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Az antropológiai dokumentumfilmezés irodalma Európában és a tengeren túl
több évtizedes párbeszédet tükröz néprajzkutatók és filmesek között. Az együtt-
mûködés lenyomatai elsõsorban természetesen maguk a filmek, amelyek e sajátos
határmezsgyén, a társadalomkutatás és a filmmûvészet, a hagyományõrzés és a
média elvárásainak egyszerre megfelelve, ezek kereszttüzében keletkeztek.

Az antropológiai, néprajzi film elmélete és módszertana mindmáig inkább csak
véletlenszerûen, néhány könyvismertetés, innen-onnan fénymásolt szakcikkek,
elõadásvázlatok és egyetemi kéziratok formájában jutott el Magyarországra, az
ezekben rejlõ tudásanyag pedig csak egyéni kutatóknak vagy egyetemi kurzusok-
hoz kötõdõ diákcsoportoknak válhatott sajátjává. Ebben a helyzetben kötetünkkel
arra vállalkoztunk, hogy elindítsunk egy szélesebb körû eszmecserét néhány olyan
írás egybegyûjtésével, amelyek részben a külföldi hagyományt, részben a már elin-
dult magyar néprajzi filmes diskurzust mutatják be.

A tanulmánykötet egyúttal a második Dialëktus Fesztivál filmkatalógusa is.
A fesztivál – akárcsak ezen írásmûgyûjtemény – eltökélt szándéka, hogy oszlassa a
néprajzkutatók, társadalomtudósok kétkedését a mozgókép lehetõségeivel és szán-
dékaival szemben, egyszersmind inspirálja a filmkészítõket a tudomány emberei-
vel való közös munkára, szempontjaik figyelembevételére. Az elméleti jellegû
szövegek mellett vannak konkrétabb írások is, sõt olyan is, amely a 2002-es
Dialëktus Fesztiválon bemutatott filmekhez kapcsolódik.

A katalógus – úgy gondolom – ha nem is fedi le teljesen, de legalábbis jól rep-
rezentálja a határon inneni és túli magyar antropológiai filmezést, a filmek így
egybegyûjtve tárgyát képezhetik a további párbeszédnek és értelmezéseknek, a
magyar antropológiai filmezés körvonalazásának.

Füredi Zoltán
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Logikai szempontból a vizuális antropológia abból a feltételezésbõl született, hogy
a kultúra rítusokban, gesztusokban, szertartásokban és különbözõ épített vagy ter-
mészetes környezetben megtestesülõ vizuális szimbólumokon keresztül mani-
fesztálódik. A kultúrát cselekménnyel rendelkezõ forgatókönyvnek tekintjük, szí-
nészekkel, kosztümökkel, kellékekkel, díszletekkel. A kulturális lény mindazon
forgatókönyvek összessége, amelynek az adott személy a szereplõje. Amennyiben
a kultúra látható, a kutatók számára audiovizuális technika segítségével, elemzésre
és bemutatásra alkalmas adatként rögzíthetõ is. Noha a vizuális antropológia kez-
detei történetileg azokban a pozitivista feltevésekben keresendõk, melyek szerint
az objektív valóság megfigyelhetõ, a legtöbb mai gondolkodó a kulturális valóság-
nak a társadalom általi konstruáltságát és más kultúrák megértésének bizonytalan-
ságát hangsúlyozza.

Nyilvánvaló kapcsolat van a kultúra objektív megfigyelhetõségét állító nézet és
ama közkedvelt felfogás között, hogy az audiovizuális technológia semleges és ob-
jektív.

Pozitivista nézõpontból a valóság megfogható filmen az emberi tudatosság bár-
minemû korlátozása nélkül is. A képek megcáfolhatatlan tanúbizonyságot nyújta-
nak és igen megbízható adatok forrásai. Ezen feltételezések alapján logikus, hogy a
technológia rendelkezésre állásától kezdõdõen, az antropológusok a kamerák se-
gítségével olyan objektív kutatási adatokat kíséreltek meg elõállítani, amelyeket ké-
sõbb archívumokban tárolhattak, hogy azok az elkövetkezõ generációk számára is
tanulmányozhatók legyenek (Edward 1992). A kortárs gondolkodás a kulturális is-
meretek természetét és a film hitelességét illetõen sokkal bizonytalanabb, mint a
pozitivista elmélet. Ebben a posztpozitivista és posztmodern világban a kamerának
határt szab a készülék mögött álló személy kultúrája; ezért a filmek és a fényképek
mindig két dologra vonatkoznak egyszerre – a lefilmezettek kultúrájára és a filmet
készítõk kultúrájára. Annak eredményeként, hogy a képeket egy ideológia repre-
zentációjaként szemléljük, felvetõdött, hogy az antropológusok reflexív módon
használják a technológiát, eltávolítva a nézõt a látott képek megbízhatóságáról szó-
ló hamis feltételezésektõl. A vizuális néprajzosok pedig keresik annak módját, ho-
gyan osszák meg az általuk tanulmányozott emberekkel a maguk szempontjait.

Elméletileg a vizuális antropológia magába foglalja a kultúra összes látható for-
máját, a nem verbális kommunikációtól kezdve az épületeken, a különbözõ rituá-
lékon, ünnepségeken, táncokon, mûvészeten át egészen az anyagi kultúráig. (Ez az
értekezés nem tartalmazza a fizikai antropológia vagy archeológia audiovizuális
technológiát alkalmazó különbözõ kutatási eredményeit.) Noha több antropoló-
gus kutatásokat végez mindezeken a területeken, mégis hiányzik egy általánosan
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elfogadott, mindent átfogó elmélet, nincs a vizualitásnak, a képi kommunikáció-
nak antropológiája (Worth 1981). A mai elméletek fragmentációjára való tekintet-
tel, valószínûtlennek látszik, hogy valaha is általánosan elfogadottá válik valamely
jelentõsebb elmélet. A szakterület az elméleteket tekintve széleskörû, de a gyakor-
latban a vizuális antropológiát elsõsorban az antropológiai ismeretek közvetítõje-
ként a képszerû média érdekli, így a néprajzi filmek és fényképek, másodsorban
pedig a kultúra képi manifesztációinak tanulmányozása. 

A vizuális antropológia sohasem tagozódott be ténylegesen az antropológia fõ-
áramlatába. Néhány antropológus csak az oktatás audiovizuális segédeszközének
tekinti. A XX. század második felében az antropológusoknak már el kellett ismer-
niük a tömegkommunikációs eszközök központi szerepét a kulturális identitás
alakításában. Következésképp a vizuális antropológusok többször vettek részt más
diszciplínák – így a vizuális szociológia, filmelmélet, fotótörténet, tánc- és
performansztanulmányok, építészetelmélet – professzionális képkészítõinek, tu-
dósainak kutatásaiban, mint a kulturális antropológusok munkáiban.

A KÉPEK ANTROPOLÓGIAI TANULMÁNYOZÁSA

A fényképészet tudományos tanulmányozását nagyrészt mûvészettörténészek
végezték, egy-egy fontosabb mûvész jelentõsebb munkája után kutatva, vagy helyi
naiv alkotások felfedezése közben. Az utóbbi évtizedben megjelent a fényképészet
történetében egy szociológiai felfogás, miszerint a fotók társadalom által konstru-
ált termékek, így vallanak mind a kép szereplõinek, mind a kép készítõjének kul-
túrájáról. Az ilyen tanulmányok inkább a képek készítésének és használatának tár-
sadalmi kontextusára összpontosítottak, mintsem magára a képre mint „szövegre”.

A vizuális antropológusok hozzájárultak ehhez az irányváltáshoz egyrészt a fo-
tózás gyakorlatának kulturális viselkedésformaként való elemzésével (Ruby 1988;
Edwards 1992), másrészt a népi gyakorlat (pl. pillanatképek) néprajzi tanulmányo-
zásával (Musello 1980). Ezek a tanulmányok megpróbálnak bepillantást nyújtani a
gyártás és a fogyasztás feltételeibe, azaz a képek jelentése nem adott, hanem meg-
egyezés kérdése. Így például Edward Curtis képei úgy is felfoghatók, mint az ame-
rikai bennszülöttek felé irányuló XIX. századi romanticizmus termékei, ezért le-
het azokat rasszizmussal és etnocentrizmussal vádolni (Lyman 1982). Ugyanakkor
a Curtis képeket vizsgálhatjuk a szerint is, hogy milyen értéket jelentenek a mai
amerikai bennszülöttek számára, akik kulturális identitásuk felépítésére használják
fel azokat (Lippard 1992).

A film, a televízió és más tömegkommunikációs eszközök antropológiai vizsgá-
lata az 1940-es években kezdõdött Gregory Bateson, Margaret Mead és Rhoda
Metraux tanulmányaival, amelyek a kultúrára olyan distanciaként tekintettek, ahol
a játékfilmek kulturális elemeit szövegelemzéssel állapították meg (Bateson és
Mead 1942; Mead és Metraux 1953). 1980 óta a tanulmányok a producer és a szö-
veg helyett, inkább a film és a televízió közönségének a jelentés kialakításában be-
töltött szerepével foglalkoznak. Számos kultúrával vagy a kommunikációval fog-

A valóság filmjei

10



lalkozó diszciplína tudósai, ma etnográfiai módszereket alkalmaznak a nyugati kö-
zönség befogadási szokásainak tanulmányozásához. Ezen túlmenõen, néhány et-
nográfus vizsgálja a televízió befogadását bennszülött populációk körében
(Michaels 1987; Kottak 1990), valamint az USA televízió programjainak készítése
során alkalmazott kulturális folyamatokat (Intintoli 1984). Wilton Martinez
(1992) az antropológiai bevezetõ kurzusokon vetített etnográfiai filmek egyetemi
diákokra gyakorolt hatásának vizsgálatába fogott bele. Arra a lehangoló eredmény-
re jutott, hogy noha a kurzusok és a filmek célja az, hogy segítsék más népek élet-
módjának elfogadását, mégis inkább a tanulók etnocentrikus beállítottságának
megerõsítéséhez járultak hozzá.

NÉPRAJZI FOTÓZÁS

A néprajzi fotózás gyakorlati tevékenység, jól körülhatárolt elmélet vagy mód-
szer nélkül. Az 1890-es évektõl kezdve, amikor a szabadtéri fotózás egyszerûvé
vált, a legtöbb terepmunkát végzõ antropológus készített képeket az általa tanul-
mányozott néprõl. Néhány etnográfus arra használta a képeket a terepen, hogy vá-
laszokra bírja interjúalanyát. Elsõdlegesen azonban a fotók a terepen az írott jegy-
zetekhez hasonló emlékeztetõként funkcionáltak, segítve az etnográfust az eset
késõbbi rekonstruálásában. A képekbõl kiadványok illusztrációi vagy oktatási dia-
filmek lettek, de alkalmanként kiállítások alapanyagául is szolgáltak. Amikor a te-
repmunka befejezõdött, a fotókat múzeumba helyezték, vagy az író személyes ar-
chívumában maradtak, és általában feledésbe merültek. 

Mivel formai szempontból az antropológusok képei nem sokban különböznek
a pillanatképektõl, vagy a turisták mûvészinek szánt képeitõl, nem beszélhetünk
határozott antropológiai fotózási stílusról. Bár a néprajzi fotózás bizonyos fokig
rokon a dokumentarizmussal, a legtöbb dokumentumkép esztétikai és politikai
irányultsága mégis megkülönbözteti õket egymástól. Bateson és Mead Balinese
Character-e (1942), valamint Gardner és Heider Garden of War-ja (1968) azon kivé-
telek közé tartozik, amikor publikáltak etnográfiai fényképeket. Néhány néprajz-
zal foglalkozó szociológus, mint Douglas Harper és mások az International Visual
Sociology Association-tõl, tágítják a néprajzi fényképezés hagyományainak határait.
Az 1990-es években a multimédia-hypertext technológiával való kísérletek meg-
nyitották az utat egy újfajta lehetõség, a computer-generált képi etnográfia elõtt –
ami a szövegkészítésnek és a tapasztalásnak egy újfajta, eltérõ módja lehet. 

NÉPRAJZI FILM

A vizuális antropológia fõ érdeklõdési és gyakorlati területe a néprajzi film.
A mûfajnak nincsen állandó, elfogadott definíciója. A népszerû feltételezésnek –
miszerint ez dokumentumfilm „egzotikus” emberekrõl – pedig az lett a következ-
ménye, hogy már minden kultúráról szóló megállapítást „néprajzi” jelzõvel illet-
nek. Néhány tudós amellett érvel, hogy minden film etnográfiai (Heider 1976),
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míg mások csak az antropológusok által vagy segítségükkel készült filmeket jelölik
e kifejezéssel (Ruby 1975). 

Megfelelõ fogalomrendszer hiányában az antropológusok nem tudtak elméle-
teket kialakítani arról, hogy a film hogyan használható tudás közvetítésére. Ez egy
olyan hiány, amely minden szakmai filmmel foglalkozó értekezést sújt. Ennek kö-
vetkezményeként az írók tiltásokra, programadó figyelmeztetésekre összpontosí-
tanak, és a filmkészítés rendkívüli nehézségeirõl mesélnek.  További vitatémák a
tudomány és a mûvészet dilemmái; a pontosság, a méltányosság és az objektivitás
kérdései; a dokumentarista realizmus konvencióinak helyénvalósága; a film értéke
az antropológiai oktatásban; az írott és a vizuális antropológia közti összefüggés; az
antropológusok és a filmkészítõk közötti együttmûködés és a bennszülöttek által
készített vizuális anyagok. Az elméleti kutatások vitái következetesen arra korláto-
zódnak, hogy az adott film objektív-e, befejezett-e, vagy egyáltalán antropológiai-
e. Az antropológiai és dokumentumfilmek pozitivista felfogásának gyengülése
után megnyílt a lehetõség a néprajzi film ideológiájának és politikájának új magya-
rázatára. A dokumentumfilmhez hasonlóan, úgy tûnik, az antropológiai film is a
komoly elméleti viták peremén helyezkedik el. Talán az olyan filmteoretikusok,
mint Bill Nichols, kritikájának és a bennszülöttek által készített média kihívásának
eredménye, hogy a vizuális antropológusok egyre inkább érzik egy biztos fogalmi
alap szükségét. 

A legkorábbi, filmtekercsnyi antropológiai filmek, az emberi viselkedés egy-
egy epizódnyi megnyilvánulásai, elválaszthatatlanok voltak az aktuális elméletek-
tõl. Az antropológusokat, mint mindenki mást, elbûvölte a technológia és a meg-
kérdõjelezhetetlen tanúbizonyság megszerzésének ígérete. Felix Louis Regnault
talán az elsõ antropológus, aki kutatható filmanyagot készített, 1900-ban azt java-
solta, hogy a múzeumok tanulmányozás és kiállítás céljából gyûjtsék az emberi vi-
selkedés „mozgó leleteit”. Tudósok, felfedezõk, de még gyarmati tisztségviselõk is
készítettek filmeket a kutatás és a közönségnek szóló kiállítás számára. A technika
kezdetlegessége, a felszerelés ismeretének hiánya és a készítõk szándékának bi-
zonytalansága azonban igencsak behatárolta használatát. 

A filmkészítés szokásai végül a kutatásokhoz szükséges adatok hatása mellett
alakultak ki. A filmkészítés esztétikai elvei és a tudományos adatok megszerzésé-
nek pozitivista követelményei között érezhetõ ellentét hatására a filmet kevésbé
használták ki elemzõ eszközként. Így például a filmkészítõk általában feldarabol-
ják, majd mesterséges sorrendben újra felépítik az akciókat, amelyeknek így más
idõbeli összefüggései lesznek, mint az eredetileg felvett képsornak. Néhány antro-
pológus szerint viszont csak a szemmagasságban, minimális kameramozgással fel-
vett, és az események valós idejét közvetítõ filmek használhatók tudományos cél-
ra. Megítélésük szerint a fiktív filmekhez használt stratégiák megkülönböztetik az
antropológusokat a hivatásos filmesektõl. E naiv feltételezések a filmmûvészet és
az antropológia tudománya közti különbségrõl lassanként átadták a helyüket an-
nak a felfogásnak, miszerint a film kulturálisan meghatározott közlésforma, amely
sokféleképpen tanulmányozható. A filmekbõl a kulturális viselkedésre vonatkozó,
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kutatásra alkalmas adatok kiemeléséhez szükséges módszer híján a kamera még
mindig nem használható kutatási eszközként.

Az 1930-as években Mead és Bateson tovább bõvítették Regnault ideáit. Terep-
munkáik eredményei olyan publikált filmek lettek, mint a Bathing Babies in Three
Cultures (1941), amelyek úgy készültek, hogy adataik más kutatások számára is el-
érhetõk legyenek. A filmre vett magatartások csoportos vizsgálatának sikeres ha-
gyományát Alan Lomax folytatta Choreometrics-ével, amely a táncot a kulturális
magatartás egyik kifejezõdéseként vizsgálta. Ezzel szemben Ray Birdwhistell
(1970) és Edward Hall (1959) javasolták a test mozgásának, a tér használatának,
mint kulturálisan meghatározott kommunikációnak a filmes vizsgálatát; a táncot
vizsgáló etnológusok gyakran használnak videó- és filmkamerát; a filmre vett vi-
selkedések mikroanalízise pedig jóval vonzóbb lett a szociálpszichológusok (pl.
Paul Ekman), mint az antropológusok számára.

Az 1950-es években a göttingeni Institut für den Wissenschaftlichen Film kez-
deményezte az Encyclopedia Cinematographica projektet, amely a lefilmezett vi-
selkedések tanulmányozásának archívumaként és központjaként szolgált. Egy ha-
sonló szervezet a Human Studies Film Archives Washingtonban, a Smithsonian
Institutionban helyezkedett el. Annak ellenére, hogy az elképzelés, miszerint a
kultúráról kamerával állítsunk elõ kutatható információkat, elméletileg még min-
dig lehetséges, néhány antropológus kutatásai során másokkal készíttette a film-
anyagot. A bennszülöttek közül néhányan régi szokásaik újraélesztésének remé-
nyében elkezdték vizsgálni a kultúrájuk szertartásairól szóló, archívumokban tá-
rolt filmeket.

A nyilvánosságnak szánt ismeretterjesztõ és szórakoztató etnográfiai filmeket
az 1920-as években, egy általános film-nevelési program részeként kezdték készí-
teni. Korábban az „egzotikus” emberekrõl szóló filmek kereskedelmileg készültek,
néha antropológusok segítségével, és a filmszínházakban rövid válogatásként vetí-
tették. A Pathe-fivérek például 1928-ban a People and Customs of the World elkészíté-
sénél a Harvard egyetem antropológiai tanszékének segítségét kérték. 

A korai próbálkozások közé tartozott néhány helyszínen forgatott, egész estés,
a bennszülöttek életét ábrázoló teátrális film is. Edward Curtisnek az In the Land of
the Head Hunters (1914) címû romantikus eposza a Brit-Columbiai kvakiutl indiá-
nokról megbukott, de elõkészítette a talajt Robert Flaherty Nanook of the North
(1922) címû filmjéhez, amely egy Hudson-öbölbeli eszkimó család zord környe-
zettel szemben vívott harcának a leírása. Ennek nemzetközi sikerén felbuzdulva a
Paramount Pictures finanszírozta Flaherty második filmjét, a Moana-t (1926), és
terjesztette Meriam Cooper-nek és Ernest Scheodsack-nak az iráni Bakhtari éven-
kénti migrációját vizsgáló filmjét, a Grass-t (1926).

Jóllehet a tudományos világ nem vett tudomást e filmekrõl, Hollywood meg-
látta az egzotikus tájakon és bennszülött emberekkel játszódó filmekben a kassza-
siker lehetõségét. Ráadásul a nagy stúdiók által alkalmazott eljárások teljességgel
összeegyeztethetetlenek voltak a néprajz elveivel. Amikor Coopre és Schoedsack a
thaiföldi Siamba utaztak, hogy leforgassák a Changot (1927), már egy elõre megírt
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forgatókönyvet vittek magukkal, hogy mindenképp hûek maradjanak a Nyugat-
nak az egzotikus népek életérõl kialakított közkedvelt sablonjaihoz, prekoncepció-
ihoz. Hollywood kifejlesztette az Ázsiában, Afrikában és a déltengeri szigeteken
játszódó kalandfilmek hagyományait, amelyek egyre inkább hadilábon álltak az
antropológia szempontjaival.

The Silent Enemy: An Epic of the American Indian (1930) címû film rendezõje,
H. P. Carver egy odzsibvé harcos történetének elmeséléséhez a szerepeket benn-
szülöttekre osztotta. A film a vezetõ színésszel, Sárga Palástú Fõnökkel kezdõdik,
amint teljes indián öltözetben közvetlenül a kamerába beszélve, tájékoztatja a hall-
gatóságot: „Ez a történet népemrõl szól… Minden, amit látni fognak igaz… Ezért
amikor a filmet nézik, ne színészként tekintsenek ránk. Mi indiánok vagyunk, akik
még egyszer megélik régi életüket.” Sem elõtte, sem utána nem volt még egy film,
amelyet annyira hitelessé tettek volna, mint a The Silent Enemy-t. A hang felfede-
zésével a filmgyárak visszavonultak stúdióikba, és az egzotikus kultúrákról szóló,
helyszínen forgatott kalandfilmeket az 1970-es évekig hanyagolták. A moziközön-
ség negyven éven keresztül az olyan filmeken keresztül ismerte meg az „egzotikus
idegeneket”, mint amilyenek a Tarzan filmek, ahol a bennszülötteket afroameri-
kaiak játszották, és mint amilyenek a cowboy és indiánfilmek, ahol az õslakos ame-
rikaiakat mexikóiak alakították.

E filmek népszerûsége miatt az antropológiai filmkészítõk kénytelenek voltak
kiábrándítani a közönséget, amikor azok, az idegen kultúrákról szóló filmek meg-
tekintésekor, tapasztalataik alapján kannibálok, fejvadászok és más vadakról kiala-
kított klisék szerepeltetését vártak.

Az 1920-as, 30-as években csak néhány film készült antropológus által vagy se-
gítségükkel. A gyorsan eltûnõ bennszülött csoportok, és a nyugati kultúra népi,
valamint paraszti szokásai néhány néprajzi filmes mentõ vállalkozást hoztak létre.
Ilyen volt például a Heye Foundation által támogatott, 1912-tõl 1927-ig tartó so-
rozat, a Native Americans, amelyet Owen Cattell készített Frederick Hodge segítsé-
gével. Európában a néphagyomány megmentéséért szervezett hasonló projekteket
inkább a nacionalista büszkeség ösztönözte, mint az antropológiai kutatás szüksé-
gessége. A második világháború elõtt a legtöbb közép- és kelet-európai országban
mûködött néprajzi intézmény, ahol százával gyártották a felvételeket leginkább a
színes népviseletben táncoló parasztokról. A gyarmati országokban, mint Indiában
is, különbözõ szervezetek (Anthropological Survey, Film Division) és az állami te-
levízió támogatta annak folyamatos, noha gyenge hagyományát, hogy felvételeket
készítenek a bennszülött közösségekrõl kutatások, a nyilvánosság megnyerése, fej-
lesztési tanácsadás, vagy nemzetépítõ tevékenységek számára. Ezeket a filmeket
csak mozikban vagy néhány nagyobb múzeumban lehetett látni. Az 1950-es éve-
kig csak egyetemek szemináriumain vetítették õket.

A második világháború után jelentõssé vált az antropológusok aktivitása a fil-
mezés terén. 1952-ben már elég érdeklõdés volt ahhoz, hogy létrehozzák az
International Comittee on Etnographic and Sociological Filmet, amely az
UNESCO egyik tagszervezete lett. Annak érdekében, hogy ösztönözzék az antro-

A valóság filmjei

14



pológiai filmek számát, az 1960-as, 70-es és 80-as évek folyamán sorban alapították
a különbözõ filmfesztiválokat, mozgalmakat, úgy mint a firenzei Festival dei
Popoli-t, a philadelphiai Conference on Visual Anthropology-t, a párizsi Cinema
du Real-t, a New York-i Margaret Mead Film Festivalt és a manchesteri Royal
Anthropological Institute Ethnographic Film Festivalját. Minden évben új konfe-
renciák, fesztiválok, szemináriumok születtek a vizuális antropológia iránt
megnövekedett érdeklõdés bizonyságaként. 

A szakterületnek három negyedévente megjelenõ folyóiratot szenteltek:
Studies in Visual Communication (1974-1985); Visual Anthropology (1987-),
amelyet az International Commission on Visual Anthropology-val közösen adtak
ki; és a Visual Anthropology Review (1986-), amely a Society for Visual
Anthropology kiadványa.

Jelenleg diplomát nyújtó képzés folyik az Egyesült Államokban a Dél-Kalifor-
niai, a New York-i, és a Temple Egyetemen, valamint Angliában a Manchester
Egyetemen. Több más intézmény pedig tanfolyamokat, szemináriumokat indít. 

Az 1950-es, 60-as években az Egyesült Államokban több nagyszerû néprajzi
film bukkant fel különbözõ intézetekbõl, amelyeket egyetemi hallgatóknak, és a
dokumentumfilm közönség szélesebb körének is rendeztek. Az elsõ észak-ameri-
kai néprajzi film, amely világszerte felkeltette a figyelmet, a The Hunters (1958). A
Kalahári sivatagban élõ vadászok, gyûjtögetõk története a Nanook által elkezdett
témát folytatja, az ember küzdelmét a mostoha környezettel szemben. Ez csak ré-
sze John Marshall harmincévi munkásságának, amit a dél-afrikai busmanok tanul-
mányozásával töltött. Marshall több tucat filmet készített Afrikáról és Észak-Ame-
rikáról, többek között az, egy busman asszony életérõl szóló, N’ai-t (1980), ame-
lyet közvetített az Egyesült Államok közszolgálati televíziója. Az 1980-as évek vé-
gétõl Marshall filmes tevékenysége mellett aktivista szerepet is vállalt, segítette a
busmanokat arra irányuló erõfeszítéseikben, hogy létrehozzák saját kulturális és
gazdasági identitásukat, és mindeközben filmre vette a folyamatot.

1964-ben Robert Gardner, aki korábban Marshall munkatársa volt a Harvard
Egyetem Film Study Center-ében, közreadta Dead Birds címû filmjét, amely az
Új-Guineai danik rituális hadviselésérõl szól. Ez egy olyan projekt eredménye,
ahol néprajzosok, egy regényíró, és egy filmkészítõ mind ugyanazt a kultúrát vizs-
gálták, a közönségre bízva az ábrázolások összehasonlítását. Gardner késõbb filme-
ket készített Kelet-Afrikában, Indiában és Dél-Amerikában, majd szerepet vállalt a
Program in Ethnographic Film megalapításában, amit késõbb átneveztek Society
for the Anthropology of Visual Communication-re, és amit ma a Society for
Visual Anthropology néven ismerünk. Gardner filmjei folyamatos viták forrását
képezik, mert felidézõ stílusa néhány antropológusnak túl magától értetõdõ.

Timothy Asch, a Dél-Kaliforniai Egyetem Vizuális Antropológia Központjának
egykori rendezõje, az antropológus Napoleon Chagnon-nal dolgozott együtt és
készített a venezuelai yanomamo indiánokról egy sor népszerû filmet, köztük a
The Feast (1968), Ax Fight (1971), és A Man Called Bee (1972). A filmeket, írott
néprajzi útmutatóval ellátva, a kulturális antropológia egyetemi oktatásához ter-
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vezték. Asch feleségével, Patsy-vel folytatta a kollaboratív filmezést: Indonéziában
James Fox-szal alkotta meg a The Water of Words-t (1983), Balin pedig Linda
Connerrel készítette el a Releasing the Spirits (1990) címû filmet. Az úttörõ antro-
pológus-filmrendezõ Jean Rouch, a Musée de L’Homme-tól, új lendületet hozott
a szakmába Európában, felkeltve mind az akadémikusok, mind a filmesztéták fi-
gyelmét. A technika fejlõdése a hatvanas évek elején lehetõvé tette már kis stábok
számára is, hogy a helyszínen szinkron hangzású filmeket készítsenek. E felszere-
lés néhány filmrendezõt arra ösztönzött, hogy az akciókat, eseményeket kívülálló
megfigyelõként rögzítsék, naivan azt feltételezve, hogy nem befolyásolják jelentõ-
sen a követett eseményt. Rouch ellenkezõ álláspontot foglalt el. Úgy érezte, hogy
a kamera jelenléte olyan lámpalázat provokálhat, amelynek hatására az alanyok fel-
tárják kultúrájukat. A Chronique d’un été (1961), amit a szociológus Edgar Morinnal
készített, volt az elsõ cinema vérité film. Ebben Flaherty ideáit kombinálta a szov-
jet filmteoretikus-rendezõ Dziga Vertovéval. Rouch kamerákat vitt Párizs utcáira
véletlen találkozásokat rögtönözve, amelyek folyamán a filmkészítés folyamata
sokszor része volt a filmnek. A felszerelés és a filmkészítõk láthatóak voltak a ké-
pen. A lefilmezettek pedig a film közremûködõivé váltak, olyanynyira, hogy bele-
szóltak még a filmanyagról szóló vitákba is, amelyek aztán sorjában belekerültek a
film végsõ verziójába. A Chronique jelzi a hordozható, szinkron, 16mm-es felsze-
relés elõnyeit, amelyek lehetõvé tették a modern résztvevõ megfigyelõ dokumen-
tarista stílust. Rouch munkájának hatása közvetlenül megfigyelhetõ a francia új
hullám rendezõinek filmjeiben – így Chris Marker-nél és Jean-Luc Godardnál –
és késõbb a dokumentum- és a néprajzi filmesek közt. Rouch e kollaboratív felfo-
gását majdnem negyven éven át fejlesztette a nyugat-afrikaiakkal forgatott filmjein
keresztül. Néhány korai próbálkozását, mint a Les Maitres Fous-t (1955) a bizarr
feltételezett túlhangsúlyozása miatt néhányan etnocentrizmussal vádolták, míg
mások a végsõ szürreális „szöveget” ünnepelték benne. Rouch olyan, közösen
megteremtett antropológiát akart létrehozni, ahol a kamera elõtt és mögött állók
együttmûködnek. Elképzelése az úgynevezett néprajzi sci-fi-jeivel ért el a csúcsra,
mint a Jaguar (1965), a Petit a petit (1968) és a Madame l’eau (1992). Együttmûködõ
filmrendezési stílusa tükrözõdik a Sarah Elder és Leonard Kamerling által elindí-
tott Native Alaskan Heritage Film Project-ben. Ez a csapat a korai hetvenes évek-
tõl kezdve több mint húsz közösségi filmet forgatott, mint például a Drums of
Winter-t (1988), amelyben a lefilmezett emberek aktív szerepet játszottak a film el-
készítésének folyamatában a koncepciók kialakításától azok megvalósításáig. E
posztkoloniális és posztmodern világban, a hatalomban és a megismerésben bekö-
vetkezett változásokat figyelembe véve, egyesek szerint, a XXI. században már csak
azoknak a néprajzi filmeknek lesz létjogosultsága, amelyek a filmrendezõk és film-
jeik alanyainak aktív közremûködésébõl származnak. 

