hazudik, továbbírja a történeteket a hős segítségével mindad-
dig, amíg el nem jut a végső igazsághoz. A továbbiakban a három történetet 
szeretném közelebbről vizsgálni, lebontani, és egymásra építeni.

A piros történet egy bosszúállásra épít, ezzel is magyarázható a piros 
szín alkalmazása. A kerettörténetben felvezeti a hős a szerelmi szálat, mi-
szerint Snow megcsalta Broken Swordot Skyjal, a történet innen folytatódik. 
A két fél nem szól egymáshoz, a hős pedig kihasználja érzelmi gyengeségü-
ket, hogy könnyebben tudjon végezni velük. Tulajdonképpen egymás ellen 
úszítja őket, ugyanis azzal a hírrel érkezik, hogy megölte Skyt, akinek utol-
só szavai azok voltak, hogy reméli, Snow majd megbosszulja a halálát. A csá-
szár azonban a történet végén gyanút fog, ugyanis ő meg van győződve a két 
harcos egyenességéről, és rájön, hogy a történet az 
elejétől kezdve sántít: Flying Snow és Sky között 
sosem volt semmiféle kapcsolat. 

A kék történetet már a császár kezdi el me-
sélni, feltételezése szerint Flying Snow feláldozta 
magát a cél érdekében, és Broken Sword egy bel-
ső, képzeletbeli harcot vívott a hőssel Snow tiszte-
letére. De ez a történet sem tükrözi az igazságot, a 
hős újra átveszi a szót és belekezd a valós történet 
mesélésébe, melynek színe a fehér, a tisztaság jel-
képe. A valós történet szerint Broken Sword nem 

Valójában egy negyedik 
történet is be van ékelve a 
kerettörténetbe, közvetle-
nül az elején, a három szín 
története előtt. A névte-
len hős ugyanis legelőször 
Skyjal végzett, de ennek 
a története rövid, nincs is 
szín rendelve hozzá. 
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akarta a császár halálát, de Flying Snow igen, és 
segített a hősnek. 

A fehér történetbe be van ágyazva egy zöld 
történet is, ismét több idősík tevődik egymásra.
A kerettörténetbe ágyazódik a fehér történet (em-
lékezés), és abból nyílik a zöld (emlékezés az emlé-
kezésben). A zöld történet Broken Sword emlékeit 
idézi, amikor Snow-val együtt megpróbálták meg-
ölni a császárt, de Broken Sword az utolsó pilla-
natban meggondolta magát.

A fehér történet a film végén összeér a kerettörténettel, párhuzamo-
san láthatjuk, hogy mi történik a császár palotájában, és mi történik Broken 
Swordal és Snow-val. Bár a sok történet enyhén kuszává teszi a filmet, még-
is összeáll kerek egésszé, és az egymás után következő jelenetek mindig ér-
telmezik, elhelyezik az előzőeket. Ilyen értelemben a film követi a klasszi-
kus narratíva szabályait, eljutunk valahonnan valahová, és nem maradnak 
kérdéseink, nem is hagy nyílt véget a rendező a filmnek. A különböző törté-
netek beágyazásával pedig szó szerint és átvitt értelemben is színesíti a fil-
met, egy játékra hívja a nézőt, és végig fenntartja a feszültséget. Ebben is a 
kortárs amerikai filmek mintájára építkezik a Hero: ha egy pillanatra is el-
nézünk, elveszítjük a fonalat.

A harci jelenetek kidolgozottsága, koreográfiája, pontossága és lát-
ványossága a keleti harci filmek hagyományát követi. Broken Sword har-
ci tudása összekapcsolódik a kalligráfiával: a harcművészet ugyanolyan 
precízitást igényel, mint az írás művészete. Broken Sword ugyanazzal a len-
dülettel és erővel ír a homokba, mint ahogyan kardozik. A küzdeni tudás 
nemcsak fizikai kondíciót igényel, hanem szellemit is. Valamiféle bölcses-
ség jellemzi a harcosokat, és a film végére a hős is eljut ehhez a bölcsesség-
hez, megérti Broken Swordot és helyesen dönt. A kardozós jelenetek szin-
te egyfajta táncként jelennek meg: a szereplők könnyedén mozognak, ugra-
nak, repülnek, a hajuk és ruhájuk mozgása is a küzdelem dinamikáját hang-
súlyozza. 

A Hero a wuxia pian (jelentése lovagias kardozás) filmek közé sorol-
ható. A wuxia filmek konvenciói közé tartozik a fordított mozgás (reverse 
motion), a gyors mozgás (fast motion), rejtett ugrószőnyegek használata 
(hidden trampolines), a suhogás (whirs). Ezek az elemek fellelhetőek a film-
ben, más technikákkal együtt: ilyen a lassított mozgás, ami a harci jelene-
tek emelkedettségét és kivételességét érzékelteti. Ugyanakkor a lassításban 
olyan képeknek lehetünk a tanúi, amelyeket szabad szemmel nem is láthat-
nánk. Például amikor a hős és Broken Sword egy vízcseppet küldenek egy-
máshoz a kardjaikkal, mintha csak teniszeznének a vízcseppel. 

A természeti elemek, a tájak fontos szerepet kapnak a filmben. A kör-
nyezet egyben a szereplők kivetülése is, ugyanakkor egyfajta nyugodtságot 
áraszt. Ez is a keleti hagyományhoz közelíti a Herót. A víz, az erdő, a sivatag 
szinte megszemélyesül a látványban.

 Broken Sword harci tudá-
sa összekapcsolódik a kal-
ligráfi ával: a harcművészet 
ugyanolyan precízitást igé-
nyel, mint az írás művésze-
te. Broken Sword ugyanaz-
zal a lendülettel és erővel ír 
a homokba, mint ahogyan 
kardozik. 
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A filmben egyszerre érvényesül a lokális kulturális identitás, ugyanak-
kor megfogalmazódik egy általános érvényű üzenet is. Broken Sword utolsó 
szavai a hőshöz, amiket a homokba vés, a következők: „A mi földünk” („Our 
land”). Kicsit közhelyszerű ez az üzenet, kicsit melodramatikus Broken 
Sword és Snow halála, de a narrációs szerkesztésnek, a lenyűgöző operatő-
ri munkának4 és a látványnak köszönhetően Zhangnak egy olyan filmet si-
került alkotnia, amely szerencsésen ötvözi a kétféle hagyományt, és mind a 
keleti, mind pedig az amerikai közönséget megragadja.
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Keleti harci fi lmek lüktetése
CSAPÓ HUBA ÁRON

Az alábbiakban a keleti filmek ritmikai sajátosságát vizsgálom meg. 
Szempontul veszem a harcművészet és a zene hasonló jellegzetességeit, 
David Bordwell Planet Hong Kong című írása alapján. A szöveg pontosan 
kitér a keleti harci filmek ritmikai sajátosságaira. Úgy gondolom, hogy 
ezek a hasonlóságok nem véletlenül léteznek, van egy közös építkezés, 
ezért összevetem a zenei ritmika tulajdonságaival. 

A keleti harcművészet egyik jelentős ága a Shaolin Kung-fu, melynek 
módszerei Kelet-Ázsiában terjedtek el. A művészet melegágyának a Shaolin 
templom tekinthető, melynek 1500 szerzeteséből 500 harcos volt.1 A Quing 
dinasztia (XVII. századtól a világháborúig)2 udvarában alkalmazta a har-
cosokat mint testőröket. A családban kedvelték a természetfeletti képessé-
gekkel rendelkező kardvívótörténeteket. Később elterjedtté vált ez a harc-

Rezumat (Ritmul fi lmelor orientale de artă marţială)
Studiul analizează particularităţile ritmice ale fi lmelor de luptă orientale.  Se realizează o 

paralelă între ritmul fi lmelor şi cel al muzicii, abordând în detaliu relaţia dintre cele două. Sunt 
prezentate metodele tehnice (fi lmare, montaj, mişcare scenică) care contribuie la crearea unei 
experienţe vizuale şi narative unice. Studiul ajunge la concluzia că succesul fi lmelor de luptă se 
datorează simbiozei a trei elemente: artelor marţiale, muzicii şi cinematografi ei. 