Rouch azon vágyát, hogy a bennszülöttek szemével látassa velünk a világot, va-
lósította meg Sol Worth és John Adair a Navaho Film Project (1966) keretében, ahol
amerikai bennszülötteknek a szokásos nyugati ideológiákat elhagyva tanították
meg a filmrendezés technikáját (Worth és Adair 1972). Worth és Adair vállalkozá-
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sa csak egy volt az 1960-as, 70-es évek általános megmozdulásai közül, amelyek
terjeszteni akarták a filmkészítést azon emberek között, akik eddig annak csak ala-
nyai lehettek. A reflexív etnográfia eszméje, amely aktívan törekszik a tanulmá-
nyozott emberek részvételére, és amely nyíltan elismeri az etnográfus szerepét a
kultúra arculatának építésében, visszatükrözõdik az antropológusok és dokumen-
tumfilmesek egyre növekvõ aggodalmában az aktuális filmkészítés etikai és politi-
kai viszonyai iránt. Olyan emberek segítségével, mint Vincente Carelli Brazíliában
(1980-as évek), Eric Michaels Ausztráliában (1987) és Terence Turner Brazíliában
(1992), a bennszülött népek megkezdték saját videofelvételeik gyártását, megte-
remtve ezáltal egy új világszemlélet megismerésének lehetõségét.

A néprajzi filmek oktatási értéke két nagyobb vállalkozásban nyilvánul meg.
Az egyik, a Man: A Course of Study egy kevert-médiájú tananyag, amit a
Massachusetts-i Educational Development Corporation of Newton fejlesztett ki a
kanadai antropológus, Asen Balikci vezetése alatt. Ebben Netsilik eszkimók életé-
rõl szóló, eredetileg nyelviskolai használatra készült filmeket alakítottak át egyete-
mi szintû kurzusok számára, vagy kereskedelmi televíziók különkiadásához (The
Eskimo Fight for Life), valamint a kanadai általános iskolák gyerekeinek való soroza-
tokká. Annak ellenére, hogy a Man kétségtelenül az egyik legambiciózusabb et-
nográfiai projekt, az Egyesült Államok konzervatív újságírói és politikusai nem
üdvözölték túl nagy lelkesedéssel, mivel úgy gondolták, kulturális relativizmusa
rombolóan hat az amerikai életmódra.  A másik projektet, a The Faces of Culture-t
filmesek, antropológusok és a kaliforniai Orange Coast College televíziós produ-
cereinek csapata tervezte. Helyi közszolgálati adókon sugárzott kulturális antropo-
lógiai bevezetõ kurzusnak készült, és a helybeli egyetemeken keresztül ismertették
el. A sorozat minden egyes része, már létezõ – pl. yamonamo, busman vagy más –
filmanyagból származik. A mûsorok a kötelezõ szöveggyûjtemény olvasmányait
egészítették ki.

Az európai és észak-amerikai néprajzosokkal szemben, akik egzotikus emberek
filmezéséhez távoli tájakra utaztak, a fehér ausztráliaiak saját országuk õslakosait,
már az 1900-as évektõl kezdve filmezték. Az 1898-as, britek által szervezett
Torres-szorosbeli expedíció állítólag az elsõ olyan expedíció volt, ahol etnográfus a
terepen filmet forgatott. Az Australian Commonwealth Film Unit, majd késõbb a
Film Australia tette lehetõvé Ian Dunlap számára, hogy belekezdjen hosszú távú
film projektjeibe, így például a People of the Western Australian Desert címû sorozatá-
ba. Roger Sandall az Australian Institute of Aboriginal Studies néprajzos filmrendezõ-
jeként több filmet gyártott bennszülött népek szertartásairól, többek közt a The
Mulga Seed Ceremony-t (1969). Az 1980-as évek végétõl, az ábrázolt szertartások tit-
kos jellegére való tekintettel korlátozták e filmek nyilvános vetítéseit. Az 1980-as
években David és Judit Macdougall töltötték be az intézet állandó filmrendezõi
tisztségét, akik Turkana Conversations címû filmtrilógiájukról – köztük a Lorang’s
Way (1979) és a The Wedding Camels (1981) – ismertek, amelynek jellegzetes meg-
figyelõ stílusa a filmesztéták és az antropológusok figyelmét egyaránt felkeltette.
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A televízió a néprajzi filmezés támogatásának fontos forrásává vált.
Nagy-Britanniában a Granada hosszan futó tévésorozata, a Disappearing World, ha-
gyományt teremtett az etnográfusok és a filmrendezõk közti együttmûködésnek,
ezáltal olyan filmeket eredményezve, mint a Kelet-Colombiában forgatott Brian
Moser’s Last of the Cuiva (1971). A Granadát, a néprajzi filmek iránti érdeklõdése, a
Manchesteri Egyetem etnográfiai filmprogramjainak fõ támogatójává tette. A
BBC-TV antropológiai projektjei közt található a Royal Anthropological Institute-
tal közösen gyártott Faces Values címû sorozat, és a World Apart, amelyben Chris
Curling és Melissa Llewlyn-Davies sorozatproducerek Leni Riefenstal fényképé-
szetének hatását vizsgálták, pl. a The Southeast Nuba-ban (1983). Az Egyesült Álla-
mokbeli Odyssey sorozatban az antropológia minden irányzata szerephez jut. Ha-
sonló módon a Nippon TV Man-ja – producere Junichi Ushiyama – a legnépsze-
rûbb programok közé tartozik Japánban. A világ minden tájain televíziós vállalatok
terveznek iskolák és egyetemek számára sorozatokat. 

ÖSSZEFOGLALÁS

Az antropológia verbális tudomány. Nem vesz tudomást a vizuális-képi világ-
ról, talán azért, mert kételkedik abban, hogy a képek ki tudnának fejezni absztrakt
ideákat. Az etnográfiában a kutatónak terepmunkája egész tapasztalatát át kell ala-
kítania jegyzetfüzetében szavakká, majd az elemzõ módszerek és a teóriák nyomán
e szavakat megint más szavakká. A megértésnek e beszéd-centrikus felfogása el-
utasítja más kultúráknak a többi érzékszerv által való megismerését. A vizuális ant-
ropológia ígérete, hogy a kultúra megértésének talán egy alternatív útját nyújtja – a
lencsék által felépített felfogást. 

Kovács Teréz fordítása
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Néprajzi filmeket azóta készítenek, amióta a 19. századi ipari társadalom technikai
vívmányai lehetõvé tették a más társadalmakkal való összetalálkozás vizuális fel-
jegyzését. A néprajzi film a kezdetektõl magán viselte annak az elvárásnak a terhét,
hogy felfedjen valamit a primitív kultúrákból – és végsõ soron minden kultúrából
–, amit másképp nem lehet megragadni. Ennek az igénynek a kielégítése az, ami
bennünket itt érdekel. A néprajzi filmet rendszerint úgy határozzák meg, mint
amely felfedi a kulturális minták képzõdését. Ebbõl a meghatározásból az követke-
zik, hogy minden film néprajzi, tartalma, a formája, vagy mindkettõ alapján. Még-
is vannak filmek, amelyek többet felfednek egy kultúrából, mint mások. 

Mióta a mozgóképet, nem sokkal a századforduló elõtt, Európában és Ameri-
kában egyidejûleg felfedezték, így vagy úgy, a világ csaknem minden népérõl ké-
szült film, néhány csoportot többször, behatóan és ragyogóan lefilmeztek.3 A nép-
rajzi filmek és a róluk készült irodalom vizsgálatából az derül ki, hogy a filmkészí-
tõket a számukra elérhetõ technikai lehetõségek, az antropológia és a filmmûvé-
szet elméleti megfontolásai, valamint filmjük felhasználásának aktuális céljai irá-
nyították – és korlátozták. A technikai fejlõdés, az elméleti elõrehaladás és a filmek
sokrétû felhasználási lehetõségei ellentétbe kerültek a társadalomtudósok részérõl
hosszú ideje megnyilvánuló idegenkedéssel, hogy a filmet komolyan vegyék.
A túlnyomóan verbalizmus felé eltolódott antropológiát kevés eredménnyel pro-
vokálták a néprajzi film újítói az elsõ világháború elõtt. A két világháború közti
idõszakban komoly, habár elszigetelt eredményeket tudott felmutatni az antropo-
lógia az elmélet és az alkalmazás terén, a tudományos körökön kívül pedig közön-
séget szerzett a társadalmi témájú filmeknek. A néprajzi film viszont csak az 1950-
es években vált elismert szakemberekkel és komoly kritikával rendelkezõ, intéz-
ményesített tudományos közeggé. 1973-ban, az International Comittee on
Etnographia and Sociological Film megalakulásának 25. évfordulóján a tagok felismer-
ték, hogy a tudományág az újraértékelés és a soha nem látott fejlõdés korszakát éli. 

Nem véletlen, hogy a film tekintélyének tudományos körökben, az utóbbi
években történt megnövekedése egybeesett a nézõközönségnek az antropológia
iránti érdeklõdésével. Ennek oka a háború után bekövetkezett kommunikációs
forradalomban keresendõ. Manapság a fiatalok 16 mm-es hangosfilm kamerával a
kezükben, a televízió hatása alatt és a kompjuterizált videófelvételek lehetséges
készletével a birtokukban nõnek fel. Ez a technológiai forradalom tette lehetõvé,
hogy a néprajzi film a részletek és az egyéni látásmód laza halmazától a szisztema-
tikus és mély elemzésekig fejlõdjön, de ezzel együtt sok tradicionális téma is eltûnt
ezekbõl a filmekbõl. De a helyzet iróniája csak látszólagos. Habár „a feltûnõt, a ha-
gyományost és a bizarrt” megjeleníteni szándékozó törekvések még mindig jelen
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vannak, mind a tudományos, mind a kommersz filmek esetében, egyre inkább ér-
vényesül az a tendencia, mely igyekszik a lehetõ legösszefüggõbben megjeleníteni
az emberi viselkedés kevésbé látványos, de szignifikáns jegyeit. Manapság saját
magunkra irányítjuk kameránkat, hogy bepillantást nyerjünk saját társadalmunk-
ba, s így helyreáll az egyensúly, amelynek hiánya a néprajzi film „bennszülött” té-
máit nagyon sértõnek minõsítette. 

A néprajzi film a kolonializmus egyik következményeként indult el útján, és a
politikai változások idején a nacionalista forradalmak, demokratikus reformok,
függetlenségi mozgalmak is a zászlajukra tûzték. A néprajzi film problémái na-
gyon hasonlítanak a volt gyarmatok új filmmûvészetének problémáira: gyakran
ideológiai színezetû fontosságot élveznek, ugyanakkor az intézményesített film-
iparral szemben leküzdhetetlen technikai és pénzügyi hátrányoktól szenvednek.
Mint a fejlõdõ országok filmjei, a néprajzi film is harcol azért, hogy legyõzze a ho-
llywoodi konvenciókat, de kevés eredménnyel. Néhány néprajzi filmes azonban
alapvetõ befolyást gyakorolt a filmmûvészetre, s ily módon formálta azokat az
alapvetõ eszközöket, amelyeken keresztül a nézõk generációi láthatták az életet a
mozivásznon. Sõt néhány film a kulturális megújítást tûzte ki céljául. A néprajzi
film legizgalmasabb lehetõsége, hogy képessé tesz sok olyan embert – köztük olya-
nokat, akik szakmájuknál fogva az emberek ügyeivel foglalkoznak-, akik másképp
képtelenek lennének erre, hogy új, gazdagabb formában lássák az emberi viselke-
désminták sorát. A néprajzi film alapvetõ funkcióját mégis, máig ható érvényes-
séggel legelsõ mûvelõje állapította meg. A film „örökre megõrzi az összes emberi
viselkedésformát arra a célra, hogy tanulmányozhassuk”4.

Az elsõ, aki néprajzi filmeket készített, Félix-Louis Regnault patológiás anató-
miára szakosodott orvos volt, aki 1888 körül kezdett az antropológia iránt érdek-
lõdni. Abban az évben, amikor Jules-Etienne Marey, a „kronográfia” feltalálója be-
mutatta az új, celluloid filmtekercset alkalmazó fényképezõgépet a Francia Tudo-
mányos Akadémián. 1895 tavaszán Regnault, Marey munkatársának, Charles
Comte-nak a segítségével lefilmezett egy korongozó wolof nõt az Exposition
Ethnographique de l’Afrique Occidentale-on. A filmen bemutatott wolof fazékkészítõ
egy lapos, hosszú alapot használ, melyet egyik kezével forgat, míg a másikkal az
agyagot formálja. Regnault azt állította, hogy õ volt az elsõ, aki ezt a módszert fel-
jegyezte, amely mint elmondta, illusztrálja a korong nélküli fazekasságtól az ókori
Egyiptomban, Indiában és Görögországban használt primitív kézi koronghoz való
átmenetet. Regnault fel is jegyezte tapasztalatait, s jónéhány, a filmbõl vett vonalas
rajz kíséretében megjelentette 1895 decemberében, ugyanabban a hónapban, ami-
kor a Lumière-testvérek elõször rendeztek nyilvános vetítéseket a
„cinematographe” filmekbõl, s ezzel a sikeres üzleti vállalkozásukkal elindították a
filmipart5.

Regnault ezt követõ filmjeit a mozgások tanulmányozásának szentelte a külön-
bözõ kultúrákban: wolof, fulani és diola törzsbeli emberek között tanulmányozta a
fára mászást, a guggolást, a járást6. Lándzsát tört a mozgókép szisztematikus hasz-
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nálata mellett az antropológiában, és javasolta egy antropológiai filmarchívum
megalapítását7. Élete vége felé úgy tûnik, Regnault érezte, hogy sürgetései hatásta-
lanok maradtak. Valójában az angolszászok és a németek hamarosan megelõzték a
franciákat a néprajzi filmezésben. Mégis, a pszichológiai filmezés terén Marey
honfitársai továbbra is kitûntek8. 

Az egyik esemény, amely a 19. századi spekulatív antropológiából egy olyan tu-
dományba való átmenetet jelzett, amely bizonyító anyagainak színvonala alapján a
természettudományokhoz hasonlítható, a Cambridge Antropological Expedition
volt, amelyet Alfred Cort Haddon, volt zoológus vezetett a Torres-hegyszorosba
1898-ban. Az expedíció egy szisztematikus néprajzi leletmentésre alakult csoport-
munka volt, amely a Torres-hegyszorosbeli életmód minden vonatkozására kiter-
jedt, beleértve a fizikai antropológiát, a pszichológiát, az anyagi kultúrát, a társada-
lom-szervezetet és a vallást. Egy egész sor lejegyzõ módszert alkalmaztak, köztük
néhány egészen újat is, mint például W. H. R. River genealógiai módszerét, amely
azóta általános gyakorlattá vált, valamint felhasználták a fényképet, a viaszhenge-
rekre történõ hangrögzítést és a mozgóképet. Haddon néprajzi filmjei, amelyek-
hez Lumière-kamerát használtak, a legelsõ, ismert, terepen készült filmek voltak.
Ami megmaradt belõlük (néhány perces idõtartam), az három táncoló férfit és egy
tûzgyújtási kísérletet mutat. 

Haddon arra biztatta kollegáit, hogy szereljék fel magukat fényképészeti eszkö-
zökkel a terepmunka idejére. 1901-ben egy levelet írt a filmezésrõl Baldwin
Spencernek, aki Közép-Ausztráliába készült egy expedícióval. Spencer és munka-
társa, F. J. Gillen a következõ harminc évet az ausztráliai bennszülöttek tanulmá-
nyozásával töltötte, és fényképekkel gazdagon illusztrált hatalmas néprajzi anyagot
állított össze. Spencer azonban csak kétszer filmezett, 1901-ben, valamint 1912-
ben Észak-Ausztráliában. A legyek, a szállítási nehézségek és az arandák gyanakvá-
sa ellenére, több mint 2200 méter filmet, valamint igen sok viaszhenger felvételt
készített nagyrészt szertartásokról. Ez igen nagy erõfeszítés volt abban az idõben
(több mint egy órás vetítési idõ), és a filmek még mindig eléggé világosak ahhoz,
hogy tudományos célra ma is fel lehessen használni õket. Egy hosszú részlet a
Bathurst-szigeti bugamani szertartásról még mindig hátborzongatóan gyönyörû.
Bár a a filmek értékesek, Spencer nyilvánosan nem használta fel õket a továbbiak-
ban, azután, hogy elhelyezte õket Victoria állam Nemzeti Múzeumában.
Haddonnak egy másik kollegája, a bécsi Rudolf Pöch látta a Torres-hegyszorosban
készült filmeket 1902-ben, Cambridge-ben, s ennek hatására vitt magával mozgó-
kép és sztereoszkopikus kamerát új-guineai és dél-nyugat afrikai útjára 1904-ben,
illetve 1907-ben. Pöch filmezési kísérlete technikai akadályokba ütközött: képei
alulexponáltak voltak, s a durva kezelés miatt a lencsék kilazultak. Új-Guineában
forgatott filmanyagának közel a felét nem lehetett elõhívni. Pöch szomorúan taná-
csolta kollegáinak, hogy a filmeket, vagy legalábbis minden tekercsbõl egy csíkot
még a terepen hívják elõ, ahol ez lehetséges, azért, hogy a felmerülõ technikai
problémák kiderüljenek, és korrigálhatók legyenek. Sikerült lefilmeznie egy tán-
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cot Cape Nelsonban, vízhordó lányokat és játszó gyerekeket Hanuabadában (Port
Moresby), és egy férfit, amint egy obszidián borotvával borotválják9.

Pöch filmjeit a Bécsi Egyetem 1960-ban helyreállította és bemutatta, Spencer
filmjeit pedig egy nemzetközi érdeklõdést kiváltó, az ausztráliai néprajzi filmekbõl
válogatott retrospektív vetítésen lehetett látni 1967-ben. A legtöbb néprajzi film-
nek azonban az volt a sorsa, hogy ismeretlenül és felhasználatlanul heverjenek a
múzeumok pincéiben vagy az antropológus családok garázsaiban. Sok közülük
tûzvész alkalmával pusztult el, a többi pedig lassan túl lesz azon a stádiumon, hogy
meg lehessen menteni, hacsak az 1950-es évek óta ad hoc alapon folyó helyreállí-
tási programot nem ésszerûsítik, centralizálják, és nem helyezik biztosabb alapokra. 

A néprajzi filmek úttörõi közül egyedül Regnault volt az, aki éveken keresztül
alkalmazta ezt a technikát. Miért maradt a többiek próbálkozása következmény
nélkül? A filmezés mindig is sokkal költségesebb volt, mint az írás, s még inkább
így volt ez a század elsõ éveiben.10 Valódi veszélyt jelentett a gyúlékony
nitrátfilmmel való munka és szörnyû balesetek fordultak elõ még az 1950-es évek-
ben is. A szükséges elõvigyázatosság (például tûzbiztos vetítõkamra építése) meg-
tétele tovább növelte volna a költségeket és a kényelmetlenséget. A terepen való
filmezés az „ezerarcú felszereléssel” való birkózó mérkõzésre emlékeztetett: az áll-
ványra szerelt, panoráma felvételekre alkalmas fejekkel ellátott, vagy anélküli, or-
mótlan kamerákkal, keresõkkel vagy pótlencsékkel és a filmmel, amelyet alacsony
expozíciós indexe miatt csak ragyogó napfényben lehetett használni. Ezek a tech-
nikai nehézségek is eléggé komolyak, s ha még számításba vesszük az elméleti
problémákat is, a néprajzi filmnek valóban sötét távlatokkal kellett megküzdenie. 

Regnault a filmkészítés elméletét is kidolgozta: „minden etnikai csoport fizio-
lógiájának a tanulmányozására alkalmas eszköz”11. Haddont szemmel láthatóan a
leletmentés sürgetése motiválta, és ezért nem is hibáztatható. Mégis, habár a lelet-
mentésnek megvannak a maga értékei, nem helyettesítheti a tudományos kutató-
programot. Ezen túlmenõen az egy kultúra anyagi megnyilvánulásai iránti érdek-
lõdésrõl, mely Haddon generációját teljesen lekötötte, a század elején kezdett átte-
võdni a hangsúly a társadalmi struktúra pszichológiai jegyeire és materiálisan meg
nem fogható jellemzõkre. Hosszú éveken keresztül a filmmûvészet technikai le-
hetõségein túlmutató igény volt ennek a váltásnak a követése. 

Az ismertetés idáig csak a néprajzi kutatófilmeket érintette, amelyeket tudósok
készítettek, s amelyeket nem arra szántak, hogy laikusoknak bemutassák õket. De
ha csak arra szorítkoznánk, amit a tudósok készítettek, jelen történetünk jóval sze-
gényebb lenne. Az emberi viselkedés globális méretû (az egész földkerekségre ki-
terjedõ néprajzi filmmintavétel értelmében) összehasonlító tanulmányozását ala-
posan korlátozná, ha a kereskedelmi célokra vagy megrendelésre készült filmeket
kizárnánk a vizsgálatból. 

Edgar Morin leírta12, hogyan alakult át a mozgókép ihletett barkácsolók játék-
szerébõl mozivá, a tömegek álomgépévé. Kezdettõl fogva két tendencia figyelhetõ
meg a filmkészítésben: az egyik a dokumentum vagy actualité film, amely a
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Lumière-testvérektõl származik, a másik a játékfilm, amit Mélies talált fel 1897-
ben, hogy visszacsalogassa a jegypénztárakhoz a közönséget, amely gyorsan ráunt a
mozgóképre13. A valóság lefilmezése általában kevésbé költséges dolog, mint a fik-
ció. Különbözõ helyeken és idõben a producerek és a közönség hol ezt, hol azt az
irányzatot részesítik elõnyben, de a megkülönböztetés gyakran elfedi mindkét
mûfaj elõnyeit. A hibrid documentaire romancé – az eredeti egzotikus környezetben
filmre vitt történet – 1914-ben jelent meg. 

A legelsõ kommersz filmek között volt néhány önéletrajzi dokumentum is a
Lumière-családról: Le déjeuner de Bébé, La partie de cartes, La pèche à la crevette stb.
1896-97-ben Lumière-ék operateur-jei elterjesztették filmjeiket az egész világon,
bemutatva a filmeket a kíváncsi közönségnek minden földrészen, és egyben felvé-
teleket készítettek, amiket visszaküldtek Lyonba, a Lumière-katalógus számára14.
Edison amerikai vállalata operatõröket küldött, hogy lefilmezzék a szamoai tánco-
sokat Barnum és Bailey cirkuszában, hogy felvegyék a walapi kígyótáncot egy indi-
án faluban és a zsidó táncosokat a Szentföldön. 1905-tõl a Pathé-fivérek gyártottak
és forgalmaztak 35 mm-es, átlagosan 100 méter hosszú, a legkülönbözõbb témájú,
Európában és azon kívül forgatott actualité filmeket. Ilyen filmvállalatok voltak
még a Warwick, a Kineto és a Gaumont.15

Georges Mélies cége, a Star Film, amely fantasztikus produkcióiról ismert
(amilyennek akkoriban egy Hold-utazást tartottak), egy kezdeti, sikeres idõszak
után állandó pénzügyi nehézségekkel küszködött. 1912-ben Gaston Mélies, az
egyik fivér a távoli, egzotikus helyeken készült filmek divatját igyekezett kihasz-
nálni, s déltengeri melodrámák gyártásával próbált bevételhez jutni. Összegyûjtött
kamerákat, filmet és egy csapat színészt, és hajóra tette õket Tahiti vagy Új-Zéland
felé. Mikor visszatért New Yorkba 1913-ban, a Start Film öt, egyenként két tekercs
hosszúságú documentaires romancét bocsátott ki, melyek közül egyik sem maradt
fenn. Közülük néprajzi szempontból az Egy maori hercegnõ szerelme volt feltehetõen
a legjobb, melyben egy angol felfedezõnek az 1870-es évekbõl, egy gyönyörû her-
cegnõ segítségével sikerül megszöknie az életére törõ fejvadászok karmai közül,
majd elveszi feleségül a hercegnõt a maorik beleegyezésével. A történet a valódi fa-
lusi élet, a tánc és a harci kenuk díszletei között játszódik16. Mélies egy egész soro-
zatot tervezett ilyen trópusi vendégeskedésbõl, azonban rájött, hogy a legtöbb
filmje egy év alatt tönkremegy a déltengeri nedvesség következtében17. 

Eltekintve a szórakoztatástól, milyen értéke van a különbözõ népekrõl és szo-
kásokról készült nem tudományos filmeknek? A filmhez kapcsolódó információk
nagy lehetõséggel bírnak. Az actualité filmek és a filmhíradók gyakran rövidek,
idõnként torzítók, és ritkán adják a szisztematikus látványát bárminek – még a tán-
cok a legsikerültebbek. A dokumentum- és játékfilmekben bemutatott viselkedés-
módok a rendezõi koncepciónak megfelelõen oly mértékben torzítottak, hogy a
film tudományos szempontból használhatatlan. Mégis, találhatunk hiteles részle-
teket azon a szinten, mely nem érinti a cselekményt18. 
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Az utóbbihoz nyújt jó példát Edward Curtis emlékezetes, 1914-es filmje, a Fej-
vadászok. Mellesleg az amerikai indiánokat leíró vizuális néprajz kezdetei nem
Edison vagy Thomas Ince filmjeiben jelentkeznek, hanem a fényképeken19.
Az indiánokról elõször felvételeket készítõk nem szakképzett antropológusok vol-
tak, de közülük a legjobbak lelkesedéssel, különleges elkötelezettséggel és érzé-
kenységgel végezték munkájukat. Curtis, a termékeny fotómûvész három évsza-
kot töltött el a kwakiutl indiánok között, egy, a szerelem és a háború témáját ösz-
szekapcsoló filmdráma elkészítésével, melynek gondosan rekonstruálták a díszle-
teit. Curtis megtanulta a leckét, amit D. W. Griffith is, s jól alkalmazta a késleltetés
dramaturgiai fogását. A film tartós vonzerejét az adja, hogy indián elemeket hasz-
nál fel a történet vizuális megjelenítéséhez. A sztori, melyben egy gonosz varázsló,
a hõs, és a mögöttük álló pártok harcolnak egy lányért, húsz évvel késõbb újra
megelevenedik H. P. Carver odzsibvé melodrámájában, A néma ellenségben.

A néprajzi film úttörõ korszakának vége felé használta fel elõször a filmet az al-
kalmazott antropológia, mely irányzat a gyarmati filmekbõl eredt. 1912 körül ju-
tott eszükbe a Fülöp-szigeteket kormányzó amerikaiaknak, hogy a filmet fel lehet-
ne használni a bennszülöttek oktatására: ott, ahol a nyelvi határok megakadályoz-
zák, hogy ezt szavakkal tegyék, a film lenne a közvetítõ. Worcester, a Fülöp-szige-
tek belügyminisztere kidolgozott egy egészségügyi oktató programot a tartomá-
nyok számára. Hogy fenntartsa a bontoc, igorot, ifugao és kalinga törzs tagjainak
érdeklõdését, Worcester a bennszülöttek és a külföldiek életét bemutató vetített
képeket alkalmazott. A program elérte a kívánt eredményt: amikor a jobb körül-
ményekrõl készült mozgóképet látták, az emberek hajlottak arra, hogy változtassa-
nak körülményeiken. Sõt, Worcester arról is beszámolt, hogy „a törzsek közötti
éles határvonalak eltûnõben vannak (...) Miközben mindezt megvalósítottuk, nem
veszítettük el az emberek jóindulatát.”20

Míg az elsõ világháborút megelõzõ idõszakra a feltalálás volt a jellemzõ, a két
háború közötti éveket a népszerûsítés jellemezte. 1931-ben Regnault – áttekintve
a film helyét az antropológiában – három csoportra: szórakoztató, oktató és kutató
filmekre osztotta a néprajzi filmeket, és kijelentette, hogy a tudományos kutatás-
ban megfeledkeztek a film jelentõségérõl21. Valójában nem így állt a dolog. A film-
nek jól megalapozott helye volt a tudományban22, azonban Mead és Bateson
1936–38-ban forgatott munkájáig az antropológusok által terepen készített filmek-
nek, még ha értékesek is voltak, nem volt eredeti koncepciójuk. Újdonságnak szá-
mított a filmnek a néprajzi oktatásban való terjedése, amit a múzeumok és az egye-
temek szorgalmaztak. Az oktatás fejlõdésével párhuzamosan az oktatófilmek a leg-
szélesebb értelemben új dimenzióra leltek a dokumentumfilmben. A 16 mm-es
oktatófilm technikai elõnyei addig soha nem látott mértékben megkönnyítették
Mead és Bateson vizuális kutatásait. A dokumentumfilm esztétikai fejlõdése
mélyreható befolyást gyakorolt a néprajzi film formájára, amikor az megtalálta a
maga kifejezõeszközeit a második világháború után.
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Az oktatófilm története a mozgókép kezdeteitõl nyomon követhetõ, de na-
gyobb hullámai a világháborúk alatt és az ezt követõ idõszakban következtek be,
amikor a filmet a polgári életre irányították23. Az 1920-as évek közepére a népraj-
zi oktatófilm elnyerte kanonizált formáját: vagy egytémájú (szertartásokról, mes-
terségekrõl és egyebekrõl szóló) filmek voltak ezek, vagy pedig többé-kevésbé tel-
jes kulturális inventáriumok. A másik forma, az összehasonlító film (amelyben
például az arktikus és a trópusi házakat vetették egybe) kevésbé volt általános. For-
mája szerint a néprajzi oktatófilm 10–60 perc terjedelmû némafilm volt, közbeve-
tett feliratokkal, melyek sokszor a film felét is elfoglalták. 1927-tõl, a hangosfilm
megjelenésétõl kezdve a feliratokat fokozatosan felváltotta a filmre montírozott
narráció. 

A múzeumok alkalmasak voltak a néprajzi tárgyú filmek készítésére addig,
amíg lehetõségük volt arra, hogy operatõröket küldjenek ki, és expedíciókat finan-
szírozzanak, s amíg állandó közönsége volt programjaiknak. F. W. Hodge etnoló-
gus és Owen Cattell operatõr készített egy kiváló sorozatot a zunyikról 1923-ban a
Heye Foundation-Museum of the American Indian megbízásából. A zunyik földje
és közös munkája címû összefoglaló film bemutatja az ültetést, a cséplést, a vízhor-
dást, a gyerekeket játék közben, valamint szerencsejátékot játszó férfiakat, nõket és
gyerekeket, akik teljesen elmerülnek napi tevékenységükben, ügyet sem vetve a
kamerára. Három szertartásfilm a táncokat és a megszentelt vesszõk elültetését
mutatja be. A sorozat többi tagja a hajápolásról, a házépítésrõl, a kenyérsütésrõl,
valamint a szarvasbõrbõl készült lábszárvédõk cserzésérõl és felgöngyölésérõl szól.
Az esetenkénti technikai elégtelenségek ellenére ezek a filmek felülmúlják a
California Egyetem professzorának, Samuel Barettnek több mint harminc évvel
késõbb forgatott sorozatát. 

Megérezve a profit lehetõségét, a kommerszfilm-gyártók társultak a múzeu-
mokkal és az egyetemekkel. A Harward–Pathé vállalkozás egy sereg rövid,
lényegretörõ filmet készített A szumátrai batakok, Közép-Ázsia mongoljai, Az arab si-
vatag nomádjai stb. címmel 1928-ban, mielõtt az egyesülés feloszlott volna.
A Nordisk Films Kompagni és a Svensk Filmindustri 1935–36-ban koprodukció-
ban elkészítette Fejõs Pál magyar rendezõ Madagaszkáron forgatott sorozatát Feke-
te horizontok címmel. Késõbb, a Research of the Wenner-Gren Foundation igazga-
tójaként Fejõs filmstábokat antropológiára, (A dzsungel nomádjai, 1952) antropoló-
gusokat pedig filmkészítésre képzett ki (a Yale és a Columbia Egyetemeken),
azonban kitûnõ néprajzi dokumentumfilmjei (Egy marék rizs, 1938; Yagua, 1941)
nem olyan ismertek, mint dokumentum-játékfilmjei, amilyen a Magány (1928) és
a Legende hongroise (1932)24. 

Eastman Kodak 1923-ban kifejezetten iskolai célokra kifejlesztette a 16 mm-es
formátumot, de a legtöbb oktatófilmet még az 1950-es években is 35 mm-es film-
re vették fel, s aztán kicsinyítették a forgalmazás igényeinek megfelelõen. Egy bi-
zonyos merevség még a legjobb filmeket is elrontotta. A film bár most már színes-
ben jelenik meg, de még mindig néma. 
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Habár voltak sikeres oktatófilmek is (emlékeztetnünk kell rá, hogy az Eastman
Teaching Films egy olyan szubvencionált részleg volt, amelyet azért hoztak létre,
hogy segítsen értékesíteni az anyavállalat raktáron lévõ filmjeit), az egzotikus kör-
nyezetben játszódó felfedezõ filmek és a játékfilmek, melyek a két háború között
nagy népszerûségnek örvendtek, nézettség és jövedelmezõség tekintetében felül-
múlták õket. A felfedezõ filmek közül Martin Johnson volt a fáradhatatlan produ-
cere A civilizáció határvidékein (1920), a Simba, a Congorilla, a Baboona és a Borneo
(1937) címû filmeknek. Frank Hurley Gyöngyök és vademberek (1924) címû filmje
valószínûleg az elsõ volt, mely Új-Guineában készült. A Grass (1925) készítõi,
Merian Cooper és Ernest Schodsack laoszi falvakat és elefántokat filmeztek a Chang
(1927) címû filmjükben is, mielõtt legnagyobb sikerû filmjüket, a King Kong-ot
(1933) elkészítették volna. Leon Poirier Croisière noire-ja (1926),  mely az elsõ játék-
film hosszúságú, Afrikában forgatott francia film volt, olyan jól megfelelt feladatá-
nak (Citron teherautókat reklámozott), hogy  1933-ban hangos változatban is elké-
szítették. Marquis de Wavrin filmje, az Au pays du scalp, mely egy Amazonas-menti
expedícióról készült, s melyet Cavalcanti szerkesztett, s Maurice Jaubert szerzett
hozzá zenét, 1934-ben jelent meg. A korszak játékfilmjei közé tartozott a Pauline ve-
szedelmei, melyet a Fülöp-szigeteken filmeztek az 1920-as években, és Cecil B. át-
dolgozása, Az indián nõ szeretõje (1931), amely a legmeghatóbb történet valamennyi
között, mivel nem világos, hogy melyik helyszínt szánták készítõi egzotikusabbnak:
egy angol vidéki ház stúdióbeli enteriõrjét, vagy a Vadnyugatot.

W. S. Van Dyke rendezte az egyetlen bántó filmet, a Trader Hornt 1930-ban, me-
lyet részben Afrikában forgattak és a Tarzan, a majomember címût 1932-ben. Jean
Mugeli filmje, a Rapt dans la jungle (1932) volt az elsõ melanézül beszélõ mozi.
André-Paul Antoine és Robert Luegon pedig elkészítette az elsõ, késõbb nyilváno-
san leleplezett néprajzi filmhamisítványt, a Les mangeurs d’hommes-t (1930). Antoine
és Lugeon elfoglalt egy keresztény hitre térített falut, Small Nambát, hogy eljátsz-
szanak egy hátborzongató kannibál történetet, melyet állítólag Malekula belsejé-
ben, egy „ismeretlen területen” forgattak, ahol a fehér ember fennhatósága „telje-
sen formális”. A csalásról maga a házigazda, Port Vila püspöke rántotta le a leplet,
de már csak a híres személyiségekkel tûzdelt párizsi bemutató után25.

Robert Flaherty, habár meghaladta ezeket a mûfajokat, filmes karrierjét õ is fel-
fedezõként kezdte, és egy Hollywoodnak készített déltengeri szerelmi történet
megrendezésével folytatta. Nanook (1922) címû filmjét az Asia Society egy szóvi-
võje úgy jellemezte, hogy dráma, oktatás és ihlet kombinációja; a Moana-ról
(1926) pedig John Grierson ezt írta: „A Moana, amely egy polinéziai fiatalember
életének vizuális elbeszélése, dokumentatív értékeket hordoz.” Mindkét film
technikai újításokat tartalmazott. A Nanooknál Flaherty egy olyan, körmozgásra
képes állványt szerkesztett, mely lehetõvé tette, hogy kövesse és megelõzze sze-
replõ alanyát, olyan könnyedséget kölcsönözve ezzel filmjének, mely Flaherty al-
kotásainak jellemzõjévé vált. A Moana felvételei alatt pedig felfedezte, hogy a
pankromatikus film, melyet speciális, színes kamerájába szánt, kiválóan visszaadja
a bõrtónusokat fekete-fehérben. Felfedezése késõbb ipari sztandarddá vált. (Saj-
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nos, Flaherty érdeklõdése nem terjedt ki a hangra.) Flaherty mûvésznek elsõrangú
volt, de mint antropológus (aminek semmi esetre sem igyekezett magát feltüntet-
ni) sok kívánnivalót hagyott maga után. Irys Barry támadása a Nanook hitelessége
ellen válasz nélkül maradt, mivel Flaherty, a mesélõ soha nem készített jegyzeteket
a filmezés folyamán. Flaherty feleségének 1925-ös beszámolója arról, milyen kö-
rülmények között készült a Moana, elegendõ volt ahhoz, hogy kétségbe vonják a
rendezõnek az interperszonális viselkedés feljegyzése terén végzett erõfeszítései
értékét, habár a mesterségekrõl készített részleteket elfogadták. Sajnos, az Arani
embert (1934) denunciálták azzal az ürüggyel, hogy légvárakat épít, és nem veszi fi-
gyelembe a bérlõrendszer politikai realitásait. A föld (1942) címû filmjét félretet-
ték, mert túl pesszimisztikusnak, túlságosan kíméletlenül realistának tartották ah-
hoz, hogy a háborús idõszakban forgalmazni lehessen. Flaherty nem egy riporter
vagy egy lejegyzõ, hanem inkább egy felfedezõ tehetségével rendelkezett. 

A társadalmi dokumentumfilm, amely az 1920-as években keletkezett, és az
1930-as évekre érte el virágkorát, a tömegek oktatásának fontos eszközévé vált,
mely érzékenyen reagált a különbözõ országokban uralkodó kormányok vagy el-
lenzéki politikusok igényeire. „Minden mûvészetek között – mondta Lenin
Lunacsarszkijnak, az oktatási népbiztosnak – számunkra a film a legfontosabb.”26

„Azt hiszem, a Las Hurdes az egyik szürrealista filmem”27 – jegyezte meg Buñuel.
A valóság tényei között tudományos adatokat is találtunk, de ezek sokkal finomabb
tartalmakban jelentkeznek, mint a fikció esetében. Ha a felfedezõ film nem tud
megszabadulni feltáró jellegétõl, a dokumentumfilm sem tud felhagyni a látomá-
son alapuló indítékaival. 

A társadalmi átalakulások iránti érdeklõdés közös jellemzõje a szovjet antropo-
lógusoknak és filmkészítõknek. Marxisták lévén, igyekeztek nemcsak leírni, de
elõidézni is a társadalmi változásokat28. Ami szembetûnõ a szovjet filmesek elsõ
generációjánál, az az, hogy szoros kötelékek fûzték õket egyrészt a tudományhoz,
másrészt a mûvészeti avantgarde-hoz. Az elméleti határozottság és a nyíltság,
amellyel bevallották, hogyan értek el bizonyos hatásokat, megkülönböztetik Ei-
sensteint, Pudovkint és más szovjet filmrendezõket nyugati kortársaiktól, akiktõl
sokat tanultak. Dziga Vertov, a szovjet dokumentarizmus úttörõje 1922-ben meg-
rendezte sorozatát, a Kino-pravdát, ami annyi, mint filmigazság; „cinéma vérité”, és
kifejtette a montázsról, vagyis a „látható világ elrendezésérõl” szóló elméletét:

1. Montázs a megfigyelõ szakaszban (a puszta szem azonnali orientációja min-
den idõben és helyen). 
2. Montázs a megfigyelés után (a látottak logikai elrendezése, egyik vagy másik
határozott irányba terelése). 
3. Montázs a filmezés alatt (a „felfegyverzett szem” – a mozgókép kamera – be-
tájolása, a kamera megfelelõ helyzetének megtalálása és hozzáigazítása a filmezés
változó körülményeihez). 
4. Montázs a filmezés után (a lefilmezett anyag fõ szempontjaink szerinti durva
elrendezése, annak megállapítása, hogy milyen szükséges feltételek hiányoznak). 
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5. A montázsba kerülõ részek eldöntése (bizonyos egymás mellé kerülõ részek
azonnali meghatározása, amihez kivételes éberség és a következõ katonai szabá-
lyoknak a betartása szükségeltetik: döntés – gyorsaság – támadás). 
6. A végsõ montázs (a nagyobb témák összeállítása a kisebb, alárendelt témák-
ból; a teljes anyag újraszerkesztése, mialatt szem elõtt tartjuk a teljes képsort; a
film lényegének feltárása)29. 

A Három dal Leninrõlt (1934) Vertov legjobb filmjének tartják. Egy lírai részszel
fejezõdik be, a Szovjetunió közép-ázsiai etnikus kisebbségeinek a „múltból a jövõ-
be, a szolgaságból a szabadság felé” való fejlõdésérõl. A szovjetek támogatták a he-
lyi filmmûvészet kialakulását Üzbegisztánban, Örményországban, Grúziában és
máshol. Mihail Klatazov filmje, a Sót Svanétiának (1930) a múlt szegénységét mu-
tatja be a Kaukázusban, „a kínzó éhséget a sóra”, amit legyõzött a szovjet technikai
segítség, a bármilyen idõjárási és útviszonyokra alkalmas traktorok. A szvanok tá-
madást indítottak a film ellen, tagadván, hogy a filmen bemutatott régi szokások
valaha is léteztek volna. Egy másik „elõtte és utána” film Viktor Turin Turksib
(1928) címû filmje a turkesztán-szibériai vasútvonal építését, valamint a vasútvo-
nal mentén lakó népek reakcióit mutatja be. 

Kelet- és Közép-Európában a dokumentumfilm-készítõk a hagyományos éle-
tet áhítattal közelítették meg. Karel Plicka rendezte a A szlovák ifjúság játékai (1931),
Az örök dal (1941) és a A Föld dalban (1933) címû filmeket, melyeket õ „a szlovák
néphez szóló himnuszként” tartott számon. Drago Chloupek és A. Gerasimov
1933-ban filmet készített egy horvát zadrugáról Egy nap egy horvát nagycsaládban
címmel, elõrevetítve a belga Henri Strock és a francia Georges Rouquitier késõb-
bi parasztszimfóniáit. A német filmesek is vonzódtak a folklórhoz és a néprajzi té-
mákhoz, amelyekbõl a Kulturfilmet kialakították. Ezeknek a törekvéseknek az am-
biciózusabb darabjai nyomon követik egy-egy jellemvonás fejlõdését a primitív
kezdetektõl a kifejlett formákig. Wilhelm Prager filmje a Weg zu Kraft und Schönheit
(1925) összehasonlítja a görög-római és a modern német atlétikát, és illusztrálja a
tánc fejlõdését a hawaii és burmai táncoktól a spanyol és japán táncokon keresztül
az orosz balettig és Rudolf Laban táncdrámájáig. A film híres sportemberekrõl ké-
szült felvételekkel zárul, köztük láthatjuk Lloyd Georg-ot golfozás közben, vala-
mint Mussolinit lóháton. Az UFA egyik publicistája kijelentette, hogy „ez a film
elõ fogja segíteni az emberi faj újjászületését”30.

A szovjet és a német dokumentumfilmektõl eltérõen a francia dokumentum-
film individualista, nagymértékben a fennálló rend ellen forduló és elmaradott
volt31. Figyelemre méltó, sõt kitûnõ kezdetek után a film késõbb, vagy máshol lé-
pett érett szakaszába. 1926-ban Alberto Cavalcanti elkészítette a Rien que les heures-
t, az elsõ nagyvárosi szimfóniát. 1929-ben Georges Rouquier elkészítette a
Vendanges-t, a Farrabique (1946) elõfutárát és más, a paraszti életrõl szóló filmjeit.
Egy borús film, a Conlibaly à l’aventure (1936), melyet G. H. Blanchon készített
Francia Nyugat-Afrikában, körülbelül húsz évvel elõzte meg Rouch Jaguárját,
mind témájában (vándormunka), mind anyagkezelésében (improvizált cselek-
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mény). A dokumentumfilm-technikák megtalálták az utat a játékfilmhez is, mint
Jean Renoir filmjében, a Toniban (1934). 

Spanyolországban Luis Buñuel arra használta egy szindikalista lottón nyert
pénzét, hogy elkészítse a Las Hurdes-t (1932), egy megfoghatatlan erõszaktétel tö-
mör mesterdarabját. Buñuel témája nemcsak Cáceres lakóinak nyomora, hanem
kíváncsiságunk is, mely sohasem ártatlan, mert emberi. 

Ilyen sötét aggályok nem találhatók az angol és amerikai dokumentumfilmek-
ben, melyek hangvételükben melioristák, szándékaikban pedig népszerûek
voltak32. John Griersonnak a Halászok (1924) címû, az északi-tengeri hering-halá-
szokról szóló filmje jelentette az angol dokumentarista mozgalom kezdetét,
amelynek céljai között szerepelt a tájékozottabb polgár kialakítása „a valóság krea-
tív kezelése”33 által. Az angol filmgyártás, melyet a kormány és az ipar is támoga-
tott, a birodalmi kapitalizmus átfogó témáival, a belpolitikai szociális reformmal és
(a háború közeledtével) gyarmati propagandával foglalkozott. Rotha 1963-ban két
szakaszát írja le az angol dokumentumfilmeknek: az elsõ, „impresszionisztikus”
szakasz Basil Wright kitûnõ, szimfonikus építkezésû s a mezõn dolgozó szingalé-
zeket eisensteini látomásokban bemutató Ceylon éneke (mely 1935-ben a Ceyloni
Tea Propagáló Bizottság számára készült) címû filmjével érte el a csúcspontját. A
második, „realista” szakasz azzal, hogy spontán, rögtönzött beszélgetéseket vett
filmre szinkronhanggal, csendben megelõzte az 1960-as évek szociális riportjait. A
Lakásproblémákban (mely a British Commercial Gas Association részére készült
1935-ben) Edgar Anstey és Artur Elton kamerájukkal és mikrofonjukkal Dél-Lon-
don munkáskerületeibe látogattak. A lakók megmutatták az élõsdieket és a pusztu-
lás egyéb jeleit „anélkül, hogy izgattak volna”34. Ily módon a film nemcsak hihetõ-
vé vált, de a készítõk szándékaira vonatkozó lehetséges kritikákat leszerelte: „Ami-
kor a filmben szereplõ személyek több kézzel fogható szociális kérdést felvetnek, a
tények és az emberek arra kényszerültek, hogy önmagukért beszéljenek”35. Rotha
szakaszaihoz hozzá kell tennünk egy harmadikat, mely 1939-ben, a Grierson veze-
tése alatt álló National Film Board of Canada és a William Sellers irányítása alatt
mûködõ Colonial Film Unit (CFU) megalakulásával kezdõdött. Mindkettõ pro-
paganda-szervezet volt, mely a háború kimenetelében volt érdekelt, Grierson az
európai kultúrán belüli, Sellers Európán kívüli pozícióból. A CFU például készí-
tett egy filmet abból a célból, hogy bemutassa az angol életmódot az afrikaiaknak
Mr English otthon (1940) címmel. A háborút követõ évtizedben Sellers és munka-
társai közremûködtek angol-Afrika televíziójának kifejlesztésében.

Ideológiai beállítottságuktól függetlenül az 1920-as, 30-as évek filmjei új minõ-
séget nyertek: Lumière-ék óta elõször hétköznapi emberek a mindennapi környe-
zetükben voltak láthatók a filmvásznon. Ugyanakkor a mozi, mint a tömegek szó-
rakoztatásának eszköze, kezdett demisztifikálódni az új technológiák bevezetésé-
vel. A 16 mm-es amatõrfilm többé már nem számított különlegességnek. Kodak
keskenyfilmmel felszerelve Major P. H. G. Powell-Cotton és családja rendszere-
sen filmezett Afrikában az 1930-as 40-es években. Rolf de Maré impresszárió csu-
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pán egyetlen évben, 1937-38-ban hozzávetõlegesen 16 000 méter 16 mm-es tánc-
filmet forgatott Szumátrán, Jáván, Bali és Celebes szigetén. A film a tudósok játék-
szerébõl és a fantázia embereinek eszközébõl kezdett nagykorúvá válni. 

Az antropológiában az 1930-as évek közepén vált a film periférikus jelenségbõl
általánosan elfogadottá. W. D. Hambly, Melville Herskovits, Patrick O’Reilly és
Marcel Griaule számára a film illusztráció volt, nem pedig a kutatás integráns ré-
sze, mely a megértést segíti, és amire a publikáció hivatkozik. Ez a fajta film még
mindig 35 mm-es, lehetõségek szerint gyakorlott operatõrt igényelt. (De Norman
Tindale Ausztráliában és Franz Boas Brit Columbián saját maga készítette el 16
mm-es filmjét.) Ezzel szemben Gregory Bateson és Margaret Mead elhatározását,
hogy 1936–38-ban kamerát használnak Balin és Új-Guineában, kutatásuk jellege
diktálta. Mind a felvett filmanyag és a fényképek mennyiségét (7000 méter 16
mm-es film és 25 000 darab fényképfelvétel), mind céljait tekintve újat hoztak egy
nép „étoszának” leírásában. Harris azt állítja, hogy Mead a korábbi munkáit – azok
„lágy”, nem bizonyítható adatai miatt – ért kritika egyenes következményeként
fordult a fényképhez36.

„A keskenyfilmet elsõsorban a non-verbális viselkedés feljegyzésére szántuk,
melyhez nem létezett sem szótár, sem a megfigyelésnek valamely fogalomalkotó
módszere, melyhez a megfigyelésnek meg kellett volna elõznie a szabály-
alkotást.”37

Mead saját beszámolója azokról az eseményekrõl, melyek a Bali és az Iatmul
szigeti kutatásban ahhoz a bizonyos „mennyiségi ugráshoz” vezettek, személyes és
intellektuális tényezõket mutat38. Bármi volt is az ok, az eredmény, a módszertani
újítás a Balinese Characterben a fényképezést az antropológiai kutatás elfogadott esz-
közévé tette39.

A Bali-szigeti expedíciót A Dementia Praecox Tanulmányozására Alakult Bi-
zottság finanszírozta, mely felismerte a lehetõségét annak, hogy fényt derítsen a
skizofrénia kórokaira. Az antropológusok egyéb, az alapkutatásokat kiegészítõ ké-
pességekkel is rendelkeztek: Mead páratlan jegyzetelõ technikájával, valamint a
csecsemõk és a családi élet iránti érdeklõdésével, Bateson a természettudományos
ismereteivel (Haddonnak, egy másik zoológusnak a tanítványa volt), valamint a
kommunikáció és a szövegösszefüggések iránti érdeklõdésével. Bateson dolga volt
a fényképezés, míg Mead és egy kronométerrel felszerelt bali titkár verbálisan je-
gyezte az eseményeket, majd pontosan egymáshoz rendelték a képeket és a jegyze-
teket. Nem szándékoztak hangfelvételeket készíteni. 

„Álló- és mozgókép kamerákat használtunk arra, hogy feljegyezzük a Bali-szigeti
viselkedésformákat, és ez merõben különbözött a dokumentumfilm vagy fény-
kép elõkészítésétõl. Igyekeztünk azt felvenni, ami spontánul és szokásosan végbe-
ment, ahelyett hogy meghatároztuk volna a normákat, és aztán arra
kényszerítettük volna a baliakat, hogy megfelelõ világításban adják elõ ezeket.”40

A valóság filmjei

30



Kétéves ott tartózkodásuk nagy részében Mead és Bateson a Bajoeng Gade
hegységben élt, ahol „minden egyfajta leegyszerûsített, lassított mozgással” folyt a
falusiak szegénységének és hipotireózisának köszönhetõen. Bateson „rutinszerû-
en” készített fényképeket, anélkül hogy erre engedélyt kért volna. Az volt a szoká-
sa, hogy saját fotóira irányította a kisgyerekek figyelmét, a szülõk pedig megfeled-
keztek róla, hogy õk is benne vannak a képben. Így a fotózásra érzékeny alanyok
esetében ritkán volt szükség arra, hogy a keresõbe belenézzen. Néhány színházi
elõadást nappal vittek színre, a kameráknak tett engedményképpen. Ahogy a fény-
képanyag gyûlt, tudatosan használták fel arra, hogy kiegyensúlyozzák a nézõk elté-
rõ mûveltségét41 azzal, hogy összehasonlították egy kialakított hipotézis elõtt és
után készült képeket. 

Útban hazafelé Bateson és Mead hat hónapot töltött Új-Guineában, hogy ösz-
szehasonlító anyagot gyûjtsön az Iatmul szigetiek között. Késõbb a második világ-
háború lehetetlenné tette a terepmunkát, és más, sürgetõ kutatási problémák kö-
tötték le a figyelmüket. Mindezek ellenére Bateson és Mead elkészítették Balinese
Character címû könyvüket és jó néhány filmet, amelyeket a Jellem formálódása a kü-
lönbözõ kultúrákban címû sorozatban a háború után, 1952-ben mutattak be. A film-
rõl írott fejtegetéseiben Mead gyakran elfelejti megkülönböztetni a mozgóképet a
fényképtõl, ami tükrözi azt a módot, amivel kezeli õket42. Miután 25 000 fényké-
pet átnéztek, Bateson és Mead  759-et választott ki közülük, amelyeket 100 külön-
álló mellékletbe rendeztek, egymás mellé helyezve a tematikusan összefüggõ ké-
peket, anélkül hogy:  „megsértettük volna az események összefüggését és
egységét.”43 A filmeket idõrendi sorrendben állították össze (Transz és tánc Balin),
vagy pedig a viselkedésformákat szembeállítva mutatták be (Gyermekkori vetélke-
dés Balin és Új-Guineában). 

Mialatt Bateson és Mead Bali szigetén voltak, Rouch Párizsban mérnöknek ta-
nult, és olyan egyesületeket alakított, amely révén késõbb az európai néprajzi film-
mozgalom vezetõje, fáradhatatlan filmkészítõ és népszerûsítõ lett. A Musée de
l’Homme-ban Rouch hallotta Marcel Mauss és Marcel Griaule elõadásait. Itt ta-
lálkozott Henry Langlois-val, aki késõbb a Cinémathèque Française igazgatója
lett. A háború alatt – amit az utak és hidak felülvizsgálatával töltött Francia Nyu-
gat-Afrikában – határozta el, hogy komolyan foglalkozni kezd az antropológiával.
„A két kultúra összecsapása eltérített eredeti szándékomtól”44 – mondta. Rouch
nem volt annak a felfedezõkbõl (Francis Mazieres, Edmond Séchan és Pierre
Gaissean) és antropológusokból (Raul Hartweg, Guy de Baaucheneés Golbert
Rouget) álló, 35 mm-es kamerákkal jól felszerelt expedíciónak a tagja, amelyet
1946-ban Ogooué-Congóba küldtek. Ehelyett két barátjával tutajon leúszott a Ni-
geren, miközben megpróbáltak filmet készíteni egy, a bolhapiacon vásárolt 16
mm-es Bell  Howell kamerával. Az állvány hamarosan beleesett a vízbe, s a szük-
ség Rouch-t eredeti filmkészítési stílus kialakítására kényszerítette45. Hogy lefil-
mezhessen egy vízilóvadászatot a folyón, igénybe vette egy sorko törzsbeli, bizo-
nyos Damouré Zika segítségét, aki együttmûködött Rouch-sal kutatásaiban és a
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filmezésben (Les maitres fous, 1953) ahogyan Oumarou Ganda is (a Moi un noir
sztárja 1957; és a Le wazou polygame 1971 rendezõje). Késõbb Rouch munkásságát
úgy jellemezték, mint az egyik „megrögzött amatõrét és gyógyíthatatlan
dilettánsét„46. Valójában Rouch volt a néprajzi film elsõ, fõfoglalkozású profi szak-
embere. 

Az egyetlen film, amit Rouch fel tudott mutatni a Nigeren töltött hónapok
után, elég jól megcsinált film volt, s amit az Actualités Francais megvásárolt, 35
mm-re nagyított narrációval gazdagított és Au pays des mages noirs címmel
Rossellini Strombolijával egy mûsorban bemutatott. Még nagyszerûbb volt a folyta-
tás: 1955-ben Rouch jó néhány színes rövidfilmjét felnagyították, összevágták és
Les fils de l’eau címen, mint játékfilmet bemutatták. Ezt a filmet Claude Beylie elra-
gadtatva ismertette a Cahiers du cinéma hasábjain, a dolog kozmogóniáját Thalesz,
Epedoklesz és Timreus filozófiájához hasonlítva és kijelentette: „Mi vagyunk a
szörnyek.”47 Rouch ekkorra már az International Committee on Ethnographic
Films (CIFE) ügyvezetõ titkára, mely szervezetet 1952-ben alakították meg Bécs-
ben az Antropológiai és Néprajzi Tudományok Nemzetközi Kongresszusán azzal
a céllal, hogy támogassa a néprajzi filmek további készítését, megõrzését és terjesz-
tését. A szervezet francia szekciója elemzéseket és kritikákat készített 106 filmalko-
tásról, melyeket 1955-ben az UNESCO egy katalógusban publikált48 egy, a tö-
megkommunikációról szóló sorozatának részeként. Így, Rouch gondjaira bízva, a
néprajzi film mint mûfaj nemcsak tudományos és politikai, hanem mûvészi rang-
ra is emelkedett a háborút követõ évtizedben. 

Rouch mellett még mások is aktívan részt vettek az átformálásban (vagy aho-
gyan nevezte „reneszánszban„49), és a CIFE felfogásán túl másoknak is volt elgon-
dolásuk arról, hogy mi a néprajzi film. Németországban az Institut für den
Wissenschaftlichen Filmet a háború után azonnal újjászervezték, és a német ant-
ropológusok hamarosan újra filmeztek Melanéziában, Afrikában és Európában. Az
intézet munkatársai a tudományos tisztaság alapállásából közelítették meg az ant-
ropológiai filmet50. Kerülték az olyan témákat, melyek ideológiai jelentéssel bír-
hattak, ugyanígy távol tartották a laikusokat is a terepmunkától. Az intézet intenzív
filmtechnikai tanfolyamokat szervezett az antropológusok számára, elõkészítve
õket a terepmunkára és felszerelést biztosított a Deutsche Forschungsgemein-
schaft által támogatott expedíciókhoz, feltéve ha a jelöltek elvégezték a tanfolya-
mot. E program alapján jelentette meg az intézet 1959-ben Az etnográfia és folklór-
film dokumentáció szabályai címû kiadványát. Ez a szabályzat megköveteli, hogy ant-
ropológiai filmek csak alapos szakmai gyakorlattal rendelkezõ ember által vagy fel-
ügyeletével készüljenek, hogy pontos naplót kell vezetni a forgatásról; hogy a fel-
jegyzett események autentikusak kell, hogy legyenek (technikai folyamatokat lehet
a kamera elõtt megrendezni, de szertartásokat nem), nem szabad dramatikus szög-
bõl fényképezni vagy dramatikus kameramozgást alkalmazni, s a filmnek repre-
zentatív mintákat kell tükröznie. 
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1952-ben az intézet igazgatója, Gotthard Wolf valósította meg elsõnek, amit
már többször javasoltak, és megalapította az elsõ rendszerezett antropológiai film-
archívumot Göttingenben. Kezdetben német antropológusoktól kértek olyan fil-
meket, melyek megfeleltek az intézet tudományos kritériumainak, majd késõbb
külföldiektõl is. Kezdetben Konrad Lorenz dolgozott az Encyclopaedia
cinematographica anyagának összegyûjtésén és elrendezésén, mások viszont több
ezer antropológiai és biológiai témájú filmmel járultak hozzá az archívumhoz.
Hogy megkönnyítsék az összehasonlító kutatásokat, minden film egyetlen olyan
„tematikus egységbõl áll, mint amilyen a tánc, a munka vagy a rítus, és a filmek a
természettudományos kategóriák szerint vannak elrendezve: a biológiai témájúak
a törzs, a nem és az egyed alapján, az etnológiai filmek pedig a földrajzi hely és a
társadalmi csoport alapján. Például:

DÉL-AMERIKA
BRAZÍLIA
E 75 Tukurina (Brazília, a Purus folyó felsõ folyása) – 
Gyógyító ember gyógyítás közben. 1950 (színes, 2,5 perc)
H. Schultz, Sao Paulo. 

A néprajzi filmnek ez a természettudományos szempontok szerinti kezelése
szemben állt és kiegészítette a CIFES társadalomtudományi megközelítését. (A bi-
zottság neve 1959-ben egészült ki a sociologique szóval.) Sok ország intézményesen
csatlakozott mind a CIFES-hez, mind az Encyclopaedia cinematographica-hoz. A
CIFES kevésbé volt aktív, mint társintézménye, habár a filmkészítés alatt a CIFES
archívumát rutinszerûen használhatták a tudósok51. Ebbõl a szempontból Wolf fá-
radozásai jelentõsebbek és elõrelátóbbak voltak52. 1966-tól az Encyclopaedia
cinematographica-nak egy amerikai részlege kapott otthont a Pennsylvania Állami
Egyetemen, 1970-ben pedig egy japán archívumot alapítottak Tokióban. 

Amint intézményesült a néprajzi film, hamarosan nagy kritikai irodalma hal-
mozódott fel. Megszülettek a néprajzi film definíciói és tipológiái. Griaule meg-
tartotta Regnault koncepcióját, miszerint a néprajzi filmezés olyan tudományos
tevékenység, mely a hagyományos néprajzi témák iránt érdeklõdik. Három típusát
különböztette meg a néprajzi filmnek: a tudományos célokra készült filmeket, az
oktatófilmeket és a népmûvelõ filmeket (esetenként a „mûalkotásokat” is
ideértve)53.