Cuvinte cheie
fi lme orientale de artă marţială, ritm, muzică, coreografi e

Abstract (The Pulsation of the Eastern Martial Art Films)
The study presents the rhythmical characteristics  of the Eastern martial art fi lms drawing 

a parallel between the rhythm of the fi lm and the musical rhythm. It also presents the technical 
methods (cutting, the conduct of the actors etc.) that contributed to the unique  visual world and 
movement. The study concludes that the success of the martial art fi lms is contributed to the joint 
effect of the martial arts, music and fi lms.

Keywords
Eastern martial art fi lms, rhythm, music, choreography
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művészet, és egyre több tanítványra talált. Népi történetekben megjelenítve 
az irodalomban is kedvelt téma lett. Közép-Kínában ezek a történetek nagy 
népszerűségnek örvendtek a XIX–XX. század fordulóján. 

Az 1920-as években Shanghaiban robbanásszerűen szaporodtak a 
wuxia (hősi lovag) regények.  A mitikus múltábrázolású történetek a máso-
dik világháború után újból népszerűek lettek, minden nemzedék feldolgoz-
ta őket. 

A harci filmek fő jellegzetessége a szellemi hozzáállás a felmerülő gon-
dokhoz. Az ellenfelet tisztelik, annak ellenére, hogy akár végezhetnek is 
egymással. A tisztelet és a szellem jelenléte nem zárja ki a fájdalmas ütése-
ket. A Shaolin-harcművészet szerzetesi múltja miatt az ember szellemi mi-
voltát tekinti előbbre valónak, a test csak eszköz, olyan kézzelfogható vala-
mi, ami amúgyis elmúlik egyszer. Ha kárt tesznek benne, felvállalják, nem 
tekintik végzetszerűnek a halált. A harci helyzet is alapjában véve szemtől 
szembeni, miközben a nyugati (például az angolszász) küzdelemben a har-
cos féloldalasan helyezkedett el az ellenfélhez képest, hogy minél kevesebb 
felületen érhesse támadás. Már ebből az apró  részletből is kitűnik a két élet-
felfogás alapvető különbsége.  

A keleti harcművészet általában arra tanít, hogy végső esetben használ-
ja az ember harctudását, és alapjában véve ne rosszra. 

A harci filmek művészete először Hongkongban lett népszerű: az 1910-
es években már számos kedvelője volt a filmstílusnak. Később pedig, jó ke-
reskedelmi útvonalának köszönhetően, Európába és Amerikába is eljutot-
tak ezek a filmek. és Hollywoodban is hamar keresletre talált a stílus. Ez a 

Benny Chan: Shaolin (2011)
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kapcsolat odáig vezetett, hogy a nyugati filmgyártásnak a távol-keleti film-
rendezőkre tett hatása egy sajátos akciófilm- és harcművészeti-stílust ered-
ményezett. A feszült, történésekben gazdag cselekményszál párosult a har-
ci tudással.

A 20. században – a harci filmek szellemében – a harcművészetet ötvöz-
ték a kínai akrobatikával és a színházi hagyománnyal, aminek eredménye-
ként a koreográfusok egy elemelt, különálló harci módszert fejlesztettek ki. 
Ebből is látszik, hogy a harcművészet mint mozgásművészet, nem egy szi-
gorúan zárt forma. 