Habár Griaule aligha volt filmrajongó, halálában egy „népmûvelõ” film tárgya
lett – saját dogon temetésén.) André Lerois-Gourhan eredetibb nézõpontot fejtett
ki egyik, Le film ethnologique existe-t-il? címû cikkében, melyben az „ethnologikus”
terminust egy másfajta hármas felosztásra alkalmazta: a kutató film, az „egzotikus”
útifilm (amelytõl idegenkednek, mert felületesnek és kizsákmányolónak minõsí-
tik) és a „környezetfilm..., amit nem tudományos céllal készítenek, de amelynek
etnológiai értékei exportjából származnak”54. A néprajzi filmnek ezek az ellenté-
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tes, egymást kizáró vagy egymást magukban foglaló meghatározásai máig tovább-
élnek. Griaule nézeteit sokan visszhangozzák olyanok, akik egyébként vitatkoz-
nak, fõképpen a kommersz filmmel való „kontamináció” ellen szükséges óvintéz-
kedések mértékérõl. Másrészt Sol Worth kimutatta, hogy a néprajzi film meghatá-
rozásai mind tautológikusak, mivel egyetlen filmet sem lehet néprajzinak nevezni
önmagában55. Nagyon sok múlik azon, hogy mire használják fel a filmet, tekintet
nélkül a szerzõ szándékaira. Egy film nagyon sokféleképpen felhasználható. Ha
egy film a „mi” és „õk” szembenállásáról szól (európaiak és bennszülöttek; tudó-
sok és laikusok), a filmkészítõknek és a nézõnek könnyû a konvenciókban meg-
egyezésre jutni. Azonban, különösen a második világháború óta (de már jóval
elõtte is), a „mi” és az „õk” is szakadatlanul változik. 

Az új technikai találmányokkal szembeni „tartós renyheséget” amelyrõl Row
panaszkodott 1952-ben, azóta kiszorította a tartósan felgyorsuló aktivitás, amit az
utóbbi években a videómagnónak az antropológusok számára való elérhetõsége
még tovább növelt. Ma már egy videó adatbank létesítését várjuk, mely központi-
lag elhelyezve széleskörû anyagot szolgáltatna56. De a technika létezése önmagá-
ban nem volt elegendõ feltétele a tudományos elõrehaladásnak. 

Habár Kuhn megkérdõjelezte57 a paradigmák létét a társadalomtudományok-
ban, létezik egy elfogadható konszenzus a filmnek az antropológiában való normál
felhasználási lehetõségeit illetõen. Hogy mi volt a helyzet egy évtizeddel ezelõtt,
azt elolvashatják Michaelis58, Spannaus59 és Mead60 írásaiban; a mai helyzet pedig
kibontakozik a kötet dolgozataiból, s talán méginkább az egymást részlegesen átfe-
dõ bibliográfiákból. A film új felhasználási lehetõségeinek keresése és a már meg-
lévõ filmek finomítása állandóan folyik. A régi, jól bevált felhasználási területeken
túl – mint amilyen a szabad szemmel vagy írásos jegyzeteléssel megragadhatatlan,
túl komplex, vagy túl gyors, vagy túl kicsi események rögzítése – újabban megje-
lent a szemiotikai elemzés és a felidézõ technikák, mint a kutatók eljövendõ gene-
rációi számára felhasználható példatárak, vagy azért, mert bizonyos viselkedésfor-
mák eltûnõben vannak, vagy azért, mert még nem létezik megfelelõ elmélet az
elemzésükhöz, vagy egyszerûen az összehasonlítás céljait szolgálva. Ezek a techni-
kák vagy szinkronikusak (interkulturális, makro, mikro) vagy diakronikusak
(egyéni fejlõdés vagy kulturális változás). 

A film felhasználása érzelmi reakciók kiváltására, mely már 1909-ben is elõfor-
dult a pszichológiában, eléggé általánossá vált a pszichiátriában a második világhá-
ború alatt61, és az 1960-as évek elején Rouch és Morin adaptálta a szociológiai ku-
tatásokhoz. (1925-ben Mead felhasználta a Moana felvételei közben készült fény-
képeket arra, hogy reakciókat csaljon ki a szamoai gyerekekbõl.) Rouch nemcsak
feljegyezte szereplõi kommentárjait és felkiáltásait miközben önmagukat nézték a
filmvásznon, a Jaguárban, de kamerákat és operatõröket alkalmazott, hogy
pszichodrámát provokáljon a La Pyramide humaine-ben (1959) és a La punition-ban
(1962). Worth és Adair továbbfejlesztették a technikát 1966-ban, amikor a filmmel
mint reakcióval kísérleteztek. Megtanították a navahó férfiak és nõk egy csoportját
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arra, hogy elkészítsék a saját mozgóképeiket bármilyen témáról, amit õk akartak,
azért, hogy egy olyan „képáradathoz” jussanak, amit késõbb szemiotikai analízis-
nek vethetnek alá, vagyis „elemezni lehet a képek struktúráját és azokat a kognitív
folyamatokat, illetve szabályokat, amelyeket a képek készítése során alkalmaztak.” 

„Az volt a munkahipotézisünk, hogy azok a mozgóképek, amelyeket olyan embe-
rek találnak ki, fényképeznek le és rendeznek el, mint amilyenek a navahók, a kó-
dolásnak, a megismerésnek és az értékeknek olyan – lehet, hogy egyébként rejtve
maradó – aspektusait hozhatják felszínre, amelyek nem megfigyelhetõk és nem
analizálhatók akkor, amikor a kutatás teljes mértékben a verbális kommunikáció
függvénye – különösen, ha a vizsgálat a kutató nyelvén folyik.”62

A navahó „filmesek” bámulatos gyorsasággal megtanulták a 16 mm-es Bell
Howell kamerák kezelését, és két hónap leforgása alatt rövid etûdöket és hét né-
mafilmet készítettek. Ezeket a filmeket bemutatták a navahó közönségnek, ele-
mezték õket a kutatók (akik összehasonlították õket a philadelphiai tinédzserek
filmjeivel), végül forgalmazták õket, s a kísérleti filmek között szereztek hírnevet
maguknak. 

A videómagnónak, mint a városi antropológia kísérleti közegének használata –
George Stoney, a Videogaph-terv és mások szerint – az egyidejû hangfelvétellel
(pontosabban a beszéddel) járult hozzá azokhoz az eszközökhöz, melyeket az
adatközlõk saját produkcióikhoz felhasználhatnak. 

A „néprajzi filmnek” mint a filmes és a lefilmezett személy közötti kommuni-
kációs folyamatnak az újraértelmezése jelenti a legnagyobb elõrelépést a háború
óta. A Bali szigeti tapasztalatokat senki nem ismételte meg, ezek mégis megnyitot-
ták az egész kommunikációs területet, s olyan megtermékenyítõleg hatottak, hogy
csak néhány munkát tudunk megemlíteni ebben a rövid beszámolóban. Amikor a
háború, majd a hidegháború egyszer s mindenkorra lerombolt néhány kultúrát,
másokat pedig megközelíthetetlenné tett, a Columbia Egyetem jelenkori kultúrák
kutatására alakult munkacsoportja, melyet Ruth Benedict vezetett, különbözõ tu-
dományágak területén dolgozó szakembereket gyûjtött össze abból a célból, hogy
„távolról” tanulmányozzák a kultúrákat interjúk, filmek (elõnyben részesítve a
Grade B filmeket a túlérzékenyítettekkel szemben), az irodalom, a mûvészet és
egyéb anyagok segítségével. A háború alatt Bateson a Modern Mûvészetek Múze-
umában dolgozott egy UFA filmnek, a Hitlerjugende Quex-nek (1943) az elemzé-
sén, „a nácizmus néhány pszichológiai jellegzetességét”63 kutatva. Martha
Wolfenstein is a tematikus analízis alapelvét alkalmazta a nyugati nemzetek (Ang-
lia, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Államok) filmjeinek elemzésénél, és
nemzeti mintázatokat fedezett fel a fantáziaszülte alkotásokban. Ezek a tanulmá-
nyok ösztönöztek másokat is arra, hogy a filmi kommunikáció személyes és for-
mális rétegeivel foglalkozzanak, melyre a „politique des auteurs” – amit a Cahiers
du cinéma hasábjain fejtettek ki 1950-tõl –, valamint a film antropológiája és
szemiotikája64 nyújt példát.
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Azt gondolhatnánk, hogy a nonverbális kommunikáció tanulmányozása meg-
követeli a film használatát. Valóban, az amerikai nyelvészeti iskola nemcsak a fil-
met, hanem a videómagnót is felhasználta kutatásaiban. Ezzel szemben Ray L.
Birdwhistell, aki a leíró nyelvészet módszereit a kultúra tanulmányozásához adap-
tálta, kezdetben nem annyira a kommunikáció vizsgálatára, mint inkább a róla va-
ló kommunikációra használta a filmet. Feltérképezte az amerikai angol változásait
egy írott jelölési rendszert alkalmazva65. Más kutatók a koreometria terén kezdet-
tõl fogva inkább a megegyezésre, és a meglehetõsen nagyszámú táncfilm ismételt
tanulmányozásával feltárt, egymást követõ finomításokra támaszkodtak. A zenész
és folklorista Alan Lomax 1961 óta irányított egy globális méretû, az éneket, táncot
és beszédet magában foglaló, különbözõ kultúrák kifejezõ stílusait tanulmányozó
kutatást. Choreometric Projectje, amely a mozgásstílusokat tanulmányozta, közel két-
száz kultúrából gyûjtött össze munka- és táncfilmeket az analízis számára. A
Lomax és munkatársai által elemzett filmeket többségükben mások, tudósok és la-
ikusok készítették a legkülönbözõbb okokból. Minden kivonatot, amit megfelelõ-
nek találtak a kutatás céljaira, a Laban Effort-Shape elméletén alapuló leíró rend-
szer szerint kódoltak. Az így nyert kategóriákat számítógépre vitték, sok tényezõ-
bõl álló analízisnek vetették alá, majd rövid összefoglalókat készítettek a kulturális
stílus legdöntõbb kritériumai alapján. Lomax kutatásainak az volt a célja, hogy ki-
fejlessze a kultúrák fejlõdési rendszerét66. Az általa alkalmazott terminussal ez
egyben a tömegkommunikációs elszürkülés  által fenyegetett kultúrák megújítása
és feltámasztása, melyek újból életre kelnek, ha lehetõséget kapnak az
önkifejezésre67.

A tudományos film módszerét azzal a kijelentéssel lehet összegezni, hogy az
elemzés aránya a megfigyeléshez viszonyítva magas egy olyan folyamatnak az
egyik végén, amely a másik végén a legtisztább, szavakkal leginkább elmondhatat-
lan esztétikai tapasztalatokig terjed. A tudományos film készítésekor felhasznált
technikától elvárjuk, hogy úgy viselkedjen, mint ahogy az a „szellem szolgálóleá-
nyához” illik. Ahol a tudományos film felhasználása a gyártást is magában foglalja,
az általában annyi technikai felkészültséget igényel, amennyit egy amatõr filmes is
el tud sajátítani. A tudományos film költségei a dokumentum- vagy játékfilm költ-
ségeihez viszonyítva szerények, a hasznos méterek száma viszont jóval nagyobb.
Az 1960-as évek végétõl használatos videómagnó a könnyû kezelésmód, az azon-
nali visszajátszás lehetõségének és a gazdaságosságnak (a szalag újra felhasználha-
tó) az elõnyeit kínálja. Ha jó minõségû képre van szükség, hagyományos filmet
kell alkalmazni. Jelenleg ez 16 mm-es, szinkronhang felvételére alkalmas vagy
anélküli filmet jelent negyed inches szalagon. Lehetséges, habár szokatlan, hogy
egyetlen ember alkosson egy stábot, például ha gumioptikával felszerelt, egy
Nagrá-hoz kapcsolt Beaulieu-t használ68. Az ökológiai, epidemológiai és a gyer-
mekek fejlõdésére (Új-Guineában és máshol) irányuló kutatás során E. Richard
Sorenson kifejlesztette a „tudományos mozi-film” koncepcióját, mely az
Encyclopaedia cinematographica-val együtt a néprajzi filmarchívumok racionali-
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zálására irányuló fontos kísérlet. Az ilyen rendszerezésre nagy szükség van, ha a jö-
võ kutatásait, melyek a filmet is szükségszerûen magukban kell hogy foglalják,
eredményessé akarjuk tenni69.

A néprajzi filmnek az oktatásban való felhasználása a tudományos közléstõl,
mint amilyen Birdwhistell Kinetikai elõadásai (1964), az általános iskolai környezet-
ismereti tananyagban való részvételig terjed, amelyhez Az ember címû sorozatból a
Netsilik eszkimók címû filmet tervezték. A második világháború óta a társadalomtu-
dományok növekvõ akadémiai jelentõségnek örvendenek, és a könyvpiac, vala-
mint az oktatófilmek iránti érdeklõdés hatalmas méreteket öltött. Az 1960-as évek
közepéig az oktatás számára a leíró dokumentumfilmek voltak a leginkább kere-
settek a néprajzi filmek közül, melyeket az elõadások kiegészítésére használtak, va-
lamint a fõiskolai kurzusok „kötelezõ olvasmányai” között szerepeltek. Ezeknek a
legjobbjai valóban jó filmek voltak: Robert és Monique Gessain Obashior endaon
címû filmje (1964) és William Geddes Miao Year (1968) címû alkotása ötlik legelõ-
ször az ember eszébe. Mindkét film a szerzõk terepmunkájának mellékterméke. 

A leglátványosabb és a legnagyobb hatásúak az etnográfiai filmek között John
Marshallnak az 1950-es években a Kalahári-sivatagba vezetett expedíciók alkalmá-
val, a busmanokról készített filmjei, melyek még mindig feldolgozás alatt vannak.
Miután Robert Gardnerrel együttmûködve elkészítette a Vadászok (1958) címû
filmjét, Marshall maga fényképezte az ünnepelt Titicut bolondságokat, melyet
Fred Wiseman rendezett, és filmet készített a pittsburghi rendõrségnek a Lemberg
Centerbeli tevékenységérõl Az erõszak tanulmányozása címû programjához. Ezzel
egyidõben, mialatt a busman-anyagot (összesen több mint 160 000 méter) rövid
képsorokba rendezte, kialakította elméletét a riport szerepérõl a pedagógiában.
Marshall elégedetlenné vált a Vadászokkal szemben: nem szinkronhanggal vették
fel, és a kitalált történet erõsen a narrátorra szorult. Ezenkívül a film indokolatla-
nul nagy jelentõséget tulajdonít a vadászatnak a busmanok létfenntartásában, ami
a valóságban sokkal inkább az alkalmi csoportosulások függvénye. A Fürdõzõ férfi-
ak, a Mókás kapcsolat és a Vita a házasságról ezzel szemben a személyek közötti, rövid
idõtartamú interakciók részleteire irányítja a figyelmet; a dialógust kézi mikrofon-
nal vették fel, és feliratok közvetítették. Ezeket a filmepizódokat bemutatták a
Harvard antropológiai elõkészítõ kurzusán, hogy illusztrálják a távolságtartás és a
reciprocitás fogalmát. A rendõrök munkájáról szóló sorozatot (Három földi, Nyo-
mozás egy utcai rablás ügyében stb.) hosszú snittekkel és szinkronhanggal forgatták.
Ezek a filmek virtuóz kameramunkáról tesznek tanúbizonyságot, igen nehéz kö-
rülmények között, amire Marshallt korábbi, a Bridgewater State Hospitalban vég-
zett munkája tette képessé. Ezeket a filmeket felhasználták a rendõrképzésben és a
jogi karon, és megvitatták a középiskolák alsóbb osztályaiban. 1968-ban Timothy
Asch-sel együtt Marshall megalakította a Center for Documentary Antropology-t,
ahol Asch és Napoleon Chagnon, felhasználva az általuk kidolgozott
„szekvenciaelméletet”, együtt dolgoznak a yanomamökrõl szóló több mint 40
filmbõl álló sorozaton (Az ünnep, Mágikus halál és mások). A filmeket a feldolgozás
stádiumában felhasználják a tantervben szereplõ kísérletekhez. 

37

A néprajzi film története



A néprajzi filmet Mead kezdeményezésére kezdték el oktatni a Columbia
Egyetemen az 1940-es években, s ez a tárgy mára páratlan népszerûségre tett szert
a hallgatók körében, akik közül sokan gyermekkoruk óta használnak amatõr film-
kamerákat. Rouch és Gardner egyénileg oktattak filmeseket. Rouch szavaival
„százból egyrõl” – vagy egyáltalány derült ki, hogy képes elegyíteni a tudományos
feszességet a könnyed kamerakezeléssel. Hogyan lehet ezt a képességet fejleszteni?
Ennek a kérdésnek bõséges irodalma van70. Az olyan összejövetelek, mint amilyen
az International Film Seminars (1955-tõl), a Festival dei Popoli (1950-tõl), a Jay
Ruby által szervezett vizuális antropológiai konferenciák (1968-tól), Venezia
Genti (1971–1972), néhány UNESCO kerekasztal beszélgetés és az UCLA kol-
lokvium (1968) lehetõséget adnak arra, hogy tanuljunk az új filmekbõl. Az egyete-
mi tananyagok hatékonyak az oktatófilm-stratégiák kialakításában, de még bõven
van mit tenni a néprajzi film elméleti alátámasztásának terén, kezdve azzal a prob-
lémával, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a tudomány és a mûvészet gyakran
egymással rivalizáló szempontjait. Nagyon sok társadalomtudós még mindig ké-
nyelmetlennek érzi, hogy kövesse Lue de Heusch, az antropológus filmes tanácsát:

„A néprajzosoknak meg kellene ismerkedniük a kortárs filmelméletekkel, és meg
kellene szabadulniuk attól az elképzeléstõl, hogy a kamerának pusztán és egysze-
rûen a valóságot kell bemutatnia.”71

Végül az olyan könnyen hozzáférhetõ filmgyûjtemények (mint amilyen a
Museum of Modern Arté vagy a Royal Antropological Instituté) akkor hasznosak,
ha az egyetemi hallgatók teljes mértékben hasznosítani tudják a felhalmozott ta-
pasztalatokat. 

A filmnek a kutatásban való speciális felhasználásától eltérõen (amikor a konk-
lúzió verbális kifejezést nyer) és a filmnek az oktatásban való felhasználásától elté-
rõen (amikor a hatékonyság az érthetõség függvénye) a néprajzi filmnek mint is-
meretterjesztõ anyagnak a felhasználása a vizuális vonzerõnek és az intellektuális
tartalomnak önmagában zárt formában – vagyis a legmegfelelõbb formátumban –
való megjelenésétõl függ. De ez a fajta felhasználás azáltal, hogy sokak számára le-
hetõvé teszi, hogy lássák az emberi szellem gazdagságát, lehetõvé teszi azt is, hogy
ezt a gazdagságot megõrizzük, és az eljövendõ években fejlesszük. 

A személyes vallomás egy univerzális témáról, klasszikus ismeretterjesztõ film-
típusnak nevezhetõ. Robert Gardner, akinek a Halott madarak (1963) címû filmjét
a Variety és Robert Lowell is dícsérte, elsõként fejtette ki filmelméletét a Harvard
Filmtudományi Központjában, mialatt a Vadászokat készítette. Gardner filmstílusa
konzervatív (a Halott madarakat egy teleppel mûködõ Arriflex-szel forgatta szink-
ronhang nélkül), és filmjének legfõbb kifejezõereje a vágásban és a kommentárok-
ban rejlik. Gardner iránytûje a saját érzékenysége volt, mellyel az olyan univerzá-
lis témákhoz közelített, mint például a férfi-nõ kapcsolat vagy a halál. 

„Láttam a tollakba öltözött Dani-törzsbeli embereket, a szárnyaikkal csapkodó
férfiakat és nõket, amint élvezték minden ember végzetét. Tollakba öltöztették az
életüket, de ugyanúgy néztek szembe a biztos halállal, mint mi, szürkébb lelkek.

A valóság filmjei

38



A film megpróbált valamit elmondani mindannyiunkról, emberekrõl, amikor
szembetaláljuk magunkat állati végzetünkkel.”72

Egyéb, nem tolakodó reakciókat is produkáltak az antropológiai dokumentum-
filmek, az európai hagyományba itatott ismertetõjegyekkel, s ebbõl eredõen azon-
nal befogadta õket a laikus közönség. Jorge Preloran filmjei, az Imaginere
Hermógenes Cayo (1970) és az Araucanians of Ruca Choroy (1971) életrajzi modellt al-
kalmaznak. A Cayóról Preloran megjegyezte: „Nem érdekeltek helyzetének a rész-
letei, sokkal inkább a lelkének a kivetülései.73” Habár a közönség valóban azt érez-
hette ezekkel a filmekkel kapcsolatban, hogy – Gardner szavaival – „humanizmu-
sában megerõsítették”74, ezek a filmek arra is alkalmasak, hogy újra megerõsítsék
és alátámasszák az európai kulturális hegemóniát. 

Az a film, amely botrányt okozott, amikor afrikai diákoknak mutatták be Pá-
rizsban, azt jelezte, hogy Rouch elfordult a konvencionális dokumentumfilmtõl
valami olyasmihez, amit õ maga és Edgar Morin, feltámasztva Vertov elnevezését,
cinéma vérité-nek neveztek. („Vertov és Flaherty a mestereim” – jelentette ki
Rouch 1963-ban). Miközben a songhay vallást tanulmányozta Accarban, 1953-
ban, Rouch-t meghívták a hauka szekta papjai, hogy örökítse meg egy kultusz kép-
sorait. Az esemény a Les maitres fous lett, egy rövidfilm, mely a szekta tagjait mutat-
ja, akiket hatalmába kerített a brit hatalmi struktúrához tartozó tábornokok, orvo-
sok és teherautó-sofõrök szelleme, mialatt lemészárolnak, megfõznek és megesz-
nek egy kutyát, le-föl masíroznak, erõszakos táncba kezdenek, és habzik a szájuk.
Azzal, hogy a képsorok bemutatják a hauka tagjainak alantas napi munkáját a nagy-
városban, Rouch érzékeltetni tudja, hogy a szektatagok a gyarmati helyzet feltét-
eleivel súlyosbított mindennapi lét feszültségei alól menekülnek a kultuszba75. A
film nem teljesen érthetõ Rouch írott magyarázatai nélkül76, mégis a téma olyan
erõs ellenérzést váltott ki, hogy mind az európaiak, mind az afrikaiak követelték,
semmisítse meg a filmet. Rouch habozott, majd a Les maitres fous díjat nyert Velen-
cében. Ezután kezdte el Rouch a „kollektív improvizáció moziját” a Jaguárral,
„néprajzi science fictionjével”, melyben együtt dolgozott három afrikai diákkal,
Damouré-val, Lam-mal és Illo-val, akik három fiatal vándormunkást játszottak,
amint éppen a szerencséjüket keresik a ghanai tengerparton. Mire a film elkészült,
Rouch úgy érezte, hogy az újonnan függetlenné vált nyugat-afrikai nemzetek sza-
badságmozgalmainak kora lejárt, s ezt soha nem lehet már megismételni. Ebben
az érzésben, amit Rouch és Morin 1960-ban továbbfejlesztett a Chronique d’un été-
ben, benne sûrûsödtek a Jaguár tapasztalatai: ahelyett, hogy egy dramatikus impro-
vizációt tervezett volna a kamerák elõtt, és a dialógusokat, valamint a szereplõk
kommentárjait késõbb vette volna fel, a Chronique d’un été szereplõinek azonnal vá-
laszolniuk kellett a „Boldog vagy?” kérdésre, amit az Éclair-kamera egy prototípu-
sával fényképeztek, a hangot pedig Nagrával rögzítették. 

Volt oka rá, hogy ezt kérdezze. Mialatt a Chronique d’un étét forgatták Párizsban,
Franciaország ezidõben ment keresztül az Algériától való fájdalmas elválás folya-
matán. Nagyon sok minden történt az új, hordozható, helyszíni hangfelvételre al-
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kalmas filmberendezés kifejlesztéséért, mely lehetõvé tette az operatõrnek,
Michael Braultnak, hogy tíz percig vagy még tovább kövesse riportalanyát anélkül,
hogy le kellene állítania a kamerát. Mintha ez a berendezés maga elõidézte volna a
cinéma véritét. A filmkészítõk szándékai azonban legalább ilyen fontosak. Ráadá-
sul a legtöbb cinéma vérité baloldali politikai üzenetén túl Rouch, Ruspoli és
Marker filmjei a filmkészítõket, a filmek alanyait és a közönséget nyomasztó kon-
vencionális szerepek felülvizsgálatát is követelték: a filmes kezdett az „igazság”
közvetítõjévé válni, a riportalanyt ezentúl a saját szavai és tettei alapján kellett
megítélni, és az interpretáció nehéz terhét ezentúl a nézõre hárították. Nem vélet-
len, hogy a cinéma vérité másik hazája – az a hely, ahol egy kritikus szerint minden
a Brault által fényképezett Les raquetteurs (1958) címû filmmel kezdõdött – Quebec
volt, ahol a kulturális és politikai különbségek máig megoldatlan problémát jelen-
tenek. Az 1960-as években a szuperhatalmak, a több mint egy évtizedes koloniális
krízis után kezdték keresni a helyüket a kisebbségekkel szemben. A kulturális kon-
taktus benne foglaltatott a cinéma véritében; és a cinéma vérité funkciója a politi-
zálás volt. 

Ez a fajta film ellenállásba ütközött, és már jóval azelõtt, hogy Hollywoodba ér-
kezett volna, a cinéma vérité védekezõ állásba kényszerült. Nehéz volt finanszírozót
találni. Rouch érezte a kényelmetlenségét annak, hogy Európában kinevetik, Afriká-
ban pedig kizárják maguk közül. Az „újfajta zsurnalizmust”, amit Richard Leacock
és kollegája, D. A. Pennebaker fejlesztett ki a televízió számára 1960-ban, a kritiku-
sok és a védnökök elutasították77. A Cuba si! Yanki no! címû filmet 1961-ben vissza-
vonták, az Egy anya boldog napja címû, kommerciális nyomásra egy ötösikrekrõl ké-
szült riportot pedig az ABC televízió módosított formában közvetítette.

Még a hagyományos néprajz is nehéz helyzetbe került tekintélyes, intellektuá-
lis formájában, amikor a televízió képernyõjén megjelent. A CBC televízió szokat-
lan programtervezésének köszönhetõen a netsilik eszkimókról készült filmet mil-
liók látták Harc az életért címmel, narrációval és háttérzenével ellátva78. Úgy tûnik,
hogy az európaiak és a japánok messze lemaradtak a televíziózás terén az Egyesült
Államok mögött. 

Az egyik legnagyobb változás a filmezés terén a második világháború óta – a
professzionális berendezések eddig nem látott mértékû elterjedésével – a gyártás
decentralizálása. Georges Sadoul filmvilágtörténete (Histoire du cinéma mondial) ös-
szefoglalja az egyes nemzeti filmmûvészetek fejlõdését. Amikor Sadoul 1966-ban
letette a tollát, „ötven országban, ötven nemzet és népei a maguk teljes tarkaságá-
ban számtalan film témájává” váltak, csak Afrika maradt filmmûvészet nélkül. Ma
már nem ez a helyzet. A szenegáli Ousmane Sombene, akit az amerikai közönség
a Mandabi, a Tauw és az Emitai címû filmekbõl ismer, egyike azoknak a növekvõ
számú mûvészeknek, akik minden film-mûfajban otthon vannak79. Az afrikai
filmgyártás még nem érezteti hatását más földrészeken, s addig is, amíg ez nem
történik meg, csak a tuniszi és az ouagadougoui fesztiválról visszatérõk kísérelhe-
tik meg leírni azt, ami Európából és az Egyesült Államokból hiányzik – amit
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Rouch joggal így fogalmazott meg „lelki asszisztencia a túlfejlõdött
országoknak”80.

A film az adatoknak egy olyan gazdag tárháza, melynek hasznossága az analízis
szintjének szerencsés megválasztásától függ. Egy filmnek a késõbbi jelentõsége
gyakran eltér a készítõ eredeti szándékaitól. A filmeket nemcsak egyféleképpen le-
het felhasználni, ezért meg kell õrizni a filmhez kapcsolódó írásos dokumentumo-
kat is. A legfeltûnõbb változás a néprajzi film kezdetei, de különösen a második vi-
lágháború óta a kamera irányulásának az elmozdulása volt. A kamera többé már
nem kitekint a világra, hanem inkább belülrõl szemléli a világot. Maliban Cisse el-
készítette Cinq jours d’une vie címû filmjét, mely faluban felnövekvõ fiúkról szól,
akik a Koránt tanulják, elvándorolnak a nagyvárosba, majd újra visszatérnek a falu-
ba. Az Egyesült Államokban és máshol a filmesek keményen dolgoznak azon,
hogy feltérképezzék a kulturális szigeteket, a családi életet, sõt saját életrajzukat is.
Ma már nyilvánvaló, hogy Flaherty önéletrajzi elemeket dolgozott bele Louisiana
Story-jába. Újabban néhány tudós a szemiotika területén felfedezte Eisenstein
vonzódását Freudhoz és Malinowskihoz, s a mítoszok iránti érdeklõdését, amit
Que viva México! címû filmjében akart kifejezésre juttatni. A néprajzi film virágzá-
sa, beváltva Eisenstein reményét, valóban olyan fontos szerepet kapott az emberek
önismeretében, amint régebben a dráma vagy a regény. A néprajzi film története
számtalan példát nyújt arra, hogy egyedül a film képes megörökíteni az események
sokrétûségét, képes újfajta látásmódok közvetítésére s mélyen pozitív érzelmek ki-
váltására az emberiség iránt azzal, hogy egy nép lényeges tulajdonságait közvetíti. 
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Mottó: „Ha westernt forgatsz, használj valódi indiánokat, amennyiben lehetsé-
ges; ha indiánokat nem kapsz, használj magyarokat.”2

1963 után a dokumentumfilm-készítõk elhagyták az interjút, mint a cinéma vérité
nélkülözhetetlen kellékét. Körülbelül ugyanebben az idõben Jean-Luc Godard
„interjúkat” kezdett alkalmazni játékfilmjeiben. Richard Leacock az adatgyûjtés új
módszereit kereste, s ennek során elhagyta az interjút, mert mint mondotta:

„Valamit fel akarok tárni az emberekrõl. Amikor meginterjúvolsz valakit, mindig
azt fogja mondani, amirõl azt akarja, hogy te tudj róla.”3. 

Ez volt a megfigyelõ stílus újjászületése a filmkészítésben. Godard azért alkal-
mazta az interjút, mert az a hírek vagy a közéleti témák révén általánosan elterjedt
eszközzé vált, és a hitelesség látszatát kölcsönözte játékfilmjeinek. De amíg a játék-
film a dokumentaritás területein portyázott, a dokumentumfilmnek tovább kellett
mozdulnia az alanya felé, és még jobban eltávolodnia a játékfilm-formáktól. 

A televízió összekeveri a dolgokat – szerkesztést, riportot, rekonstrukciót, já-
tékfilmet, dokumentumot, hirdetést stb. – s ezzel kezd mindent egyenlõ értékûvé
tenni, sokan azt hiszik, hogy a közönség képes különbséget tenni. De vajon való-
ban képes-e erre a közönség? A BBC programjában világosan elkülöníti, hogy mi
mire való, fontosnak gondolván a különbségtevést tény és fikció között. A brit hir-
detésekkel foglalkozó televízió kénytelen volt bevezetni egy jelet a képernyõn,
amely elkülöníti a hirdetéseket a többi programtól, a hasonló célokra alakult rádió-
állomásnak pedig van egy szignálja, mely elválasztja a hirdetéseket. Ez összefogja a
programot, de egyben azt is beismeri, hogy a hirdetések sem tartalmukban, sem
formájukban nem különülnek el a fantáziaszülte egyéb alkotásoktól vagy a hír-
adásoktól. 

Ehhez képest megható és majdnem szentimentális a legtöbb társadalomtudós-
nak a filmbe, mint „objektív felvevõ szerkezetbe” vetett hite. A legtöbb energia,
amit az antropológusok az utóbbi évtizedben a filmbe beleöltek, azon a reményen
alapult, hogy megóvhatják a terepen készült jegyzeteiket a szubjektivitástól, azon-
ban továbbra is a válogatás és a szubjektivitás attitûdjével közelítették meg a film-
esztétikában jelentkezõ problémákat. 

Amikor 1968-ban a filmkészítõk és etnográfusok konferenciáját készítettük elõ
a California Egyetemen, elhatároztuk, hogy az egyik téma, amit ki kell domboríta-
nunk, az lesz, hogy a film nem objektív. Objektiválható, de az más kérdés. Az elsõ
állítás a kész film minõségére vonatkozik, míg a második a film és a nézõ kapcso-
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latát írja le. Fel akartuk hívni a figyelmet arra, hogy a szerkesztés nemcsak a film-
készítésbe, de minden szelektív folyamatba beleszól. 

Nyersen kimondva: a kamera hajlik a hazugságra, a nézõközönség pedig hajlik
arra, hogy higgyen neki. David MacDougall jelen kötetben olvasható dolgozata
példákat hoz arra, hogy miért igaz ez az állítás. A film hitelesnek tûnik, és
ilymódon kisebbíti annak a jelentõségét, amirõl nem vesz tudomást. De a problé-
mának csak egy nagyon kis területét érintette az, ami a korai idõkben arra késztet-
te az antropológusokat, hogy megkérjék filmes kollégáikat a teljes exponált anyag
megõrzésére, beleértve a filmbõl kiszerkesztett képeket is. Érvelésüknek komoly
erkölcsi súlya volt, amikor az elkészült filmeket, a terepen készült nyersanyag erõ-
sen megszerkesztett változatait kézhez kapták. De a nyers film szöveges magyará-
zatokat igényelt, és ezt – bizonyos határok között – a film szerkezetén belül kell
nyújtani. 

Két pont van, amelynél „vakvágányra térhetünk”. A filmkészítõ tévesen mutat-
hatja be az egész eseményt vagy helyzetet azzal, ahogy lefilmezi, vagy azzal, aho-
gyan megszerkeszti a filmet. Azonban az ilyen szavak használata, mint „hamis
színben tüntet fel”, „objektív”, „szubjektív”, sõt „interpretál”, egy elõzetes isme-
retelméletet és esztétikát feltételez. 

A megfigyelõ film egy kísérlet ezeknek a problémáknak – melyeknek nagyon sok
közös vonásuk van a hagyományos, jegyzetelõ terepmunkával, de sok minden el is
választja õket a korábbi metodológiáktól – a praktikus megközelítésére. 

Amikor egy antropológus, gyakorlata és adatközlõi által vezettetve, megfigyeli
egy falu viselkedését, jegyzeteket készít, átírja a jegyzeteket, és következtetéseket
von le belõlük, egy olyan módszert követ, amit elõdei diktálnak neki, s amit ta-
pasztalata alapján továbbfejlesztett. Jegyzetelõ technikájának eredményeit publi-
kálja – nem pedig a jegyzeteket magukat. De ez a munka erõsen igénybe veszi
mind a deskriptív, mind a megfigyelõ kapacitását. Sok mindent le tud írni, s még
többet emlékezetben tartani, és arra kényszerül, hogy a kognitív prioritások rend-
szerét alkalmazza annak eldöntésében, hogy mit fog lejegyezni, s eközben, leg-
alábbis részben, gyakorlatára támaszkodik. Ha kamerával vesz fel bizonyos esemé-
nyeket, ugyanezt a módszert követheti, azzal a különbséggel, hogy a részletek
elemzését késõbbre halaszthatja. El lehet dönteni, hogy felvesszük például egy
idegen megérkezését a faluba, de a részletek és minden apró esemény megfigyelé-
sét késõbbre halaszthatjuk, amikorra a filmet már elõhívták. 

Mindez – felületesen úgy tûnik – a filmnek olyan elõnyt kölcsönöz, amire már
korábban utaltam. Mégis, használhatjuk a kamerát úgy is, mint a geodéta mûsze-
rét, s egy olyan eszközként is, mely alkalmas arra, hogy részleteiben vizsgálja az
emberi viselkedést és az emberi kapcsolatokat. Ez utóbbi esetben nem engedhet-
jük meg magunknak, hogy a kamera mögé állva távoli panorámákat készítsünk az
emberi viselkedésrõl, hanem közelrõl kell követnünk a történéseket. Ez jellemzi
leginkább a megfigyelõ filmet (és Rouch filmjeit), a különbség a megfigyelõ mozi
és a szimpla jegyzetelõ technika között az, hogy a film képes közvetlenül bemutat-
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ni az eredeti eseményt vagy szituációt. A filmezés folyamata annyira megfigyelõ,
amennyire lehetséges; az elkészült film magát a megfigyelt eseményt mutatja. 

Annak, aki ezt a módszert alkalmazza, azt kell figyelembe vennie, hogy a kame-
rának úgy kell viselkednie, mint egy „résztvevõnek”. Mindazonáltal a film mûal-
kotás, képek megszerkesztett rendszere. Vannak konvencionális szabályok, melyek
ezt a rendszert irányítják, és a filmmûvészet valószínûleg éppúgy befolyásolja a
filmkészítõt egy-egy felvétel elkészítésénél, mint ahogyan az antropológust befo-
lyásolja korábbi gyakorlata; s ez nemcsak a film megfelelõ alanyának a kiválasztásá-
ban, hanem a megfelelõ felvételi mód megválasztásában is megnyilvánul. 

David MacDougall kétségeit fejezte ki azzal a szenvedéllyel kapcsolatban, hogy
láthatatlanná tegyük magunkat a filmezés alatt. Bizonyos esetekben a kamera való-
ban a filmkészítõre irányítja a figyelmet; máskor viszont, vagy ugyanabban a hely-
zetben, egy bizonyos idõ elteltével a kamera teszi õt láthatatlanná, mentséget adva
neki a jelenlétre. De a „mint légy a falon” mentalitás mindig is önhittségbõl eredt.
Valójában az ideális soha nem az volt, hogy úgy tegyünk, mintha a kamera nem
lenne jelen – az ideális az, ha megpróbáljuk felvenni a „normális” viselkedést. Vi-
lágos, hogy ez az ideál azt fejezi ki, hogy normális az a viselkedés, ami normális az
alany számára, olyan körülmények között, amelybe beleértõdik, de nem kizáróla-
gosan az a tény is, hogy filmezik. Ha észrevesszük, hogy a filmfelvétel megváltoztat-
ja a viselkedést, akkor el kell döntenünk, hogy vajon ez a változás releváns-e vagy
sem a teljes portré szempontjából, amit elkészíteni igyekszünk. Bizonyos körül-
mények között alanyunkat elhagyhatjuk, vagy késõbbre halaszthatjuk a felvételt.
Más esetben a kamera jelenléte okozta módosulásokat el kell fogadnunk.
MacDougall sajnálja az adatközlõt, akitõl azt kérik, hogy nyíljon meg az operatõr
elõtt, míg az utóbbi rejtve marad az alany számára. De lehet, hogy az adatközlõk
sem óhajtják másként. Ha mégis, vagy ha több érdekes dolgot lehet felfedni egy
másfajta kapcsolatban, akkor a filmkészítõ részvétele az alany életének az esemé-
nyeiben lehet, hogy a legjobb módszernek bizonyul. Mindenesetre az ilyenfajta
megközelítésre az adatközlõnek kell felhatalmazást adnia, nem pedig a filmkészí-
tõnek a film alanyról kialakult elõítélete alapján kell megtörténnie. Ez mindkét
részrõl kulturális beidegzõdés kérdése. 

James Blue szerint Godard a cinéma véritét mint technikát az olajfestménnyel
azonosítja. Amikor a filmkészítõk kifejlesztenek egy új megközelítési módot, haj-
lamosak rá, hogy fanatikusan ragaszkodjanak hozzá. A többi módszer kizárásával
ragaszkodnak módszerükhöz. Meghatározzák a módszert, és az meghatározza
õket. Ilymódon van elõrehaladás, habár azon az áron, hogy megterhelik a jövõt és
megtörik a jelent. Ennek ellenére születnek valódi értékek. 

A 60-as évek elején az észak-amerikai és francia filmesek valami olyasmit tet-
tek, amit a filmmûvészek ritkán tesznek: új technológiát követeltek. A múltban a
filmkészítõk még a mérnököknél is konzervatívabbak voltak. Az egyidejû hangfel-
vétel lehetõsége, a szélesvásznú technika, a színes film mind adva voltak jóval az-
elõtt, hogy a filmesek igényelték volna õket. A filmesek még mindig azon igyekez-
tek, hogy a korábbi formákat; a fekete-fehér néma filmet, s a megszokott apertúrát
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(a régi postabélyeg formátumot) tökéletesen birtokukba vegyék. De a dokumen-
tumfilmesek néhány csoportja továbblépett a hatvanas évek elején, és hordozható,
viszonylag csendes, egyidejû hangfelvételre alkalmas egységekkel ellátott, profes-
szionális kamerákat készítettek maguknak azért, mert a természetes környezetük-
ben, természetes tevékenységük közben akarták lefilmezni az embereket. 

Korábbi munkájuk eredményeként (Leacock, Pennebaker, Maysles-ék, a
National Film Board of Canada csoportosulásai és Jean Rouch) körülbelül ugyan-
ebben az idõben kezdték szavakba foglalni a mozi két formájával, az erõsen
manipulatív, klasszikus melodrámával és a didaktikus oktatófilmmel szembeni
elégedetlenségüket. 

Ami közös volt ezekben a filmekben, az a mindenhatóság. Mint a Clairol hir-
detés fodrásza, csak a filmes tudott mindent biztosan. Minden ászt a kezében tar-
tott, kontrollálta az információk áradását, s azt engedte látnunk, amit láttatni akart,
illetve, ami beleillett a sztorijába vagy az elméletébe. 

Vegyünk egy példát. Ha Hitchcocnak nagyobb látószögû lencséje lett volna a
kameráján, és látnám a lámpákat, és a script-gilrt, elveszne a jelenet feszültsége.
Amint a mozi közelebb került hozzánk, s ezzel konvencionálisabbá is lett, kivéd-
hettük manipulatív eszközeit, és bosszankodhattunk hatása miatt, mely alól nem
tudtuk kivonni magunkat. Jobban szerettük Flaherty-t és Renoirt, akik kívül estek
a klasszikus filmmûvészeten, és amikor Truffaut, Godard, Bresson és késõbb
Rohmer francia új hulláma megjelent, megrohantuk. Az új filmesek közül sokan,
elemezvén, honnan erednek az amerikai film effektusai, megállították a stábot a
„torkolati vénánál”, nem akartak többé megríkatni bennünket, és mindent a kép-
zeletünkre bíztak. Megfékezett változatuk már nem volt annyira szokatlan. Egy
ûrt hagytak, amit ki kellett tölteni, és mi máris részt vettünk a történetben. 

A különbség abban van, hogy elmondunk egy történetet, vagy megmutatunk vala-
mit. Vegyük Rohmer filmjét, a Chloe délutánját4. A fiatal férj elmondja, miközben a
Párizs felé tartó helyközi vonaton utazik, hogy érzelmi életében elérkezett arra a
pontra, amikor minden nõ egyformának tûnik neki – egyformán szépnek. A ka-
mera különbözõ nõket mutat, akiket a vonaton lát, s akik mind szépek, ahogyan õ
mondja, jobban mondva egyformán szépek. Ily módon nyer kifejezést a film
mondanivalója. A hõs, intelligenciája ellenére, önmagát fogja becsapni. Mindezt
nem elmesélik, hanem megmutatják nekünk. 

A klasszikus oktatófilm esetében is kénytelenek vagyunk egyetlen nézõpontot
elfogadni. Valaki másnak a tárgyról alkotott nézeteit kapjuk (nem mindig a filme-
sét), és kénytelenek vagyunk megelégedni az „eszi-nem eszi” alternatívájával. A
kultúra más területei szkeptikussá tesznek bennünket. 

A Keserû dinnyékben John Marshall egy vak öregember által komponált és éne-
kelt dalokat illusztrál. A film vége felé a gyerekek, aztán az egész család a struccok
násztáncát utánzó táncba kezd. Marshall egyszerûen csak mûködteti a kameráját,
és hagyja, hogy azt lássuk, amit õ lát. A visszatekercselésen és a filmcserén kívül
nem csinál semmit, csak figyel. Mi is figyelünk. Õ csak megmondja, hogy nevezik,
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s aztán mi megnézzük, hogy mi az. Szükségünk van segítségre abban, hogy meg-
értsük a dolog jelentõségét, de zavartalanul átélhetjük, ami történik. 

Hilary Harris, George Breidenbach és Robert Gardner filmje, a The Nuer  me-
rõben különbözik ettõl. Egyetlen képsora sincs a filmnek, amelyben zavartalanul
követhetnénk az események kialakulását. Nem tudok eleget a forgatásról ahhoz,
hogy eldönthessem, volt-e más lehetõség is a nyersanyagban vagy sem. De lesújtó
az a mód, ahogyan megszerkesztették, ahogy részekre szabdalták annak érdeké-
ben, hogy az események aprólékos elemzését kapjuk ahelyett, hogy engedték vol-
na, hogy részt vegyünk az eseményben, és elvégezzük a magunk analízisét. 

Ahogy elgondolkodunk ezen, bámulatos, hogy a filmek gyakran ilyenek – sõt,
valójában gyakrabban ilyenek. Azt gondolnánk, hogy a dokumentaritás területén
ellenállhatatlan ösztönzést jelent, hogy azt csináljuk a kamerával, amire csak a ka-
mera képes, amit még a leggyorsabb gyorsíró sem tud a terepen megismételni –
hogy feljegyezze az eseményt egy olyan formában, hogy ha lejátszod, egy nézõ, va-
lahol egészen más helyen úgy érezheti hogy részese az eseményeknek. Ehelyett a
dokumentumfilmesek azt játsszák, hogy mûvészei vagy tudósai a kamerának. Ha,
mint például Robert Gardner Halott madarainak esetében a film mûvészi oldalát le-
számítjuk, elfogadjuk õt mûvésznek, de nem látjuk a valóságot. A The Nuer eseté-
ben pedig a látvány túlságosan részekre szabdalt, s mi az „eszi-nem eszi” alternatí-
váját kapjuk. 

David és Judith MacDougall A pásztorokkal élni címû filmjének láttán türelmet-
lenné válunk minden olyan filmmel szemben, amely nem enged látni. 

Ha a filmesek számára jelenleg elérhetõ technikai eszközöket összehasonlítjuk
a tizenöt-húsz év elõttivel, könnyû belátni, hogy miért változik a film, és a hor-
dozható és helyszíni hangfelvételre alkalmas eszközeinkkel miért térünk vissza a
film kezdeteihez, és kezdjük elõlrõl az egészet. A legelsõ kamerák hordozható, ru-
góval mûködõ, felhúzható szerkezetek voltak, melyek az áramszolgáltatástól telje-
sen függetlenül mûködtek. De mihelyt valaki a képekkel együtt a hangot is fel
akarta venni, elektromos áram szükségeltetett, és a felszerelés nehézkessé vált. 

Az uralkodó filmesztétika megkövetelte az elbeszélõ jelleget, és az 1930-as, 40-
es évek sikeres dokumentumfilmjei elég gyakran alkalmazták a fikciós film kifeje-
zõeszközeit és annak esztétikáját. Ez volt az a mozi, amit a közönségnek készítet-
tek; bármi mást a közönség valószerûtlennek tekintett volna. És azok az emberek,
akik egyébként költõnek, szobrásznak vagy építésznek mentek volna, filmmûvé-
szekké váltak. Mágusok voltak, mint Basil Wright a Ceylon énekében, a leggyönyö-
rûbb filmben, amit valaha is készítettek, vagy a Flaherty által rendezett és Leacock
által fényképezett Louisiana Storynak egy korábbi formájában. 

Végül vissza kell térnünk Flaherty Nanook címû filmjéhez, és ahhoz, hogyan
készítette el. A dokumentumfilmes a forgatás alatt irányította a környezetét, és
kontrollálta filmjét a vágás alatt is, annak érdekében, hogy filmje elõnyöket szerez-
zen a teljesen kiagyalt fikciós filmmel szemben. (Abban az idõben valóban nehéz
volt meghatározni a „dokumentumfilmet”.)
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Más típusú filmeket, hacsak nem valami látványos eseményrõl szóltak, unal-
masnak tartottak. A film olyan hatásos volt, és plasztikus szépségével olyan újsze-
rû, hogy a közönséges emberek élete eltörpült mellette. A hétköznapi viselkedés,
amely eléggé tûrhetõ és talán még izgalmas is a résztvevõ számára, eszerint az esz-
tétika szerint, melynek keretei adva voltak, unalmasnak minõsült. 

A háború után az elsõ nagyobb változás a neorealizmus volt, különösen abban
a formában, ahogyan Rossellini, a fiatal Visconti és De Sica csinálta, amíg
Zavattinival dolgozott együtt. De Sica Umberto D.-je talán egy kicsit romantikus-
nak tûnik ma, de abban az idõben egy új témára irányította a szemünket. Renoir
korábbi eredményeire támaszkodva (La règle du jeu) ezek az új típusú filmek eltá-
volodtak a háborús idõszak romantikus, soviniszta témáitól. Függetlenítették ma-
gukat a melodrámától, s annak építkezési konvencióitól. Mint a korszak legjobb
játékfilmjeinek, ezeknek a filmeknek is átfogó, drámai formájuk és általános, me-
taforikus erejük volt. Ami szokatlan volt ezekben a filmekben, hogy a drámai jel-
leg az alacsonyabb régiókban is megjelent, hogy a figyelmet az életszerû részletek-
re irányították, s hogy a drámai kifejletet részleteiben követhetõvé tették, és saját
magunk gyõzõdhettünk meg róla, ahogy a film cselekménye elõrehaladt. Ez meg-
lehetõsen különbözött az úgynevezett zsáner-filmtõl – a westerntõl, a krimitõl, a
musicaltól –, amelyeket a saját tapasztalataink ellenére, a mûfaj szabályai szerint,
egyfajta mûvészi konvenció alapján, nem pedig a „normális viselkedés” alapján,
igaznak ismerünk el. 

A neorealista film, mint minden jó leírás, engedelmeskedett saját szintaktikai
törvényeinek, és egy belsõ következetességgel, logikával rendelkezett, de azoknak
a szemantikai törvényeknek is engedelmeskedett, amelyek egy kultúrában lehetõ-
vé teszik, hogy egy képet igaznak fogadjunk el amennyiben az autentikus. Nem
függesztettük fel hitetlenségünket. 

A neorealizmus volt a cinéma vérité keresztapja. Az új dokumentarizmusban leg-
alábbis óhaj volt, hogy a filmeket a rendezõ számára rendszerint kötelezõ kontroll
nélkül készítsék el. Ha a filmkészítõ elhibázott valamit, mert nem volt eléggé felké-
szült, igyekezett fejleszteni a tudását, de abban a pillanatban megfeledkezett arról,
hogy témája maguk az emberek vagy az események – David Hancock kifejezésével
élve: életük folyamata. Ha a filmes azt kérte filmje alanyától, hogy ismételje meg a
cselekvést, az alany így vagy úgy játszani kezdett ahelyett, hogy önmagát adta volna.
Így a filmes gyötrõdhetett amiatt, hogy elveszít néhány értéktelen „cselekvést”, de
azzal vigasztalhatta magát, hogy ugyanolyan jelentõs dolog történhet késõbb. 

Nyilvánvaló, hogy nemcsak a „tévesztés”, hanem a kapcsolatteremtés nehézsé-
ge miatti kizártság is elõidézheti ugyanezt a helyzetet. Herb Di Gioia, aki
Hancock-kal dolgozott New Englandben és Afganisztánban, arra a következtetés-
re jutott, hogy minden olyan eset, amikor ki vagyunk zárva valamibõl vagy elvé-
tünk valamit, limitálja a megfigyelõ módszert, és indokol egy sokkal inkább költõi
megközelítést. 

A cinéma vérité korai korszakában Maysloék annyira biztosak voltak az új fel-
fogásban, hogy az egy kamerával történõ filmezés mellett érveltek – mivel elen-
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gedhetetlennek tartották, hogy a film egysége érdekében egyetlen személy szub-
jektivitásán keresztül láttassák a filmre vett eseményeket. Két vagy három kamera
az úgynevezett „folyamatos snitt” stílusát eredményezte volna, melyet a játékfil-
mekben alkalmaztak azért, hogy fenntartsák egy cselekvés folytonosságának az il-
lúzióját azzal, hogy a kamera látószögét megváltoztatják, vagy valaki egy ajtón ki-
megy a képbõl, csak azért, hogy egy másik jelenetben újra megjelenjen. Ugyanez
volt a televízióban az „élõ” drámák aranykora, de paradox módon a TV stílusa
pontosan a film megállító-elindító kamerakezelésén alapult. A cinéma vérité min-
dent megváltoztatott. A cinéma vérité annak a gondolatnak a megszállottja volt,
hogy már az elsõ alkalommal valódi embereket találunk a kamera elõtt, akik be-
szélgetnek, zavartalanul élik az életüket. A láthatatlanság különleges érdemével
szemben támadt kétségek csak késõbb jelentkeztek5. 

Amint Marcorelles kimutatta6, az az elhatározás, hogy mindent felveszünk, a
kisérõ hanggal együtt, dramaturgiai változásokhoz vezetett. A némafilm és a klasz-
szikus mozi is azon alapult, hogy a felvételt a montázs egy elemeként alkalmazták
anélkül, hogy figyelembe vették volna a felvételt kisérõ hangokat. Így a film nem
ragadt le egyetlen apró, konkrét eseménynél, s jobban ki tudták aknázni. A cinéma
véritében – vagy a cinéma directben, ahogyan Marcorelles nevezi – a hangot a kép-
pel egyszerre veszik fel, és a kettõt a vágás során kell szinkronba hozni. Így az ere-
deti felvett anyag felépítése nagyobb mértékben függ egy esemény szerkezetétõl,
mint egy elvi indítéktól. 

A cinéma vérité iránti azonnali lelkesedésben hirtelen döntõvé vált, hogy hall-
juk az embereket beszélni. Majdnem olyan volt, mintha mindenütt elkezdtek vol-
na „fecsegni”, de ezúttal helyesen. Ez persze õrület volt, mert korábban láttunk
már híradót a TV-ben, és más elõzmények is voltak. De a „valódi, beszélõ embe-
rek” ritkán voltak szereplõi egy egész estét betöltõ filmnek. Habár semmiféle lát-
ványosságot nem nyújtottak, a filmkészítõk leállították a bennük mûködõ öncen-
zúrát, amely összehasonlította volna azt, ami a kamera elõtt történik, azzal, ami a
moziban szokott menni. Amit az emberek mondtak (és nem mondtak), és aho-
gyan mondták, mindez döntõ fontosságúvá vált. Éppen ezért bármilyen hatás el-
éréséhez nem volt elegendõ egyetlen montázst megnézni, hanem az egész folya-
matot kontextusaiban kellett nézni. 

Amit nem vettünk észre azonnal, az az volt, hogy a filmek tárgya – dramaturgi-
ai értelemben – nem változott. A konvencionális dráma alapja a konfliktus, a ve-
szély vagy a meghiúsult vágy, törekvés. Ez volt a Drew Associates filmjeinek, a
Szók, a Mooney kontre Fowle és a Küldöttválasztás címû filmeknek a középpontjában
is. A Küldöttválasztásnak megvolt a maga rendszere: az expozíció (a jelöltek, Ken-
nedy és Humphrey bemutatkozik Wisconsin népének), a konfliktus (harc a demok-
rata párti elnökjelölésért), végül a megoldás (a választás eredménye). Ha nem ezt a
szerkezetet választották, a filmkészítõk könnyen elveszítették a fonalat, és nem
tudták, hogy mit vesznek fel, vagy hogy hogyan szerkesszék meg, amit felvettek. 

A Pete és Johnnynak nem volt forgatókönyve. A Drew Associates stábjai kimen-
tek Harlem utcáira, amikor hallották, hogy valami érdekes történik. Habár a
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nyersanyag, mint a való életrõl készült megfigyelés elbûvölõ, mégsem úgy nézett
ki, mint ami egy kész film irányába halad. Drew, a producer kénytelen volt közbe-
lépni, és egy forgatókönyv alapján elrendezni az anyagot, azért, hogy közelebb
hozza a filmet a televíziós közönségnek egy konvencionális filmmel szemben tá-
masztott elvárásaihoz. (Még ma is A pásztorokkal élni néhány embernek problémát
okoz: Rouch, habár csodálta, és támogatta, hogy a film elnyerje az 1972-es Velen-
cei Filmfesztivál nagydíját, úgy nyilatkozott James Woodburnnek, hogy a film
nem egy igazi mozi.)

Lehetséges, hogyha lett volna idejük, Leacock és kollégái el tudtak volna sza-
kadni Drew alacsony követelményrendszerétõl, a narratív szerkesztésû filmektõl,
és megtalálták volna a módját, hogyan használják fel az anyagukat úgy, hogy egy
évtizeddel megelõzzék az új „megfigyelõ filmet”. 

Mivel az eredeti anyag nem egy személy vagy esemény köré rendezõdött, nem
lehetett megszerkeszteni. Egy másik televíziótársaságnak is volt egy hasonló mû-
sora abban az idõben, de az egy, a körzetét elhagyni készülõ szociális munkás köré
építette fel az anyagot. Ez elegendõ volt ahhoz, hogy irányzékot adjon a forgatás-
hoz, és hogy segítsen annak eldöntésében, hogy mi a „releváns”, és segítsen meg-
szerkeszteni a filmet. 

Így a történés szintjén megváltozott a morális hozzáállás és a forgatás alatt alkal-
mazott taktika, nem változott azonban a mindent átfogó esztétika. Ez a változás
akkor következett be, amikor a filmkészítõk a végén nyitva maradó témákat keres-
tek. Lehet, hogy a Pete és Johnny kudarc volt7, de az Egy anya boldog napjában
Leacock és Joyce Chopra valami mást csinált. 

Egy magazin elküldte Leacockot a Dél-Dakota állambeli Aberdenbe, hogy ve-
gye fel filmre egy ötösikrek születését: 

„Egyszerû megfigyelõk voltunk. Nem lehet megrendezni egy ilyen fajta filmet.
Sõt, a szerkesztés is csak az események sorrendjét követheti. Csak azt kell eldön-
tened, hogy ezt, meg ezt, meg ezt meg akarom nézni, ezt, meg ezt, meg ezt
nem... a késõbbiekben már nem módosíthatsz, semmit nem lehet újra felvenni.
Az eddigiektõl egészen eltérõ dolgot mûvelsz: megfigyelõ vagy. Saját ötleteid és
megközelítésmódod sokkal kevésbé lényeges, mint a téma érdekessége. Nem
mutatod be a teljes témát, szelektálsz. A szelekciód eredménye viszont nagyon is
számít.”8

A filmes abban a reményben alakítja át megközelítésmódját, hogy eredeti és ér-
dekes emberekrõl új információkat nyújthat filmjében, ha az alany irányítja a fil-
mest, és nem fordítva. Nem túlságosan felszínes-e ez a módszer; nem marad-e túl
sok dolog homályban; képes-e a beavatkozás (bizonyos típusoknál) visszaszorítani
az árnyalatokat anélkül, hogy elviselhetetlenül megváltoztatná a szituációit?

Természetesen nemcsak a megfigyelõ film lehet igaz, és nemcsak a játékfilm le-
het mûvészi. Semmi nem ilyen egyszerû. A megfigyelõ film esetében sem vaktá-
ban használják a kamerát, ellenkezõleg: nagyon is átgondoltan és tudatosan. David
Hancock átadott nekem néhány feljegyzést arról, hogyan dolgozott Herb Di
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Gioia-val Afganisztánban, ahol a Naim and Jabart, az Egy afganiszáni falut és az Afgán
nomádokat készítették:

„Hosszú ideig forgattunk egyénekrõl anélkül, hogy kulturális mintákat keres-
tünk volna, vagy analízisre törekedtük volna. Megpróbáltunk egy cselekvést
egyetlen felvételen teljességében ábrázolni, nem pedig fragmentumokra tördel-
ni. A munkánk egy nyílt interakción alapult köztünk mint emberek (nem csu-
pán filmesek) és a lefilmezett emberek között. Az õ perspektíváik és érdeklõdé-
sük alakította és strukturálta filmünket, nem pedig az, amit mi akartunk hangsú-
lyozni egy bizonyos témában, vagy analizálni a kultúrájukban. Mindez lehet,
hogy eltorzította vagy túlhangsúlyozta volna a téma jelentõségét azoknak az em-
bereknek vagy annak a kultúrának a szemszögébõl. Úgy érezzük, korlátolt és na-
iv dolog úgy tenni, mintha a kamera nem lenne ott (miután mi ott vagyunk), és
hisszük, hogy az interakció a filmesek és alanyaik között a lefilmezett esemény-
nek vagy folyamatnak a része, és mint ilyen, benne kell hogy legyen a filmben –
nem mint a filmi káprázat felszínes és narcisztikus hitelesítése; hanem a film ta-
núbizonyságának részeként, melyben a filmes jelenlétével a dokumentált esemé-
nyek hitelességét kívántuk aláhúzni.”

S ilyen esetben fontos tudnunk, hogy egy filmes hogyan készíti elõ a forgatást
egy bizonyos helyzetben. Amíg az antropológusok filmes szakembereket alkal-
maznak, ez azt jelenti, hogy segíteniük kell a tárgy kiválasztásában. 

De mi lehet egy megfigyelõ film megfelelõ tárgya? A régi idõkben Grierson azt
mondta volna, hogy a dokumentumfilmnek egy gondolat kell, hogy a tárgya le-
gyen. A társadalomtudósok túl gyakran választanak absztrakt témákat. Amikor
Hancock visszajött Afganisztánból, azt mondta nekem: „Ez a fajta film az egyedire
jó – de egyáltalán nem jó az általánosításra.” Nem egy, általunk ismert antropoló-
gus egy ilyen tapasztalat után sajnálja, hogy a filmeseinek tulajdonképpen egy „vá-
sárlólistát” adott, felsorolván a lefilmezendõ dolgokat, ahelyett, hogy segített volna
egy speciális témát kiválasztani filmje számára, amely nagyon sok, õt érdeklõ dol-
got tárhatott volna fel. 

Filmünk részletei a drámai feszültséget, a film hitelessége a mesterséges izgal-
mat kell, hogy helyettesítse. Ez nem zárja ki annak lehetõségét, hogy a film esemé-
nyei a metafora általánosító erejével bírjanak, de ezeknek az eseményeknek elsõd-
legesen saját összefüggésükben van jelentésük. Egy drámában az élet mindig túlsá-
gosan leegyszerûsített. Az a feladatunk, hogy a dráma alkotóelemeit részletekre
bontsuk, és hogy a drámára utaló jeleket az emberi viselkedésben leljük fel. 