A Pekingi Opera harcművészei a szórakozás azon formáját választották, 
amely ezt a művészetet az élénk zenével és igényes ruházattal, sminkkel kí-
séri. A színészeknek énekelni, táncolni, pantomimezni kellett és akrobati-
kus mutatványokat előadni. Később a filmkészítők forgatókönyv nélkül dol-
goztak, a tapasztalatokra hagyatkozva, így születhettek új elemek. Új dalszö-
vegeket írtak a hagyományos dallamokhoz.  

A késői wuxia-történetekben viszont az erőszak elkerülhetetlen esz-
köz lett, minden történetben megjelenik. A főszál a cselekményekben a bosz-
szú lett. A kínai harcművészet egy fő irányban összpontosul, mégpedig a 
wushuban, ami kétkezi harcot jelent, harci eszközzel vagy anélkül.

A hongkongi mozi fő jellegzetessége a mozgalmas cselekmény lett.
A filmkészítők a burleszkből ihletődtek: Chaplintől, Keatontól, Lloydtól és 
Fairbankstől. Megérzéseikre hallgatva ötleteiket a szovjet montázsiskolára 
alapozták, szabadon. A végeredmény pedig a hatásos szórakoztatás lett. 

Egyes rendezők a díszletre fektettek nagy hangsúlyt – a kardjátékos fil-
mek esetében – valamint a vég nélküli variózásra3 és a lassításokra. A felvé-
telt kevesebb képkockával rögzítették, néhányan 21, mások 22 vagy 23 kép-
kockát használtak másodpercenként, ami visszajátszáskor gyorsított moz-
gást eredményezett. Ezzel elérték, hogy a mozgások pontosabbnak, gyor-
sabbnak és hatásosabbnak tűnjenek.

A filmek fő témája, a harcos történet miatt, más megvilágításba kerül-
nek a filmek ritmikai kifejezőeszközei. Ez azért lehetséges, mert a küzdő-
sport eleve egy formával rendelkezik. Ez a forma a mozgás irányításából áll, 
aminek sajátos eszközei vannak. Ahhoz, hogy támadni és védekezni lehes-
sen, sajátos mozdulatokat kell alkalmaznia a harcosnak. Ezeket a mozdula-
tokat mindkét ellenfél ismeri, használta már, elő-
re be van gyakorolva, a harc színvonala attól függ, 
hogyan bánnak ezekkel az eszközökkel. 

Ez az alapvető módszer jellemző a zenére is, 
pontosabban a zene ritmikai részére. A dobos is 
használ olyan sajátos eszközöket, amelyek hason-
lóvá teszik a harchoz. Nem véletlenül nevezik a 
harc nyilvánosságra szánt formáját harcművé-
szetnek. 

A harci filmek ritmikájának tanulmányo-
zása előtt nézzük meg a zenei ritmika meghatá-
rozását, majd alapvető jellemzőit. A Pallas Nagy 
Lexikona4 szerint a ritmus szó meghatározásának 
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lényege az ismétlés, amely egy rendszert alkot. A 
ritmus nem más tehát, mint szimmetriára épülő, 
ismétlődő hangok összessége. A ritmika alapve-
tő jellemzői a következők. Az első a lüktetés, ami 
nem más, mint hangot kiadó ütések ismétlése. A 
második a sebesség, az ezt követő jellemző a fel-
osztás (a lüktetés rendszere, a leütések párosával 
vagy éppen páratlanul váltják egymást, illetve mi-
lyen mennyiségű leütés van ebben a rendszerben). 
A negyedik a hangsúly, ami annyit jelent, hogy a 
leütések közül melyik tűnik ki, melyikre irányul a 

figyelem, az utolsó pedig a hangugratás, vagyis a hangsúly eltolása a koráb-
biakhoz képest.   

Meg kell említenünk, hogy a harcművészeti filmek esetében egy har-
madik művészet is közrejátszik, mégpedig maga a film. Ha harcművésze-
ti filmet nézünk, három művészeti ággal és ennek kifejező eszközeivel kell 
számolnunk: a harccal, a zenével és a filmmel. Mivel mindhárom egy-egy 
művészetnek tekinthető, a kifejezőeszközei között nemcsak hasonlóság, de 
egyenesen megegyezés van. A közös nevező, a közös alap a ritmika. Azért 
lehet közös bennük a ritmika, mert ez az, ami rendszert alakít ki a kifejező-
eszközök között. 

Az említett művészeti ágakra jellemző, hogy van ritmusuk, ebből pedig 
az következik, hogy jellemző rájuk a ritmus öt alaptulajdonsága is.    

A harci filmek a három művészet közös tulajdonságának, a ritmikának 
köszönhetik a sikerüket, amelyet mindegyik sajátos módszerekkel közelít 
meg: a film a vágás tökéletesítésével, a harcművészet a küzdelem virtuozitá-
sával, a filmzene pedig a szükségletek szerinti felhasználással. 

 A már említett, kevesebb képkockával való rögzítést használták a 
harci jelenetek gyorsabbá és hatásosabbá tétele érdekében. Itt a harcművé-
szetet, egyben a film ritmikájának egyik jellemzőjét módosították, vagyis 
felgyorsították a sebességet. 

Az ötvenes évektől a vágás egyre gyorsabb lett, azzal a céllal, hogy ki-
takarjanak bizonyos nemkívánatos részeket, például a robbanások bizonyos 
részleteit. A rendezők egyszerű téralakítást használnak, amit folyamatos vá-
gással vegyítenek. Sok harci jelenetet úgy rendeztek meg, hogy a folyama-
tosság érzését keltse majd a nézőben. A vágást is e szerint a módszer szerint 
használták, amit aztán építő (konstruktív) jellegű vágásnak neveztek el. Egy 
teljes harcot úgy mutat be egy ilyen módszerrel elkészült jelenet, hogy a küz-
delemnek csupán egyes részeit mutatja meg. A kihagyások ellenére mégis 
működik a módszer, hiszen a néző, részleteket látva csak, ki tudja egészíte-
ni a látottakat fejben, és nem feltétlenül tudatosan. Az 1910-es évektől rájöt-
tek, hogy ez a vágási módszer könnyen követhetővé teszi az erőszakos jele-
neteket. Ez minden rendező eszköztárában benne volt, és egy különálló, jól 
elkülöníthető jellegzetessége lett a kínai némafilmkészítésnek. A szovjetek 
továbbvitték ezt a módszert a lüktető, éles helyzetekkel teli jeleneteikben. 

Ezt a vágási eljárást a hongkongi akciófilmek rendezői is a magukévá 
tették. Felmerült a kérdés, hogy ez a kihagyásos felvétel bármilyen színészt 
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úgy tud megmutatni, mintha jó harcos lenne?  A válasz igen, viszont sokan 
hamisnak érezték ezt, és inkább a hosszabb beállításokat kedvelték, ahol a 
harcos megmutathatta valódi harci tudását. Bruce Lee is a hosszabb beállí-
tásokban szerette megmutatni tudását, de később ezt is le kellett rövidíteni. 

Tulajdonképpen mi volt ez a módszer? Vizsgáljuk meg közelebbről. 
Egy mozdulatsort feldaraboltak több egységre, és azt a részét mutatták meg, 
amely mozgalmasabb volt. A végeredmény dinamikus, hatásos mozdulat-
sor. A filmek alkotói nem tettek mást, mint a mű ritmikáját változtatták, két 
tulajdonságát felhasználva. Az egyik maga a felosztás. Egy harci jelenetet 
egy beállításból mutatni nem hatásos, mivel végig egy cselekményt látunk, 
a harc dinamikája nem érvényesül, a mozdulatok mindegyike ugyanolyan 
hatású, nincs mihez viszonyítani az ütések súlyát, vagyis nem hatásosan 
aránylanak a mozdulatok. Ha egy mozdulatsort több beállításból és szögből 
látunk, már jól láthatóan elkülönülnek egymáshoz képest a különböző moz-
dulatok fajtái, arányossá válnak, mivel van viszonyítási alap, minden moz-
dulat más, és ha ezt közelről látjuk, megfelelővé válik az arányrendszer. 