MacDougall visszautal arra az idõre, amikor õ és James Bluc megkérte Guyo
Alit, hogy nyilatkozzék a Kenya Boran címû filmjükben – nem interjúszerûen a ka-
merába, hanem egy másik falubeli embernek, Iya Dubának. Abban a jelenetben
Guyo Ali lehet, hogy az ördög ügyvédjét játssza, de láthatóan kényelmetlenül érzi
magát: nyilvánvalóan legyõzték az idõsebb ember érvei. Végül is ambivalens érzé-
seim támadtak vele szemben, ami a következõ képsorban is éreztette hatását, ami-
kor Guyo Ali a fiát, Peter Borót „tanítja”. A tanulmányi eredményeirõl kérdezi
Petert, aki rendkívül pimaszul viselkedik. Így a film hangsúlya áttevõdik a fiúra.
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Késõbb apja más értelemben tanítja õt: megmutatja, hogyan kell tartani és eldobni
egy dárdát. Most Peter érzi magát kényelmetlenül, és ebbõl arra következtetek,
hogy apja tehetségesebb a falun belüli dolgokban, mint a beszédben, az érvelés-
ben, a megfogalmazásban. Késõbb Peter megbukik a vizsgán az iskolában, és visz-
szalopakodik a falujába, ami szintén illetlen dolognak számít. Többet kockáztat,
mint apja. Ezeket az eseményeket nem lehetett elõre látni. Egy forgatókönyvíró
kitalálhatott volna ilyet, de ez mégiscsak megtörtént. Azzal, hogy minden epizódot
összefüggésbe hoztak a többivel, Bluc és MacDougall a szerkesztésnél érzékeltet-
ni tudta azt, amit õk egy hosszabb idõszak alatt tapasztaltak, és amit más anyagon is
kidolgozhattak volna. 

Hancock jegyzeteiben a szelekcióra és az anyag elrendezésére vonatkozóan is
találunk észrevételeket: 

„Ha megfigyelõ stílusban forgattál, és úgy akarod megszerkeszteni az anyagot,
hogy tiszteletben tartsd a felvétel egységét, minden, amit tehetsz, az az, hogy ke-
vesebb eseményt mutatsz be, és kevesebb információt nyújtasz, mint amit a
nyersanyag lehetõvé tenne. Ezért van az, hogy egész jeleneteket vagy képsorokat
ejtünk el a vágásnál ahelyett, hogy mindet megtartanánk lerövidített formában.
Minden jelenet különálló információkból és viselkedésformákból épül fel, és ha
a drámai hatás kedvéért lerövidítenénk õket, elveszítenék együtthangzásukat –
Bluc kifejezésével élve –, és meghamisítanánk az anyagot. Úgy tûnik, egyre több
olyan jelenetet találunk, amelyekben nincsen döntõ pillanat, vagy drámai tetõ-
pont, hanem amelyek apró viselkedés-mozzanatokból állnak össze, melyek min-
dennapi életünket is alkotják. Az olyan jelenetek, amelyekben drámai értelem-
ben semmi nem történik, fokozatosan képesek feltárni valamit. Így az az elhatá-
rozás, hogy egy teljes jelenetet elhagyunk, nem hamisítja meg az anyagot – egy-
szerûen kevesebb információt ad.”

A Naim és Jabarnak eléggé határozott cselekménye van. A két fiú életének egy
nyár alatt végbemenõ eseményei dramatikus elõadásmódot kölcsönöznek a film-
nek. De az események nem kapnak különösebb hangsúlyt. Minden egyes jelenet a
két fiú viselkedésérõl szól. A teljes nyersanyag viszonya az eseményekhez és a film
viszonya a teljes nyersanyaghoz – Hancock szerint – a filmestõl következetes ma-
gatartást követel meg. A megfigyelõ film a forgatás szabályaival együtt a szerkesz-
tés törvényeit is létrehozta. 

„Rendszerint a szerkesztési idõszak alatt kerül sor arra, hogy a nyers filmet néz-
hetõ mozivá alakítsuk, másrészt ekkor adjuk hozzá mindazokat a játékfilmi esz-
közöket, amelyek a nézõt megragadják. Ezen a szinten a felvétel hossza, amely az
esemény valós idõtartamával megegyezik, más hatást kelt, ha ez a megszokottnál
hosszabb. Ilyenkor teszünk engedményeket a játékfilmnek. Bizonyos szempont-
ból a Naim és Jabar narratív struktúrájával konvencionálisabb, mint néhány ko-
rábbi, Vermontban készült anyagunk, melyek azzal, hogy nyitva maradtak, talán
távolabb kerültek a hagyományos dramatikus szerkesztésmódtól.”

Így jutottunk el a mához. A legkülönfélébb típusú filmek választhatják témául
a közönséges emberi viselkedést, de meg kell találniuk a legjobb megközelítésmó-
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dot. A neorealizmustól kezdve, a cinéma véritén keresztül a megfigyelõ filmig a
viselkedés szemlélete fokozatosan megváltozott. Az egyes filmrendezõk egyéni
vérmérséklete befolyásolta azt a módot, ahogyan az új lehetõségeket kihasználták –
néhányan közülük eléggé szerények voltak, míg mások a társadalmi változások ka-
talizátorainak szerepét vállalták fel. Egyedülálló és tragikus jelenség, hogy azok az
emberek, akik a nagy amerikai National Educational Television sorozatát, az Egy
amerikai családot megszerkesztették, úgy tûnik, semmit sem tudtak a filmrõl folyó
vitákról. Azzal hogy soha nem foglalkozunk megfelelõen a filmstábok és a filmala-
nyok (jelen esetben a Loud-család) viszonyának problémájával, és azzal, hogy
szisztematikusan kizárjuk az anyagból a filmkészítõ lehetséges manipulatív szere-
pének az elemzését, a társadalmi dokumentumfilm számára elveszik egy lehetõ-
ség. Túl sok ember számára jelenti ez a megfigyelõ mozi zsákutcáját, de valójában
a szerkesztési stílus nagyon gyakran megengedi, hogy sokáig keresgéljünk, és ki-
dolgozzuk azt, ami történik. Azt mondják, hogy láthatatlanok vagyunk. A tragédi-
át talán a legjobban érzékelteti egy emlékezetes jelenet, amelyben Bill Loud egy
üzleti útról tér vissza, s a fia (valamint egy stáb) várja a repülõtéren, a felesége pe-
dig útilaput köt a talpa alá, amikor hazaér. Az eredeti anyagból, ahogy kikerült a ka-
merából, az derült ki, hogy ez egy egyedülálló eset; Alan Raymond egyszerûen
csak figyelte Bill Loudot. A filmben azonban a jelenetet megcsonkították, a krono-
lógiát megváltoztatták. Így a jelenet elveszíti az erejét, valószínûtlenné és manipu-
lálttá válik. Lehet, hogy akkor is nehéz lett volna elhinni, ha megvágás nélkül lát-
tuk volna a jelenetet, de végül is így vált ellenállhatatlanná. 

A „megfigyelõ” módszer egyik gyengéje, hogy a filmes és a film alanya közötti
intim, együttérzõ kapcsolaton alapszik – nem egy távoli, tárgyilagos megfigyelõ
szemével, hanem, amennyire csak lehetséges, igyekszik belülrõl szemlélni az ese-
ményeket. Így aztán erkölcstelen és a bizalommal való visszaélés lenne ilyen filmet
csinálni olyan emberekrõl, akiket nem szeretünk. Ha a napló (az õszinte vallomás)
az öngyilkosság formája az irodalomban, akkor a megfigyelõ film emberölés lehet
a filmvásznon. 

Az Egy amerikai család éleit azonban lefaragták. Nagyon kevés kapcsolat volt a
producer és a stáb között9 és még kevesebb a stáb és a szerkesztõk között. 

Sokkal közelebb áll elvárásainkhoz Roger Graef sorozata, az Ûr a szavak között
(a BBC és a Los Angeles-i KCET televízió-társaság számára készült), amely ha-
sonlít Leacock Egy anya boldog napja címû filmjének megközelítésmódjához, de
amely (nagyrészt angolok alkották a stábot) úgy tûnik, eléggé szokatlanul alakul.
Graef öt szituációt mutat be: egy gyógykezelés alatt álló család életét, egy angol kö-
zépiskolai tanárt munka közben, egy angliai gyárat, ahol feszültségek vannak a
munkások és a vezetés között, az Egyesült Államok egyik szenátusi bizottságának
tárgyalását, és egy genfi ENSZ-tanácskozást. A felvételek stílusa (nagyrészt
Charles Stewart munkája) megfigyelõ, nem pedig résztvevõ. Az egyes részek kö-
rülbelül egy órásak kellett, hogy legyenek, és olyan közelrõl mutatták meg témáju-
kat, amelyre addig még nem volt példa a brit televízióban. A különös az, hogy mi-
lyen kevés hatása volt a filmnek. Graef brit kortársai még mindig túlságosan kö-
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tõdnek a megrendezett filmi stílushoz, ahhoz, hogy be tudják fogadni a „direkt”
módszereket. 

Amikor Rudolf Arnheim a kommunikációról ír, a „hitelesség” fogalmát alkal-
mazza. Korábban én is használtam ezt a fogalmat, amikor arról írtam, hogy hogyan
kezeljük azokat az információkat, amelyeket a képek közvetítenek. De mi lesz a
hitelességgel, ha a fotósok hamisítják a képeket, és hamisítják a képek öregedési fo-
lyamatát is? David Wolper, egy hollywoodi televíziós dokumentumfilm-producer
nemrég megalkotta saját „filmarchívumát”. Ez valószínûleg olcsóbb, mintha vala-
ki másnak a ritka felvételét megvásárolná a könyvtártól, és a felvétel mondjuk már
erõsen használt. A raktáron lévõ felvétel könnyen szólhat olyasvalamirõl, amit
még soha nem filmeztek le; sõt ugyanilyen könnyen szólhat olyasvalamirõl is, ami
soha nem történt meg. Watkin filmjei, a Gulloden, A háború közeleg és a Büntetõ park
sok embernek úgy tûnik, mintha dokumentumfilmek lennének; természetesen
ilyen szándékkal is készültek. Ez növeli a dokumentumfilmmel kapcsolatos prob-
lémákat. 

Ha idõt szánunk arra, hogy tökéletesítsük azt a képességünket, hogy tisztán lás-
sunk, és ugyanúgy készítsük felvételeinket, valamint ha úgy szerkesztjük meg az
egyes részeket, hogy a teljes egésznek az érzetét keltsék, akkor bosszankodunk
azokra a játékfilmes stábhoz tartozó fickókra, akik csökkenteni akarják a költségve-
tést. Természetesen a játékfilmnek azokat a kulturális beidegzõdéseket kell alkal-
maznia, amelyek adva vannak számára. A televízió olyan támadásokat indított per-
cepciós szokásaink ellen, amelynek hatását a játékfilm sem hagyhatta figyelmen kí-
vül. De hinni kell abban, hogy a megfigyelõ filmeknek van nézõközönsége. Ezek a
filmek nem engedhetik meg maguknak, hogy csak egy kicsivel legyenek hiteleseb-
bek a látszólagosnál. 

Nos, feladták a leckét az antropológusoknak. Elõször is az antropológusnak
vagy filmesnek kell lennie, vagy segítenie kell a filmest a téma kiválasztásában.
Másodszor az antropológusnak segédkeznie kell az események struktúrájának
elemzésében, és meg kell tanulnia a filmet mint ezeknek az eseményeknek a kép-
viselõjét kezelni. Ez kétségbevonhatja azt az oktatási módszert, amely 20–25 per-
ces részletekben használja a filmet. És egyáltalán, az oktatásban alkalmazott infor-
mációátadási rendszereket is megkérdõjelezi. 

Hozok egy példát. Szociológusok dolgoztak azon, hogy megállapítsák, mi a kü-
lönbség egy adott beszélgetés szerkezete, és annak a riportban közvetített formája
között, vagy egy komplex esemény struktúrája és ezeknek az eseményeknek ri-
portban közvetített formája között. A zsurnalisztikában a sûrítés elengedhetetlen,
vagy a helyhiány (egy újságban), vagy az idõ hiánya (a televízióban) miatt. Ugyan-
ez érvényes az oktatásra is. 

Ez a sûrítés egy rendszert visz az eseményekbe, és ezzel a nézõt megfosztja bár-
milyen további analízis igényétõl. A feladata megvan, de a privilegizált helyzetben
lévõ szerzõ szemüvegén át láthatja az eseményeket, a szerzõ ugyanis nem bocsátja
rendelkezésére a további analízishez szükséges tényanyagot. Így az események logi-
kusabbnak és átgondoltabbnak tûnnek, mint amilyenek esetleg a valóságban voltak. 

A valóság filmjei

58



Ezeknek a filmeknek nagy része bekerül a tananyagba, elõre elkészítve az isko-
lai órák, a szorgalmi idõszakok és az oktatáspolitikai bizottságok számára, valamint
az egyetemi vizsgakövetelményekhez. Mindezt fantáziadúsabban kellene elkészí-
teni anélkül, hogy felesleges pénzösszeget költenénk új szériák készítésére. De ha
a filmkészítõknek meg kell ismerniük tárgyukat, a tanároknak meg kell tanulniuk,
hogyan nézzenek egy filmet. 

Mindezeket az érveket elmondhatjuk egyetlen filmmel kapcsolatban. Jean
Rouch Chronique d’un été címû filmje vízválasztó a dokumentarizmus történeté-
ben. Ezután már semmit sem lehetett ugyanúgy csinálni. Ebben a filmben leom-
lott a filmkészítõ és alanya közötti láthatatlan fal. A szemünk elõtt omlik le ez a fal
abban a jelenetben, amikor az autószerelõ elmondja, hogyan üzletel a könyveivel,
hogy meg tudjon élni. Eléggé kitárulkozik, nem törõdve azzal, hogy felveszik.
Mögötte áll a felesége, aki igyekszik csitítani, de õ is mosolyog, zavarban van, mert
õket is fényképezik. A mikrofon elviszi egy ember szavait, a kamera viszont elviszi
a lelkét. Világos, hogy egy ilyen fontos mûveletet nem szabad leplezni. Elavult fel-
fogás, hogy a kamerát el kell rejteni, mivel azoknak, akikre irányul, gyakran nyílik
alkalmuk megfigyelni, hogyan kezelik a kamerát. 

Rouch maga is részt vesz a filmjében, és ez megkönnyíti, hogy értékeljük az
eredményt. Abban a pillanatban, ahogy megpróbáljuk uralni a munkánkat, bele-
értve a gyártást is, a szabályok drasztikusan megváltoznak. Elolvashatjuk Baldwin
Spencer korai tanulmányait anélkül, hogy kíváncsiak lennénk rá, mit ebédelt, de
nem tudunk ellenállni a kíváncsiságnak, hogy megtudjuk, mi volt a stáb étrendje
Marshall A vadászok címû filmjének forgatása alatt. Ha megpróbáljuk elleplezni
szerepünket, kishitûek vagyunk. Akkor nem használjuk ki a forgatókönyv nélküli,
megfigyelõ film legfontosabb elõnyét, és a fikciós filmnek ajándékozzuk munkánk
objektivitását. 

Minden elméleti tudomány túlnõ a kezdeti lelkesedésen, és megváltoztatja a
módszereit. Valaha elegendõ volt megörökíteni a halódó kultúrákat, mielõtt túl
késõ lett volna, de az „expressz antropológia”, ahogyan MacDougall nevezi, maga
is számtalan stratégiával megközelíthetõ. Nem szükséges kizárólag egyetlen mód-
szer mellett érvelni. A metodológiai konferenciákon a hatalomról vitatkoznak; egy
módszer képviselõi fajvédõk a többiekkel szemben. Ez nyilvánvalóan idõpazarlás.
Ha különbözõ nyelveket használunk, meg kell tanulnunk a szabályaikat is, hogy
elkerüljük a hangzavart. 

Ország Mária fordítása
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Mottó: „Az igazság nem a Szent Grál, amit el lehet nyerni, hanem egy ingajárat,
amely szakadatlanul ide-oda pendlizik a megfigyelõ és a megfigyelt, a tudomány
és a valóság között.” (Edgar Morin)

Az utóbbi években a dokumentumfilmesek visszatértek a megfigyelõ módszerhez.
Ennek eredményeként megújult az érdeklõdés a dokumentumfilm iránt, és olyan
munkák születtek, amelyek elhatárolják magukat a Grierson- és Vertov-féle
tradícióktól2. A közönség újból azzal a csodálattal adózott az élet spontán esemé-
nyeinek láttán, mint amit a mozgófilm kezdetén érzett, látván a rohanó vonatot
befutni a Gare de Ciotatra. Ez az érzés nem csupán valamiféle új káprázat tökéle-
tesítésének szólt, hanem annak az alapvetõ változásnak, melyet a filmkészítõk ala-
nyaik és a közönség kapcsolatában létrehoztak. Mostanában kezdünk rájönni,
hogy a néprajzi film legfõbb ereje ennek a kapcsolatnak a társadalomtudományok
számára felhasználható gyakorlati jelentõségében rejlik. Úgy tûnik, ez az a pont,
amelyen érdemes megvitatni a megfigyelõ filmnek, mint a humán kutatások egy
eszközének a jelentõségét. 

A múltban az antropológusok hozzászoktak ahhoz, hogy elhiggyék kollégáik
leírását. Ritkán lehetett többet tudni egy távoli néprõl, mint arról, aki tanulmá-
nyozta õket, és elfogadták az illetõ elemzését, mert elfogadták azt a tudományos
tradíciót is, amely õt létrehozta. Nagyon kevés monográfia nyújtott precíz mód-
szertani információkat vagy alapvetõ szövegközléseket, amelyeket ma hiteles tény-
anyagként lehet elfogadni. 

A néprajzi film sem volt kevésbé elfogult ebben a tekintetben. Az uralkodó
filmkészítési és filmszerkesztési stílus afelé tendált, hogy az események folyamatát
kisebb, illusztratív egységekre tördelje. Ráadásul a néprajzi filmezés ötletszerûen
folyt. A néprajzi filmet általában nem alkalmazták tervszerûen vagy lelkesedéssel
az antropológusok. A Moana3 egy geológus és felfedezõ munkája volt, a Grass4 al-
kalmi kalandoroké, akik késõbb elkészítették a King-Kongot5. Egészen mostanáig a
néprajzi filmek valamilyen más törekvés melléktermékeiként születtek: utazók
naplóinak, dokumentumfilmesek politikai és idealisztikus vízióinak és olyan ant-
ropológusok alkalmi kísérleteinek a melléktermékeiként, akik valamilyen más
módszer mellett kötelezték el magukat. A legtöbb esetben ezek a filmek beismer-
ték saját hiányosságaikat. Abban az esetben, amikor ezt nem tették, nem is voltak
teljesen meggyõzõek. Gyakran tûnõdünk azon, hogy mit lehet elfedni vagy létre-
hozni a szerkesztéssel, az összeállítással és a narrációval. 

Még az olyan jó film is, mint A vadászok6 jelentõs kétségeket támaszt. Elhinné-
e valaki, hogy Kung így vezetett hosszú vadászatokat, ha ismerné a tényt, hogy a
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filmet rövid jelenetekbõl ollózták össze? Robert Gardner Halott madaraiban7 hon-
nan tudhatjuk, hogy a film alanyai valóban azt gondolták, amilyen gondolatokat a
film nekik tulajdonít?

Az elmúlt néhány évben a néprajzi filmkészítõk keresték ezeknek a problémák-
nak a megoldását, és a legtöbbjük a saját társadalmukról készítette filmjeiben lelt rá
az új módszerekre. Azzal, hogy egyedi eseményekre, nem pedig elméleti konst-
rukciókra vagy impressziókra irányították kamerájukat, és azzal, hogy igyekeztek
az események természetes hangjait, szerkezetét, idõtartamát hitelesen közvetíteni,
a filmkészítõk azt remélték, hogy elegendõ tényanyagot nyújtanak a nézõnek ah-
hoz, hogy maga végezze el az analízist. Az olyan filmek, mint Marshall a Vita egy
házasságról8, Sandall Emu rituálé Ruguriban9 és Asch Az Ünnep10 címû filmje ilyen-
fajta kísérletek. Ezek a filmek a filmezés módját tekintve „megfigyelõk” azáltal,
hogy a nézõt a megfigyelõ, az események tanújának szerepére helyezik. Ezek a fil-
mek lényegüket tekintve inkább felfedezõk, mint illusztratívak, mivel anyagukat
feltárják, mielõtt elméletet alkotnának. ezek a filmek mindazonáltal azokat a té-
nyeket közvetítik, amelyeket a film készítõje fontosnak tart. 

Azok számára, akik mint én is, abban az idõben kezdtünk el néprajzi filmeket
készíteni, amikor a cinéma vérité és az amerikai direct cinéma forradalmasították a do-
kumentumfilm-készítést, más kultúráknak ilyen módon való filmezése egyáltalán
nem tûnt szükségszerûnek. Ennek a módszernek a társadalomtudományok szá-
mára jelentkezõ ígérete olyan kézenfekvõ volt, hogy nehéz volt megérteni azok-
ban az években, amikor ez még csak meg nem valósult lehetõségként jelentkezett.
Miért haboztunk – miközben csaknem kifutottunk az idõbõl –, hogy lefilmezzük
a világ eltûnõben lévõ kultúráit? Miért a zsurnaliszták és nem az antropológusok
hozták elõször divatba a filmnek az ilyenfajta felhasználását, és harcoltak a tökéle-
tesítéséért?

Ennek ellenére a megfigyelõ irányzat a néprajzi filmkészítésben kezdett meg-
erõsödni. Az igazi találmánya ennek a filmkészítési irányzatnak részben abban rej-
lett, hogy megfelelt egy régi óhajnak, hogy megfigyeljük az ember és az állatok
viselkedését11. Regnault és Baldwin Spencer gyorsan meghaladta Lumière-ék
népszerû érdeklõdési körét, és lényegében megfigyelõ film jegyzeteket készítettek
a tradicionális társadalmak technológiáiról és rítusairól. Flaherty munkássága an-
nak ellenére, hogy visszatükrözi saját idealizmusát, a más emberek életének óvatos
feltárásában gyökerezett. Olyan különbözõ filmkészítõk eredményeit elõlegezte,
mint Cooper és Schoedsack az iráni bakhitiari törzsnél készült filmje, Stocker és
Tindale ausztráliai, Bateson és Mead Bali-szigeti filmjei. Abból az idõbõl örökölte
a néprajzi film a képek széttördelésének technikáját, mely eredetileg a szovjet mo-
ziban gyökerezett, s a hangosfilm megjelenésekor kezdte eluralni a dokumentum-
filmeket. 

Azt lehet mondani, hogy a szinkronhanggal rendelkezõ néprajzi film fogalma
abban a pillanatban született meg, amikor Baldwin Spencer 1901-ben elhatározta,
hogy egy Edison-féle viaszhengeres felvevõt és egy Warwick-kamerát visz magával
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Közép-Ausztráliába. Ezek az eszközök gyakorlatilag már az 1920-as évek végétõl
rendelkezésre álltak, de a dokumentumfilmek az 1950-es évek végéig mellõzték
õket. 1935-ben Arthur Elton és Edgar Anstey bemutatták, hogy mennyivel többet
el lehetett volna végezni, ha hangosfilm kamerát is visznek magukkal – mégha
ezek nehézkesek voltak is – a londoni Stepney nevû nyomornegyedbe, hogy do-
kumentálják az ott lakók életét12. Ha azt mondjuk, hogy megelõzték korukat, ezt
csak sajnálattal vehetjük tudomásul. 

Amikor a könnyen hordozható hangosfilm-kamerákat végül 1960 körül kifej-
lesztették, kevés néprajzi filmes kapott az alkalmon, hogy használja, jóllehet régóta
várták ezt az eseményt. A francia Jean Rouch és az egyesült államokbeli John
Marshall kivételek voltak. Valóban, Rouch késõbb nagy hatást gyakorolt az európai
filmmûvészetre. Marshall már régóta alkalmazta a hangosfilm egy alkalmilag meg-
oldott változatát, amikor a Kalahári sivatag kung és gwi törzseinél filmezett az
1950-es években. Marshall megfigyelõ módszere elõrevetítette a Drew Associates-
csoport és a Canadian Film Board felfedezéseit Észak-Amerikában, habár
Marshall korai munkáinak az eredetisége már evidenciává vált, amikor forgalomba
hozták õket, jóval A vadászok címû filmje után, amely a Peabody-Harvard féle
Kalahári-expedició mellékterméke volt. 

A megfigyelõ módszert követõ filmesek hamarosan külön utakat kerestek.
Rouch követõitõl eltérõen, az angolszász országok filmesei óvakodtak attól, hogy
bármilyen interakcióba lépjenek alanyaikkal, kivéve néhány esetben, amikor inter-
jút készítettek velük. Szinte vallásos szenvedéllyel és aszketizmussal ragaszkodtak
módszerükhöz, mely úgy különbözött a spekulatív európai megközelítésmódok-
tól, ahogyan a kálvinizmus különbözik a római katolicizmustól. 

A modern megfigyelõ filmnek ez az önmegtagadó irányzata az, amelyet itt
részletesebben meg akarok vizsgálni. Ez a hagyomány az, amiben járatos vagyok,
és nyilvánvalóan ez kötõdik leginkább a tudományos módszer klasszikus fogalmá-
hoz. De tisztában vagyok vele, hogy ez az ortodoxia veszélyesen leszûkített mo-
dellt fog a jövõ néprajzi filmesei elé állítani. 

Sokan közülünk, akik a megfigyelõ módszert kezdtük alkalmazni a néprajzi fil-
mezésben, azon vettük észre magunkat, hogy nem a Grierson óta ismert dokumen-
tumfilmeket állítottuk magunk elé modellként, hanem a dramatikus fikciós filmet,
valamennyi megjelenési formájában Tokiótól Hollywoodig. Ez a paradoxon abból a
ténybõl eredt, hogy a kettõ közül a fikciós film állt közelebb a megfigyelõ módszer-
hez. Az ezt megelõzõ harminc év dokumentumfilmjei a valósággal szembenézõ fil-
mes érzékenységét ünnepelték, ezek a filmek ritkán követték az események valódi
folyamatát. Habár ez a stílus olyan remekmûveket eredményezett, mint Basil
Wright Ceylon éneke13, valamint Willard Van Dyke és Ralph Steiner filmje, A nagy-
város14, ez mégis egy szintetizáló stílus volt, egy olyan stílus, mely arra használta a ké-
peket, hogy kifejtsen egy gondolatot vagy megörökítsen egy impressziót. 

Az ilyen dokumentumfilmeknek minden egyes képsora egy elõzetes elképzelés
hordozója volt. Gyakran úgy voltak összeillesztve, mint a versek szóképei,
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aszinkronikus kapcsolatban a zenével vagy a kommentárral. A költészet néha való-
ban része volt az elképzelésnek, mint A folyó15, az Éjszakai posta16 és a Coalface17 cí-
mû filmekben. 

Ezzel az ikonografikus megközelítéssel szemben a fikciós film sokkal inkább
eltérõ jellegû volt. Olyan tényanyagot vonultatott fel, amelybõl egy történet kere-
kedett ki. A nézõnek keveset mondtak el. A történetet összefüggõ események so-
rozata alkotta, melyeket megfigyelés útján lehetett követni. 

Úgy tûnik, hogy ezt a fajta kapcsolatot a nézõ és a film alanya között, a valóság-
ban talált anyagon keresztül is ki lehetett alakítani. Közülünk valóban ezt a megkö-
zelítési módot alkalmazták Leacockék és Maysle-ék, akik szívesen idézték Tolsztoj
kijelentését, hogy a mozi feleslegessé teszi a történetek kitalálását. Néhányunk
számára, akik más kultúrákról akartunk filmet készíteni, az olasz neorealista kor-
szak filmjei, melyek a gazdasági és szociális környezetet hangsúlyozták, azoknak a
filmeknek a tükörképei voltak, amelyeket a hagyományõrzõ népek akkori életébõl
vett valós eseményekrõl készültünk megcsinálni. 

A fikciós film természetes hangvétele a harmadik személy: a kamera megfigye-
li a szereplõk viselkedését, nem úgy, mint egy résztvevõ, hanem mint egy láthatat-
lan jelenlévõ, aki sokféle alakot tud ölteni. Hogy megközelítse ezt a fajta hangvé-
telt, a dokumentumfilmesnek meg kell találnia a módját, hogy bizalmasan közöl-
jön valamit egy emberi közösség eseményeibõl anélkül, hogy megzavarná õket. Ez
viszonylag könnyû, amikor az esemény a kamerán kívül mások érdeklõdését is
magára vonja – amit Morin „intenzív társaséletnek”18 nevez. Nehezebb, amikor
csupán néhány ember lép interakcióba egy bizalmas szituációban. Mégis, a doku-
mentumfilmesek olyan sikeresen közelítették meg ezt a célt, hogy még a leginti-
mebb természetû jeleneteket is fel tudták venni anélkül, hogy láthatóan zavarba
hozták volna alanyaikat, vagy azt színlelték volna, hogy alanyaik mellett foglalnak
állást. Rendszerint ezt úgy érik el, hogy olyan sok idõt töltenek együtt filmjük ala-
nyával, hogy az elveszíti érdeklõdését a kamera iránt. Végül is a szereplõk tovább
élik az életüket, és a megszokott módon cselekszenek. Ez lehet, hogy hihetetlen-
nek tûnik azoknak, akik nem látták, de a filmkészítõ számára megszokott jelenség. 

A saját munkámban gyakran meglepett, hogy mennyire készek elfogadni az
emberek azt, hogy filmezik õket, még olyan társadalmakban is, ahol a kamera vár-
hatóan különösen vészjósló szerkezetnek számít. Természetesen a filmkészítõnek
is ez a célja azzal, hogy igyekszik a filmezés jelentõségét kisebbíteni, s mind mód-
szereivel, mind a felvonultatott technikai eszközökkel igyekszik szerényen bánni.
Mialatt A pásztorokkal élni19 címû filmemet forgattam, az ugandai jie törzs tagjai
között, egy speciális kapcsolót használtam, amely lehetõvé tette, hogy a kamerát
állandóan mûködésben tartsam napi tizenkét vagy még több órán át, heteken ke-
resztül. Úgy éltem, hogy állandóan a keresõn keresztül néztem a világot. Mivel a
kamera hangtalanul mûködött, alanyaim hamar feladták, hogy eldöntsék, mikor
filmezek és mikor nem. Amíg érdeklõdtek, állandóan filmeztem, s ez kétségtele-
nül megerõsítette az önbizalmukat azzal, hogy az életük minden részletében a
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filmszalagra került. Amikor ott tartózkodásom végén egy fényképezõgépet vettem
elõ, pózolni kezdtek világos jeleként annak, hogy megértették a film lényegét. 

Állítom, hogy az emberek idõnként sokkal természetesebben viselkednek, mi-
alatt filmezik õket, mint egy közönséges megfigyelõ jelenlétében. Egy kamera mö-
gött álló ember nyilvánvalóan a dolgát végzi, ami jelen esetben a filmezés. Alanyai
ezt megértik, és nem háborgatják. A filmes, mivel elfoglalt, félig rejtve marad a
masinája mögött, és elégedett, hogy békén hagyják. Látogatóként mint vendéget
vagy mint barátot kellene, hogy vendégül lássák. Azt gondolom, ebben rejlik a
megfigyelõ módszer minden ereje és gyengéje. 

A megfigyelõ film ezen különös, magányos megközelítési módja mögött az a
vitatható szándék húzódik, hogy lefilmezzük azokat a dolgokat, melyek akkor tör-
téntek volna, ha az illetõ filmes nem lett volna jelen. Az az óhaj, hogy halhatatlan-
ná tegyük magunkat, a szakirodalomban is megfogalmazódik, mely mintegy kom-
binálja a sebész kesztyûjének steril érintését és – bizonyos esetekben, a mûvészet
vagy a tudomány nevében legitimizálva – a voyeur kulcslyukát. Ezt még egy for-
mulává is leegyszerûsítették az antropológia számára:

„A néprajzi film olyan film, amely megkísérli egy kultúra népének viselkedését
egy másik kultúrában élõk számára közvetíteni azáltal, hogy felvételeket készít az
emberekrõl, miközben azok pontosan azt csinálják, amit akkor is tennének, ha a
kamera nem lenne ott.”20

Láthatatlanság és mindentudás. Ettõl az óhajtól már nincs messze az a szemlé-
let, mely egy titkos fegyvernek tekinti a kamerát a tudásért folytatott küzdelem-
ben. Azzal, hogy a filmes háttérben marad, kezdi feledtetni fizikai lehetõségeinek
korlátait. Õ és a kamerája észrevétlenül felruházódik azzal a hatalommal, hogy egy
esemény teljességének tanúja lehet. Ezt valóban el is várjuk tõlük. A mindentudást és
a mindenhatóságot. 

Ez a módszer néhány emlékezetes filmet eredményezett. És sok filmes számá-
ra a gyakorlatban ez a módszer a kétértelmûség kényelmes hiányát jelenti. A film-
készítõ kialakít egy szerepet magának, amely nem kíván reflexiót alanya részérõl, s
aztán végzi a munkáját. Alan King Warrendale21 címû filmjében és az Egy
házaspárban22 a közönség a személyes lelki fájdalom jeleneteinek tanújává vált
anélkül, hogy bármi utalás történt volna a filmstáb jelenlétére. Az At the Winter Sea
Ice Camp-ben23, a netsilik eszkimó sorozat második részében úgy látszik, hogy az
emberek teljesen megfeledkeznek Robert Young kamerájáról. Frederich Wiseman
Essene24 címû produkcióját nézve, mely egy tanulmány arról, hogyan próbálnak az
emberek közösségben élni, egy vallásos rend keretei között, az embernek idõnként
az a különös érzése támad, mintha isten szeme lenne. 

Ha az ilyen filmek jól funkcionálnak, akkor a bennük szereplõ emberek az em-
beri tapasztalatok mérhetetlen gazdagságának a hordozóivá válnak. Életüknek sú-
lya van, s ez alkotja a filmet, mely azt tetten éri, s amelybõl egy kiragadott részlet
jelentéktelennek tûnik. És mi ülünk, megilletõdve saját privilegizált helyzetünk-
tõl, amelybõl megfigyelhetjük õket. Ez az érzés segít elfogadnunk azt, hogy az
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alany ügyet sem vet a film készítõjére. Számukra az, hogy észreveszik õt, egy
szentségtöréssel érne fel – azzal, hogy megtörik életük horizontja, mely teljes jog-
gal kizárja azt, hogy valaki filmet készít róluk. Ugyanígy néhány tudóst megzavar-
nak a tradicionális társadalmakról készült olyan leírások, amelyekben az antropo-
lógus a kulturális kontaktus megtestesítõje. 

A közönség így a cinkosává válik a filmesnek saját filmjétõl való önkéntes távol-
maradásában, amit Leacock úgy nevez, hogy „úgy teszünk, mintha nem lennénk
ott”25. Tudományos szempontból a kutatás érdeke is megköveteli, hogy a filmes
távol maradjon az eseményektõl, mert azzal, hogy magára vonja a figyelmet, érté-
kes idõt vesz el a film alanyától. Végül az irodalom és a filmek, amelyeken felnõt-
tünk, formálták elvárásainkat: Aeneas nem tudott Vergiliusról; az ágyban fekvõ pár
nem vesz tudomást a körülöttük álló, húsz fõs stábról. Még a házivetítéseken is ös-
szerezzennek az emberek, ha valaki belenéz a kamerába. 

A filmkészítõk mint a közönség tagjai kezdik életüket, és ennek az örökségnek
egy részét magukkal hordozzák. De a filmkészítés aktusa határokat von a megfi-
gyelõ és a megfigyelt közé. Például nagyon nehéz a filmesnek önmagát mint a
megfigyelt jelenség egy elemét fényképezni – hacsak nem válik „szereplõvé” a ka-
mera elõtt, mint Jean Rouch és Egar Morin a Chronique d’un été26 címû filmjük-
ben. A filmes jelenlétét gyakran csak a hangjából és a szereplõ válaszaiból érezzük. 

Talán még fontosabb, hogy a filmes minden energiáját arra fordítja, hogy ka-
merája reagáljon az elõtte történõ dolgokra. Az, hogy filmjére koncentrál, bizo-
nyos passzivitást kényszerít rá, amibõl nehéz kikerülnie. Az eseményekben való
aktív részvétel vagy az alanyával való interakció egy teljesen más fizikai állapotot
igényelne. Ez talán megmagyarázza, hogy a film gyakran miért sorolható a szemlé-
lõdõ, elmélkedõ mûvészet termékei közé. 

A néprajzi filmesek számára egy újabb korlátozó tényezõt jelent az izolált népe-
ket övezõ kivételes tisztelet. Ezeknek a kultúráknak a törékenysége, azoknak az al-
kalmaknak a ritkasága, amikor filmezik õket, a filmest a történelem eszközévé
avatja – s ez olyan kötelezettséget jelent, hogy ha ezt valaki elfogadja, vagy még ér-
zi is, szükségszerûen nyomasztólag nehezedik törekvéseire, s ez arra készteti, hogy
speciális kutatási módszereket kövessen. 

Ezt az emelkedett látásmódot gyakran megerõsíti a közönséggel való azonosu-
lás, mely arra készteti a filmest, hogy utánozza – tudatosan vagy másként – a kö-
zönség passzivitását. A közönség egy tagjaként készek vagyunk elfogadni azt az il-
lúziót, hogy belépünk egy film világába. De ezt teljes biztonságban tesszük, mivel
a saját világunk olyan közel van hozzánk, mint a legközelebbi villanykapcsoló.
Megfigyelhetjük a filmen szereplõ embereket anélkül, hogy õk látnának bennün-
ket, és biztosak lehetünk benne, hogy ezt nem is kérhetik számon rajtunk. Ennek
szükségszerû következménye, hogy végül is képtelenek vagyunk a vásznon ke-
resztül elérni õket és részt venni az életükben. A mi helyzetünk ily módon a kö-
zelségnek és a teljes kívülállásnak a keveréke. Csak ha megpróbálunk betörni a
film világába, akkor fedezzük fel, hogy mennyire megfoghatatlan a filmben a való-
ság illúziója. 
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Abban az igyekezetében, hogy az események tanújává avasson bennünket, a
megfigyelõ film készítõje gyakran képekben gondolkodik, s nem gondol arra,
hogy õ is jelen legyen az eseménye színhelyén. A filmes ilyen esetben nem több
mint a közönség, s a közönség passzivitásába dermedve képtelen hidat verni ön-
maga és alanya között. 

De végül is a néprajzi film tudományos szándékai vívták ki a legszigorúbb bírá-
latokat. A kameraszemnek, mint egy leíró eszköznek a különleges precizitása
szükségszerûen befolyásolta a felhasználásával kapcsolatos elképzeléseket, amely-
hez még hozzájárult az is, hogy az antropológusok a filmet éveken keresztül elsõd-
leges adatgyûjtõ eszköznek tekintették. És mivel a film túlnyomóan a specifikus-
sal, nem pedig az absztrakttal van kapcsolatban, gyakran úgy képzelték, hogy nem
is képes komolyabb intellektuális artikulációra. 

Természetesen elegendõ néprajzi film van, melyek megközelítésmódja annyira
kiforratlan és bizonytalan, hogy magyarázatul, ha nem igazolásul szolgálnak az
ilyenfajta következtetésekhez. Azok a filmek, amelyek az elemzésnek alaposabb
vagy nehezebb formáit kockáztatják meg, gyakran meghiúsult kísérletek marad-
nak, míg másoknak azért nincs hitelük, mert olyan formában járulnak hozzá a tu-
dományos vizsgálatokhoz, melyet az antropológia hagyományos terminusaival
semmilyen kategóriába nem lehet besorolni. Ezek az esetek alátámasztják azt az ál-
talános benyomást, hogy a filmnek, mint önálló és eredeti eszköznek a felhaszná-
lása az antropológiában csak ürügy az önkielégítésre. De ami több ennél, minden
egyes elrontott kísérletet úgy tekinthetünk, mint a néprajzi tapasztalatok gyarapí-
tásának elvetett lehetõségét. 

Az adatgyûjtéshez, mint tudományos célkitûzéshez természetesen nem feltétle-
nül szükséges filmet használni, hanem sokkal inkább azért, hogy olyan filmgyûjte-
ményeket létesítsünk, amelyeken a késõbbiekben nagyszámú tanulmány alapulhat. 

Valóban, Sorenson azt javasolja27, hogy csupán ilyen széleskörû tudományos
célzattal alapítsunk filmgyûjteményeket. 

Azonban nagyon sok olyan néprajzi írás van, amely olyan információknak a
gyûjteménye vagy katalógusa, melyek gondolatilag vagy elemzésüket tekintve fo-
gyatékosak. Ez a probléma nem áll messze Evans-Pritchardnak Malinowskival
szemben alkalmazott kritikájától:

„Az anyag nem több, mint az események deskriptív szintézise. Nem integrálja el-
méletté anyagát. Nem érzékeljük a dolgok valóságos összefüggéseit, ugyanis egy
kulturális közegben minden térbeli és idõbeli kapcsolatban áll minden egyébbel,
és bárhonnan indulunk el, az egész területet átfoghatjuk.”28

Ezzel a kritikával nagyon sok néprajzi filmet lehetne illetni. Ha érvényes ez a
kritika, ha a néprajzi film nem lesz több mint az antropológiai jegyzetkészítés egy
formája, akkor ezek a kísérletek továbbra is az ismeretek közvetítõjévé teszik a fil-
met. Kétségtelen, hogy lesznek még elrontott kísérletek. De valószínûnek látszik,
hogy az antropológia nagy filmjei – ahogyan az antropológia különbözik az etnog-
ráfiától – még nem készültek el. 
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Mivel az adatok továbbélése csak gondolati összefüggéseikben képzelhetõ el,
különös, hogy épp ez teszi türelmetlenné a legtöbb társadalomtudóst a filmmel,
mint az antropológia egy eszközével szemben. A futó benyomás, amit az eredeti
terephelyzetben kapunk, olyan közvetlen és érzékletes lehet, hogy tantaluszi kíno-
kat okoz azoknak, akik többet szeretnének látni, és felbõszíti azokat, akiknek az el-
méleti érdeklõdését nem elégíti ki. Így egy ökológus könnyen elutasíthatja a fil-
met, mint egy olyan felszínes eszközt, amelyben a társadalmi viszonylatok tanul-
mányozása átveszi az elsõbbséget az ökológiától. 

A filmek szegényes enciklopédiáknak bizonyulnak azáltal, hogy véges perspek-
tívából láttatott, specifikus és körülhatárolt eseményekre helyezik a hangsúlyt.
Meglepõ, hogy gyakran a filmnek ebben a képességében rejlõ feltételezett ereje
vezet a bukáshoz. Elsõ pillantásra úgy tûnik, hogy a film pótolja az emberi érzéke-
lés hiányosságait, és az emberi interpretáció tárgyszerû ellenõrzésére ad lehetõsé-
get. A fénykép precizitása a kamera azon erejébe vetett kritikátlan hithez vezet,
hogy az nem is az események képét, de magukat az eseményeket képes hatalmába
keríteni – ahogyan Ruskin mondta egyszer néhány Velencérõl készült fényképrõl:
„…mintha egy mágus leredukálta volna a valóságot, hogy egy elvarázsolt vidékre
vigye”29. 

Olyan meggyõzõdéses ez a fénykép mágikus erejébe vetett hit, hogy még azok
a tudósok is elfogadják, akik egyéb kutatásaikban jóval óvatosabb következtetések-
re ragadtatják magukat, ezért aztán annál mélyebb a csalódásuk. 

A kamera mágikus megtévesztõ hatása párhuzamba vonható a megfigyelés
mindenhatóságának megtévesztõ hatásával. Ez feltehetõen abból ered, hogy úgy
nézzük a filmeket, hogy abból, amit látunk, vissza akarunk következtetni arra,
amit lefényképeztek. A film képei hatást gyakorolnak ránk teljességükkel, részben
azért, mert pontosan visszaadják a részleteket, de még inkább azért, mert a való-
ságnak egy folyamatát állítják elénk, mely a film keretein túlnyúlik, s amely épp
ezért – paradox módon – úgy tûnik, hogy nincs kirekesztve a filmbõl. Néhány kép
egy világot tud megteremteni. Nem gondolunk azokra a képekre, amelyek benne
lehetnének a filmben, de nincsenek benne. A legtöbb esetben nem gondolkodunk
azon, hogy milyenek lehetnének ezek a képek. 

Elképzelhetõ, hogy a teljesség érzése, amit a film kelt, a lefotografált kép gaz-
dagságából és kétértelmûségébõl ered. A képek kezdenek azoknak a tárgyaknak a
jeleivé válni, amelyeket képviselnek; de a szavaktól, vagy még inkább a piktográ-
foktól eltérõen a képek az általuk ábrázolt tárgyak fizikai azonosítására is alkalma-
sak, mivel azok fotokémiai úton elõállított lenyomatai. A kép ily módon folyama-
tosan felidézi a konkrét világ jelenlétét egy jelentéssel bíró kommunikációs rend-
szer keretein belül. 

Azt mondhatná valaki, hogy a kamera keresõje épp ellentétes funkciót tölt be,
mint a puska irányzéka, amit a katona ellenfelére irányít. Az utóbbi a megsemmi-
sítésre szánt képet keretezi; míg az elõzõt megõrzésre szánják. Ily módon kerül
megsemmisítésre az a sok-sok kép, amelyeket az idõnek és a térnek azon a konk-
rét pontján el lehetett volna készíteni. A kép bizonyító anyaggá válik, mint egy cse-
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répdarab. De azzal, hogy minden más lehetséges képet tagad, a gondolatok tükrö-
zõjévé is válik. A képnek ez a kettõs természete az, ami mágikussá teszi, s amivel
oly könnyen elkápráztat bennünket. 

A megfigyelõ film a szelekción alapul. A filmes csupán azt veszi filmre, ami ter-
mészetesen és spontánul megjelenik a kamerája elõtt. Az emberi megnyilvánulá-
sok gazdagsága, s az emberek hajlama arra, hogy saját ügyeikrõl, a múltról és a je-
lenrõl beszéljenek, ez az, ami vonzóvá teszi ezt a kutatási módszert. 

De ez a módszer az, ami eléggé idegen az antropológia és – ugyanazon okból –
a legtöbb tudományszak szokásos gyakorlatától. (Kivétel a történelem és a csillagá-
szat – egyik idõbeli, másik térbeli korlátai miatt kénytelen azonos módon funkcio-
nálni.) A legtöbb antropológiai terepmunka a megfigyelésen túl az információke-
resésnek egyéb, aktív módjait is magában foglalja. A kísérleti tudományok eseté-
ben a megismerés elsõsorban olyan eseményektõl származik, amelyeket a tudós
maga állít elõ. Így a megfigyelõ filmet készítõ szakember elvágja azokat a csatorná-
kat, amelyek a társadalomkutatást normálisan jellemzik. Ahogyan õ látja a világot
(vagy ahogyan közönsége látja), egy nem provokatív módszernek a függvénye,
melyben alanyai megmutatják életüket abban a pillanatban, amikor filmezik õket.
A filmes nem pillanthat be olyan dolgokba, amit alanyai ismernek, de magától ér-
tetõdõnek tartanak, így rejtve maradhat bármi a kultúrájukból, amit az események
nem hoznak felszínre. 

Ugyanez a módszertani aszketizmus készteti arra a filmest, hogy kirekessze
magát alanya világából, s így alanya is kívülreked a film világán. Mindennek morá-
lis és gyakorlati jelentõsége is van. Azzal, hogy nem kérdez semmit alanyától, azon
túl, hogy engedélyt kér a filmezésre, a filmkészítõ egy megváltoztathatatlanul zár-
kózott pozíciót választ. Nincs szüksége további magyarázatokra, nincs szüksége
arra, hogy megbeszélje alanyával azokat a gondolatait, melyek alapján munkáját
szervezi. Valóban megvan az oka rá, hogy így cselekedjen, mert attól fél, hogy be-
folyásolhatja adatközlõi viselkedését. Elszigeteltségében azonban nem igazán
õszintén kéri meg õket, hogy filmezhessen. 

Azzal, hogy nem engedi alanyait filmjébe belépni, a filmkészítõ megtagadja azt
is, hogy belépjenek a személyiségébe, mivel világos, hogy ez a legfontosabb tevé-
kenysége, amikor közöttük van. Azzal, hogy letagadja saját emberségének egy ré-
szét, tagadja az övékét is. Ha nem személyes viselkedésével, akkor munkamódsze-
rével elkerülhetetlenül újra megerõsíti az antropológia koloniális gyökereit. Valaha
az európaiak meghatározták, hogy mit érdemes tudni a „primitív” népekrõl, és
cserébe mit kell nekik megtanítani. Ennek az attitûdnek az árnyéka rávetül a meg-
figyelõ filmre, egy elkülönítõ, soviniszta jelleget kölcsönözve neki. A tudomány és
az elbeszélõ mûvészet tradíciói összefognak ebben az esetben, hogy
dehumanizálják az ember tanulmányozását. A megfigyelõ módszer olyan forma,
amelyben a megfigyelõ és a megfigyelt különálló világban élnek, és a film, amit ez
a módszer produkál – monológ. 

Ami végül is kiábrándító a „mintha a kamera nem lenne ott” ideáljában, nem
az, hogy a megfigyelés maga lényegtelen, hanem az, hogy ennek a módszernek az
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irányítása sokkal kevésbé érdekes, mint az épp aktuális szituáció feltárása. A kame-
ra jelen van, és egy kultúrának a képviselõje tartja a kezében, amint szembetalálja
magát egy másik kultúrával. Azon túl, hogy ez szokatlan dolog, az elszigeteltség és
a láthatatlanság keresése különösen oda nem illõ törekvés. Egyetlen néprajzi film
sem pusztán egy másik társadalomról készült feljegyzés: minden esetben a filmes
és az illetõ társadalom találkozásának megörökítése is. Ha a néprajzi filmek le
akarják rombolni jelenlegi idealizmusukban rejlõ korlátaikat, kénytelenek lesznek
figyelembe venni ezt a találkozást. Ezidáig azonban ritkán vették tudomásul, hogy
itt találkozásról van szó. 

A megfigyelõ film legfõbb vívmánya, hogy újból megtanította a kamerát látni.
De kudarcai pontosan a megfigyelés attitûdjében rejlenek, mely elzárkózást és az
elemzésre való képtelenséget vált ki a filmesekbõl, akik közül néhányan az egyete-
mes igazság ügynökeinek érzik magukat, míg mások alattomban vagy indirekt
módon, anyaguk hátterébõl kommentálják az eseményeket. Mindkét esetben a
megfigyelõ és a megfigyelt kapcsolatát egyfajta dermedtség jellemzi. 

A megfigyelõ filmen túl van a résztvevõ film lehetõsége, mely a film „eseménye-
inek” tanúja és ugyanakkor erõfeszítéseket tesz azért, amit a legtöbb film igyekszik
elleplezni. A résztvevõ film esetében a filmkészítõ tudomásul veszi, hogy belép
alanya világába, sõt arra kéri õt, hogy direkt módon nyomja rá a filmre saját kultú-
rája bélyegét. Ez nem jelenti azt, hogy a filmkészítõnek fel kellene adnia céljait
vagy azt a nézõpontot, amelyet mint kívülálló hoz egy másik kultúrába. Azzal,
hogy felfedi a szerepét, a filmes növeli anyagának bizonyító erejét. Azzal, hogy ak-
tívan belép alanya világába, nagyobb információtömeget tud kicsalni belõle. Azzal,
hogy a filmes megengedi alanyának, hogy beleszóljon a filmbe, lehetõséget teremt
a korrekciókra, a kiegészítésekre, és adatközlõi válaszai megvilágíthatják a felvett
anyag egyes részleteit. Ily módon a film tükrözni tudja, azt ahogyan alanya felfog-
ja a világot. 

Ez a módszer Flahertytõl ered. Nanook aktívan részt vett a róla készült film30

megalkotásában, állandóan új vadászjeleneteket talált ki a film számára31. A Moana
forgatása közben Flaherty minden este levetítette gyorskópiáit, adatközlõi javasla-
taira bízva magát. Ezidáig Jean Rouch kivételével nem sok mai filmes képes vagy
hajlandó ilyen jellegû bepillantást engedni munkájába. 

Mivel az egyik kultúra elemei nem írhatók le a másik terminusaival, a néprajzi
filmesnek meg kell találni a módját, hogy a nézõt alanya szociális tapasztalataiba
bevezesse. Ez részben már elemzés, részben az, amit Redfield „a társadalomtudo-
mány mûvészetének” nevez. De ez a folyamat egyben együttmûködést is igényel:
a filmesnek egyesítenie kell filmalanya érzékenységét és szaktudását a saját magáé-
val. S ez megköveteli, hogy minden különbözõségük ellenére a sürgõsség közös
érzése hassa át õket.

Rouch és Morin filmje a Chronique d’un été fiatal párizsiak különbözõ csoport-
jairól szól, bemutatja az életüket miközben azok is érdeklõdnek a film iránt. An-
nak ellenére, hogy az operatõrök ismeretlenek32 (ami sajnálatos), semmiféle en-
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gedményt nem tettek a közönségnek az irányban, hogy figyelmen kívül hagyják a
film készítõinek szerepét. Ellenkezõleg, a filmkészítés folyamata kapcsolta össze
õket szereplõikkel. 

A Chronique d’un été egy kitûnõ kísérlet, amivel kapcsolatban nem várná el sen-
ki, hogy módszerét a tradicionális társadalmakra átültessük. Mégis figyelemre
méltó, hogy ennek a rendkívüli filmnek néhány ötlete milyen mélyen beivódott a
néprajzi filmesek gondolkodásába a film elkészítését követõ évtizedben. A kísérlet
túlságosan távolinak bizonyult az oktatás igényei és a megõrzés sürgetései által
megszabott gyakorlattól, vagyis attól, hogy a „veszélyeztetett” kultúrák egészérõl
készítsünk átfogó, mindenre kiterjedõ feljegyzést. 

Természetesen nagy értéke az ilyen feljegyzéseknek, hogy nyitva állnak a kér-
dések elõtt. De valószínû, hogy általánosságoktól eltekintve képtelenek lesznek
megválaszolni a jövõ antropológusainak kérdéseit. Egy társadalmi jelenség kimerí-
tõ elemzése rendszerint megkívánja, hogy az összegyûjtött adatok a jelenséget tel-
jes mélységében bemutassák. Rouch munkáiból nyilvánvaló, hogy az antropológia
nem kidolgozott szempontrendszeren alapuló, széleskörû mentési munkálatait
kockázatosabb vállalkozásnak tartja abból a szempontból, hogy ezekbõl a jövõben
megértsék a letûnt társadalmakat – és így az embert –, mint az olyan tanulmányo-
kat, amelyekben a felfedezõ szenvedélyesen és intellektuálisan lekötelezett. Ha jól
odafigyelünk, azt mondják el nekünk a filmjei, hogy a rész sokkal pontosabban
képviselheti az egészet, mint egy teljes áttekintés, amely az egésznek csak a felüle-
tét, külsõ megjelenési formáit képes megragadni. Ez ellentmond Lévi-Strauss
véleményének33, miszerint az antropológia olyan, mint a csillagászat: távolról né-
zi az emberi társadalmakat, s csak a leglényegesebb csillagképeket képes érzékelni. 

Rouch megközelítésében az antropológiának belülrõl kell a jelenségek mélyére
ásnia ahelyett, hogy kívülrõl megfigyelné õket, ami túlságosan könnyen adja a
megértés illuzórikus érzését. Ez a lefelé való ásás szükségszerûen megzavarja azo-
kat az egymást követõ rétegeket, amelyeken a kutatónak keresztül kell jutnia, ha el
akarja érni a célját. De van egy lényeges különbség e között az „ember-régészet” és
a valódi régészet között: a kultúra mindenütt jelen van, és az emberi lények min-
den tettében megnyilvánul, akár megszokott, akár rendkívüli behatásra reagálnak.
Egy társadalom értékrendje éppannyira bennerejlik álmaiban, mint a valóságban,
amit felépít. Gyakran csak új módszerek bevezetésével képes a kutató lehámozni
egy kultúra rétegeit, és feltárni az alapokat. 

Abban a filmben, amit James Blue-val a kenyai boranok között készítettünk34,
néhány információt pontosan ilyen folyamat eredményeként nyertünk. 

Ha szereplõink nem vettek volna részt a filmezés folyamatában, helyzetük bi-
zonyos vonatkozásai lehet, hogy rejtve maradtak volna. Egyszer egy férfitársaság-
ban, a szokásos teázás közben megkértünk egy férfit, név szerint Guyo Alit, hogy
képviselje a kormány álláspontját a születéskorlátozásról. Az eredmény egy robba-
nás volt Iya Duba, a jelenlévõk között az egyik legkonzervatívabb, idõs ember ré-
szérõl, aki nem értett egyet ezzel az állásponttal. Érvelését azzal a nézettel kezdte,
hogy logikus, hogy egy pásztortársadalomban sok gyermek legyen, majd a marhák

71

A megfigyelõ filmen túl



és a marhapásztorkodás szenvedélyes védelmével folytatta, amit valószínûleg nem
adott volna ki magából ilyen erõs provokáció nélkül. Ez volt a legegyértelmûbb ki-
fejezõdése a boran gazdasági értékrendnek, amivel ott tartózkodásunk alatt talál-
koztunk. 

Az, hogy az alkotó szerepel a filmen, egyfajta pózzá is válhat – az, hogy egy röp-
ke pillantásával felismerjük a stáb tagjait, az õszinteség érzését keltheti, de valójá-
ban nem mond semmit. Ha egy film értelmet akar adni annak, hogy lerombolja a
régi, narratív konvenciókat, akkor ennek a röpke jelenlétnek eredeti beszélgetéssé
kell fejlõdnie. 

Néha a dialógusnak csak az egyik felét halljuk. A legrégibb példák azokhoz, a
magányos emberekrõl készült, töprengõ tanúságtételekhez vezethetõk vissza, me-
lyeknek talán Paul Tomkowicy, A villamosváltó kezelõ35 címû filmje az archetípusa
és Jorge Preloran Imaginero36 címû filmje a legmeggyõzõbb dokumentuma. Néha
ez elõadássá kerekedik: a szereplõnek a kamera által kiváltott beszédkényszere ál-
tal, mint Shirley Clarke Jason portréja37 vagy Tanya Ballantyne Azok a dolgok, amiken
nem tudok változtatni38 címû filmjében. Ez utóbbiban a munkanélküli apa nem tud
ellenállni annak, hogy ellenõrizze a róla készült, a világ szeme elé kerülõ képet.
Ezzel igazolja Rouch szállóigévé vált kijelentését, miszerint bármit igyekszik is
tenni, csak méginkább önmagát adja. 

Néha a szerepjáték jelenti a szükséges ösztönzést. Rouch Jaguárjának39 fiatal fõ-
szereplõi elfogadják a meghívást, hogy vegyenek részt egy kalandban, amelyre már
régóta mohón vágynak. A történetet ürügyül használják fel arra, hogy kibontsák sa-
ját karakterüket éppúgy, ahogy Marcelline a Chronique d’un été-ben arra használja fel
filmszerepét, hogy beszéljen a koncentrációs táborból való fájdalmas visszatérésérõl. 

Ez a részvétel egy formája, de nem az egyetlen, amelyben a film manipulálja
szereplõjét. Továbblépést jelentenek azok a filmek, amelyekben a részvétel eredeti
értelmében szerepel, és amelyek közös célokat tesznek magukévá. Ez a lehetõség
azonban még mindig kiaknázatlan: a filmes alanya rendelkezésére áll, és megter-
vezi a filmet. 

Egy mûködõ kapcsolat ígéretét a filmes és az antropológia között egyelõre még
a bátortalanság bénítja meg mindkét részrõl. Ennek megvalósulása az elfogadható
formák kiterjesztését követelné meg mind a film, mind az antropológia részérõl.
Az antropológiának a megismerésnek olyan, új formáit kellene befogadnia, ame-
lyek helyettesítik az írott szó mûfajait: a filmnek pedig olyan kifejezési formákat
kellene találnia, melyek tükrözik az antropológia gondolkodásmódját. Inkább a fil-
mek, mint a spekulatív elméletek fogják bebizonyítani, hogy valóban léteznek-e
ilyen lehetõségek. A néprajzi filmeseknek azzal kell kezdeniük, hogy elhagyják a jó
filmrõl alkotott elõítéleteiket. Mindez elegendõ ahhoz, hogy kijelentsük: a film-
nek nem esztétikus vagy tudományos teljesítménynek kell lennie, hanem a kutatás
részévé kell válnia. 
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Az American Anthropological Association (Amerikai Antropológiai Társaság)
1968 novemberében megrendezett, Antropológia és film témájú konferenciájára be-
érkezett elõadásokat böngészgetem. Sol Worth-szel és Tim Asch-sel együtt ma-
gam is az elõadók között voltam. Tanulmányom késõbb, 1970-ben meg is jelent a
Film Comment hasábjain, Útban az antropológiai filmkészítés felé címen. Hangulattól
függõen hol nagyon avantgárdnak, hol meg valami sugallat hatására megírottnak
tekintem azt a cikket, hiszen az abban megfogalmazott gondolatok csiszolgatása és
újrafogalmazása kitöltötte életem következõ harminc évét.

Véleményem szerint – ami talán elsõre túlságosan egyértelmûnek, továbbgon-
dolva pedig túlságosan radikálisnak tûnhet – az etnográfiai filmkészítés csak és ki-
zárólag azon antropológusok elõjoga, akik vizuális etnográfiát akarnak létrehozni.
Annak érdekében, hogy ez így legyen, az antropológusnak el kell határolnia önma-
gát a dokumentumfilmestõl, szakítania kell a dokumentarista hagyományokkal, és
elkerülhetetlenül újra kell fogalmaznia azokat az érveket, amelyek eleddig a film-
készítés legitimálását igazolták (például: a film az oktatás egyik nagyon hasznos
eszköze; avagy: a film, mint populáris mûfaj, a tudomány népszerûsítését szolgál-
ja). El kell kezdeni olyan alkotásokat készíteni, amelyek megfelelnek a tudomá-
nyos szakma mércéjének. Árral szemben úszni és ráadásul meggyõzni mindenkit
arról, hogy mindezt szabad akaratunkból és nem kényszerbõl tesszük – tudom,
nem könnyû feladat. Az elkészült filmeknek teljesen egyértelmûen kell közvetíte-
niük a filmkészítõ akaratát, azt, hogy tudatosan választottunk olyan megközelítési
módot, amely nem egyezik a népszerû dokumentumfilmekével. 