A zenének három fő jellemzője van: a szöveg (dalszöveg), a dallam, va-
lamint a ritmus. Egy zeneszám akkor igazán dinamikus, ha ütős hangsze-
rek szerepelnek benne. Az ütősök mozgásra, dinamikából fakadnak, erőki-
fejtésből születnek, és ezt a mozgásérzést adják tovább. A ritmushangszer 
egy közvetítő médium, ami a mozgást, az erőt továbbítja. Az ütősökkel fel-
szerelt együttesek is azért olyan sikeresek, mert a dobokat hallva, mozgás-
érzetünk keletkezik, ösztönösen mozgatjuk lábunkat, a zene ilyenkor tánc-
ra hív. Ha a ritmikáját fokozzuk egy dalnak, azzal azt a hatást érjük el, hogy 
sokkal mozgalmasabbá válik a dal, minél inkább mozgás érzetét kelti ben-
nünk, vagyis jobban bevon a ritmika világába. Ha egy film esetében a rit-
mikát erősítjük, mozgalmassá válik a mű, ha mindezt harci jelenet közben 
tesszük, a két művészet közös nevezőjét erősítjük, így hatásuk megkétsze-
reződik. Az említett felosztáspéldával is ezt művelték a filmek készítői: az 
lett a bevett szokás, hogy a ritmika egyik jellemzőjét felerősítették, a felosz-
tást több apró részletre tagolták, aminek következtében sokkal jobban vonz-
za szemünket a látvány.  

A test mozgásának hagyományából a lehető legtöbbet próbáltak kihoz-
ni a szakmabeliek. Ezt a hagyományt bővítették, új megoldásokat találtak a 
színészek mozgásában, a vágásban, a kép téralakításában, a színekben és a 
hangban is. Ebből is látszik, hogy igény van a har-
ci filmekre, ezért bővíteni próbálják a film nyel-
vét, akár ötvözni is. A filmek lüktetése is odáig 
fejlődött, hogy egy irodalmi alakzathoz is hason-
lítható: egy jambikus, ötsoros szonáta szerkesztési 
szabályait lehet benne felfedezni.  

Sokszor a harcok közepette a színész mozgá-
sa nem folyamatos. Támadás esetén a támadó el-
veszti egyensúlyát, így kis időre van szüksége a 
felkészülésre a következő támadáshoz. Ez a vász-
non nem előnyös a látvány szempontjából, hiszen 
nem folytonos cselekvésről van szó, folyamatos 
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vágást nehéz készíteni belőle, hiszen rendszertelen mozgást látunk. A meg-
oldás egy ütős hangszer által kiadott szabályos lüktetés, erre a mozgás sok-
kal kiegyensúlyozottabb lesz. A dobjáték által adta ütemjáték arányosan osz-
latja szét a szüneteket az leütésektől, vagyis szabályos lüktetést ad. A moz-
gásban az egyenlő szüneteknek köszönhetően megjelenik a staccato-hatás, 
bizonyos szabályos szakadozottság. Ehhez mérten a harcok sokkal kiegyen-
lítettebbek lesznek, az ütések és támadások közötti szünetek szabályossá 
válnak, így könnyebb kivitelezni a folyamatos, építő vágást. Bruce Lee a tá-
madást is zenei elemekhez hasonlította: „a mozgás olyan, mint a hang és 
a visszhang”, vagyis cselekvés és szünet változása. Bruce Lee ezen példá-
ja nem másra, mint a ritmika egyik jellemzőjére, a lüktetésre vonatkozik. A 
cselekvés és a szünet elárulja a harc legalapvetőbb tulajdonságát, a (le)ütést, 
amit magától értetődően a szünet követ. A harcos tanítványok, ezek alapján 
egy szünet és ütés közötti aránymintát tanulnak meg, amelyek valójában ha-
tékonyak a harc közben. Ritmusjáték ez, ugyanolyan eszközökkel él a harc-
művész, mint egy zenész, dobos. Korábban is használták a szünet és az üté-
sek közötti arányt, csak nem „szerkesztették” ezeket tudatosan. Ezek alap-
ján, mi a harcművészet ha nem dobolás? 

Egy másik forrás a Pekingi Opera, ami a mozgás lüktetésének csúcs-
pontja. A zenekarban kiemelt szerepe van az ütős hangszereknek. Többféle 
ütős van, és ezek a harci jelenetek csúcspontján nagy hangerővel szólalnak 
meg, és vannak bizonyos mozgások, amelyet például kifejezetten egy hang-
szerrel együtt használnak. Ez a ritmika hangsúly jellegére utal, a harcban és 
a dobolásban is vannak hangsúlyok, erősebb ütések és leütések. 

Benny Chan: Shaolin (2011)
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Akciófilmek esetében tudatosan szólal meg a filmzene egy-egy cselek-
véskor: a pisztolylövéseknél dobjáték hallatszik, cintányérszerű hangok, a 
megfelelő mozgásoknál. Patrick Leung – Task Force (1997) című filmjében 
egy küzdelem közepette egy dal szól, ám amikor egyik szereplő leesik, el-
veszti walkmanjét, a zene megáll, majd amikor a végső harcra kerül sor, a 
jellegzetes dal a szereplő requiemjeként szólal meg. 

A Hongkongon kívüli filmkészítésben a megszokott vágás azt mutatta, 
hogy a közelképek rövidebb ideig kell hogy tartsanak, mint a hosszúak, de a 
hongkongi filmrendezők megmutatták, hogy a hosszú beállítású közeliek jól 
tudnak működni, ha megfelelően vannak rendezve. 

A megfelelő vágással a jelenet sebességét is befolyásolni lehet. Ha egy 
lassított beállítást egy valós sebességű beállítás követ, ez felfogható szinkó-
pának, egy hangugratásnak, ami a dobolás nyelvében hangsúlyeltolásnak 
felel meg. Hongkongban az 1980-es években folytatták azt a hollywoodi ha-
gyományt, miszerint minél több beállítással töltenek meg egy jelenetet, an-
nál nagyobb erőt adnak neki. 

Az említett művészeti ágak között nemcsak hasonlóságok vannak, ha-
nem közös törvény alapján működnek. Azért lehetséges ez, mert azok – rit-
mikai – tulajdonságaival ugyanazt hivatottak kifejezni: az alkotásba rend-
szert, mozgalmasságot vinni, és ezáltal ösztönösen bevonni a befogadót a 
mű világába.

Jegyzetek

1  A Shaolin harci évszázadok elteltével a szerzetesek hadászati tevé-
kenységekben is részt vettek. A 17. században lerombolták a templomot, a le-
genda szerint öt túlélő megalapított egy titkos társaságot. A többi túlélő kö-
zött voltak  utcai mutatványosok, és voltak, akik a Pekingi Opera színészei 
lettek. 

2  Az utolsó császári dinasztia Kínában – szerk.
3  A látószög változtatása, közismertebb nevén zoomolás – szerk.
4 http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/ 

[2012. 05. 03.]
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Catherine Deneuve (a 2008-as TIFF díszmeghívottja) érkezik a gálaműsorra. Tóth Orsolya fotója
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Szerkesztési alapelvek

Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik 
műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file tartalmazza,
– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg 

ne 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, vesszőkkel 

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: 2–3 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: „” 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; 
tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző – évszám módszert 
használva szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell 
megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai 
adatait), a szerző nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem 
verzálokat,

– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: 
családnév, személynév,

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket 
az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a 
bibliográfiában.
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Lars von Trier producere, Vibeke Windelov a TIFF-en. Kassay Réka fotója
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