Amikor a francia új hullám jeles alakja, Jean-Luc Godard a 60-as években –
azért, hogy radikalizálja közönsége látásmódját – úgy döntött, hogy szakit a burzsoá
filmkészítés hagyományaival, a kritikusok megkongatták a vészharangot: Godard
elvesztette azon képességét, hogy érthetõ filmeket készítsen. A British Sounds (1968)
és a Vent d’est (1969) címû filmeket máig „tévedésként” értékelik. Az ilyen radikális
lépés csak akkor ésszerû, hovatovább csak akkor érthetõ, ha van valami kézzelfog-
ható indokunk arra, hogy változtassunk a hagyományokon, vagyis – esetünkben –
ha az új megközelítés vizuálisan jobban megragadhatóvá teszi a kultúrát, ha az adott
viselkedésmódot úgy tudjuk lefilmezni, hogy abban a kultúra testesüljön meg, és –
mindeközben – a film közvetíteni tudja a filmkészítõ antropológus teoretikus állás-
pontját, és beszámol a terepmunka általa használt módszereirõl. Ahhoz, hogy ezt
elérjük, a kultúrát mint kommunikációt kell értelmeznünk, a filmhez, a filmkészí-
téshez pedig úgy kell viszonyulnunk mint egy – mi több „a” – megfelelõ közvetítõ
eszközhöz. Nem ígérem, hogy a következõkben pontosan és körültekintõen le-
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írom, hogyan is érjük el mindezt, azt viszont ígérem, hogy igyekszem választ talál-
ni arra, hogy miért is szükséges ezt a lépést megtennünk.

Ahhoz, hogy a nézõ a lefilmezett emberi viselkedésben a kultúra manifesztáci-
óját lássa, a filmkészítõnek – bizonyos értelemben – materialistának kell lennie. Ez
a szemlelet lehetõséget nyújt arra, hogy a kultúrát a viselkedésekben és szokások-
ban megnyilvánuló, vizuálisan érzékelhetõ jelegyüttesként értelmezzük – gesztu-
sok, non-verbális jelek, térhasználati szabályok bonyolult szövedékeként. Ezen
elemek együttese alkotja a kultúra forgatókönyvét, melyben minden szereplõnek
megvan a maga szövege, a szerepnek megfelelõ ruhája, adott a díszlet, a szerep – és
adott a közönség is, melyet hol érzékel a „színész”, hol nem. Az egyén
szociokulturális énje mindazon jelenetek összessége, melyekben szereplõként
avagy közönségként részt vállal. A kultúra így nem más, mint az a darab, melyet a
szereplõk mint szociokulturális lények „eljátszanak”. Az etnográfiai filmkészítõ
feladata pedig, hogy megtalálja azokat a jeleneteket a darabban, melyek a leginkább
kifejezik a tanulmányozott kultúrát, és filmmé változtassa ezeket. Ez az alap ami-
bõl az etnográfus kiindul, hogy aztán a filmet úgy formázza, hogy az a saját – spe-
cifikus – teoretikus kérdéseire adjon választ. 

Távol áll tõlem azt sugallni, hogy az emberi lények valamiféle robotkent élik
életüket, mechanikusan követve egy szûken értelmezett kulturális szabályrend-
szert. Sõt, azt sem mondom, hogy az emberi társadalom csupa cinikusból áll, akik
tudatosan felépítenek egy világot, amiben vélhetõleg a közönség megelégedésére
tudnak majd játszani. Nem, hiszen az ember legtöbbször nem úgy cselekszik,
ahogy cselekednie kellene, még akkor sem, ha történetesen tisztában van azzal,
hogy mi lenne az ésszerû avagy helyes viselkedés. Elfelejtünk sorokat, felcserélünk
monológokat, átöltözünk, más ruháját vesszük fel, improvizálunk, vagy éppen
szerepet cserélünk, mindezt a hatás kedvéért. A darab kereteit figyelembe véve
még mindig van elég hely a szabad mozgásra, még mindig ezernyi módon megfe-
lelhetünk a társadalom elvárásainak. Az egyén társadalmi életét ez az ideális és a
valós viselkedés közti állandó kölcsönhatás strukturálja. 

Az emberek általában ismerik a kultúra idealizált alapelveit, mégsem követik
azokat teljes mértékben. A legtöbb esetben valamilyen kompromisszumos megol-
dásra törekszünk, megpróbáljuk a saját igényeinket kielégíteni úgy, hogy azzal má-
soknak ne okozzunk kárt, s hogy viselkedésünk mások számára érthetõ és ésszerû
legyen. Példaként nézzünk egy hagyományos középosztálybeli amerikai családot,
ahol esküvõre készülnek. Voltak már néhány hasonló eseményen, tudják melyek
azok a buktatók, amelyeket mindenképpen el kell kerülniük, tudják milyen egy
ideális esküvõ, ahol minden résztvevõ jól érzi magát, és minden zökkenõmente-
sen zajlik. Tudatosan, reflexív módon viszonyulnak azokhoz az esküvõkhöz, ame-
lyeken eddigi életük során jelen voltak, beszélnek ezekrõl, igyekeznek körültekin-
tõen megszervezni mindent. Ha megkérdezzük õket, képesek lesznek felsorolni a
jó és a rossz esküvõ minden jellemzõjét, elmondják a szokásokat és hagyományo-
kat, melyek az adott eseményhez kötõdnek. Hogy mégsem látott még soha senki
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tökéletes esküvõt? Nos, ez az a – hol széles, hol keskeny – szakadék, ami az ideális
és a valós közt tátong. 

Bár a társadalmi viselkedés passzív megfigyelése – kamerával a kézben, avagy
anélkül – képes bizonyos mennyiségû információt közvetíteni, a kapott adatmeny-
nyiség messze nem elegendõ egy kultúra megértéséhez. A kutatónak valamiképp
meg kell találnia a módját annak, hogy a megfigyelhetõ partikulárison keresztül az
általánosat mutassa meg. Az etnográfus provokatõrré kell váljon, ki kell „kénysze-
rítenie” a tanulmányozott kultúra tagjaiból a szükséges információkat. A megjegy-
zések, vélemények és kritikák alapvetõ elemei az etnográfiai filmnek, még akkor is,
ha ezeket aztán újabb és újabb elemzésnek kell alávetni. Az etnográfiai film nem
áll, nem állhat meg a különbözõ szokások, viselkedések, kommentárok egyszerû
megmutatásánál, a kultúra hordozóinak szükségszerûen „szóba kell állniuk” az et-
nográfussal, beszélniük kell a bemutatott szokásokról, tevékenységekrõl, gesztu-
sokról. Vannak olyan kulturális események, amelyekhez alapvetõen reflexív mó-
don viszonyulunk; úgy is mondhatjuk, hogy minden ember egyszerre hordozója
és megfigyelõje a kultúrájának. Épp ez magyarázza azt, hogy az emberek tudnak
arról, ami számukra a kultúrát jelenti, s képesek is ennek megfogalmazására. Ezek-
kel az építõkövekkel – a felvett viselkedési mintákkal és az azokhoz kötõdõ reflex-
ív viszonyulással – kell az etnográfiai filmkészítõnek dolgozni. Hozzáadva mind-
ehhez az editálást, a kutató terepen szerzett benyomásait, a használt módszereket
és az etnográfus teoretikus álláspontját: megkapjuk a kész etnográfiai filmet. 

Hiányozzon bármelyik is ezek közül, a film – legalábbis mint etnográfiai film –
bukásra van ítélve. Legtöbbször természetesen a teoretikus és módszertani elemek
hiányoznak. Még az olyan nagyszerû alkotásokból is, mint Tim Asch The Feast
(1970) címû filmje, mely Marcel Mauss reciprocitás-fogalmából kiindulva mutat-
ja be a kultúra egy szegmensét! A nézõ vagy ismeri a mauss-i elméletet, vagy egy
narrátor ismereteire kell támaszkodnia ahhoz, hogy értse az alkotást.

Amióta antropológia létezik, az antropológusok a viselkedés kulturális kötöttsé-
geit igyekeznek feltárni. Az átlagember mindennapi viselkedése hol jobban, hol ke-
vésbé érdekelte a kutatót. Hosszú idõn keresztül a kutatások középpontjában nem
maga a viselkedés, hanem a mögötte húzódó társadalmi szabályrendszer állt. Az el-
múlt néhány évtized paradigmaváltása magára a viselkedésre irányította a figyelmet
– az emberi cselekvésre mint komplex szociokulturális jelenségre (Geertz 1973).

Mint azt már korábban is javasoltam, az etnográfiai film kiindulópontja annak
felismerése kell legyen, hogy a kultúrát a társadalmi kommunikáció hozza létre,
formálja és tartja fenn. Ehhez az általános elméleti hátteret Dell Hymes kommu-
nikációs modellje (1967), illetve annak Sol Worth és Larry Gross által továbbfej-
lesztett változata, a szimbolikus stratégiák elve (1981) adja meg. Az elmélet a kom-
munikációt mint társadalmi folyamatot értékeli, amelyben az egyének jel-esemé-
nyeket konstruálnak, feltételezve, hogy a befogadók (a társadalom tagjai) bizonyos
kódokat és konvenciókat meghatározott módon fognak értelmezni. A jel-esemény
küldõi (a filmkészítõk) olyan társadalmi kontextusba helyezik az üzenetet, amely
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az õ céljaiknak megfelel, a befogadók (nézõk) pedig feltételezik, hogy nem a pusz-
ta véletlen miatt került az üzenet ebbe a kontextusba. A befogadók reagálnak arra,
amit – véleményünk szerint – a küldõ közvetíteni akart. Természetesen nem azt
akarom ezzel mondani, hogy a befogadó mindig helyesen értelmezi az üzenetet,
pusztán azt kívánom hangsúlyozni, hogy a küldõ azért alkotja meg a jel-eseményt,
mert azt akarja, hogy a benne tárolt üzenetet a befogadók megértsék. A befogadók
pedig tudják, hogy a jel-esemény valamilyen üzenetet hordoz. Ez a modell külö-
nösen alkalmas arra, hogy a keretein belül beszéljünk az etnográfiai filmkészítés-
rõl, a kultúra vizuális jeleken át való közvetítésérõl.

Clifford Geertz az etnográfiát sûrû leírásnak nevezi (1973). Ez a fogalom meg-
felelõ elméleti alapot kínál ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogyan írható le a kultúra
megfigyelhetõ (lefilmezhetõ) viselkedések és szokások segítségével. A sûrû leírás-
hoz – írja Geertz – „a viselkedést azért kell – pontosan – regisztrálni, mert a kultu-
rális formák a viselkedés – pontosabban: a társadalmi cselekvés – árama révén tago-
lódnak. Tagolódnak persze különbözõ mûvi termékekben és tudatállapotokban is,
de ezek jelentése abból a szerepbõl fakad, … amelyet a mûködõ élettani mintában
játszanak, nem pedig egymáshoz fûzõdõ belsõ viszonyaikból” (1973: 17). Az etnog-
ráfiai filmkészítõ számára a legfontosabb: egy lefilmezhetõ jelenségben megtalálni a
kultúrát, általánosítani egy specifikus eseményt, az absztraktot konkréttá tenni, és –
mindeközben – megõrizni a filmben szereplõk individualitását. Az etnográfusnak
tehát minden erejével azért kell küzdenie, hogy „sûrû” filmeket készítsen.

Geertz azt mondja, hogy a kultúra megfigyelhetõ, ami pedig – legalábbis logi-
kusan – azt jelenti, hogy le is filmezhetõ. Mégis, Geertz bizonytalannak tûnik eb-
ben a kérdésben, még akkor is, ha a fenti idézet ennek ellenkezõjérõl tesz tanúbi-
zonyságot. A mára klasszikussá vált példában Geertz különbséget tesz az ember
akaratán kívüli – és épp ezért kulturális jelentést nem hordozó –, idegi alapú szem-
mozgás, illetve a kacsintás, mint akaratlagos, jelentésekben gazdag cselekedet közt.
Geertz azt mondja, hogy „a tikk és kacsintás között mégis óriási, noha fényképen
nem érzékelhetõ különbség van – mindenki tudja ezt, aki, balszerencséjére, az el-
sõt a másiknak tartotta egyszer” (Geertz 1973: 6).

A még ennél is komplexebb jelenségek, viselkedések esetében Geertz egysze-
rûen céltalannak ítéli a vizuális rögzítést. „Még tovább menve: nem lévén biztos
utánzóképességében, a leendõ szatirikus esetleg otthon gyakorol, a tükör elõtt. Ek-
kor nem tikkel, nem kacsint vagy parodizál, hanem próbál; de a fényképezõgép, a
radikális behaviorista, vagy az, aki hisz a jegyzõkönyvvezetésben, mindebbõl csak
annyit rögzítene, hogy éppoly sebesen zárja össze jobb szemhéját, mint a többiek
valamennyien” (Geertz 1973: 7) (A Geertz-idézeteket Berényi Gábor fordításában
adjuk, In Az értelmezés hatalma, Budapest: Osiris, 1994: 185 és 173. a ford.)

Az egyik, ehhez az íráshoz tartozó, lábjegyzetben Geertz önellentmondásba ke-
veredik, amikor a saját – három oldallal korábbi – megállapítását, miszerint „az
antropológia manapság filmeken keresztül létezik” cáfolja meg azzal a kijelentés-
sel, hogy „a legtöbb antropológiai leírást könyvekben és újságcikkekben kell keres-
nünk, nem pedig filmen” (1973: 19, 3. jegyzet). 
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Teljesen egyértelmû, hogy Geertz ambivalensen viszonyul a kérdéshez. Számá-
ra a kamera vagy a fényképezõgép a semleges megfigyelés eszköze, mely csupán
deskriptív módon használható. A fényképezõgép és a kamera azonban – megfelelõ
módon használva – igenis képes kezelõje szándékait közvetíteni, így a megfigyelé-
sek és terepjegyzetek szöveggé formálása semmiben nem különbözik a felvett
nyersanyag filmmé formálásától. A „megfigyelés–terepjegyzet–sûrû leírás” út épp-
úgy leírható a film nyelven: megfigyelés, felvett nyersanyag, megszerkesztett-
megvágott „sûrû” film. 

Bár Geertz ellentmondó kijelentései azt sugalljak, hogy az õ értelmezésében a
mozgókép nem lehet az antropológiai rögzítés eszköze, mégis a geertz-i elmélet
továbbra is igen fontos szerepet kell játsszon a mi elemzésünkben. Olyan módon
kell közvetítenünk egy kultúrát – akár szövegként, akár képként –, hogy a befoga-
dó (olvasó vagy nézõ) tisztában legyen azzal, mikor olvas/lát egyszerû idegi alapú
szemmozgást, és mikor kacsintást, mely kulturális jelentést hordoz. A nézõnek
tudnia kell különbséget tenni aközött, mikor a filmen valaki egyszerûen integet
nekünk a vízbõl, és amikor valaki kétségbeesetten kapálózik, közel a fulladáshoz.
Ha azt már megtanulta az etnográfus, hogy hogyan írja körül a kettõ közti különb-
séget szövegben, akkor minden bizonnyal képes lesz arra is, hogy mindezt filmen
is láttassa.

Megtalálni azt a módot, ahogyan mindez lehetséges, ez az alapvetõ feladata az
etnográfiai filmkészítésnek. Amennyiben újra és újra megpróbáltuk ezt a különb-
séget megmutatni, és újra és újra kudarcot vallottunk, akkor, és csak akkor, kell azt
mondanunk, hogy megtanultuk a film, mint a kultúra megmutatásának eszköze,
korlátait. Mindeddig igen kevés olyan filmes próbálkozást láthattunk, amely a szó-
ban forgó különbség megmutatására törekedett, hiszen a legtöbb etnográfiai –
vagy annak tartott – filmet profi dokumentumfilmesek készítették. Az antropoló-
gusoknak szövetségre kellene lépniük a kísérleti filmezés képviselõivel, és meg-
próbálniuk valóban etnográfiai, nem pedig népszerûsítõ filmeket készíteni.

Ebben a digitalizált multimédia-világban, amelyben élünk, igen bosszantónak
tûnik még annak gondolata is, hogy az antropológia világa kizárólag a szavaké, s e
világban képeknek – és fõleg mozgóképeknek – nincs helye. Az etnográfiai filmké-
szítõk gyakran a filmesek közt vagy az etnográfiai filmfesztiválok „gettójában” ke-
resik munkájuk legitimációját, ahelyett, hogy a kulturális antropológia berkein be-
lül tennék azt. Az antropológia jeles képviselõi pedig a filmeket csak mint pedagó-
giai eszközöket látják hasznosnak. Elég sokatmondó az a tény, hogy a Writing
Culture címû kötetben (Clifford és Marcus 1986) – amely a kultúraközvetítés kü-
lönbözõ módjait vizsgálja – egyetlen szerzõ sem számol a filmmel mint olyan esz-
közzel, ami túlmutat a szavak korlátain. A probléma egy módon tûnik orvosolha-
tónak, mégpedig úgy, hogy azok az antropológusok kezdenek el filmeket forgatni,
akik számára az a fontos, hogy munkájukat az antropológiai diskurzus részének te-
kintsék. 
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Minden etnográfiai narratívának két párhuzamos szála van. Az egyik fõszerep-
lõje az antropológus a terepen – sajnos ezt az elbeszélést legtöbbször csak egy-két
sör mellett halljuk valami hangulatos kiskocsmában. A másik pedig azoknak a tör-
ténete, akik a tanulmányozott kultúrában élnek – amit viszont leginkább fantáziát-
lanul és szárazon mesélünk el. Ahogy azt annyi kritikus elmondta már elõttem, az
antropológusnak meg kell tanulnia történetíróvá, igazi mesélõvé válnia. Meg kell
találnia annak módját, hogy egyszerre mesélje el a saját meséjét és a kultúra törté-
netét. El kell mondania mindazt, amit felfedezett, megtanult. Nyilvánvalóvá kell
tennie, hogy miért fontosak ezek a történetek. Ahogy Sally Ness írja, „ahogy az
interpretív antropológusok tábora egyre növekszik, és ahogy ezzel együtt nõ az ér-
deklõdés aziránt, hogy különbözõ emberek hogyan élik meg a saját kultúrájukat,
úgy nõ a film szerepe az antropológus-képzésben. A filmek olyan szövegek, ame-
lyek egy adott viselkedés, szokás, kulturális „elõadás” legteljesebb közvetítésére
képesek. Mindezek ellenére a film még mindig nem képes az antropológián belül
legitimálni önmagát” (1988: 135).

Edward Bruner pedig így fogalmaz: „az etnográfia, amit létrehozunk, a mi tör-
ténetünk az õ történetükrõl. Azt értelmezzük, hogy az emberek hogyan értelme-
zik önmagukat” (1986: 10). Ha igaznak tételezzük ezt az állítást, akkor azt kell
mondanunk, hogy az etnográfiai film egyfajta narratíva. Természetesen nem fik-
ció, de mindenképpen narratíva. A narratívák hagyományos szerkezete pedig a kö-
vetkezõ: bevezetés, tárgyalás, befejezés, közben valami konfliktus és annak felol-
dása. Az etnográfiai filmkészítõnek valami újfajta narratívával kell elõállni, az élet
ugyanis ritkán képes önmagától ilyen szép, letisztult sémákban mûködni. Meg az-
tán, ha hagyományos narratívában gondolkodunk, akkor a nézõben felmerülhet a
gyanú, hogy nem a valóságot, hanem valami gondosan megírt és megrendezett
képzeletvilágot lát – ami ugye nem célunk. Épp ezért, a filmkészítõ etnográfusnak
biztosítania kell a nézõt arról, hogy mindaz, amit lát, és ahogyan azt látja, tudatos
választás eredménye, nem pedig valamiféle filmes, illetve technikai ismeret hiá-
nya. Az etnográfiai filmnek tehát a következõ jellemzõkkel kell bírnia: antropoló-
gusok munkája kell legyen, hosszútavú, elmélyült terepmunka eredményeként
kell megszületnie, a terepmunkának pedig azokra a jel-eseményekre kell koncent-
rálnia, amelyekben a kultúra látható és lefilmezhetõ. A film maga szükségszerûen
egy reflexív narratíva, amelyben az antropológus elmeséli mind a saját, mind a ta-
nulmányozott közösség történetét. Idáig jutottunk el, de még mindig hiányzik a
módszertani és a teoretikus vonal a filmünkbõl. Hova forduljunk? Az elérni kívánt
cél eklektikussága és kísérleti mivolta azt indokolja, hogy az avantgárd, a kísérleti
és a mûvészfilmek világa az, ahol segítséget kaphatunk.

Úgy tûnhet, hogy egymásnak ellentmondó célokat fogalmazok meg, egyszerre
javaslok egy merev, és ugyanakkor nyitott típusú etnográfiai film-definíciót. Ter-
mészetesen nem ez jár a fejemben. Vallom, hogy az etnográfia „mûveléséhez” meg
kell felelnünk bizonyos szigorú elõírásoknak – mint például az elméletileg meg-
alapozott álláspont, a tanulmányozott kultúra nyelvének ismerete, hosszú távú, in-
tenzív résztvevõ megfigyelés. Azok a filmek, amelyeket nem olyan emberek készí-
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tenek, akiknek a munkája és képzettsége megfelel ezeknek a kritériumoknak, nem
etnográfiai filmek. Miután a kutatás a fenti elvek betartásával elkészült, lehetünk
innovatívak, és megpróbálhatjuk kreatív módon átadni tapasztalatainkat. Az et-
nográfiai terepmunka folyamata és módszerei nem vitatottak, elég nehéz elképzel-
ni olyan, professzionálisan képzett antropológust, aki kétségbe vonná a fenti elve-
ket. Amiben én újítást és kísérletezést javaslok, amiben a nyitottságot tartom köve-
tendõ elvnek, az maga a reprezentáció, a közvetítés módja.

Fentebb azt mondtam, hogy – amennyiben nem oktatási segédeszközkent, illet-
ve populáris dokumentumfilmként akarunk tekinteni az etnográfiai filmre – az
antropológusoknak át kell venniük a filmkészítés feladatát a profi filmesektõl. Meg
kell tanulniuk mindazokat a technikai fogásokat, amelyek szükségesek a filmezés-
hez – ami a digitális technika megjelenésével talán már nem is olyan bonyolult fel-
adat. Meg kell teremteniük annak lehetõségét, hogy az elkészült filmek eljussanak a
szakmai közönséghez, hogy a filmek részeivé váljanak az antropológiai diskurzus-
nak. Az elsõdleges cél az kell legyen, hogy „jó antropológiát” mûveljenek, nem pe-
dig az, hogy „jó filmeket” csináljanak – nem is érthetetlen álláspont, ha figyelembe
vesszük azt, hogy igen kevés antropológus akar jó könyvet írni, annál több akar vi-
szont jó etnográfiát készíteni. Szeretném hangsúlyozni, hogy amikor „jó antropo-
lógiáról” beszélek, akkor nem azt mondom, hogy a filmkészítõ antropológusoknak
a poros és konzervatív elveket követve kell dolgozniuk, hanem éppen ennek ellen-
kezõjét: úgy gondolom, hogy a film egyik feladata az antropológiában éppen az új
elméletek megalapozása, az alternatív megoldások kidolgozása lehet.

Az antropológia tudományának és a technikai lehetõségek megjelenésének
kezdetétõl voltak antropológusok, akik képeket készítettek az általuk tanulmányo-
zott kultúráról. Félix-Louis Regnault századfordulós képeitõl kezdve egészen
Kwame Braun közelmúltbeli vívódásáig – miszerint mit is jelent az, ha lefilme-
zünk egy gyereket, amint elhalad elõttünk az utcán –, a képek mindig velünk vol-
tak. Remélem, hogy mindig lesznek képek, amelyek elõrébb viszik az antropológi-
ai diskurzust, s amelyek „párbajra hívják” a régi elméleteket. 

Végezetül egy álmomat szeretném elmesélni, egy antropológus fantazmagóriá-
ját. Ebben az álomban valóban létezik etnográfiai film – nem, nem olyan film,
amit profi filmesek csinálnak valamilyen antropológiai témáról, hanem olyan film,
amit antropológusok készítenek, amely az antropológia egyedülálló álláspontját és
megközelítési módját közvetíti. Ez az álombeli mûfaj világosan elhatárolható a re-
alista dokumentumfilmektõl, éppúgy, mint a populáris zsurnalizmustól. A
mozitörténet teljes tárházából meríti ötleteit – a játékfilmbõl, a dokumentumfilm-
bõl, a rajzfilmbõl és mindenfajta kísérleti mûfajból. Többféle stílus létezik ezen az
álombeli etnográfiai filmen belül, éppúgy, ahogy többféle teoretikus álláspont is-
meretes a tudományban. Vannak filmek, amelyek a nagyközönségnek készülnek,
és vannak olyanok, amelyek csak egy szûk szakmai közönség érdeklõdésére tarta-
nak, tarthatnak számot. Az álomban az egyetemek rendszeresen hirdetnek elméle-
ti, történeti, gyakorlati és kritikai kurzusokat az antropológiai megközelítés írott,
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verbális és vizuális formáiról, lehetõséget teremtve ezáltal mind az oktatóknak,
mind a hallgatóknak arra, hogy válasszanak: melyik a számukra legmegfelelõbb
formája az etnográfiának. Több fórum létezik, ahol rendszeresen bemutatják az
elkészült alkotásokat, ahol teret adnak a vitára és értekezésekre. A videókazetták,
CD-ROM-ok és DVD-k éppenúgy részei a könyvtárnak, mint a könyvek, s az
internet is elfoglalja az õt megilletõ helyet az antropológiai források közt. 
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Tánczos Vilmos

AZ ELHAGYOTT SZOLGA LÁZADÁSA,
AVAGY GONDOLATOK A NÉPRAJZI DOKUMENTUMFILMRÕL

A néprajzi dokumentumfilm-készítéssel jó tizenkét esztendõvel ezelõtt,
1991–1992-ben kerültem elõször kapcsolatba, amikor Csík, Kászon és Gyimes táj-
egységeken szakértõi szerepet vállaltam az Erdély leírása címû monumentális
vállalkozás1 helyszíni felvételeinek forgatásában. A mûfajjal való kapcsolatom ké-
sõbb sem szakadt meg, sõt az erdélyi témákkal hangsúlyosan foglalkozó Dunatáj
Alapítványnak köszönhetõen az utóbbi években egyre szorosabbá vált – hol szak-
értõ, hol elõkészítõ-szervezõ, hol „riporter-beszélgetõtárs”, hol meg egyenesen
néprajzkutató-szereplõ voltam egyik-másik dokumentumfilmben, ahogyan épp a
téma és a helyzet megkívánta –, úgyhogy ma már-már szinte a mûhely belsõ em-
berének tartom magam, sõt a közösen készített munkákat egytõl-egyig a sajátjaimak
is tekintem.2

A filmezés és filmkészítés egy néprajzkutató számára kétségkívül rendkívül
gondolatébresztõ, töprengésre késztetõ tevékenység. Érdekesek, értelmezést
igénylõek a forgatás körül kialakuló helyzetek, a kamera jelenléte folytán felbukka-
nó mentális problémák, a kamera elõtt és a kamera látóterén kívül eljátszott kü-
lönféle szerepek és így tovább.3

Ezúttal azonban nem a néprajzi dokumentumfilmet készítõ etnológusok bi-
zonytalan identitásáról akarok szólni (noha talán ez a téma sem egészen érdekte-
len), hanem a néprajzi dokumentumfilm és a néprajztudomány tisztázatlan viszo-
nyáról. Mert ma már arra a kérdésre sem válaszolhatunk egyértelmûen igennel,
hogy van, illetve kell lennie valamiféle kapcsolatnak az úgynevezett. „néprajztudo-
mány” és az „etnofilm” között. Elképzelhetõ, hogy a tudomány és a film teljesen
külön utakon járnak.

Talán éppen ezért érdekelt és érdekel ma is, hogy mit szólnak a néprajzos kol-
légák azokhoz a filmekhez, amelyeknek elkészítésében magam is részt vettem.
Egyszóval: mennyi ezeknek a terepfelvételeknek, azaz a „nyersanyagnak”, illetve
maguknak a megszerkesztett filmeknek a tudományos hitelük? Nos, erre a kér-
désre még nem kaptam határozott választ a „szakmától”. A tévébeli vetítések után
érkezõ gratulációkból ugyan rendszerint azt szûröm ki, hogy a filmek általában a
kollégáknak is „tetszenek”, de ebbõl még azt a következtetést sem lehet levonni,
hogy a néprajztudomány egyáltalán „jegyzi” valahol ezeket a munkákat. Azt már
megtapasztaltam, hogy a felvételek hitelességére kényes, elméleti ismeretekkel jól
felvértezett néprajz szakos hallgatóimnak például szemináriumokon kockázatos
„egy az egyben” levetíteni a terepmunka nyers felvételeit (egy ötven perces film
„alapanyagául” rendszerint 30–40 óra terepfelvétel szolgál), mert a kamera körüli
egyik-másik szituációtól, például a szereplõk ide-oda irányítgatásától, õk bizony



felkacagnak, mert ezt a tanteremben nekik nem így tanítottuk. Az ilyenszerû „ké-
nyes” helyzeteket magam egyáltalán nem szoktam eltitkolni a hallgatóim elõtt, sõt
egyenesen felhívom rájuk a figyelmet, megbeszélve velük egy-egy rám, a szakértõ-
riporter-szerkesztõre nézve kínos helyzet kiváltó okait és tanulságait. Úgy gondo-
lom ugyanis, hogy valamelyes tudományos hitele még azoknak a felvételeknek is
lehet, amelyek a „Figyelem! Felvétel indul! Tessék!” vezényszóval kezdõdnek,
vagy amelyek – horribile dictu – a megrendezettség, a szerkesztõi koncepció, vagy
a majdani „végtermékre” való egyéb elõrekacsintások nyilvánvaló jegyeit mutatják.
Azt hiszem, hogy mivel mást amúgy sem nagyon tehetünk, tisztességesebb elis-
merni a kamera jelenlétét a terepen, és a forgatás eseményét az összes szereplõjé-
vel és a megrendezettség szándékával együtt fogadni el hitelesnek, mintsem egy
eleve megvalósíthatatlan „természetességre” törekedve, úgy tenni, mintha valóban
csakis a „külsõ idegenek” nélküli néprajzi jelenség került volna az objektív, illetve
a nézõk elé. Az ilyen eszményi, tiszta helyzetek voltaképpen megvalósíthatatlanok,
magam legalábbis csak igen ritkán és véletlenszerûen találkoztam velük, és akkor is
mindig komoly etikai problémák merültek fel velük kapcsolatban, amelyek fõkép-
pen abból származtak, hogy a szereplõk nem tudtak a jelenlévõ kameráról. Emlék-
szem például, hogy egy álmos nyári délutánon a nyitott ajtón át észrevétlenül „be-
forgattunk” egy kászoni cigánycsalád szobájába, de az ágyon alvó családfõ egy idõ
után felébredt, észrevett bennünket, és teljesen jogos felháborodásában nemcsak,
hogy elkergette a stábot az ajtó elõl, hanem még lóra is kapott kezében egy méte-
res vasrúddal, úgyhogy alig tudtunk elõle drága felszerelésünkkel az autóba beme-
nekülni. (Ez a teljesen hiteles jelenet sajnos csak „hangban van meg” a hangmér-
nök jóvoltából, aki lehet, hogy kevesebb kulturális antropológiát tanult a fõisko-
lán, de nagy tereptapasztalattal és nagy hidegvérrel rendelkezvén, egy percre sem
esett ki az élõ, sõt egyenesen forró helyzetbõl, és késõbb fel is rótta a többieknek a
pillanatnyi „szakmai” megingást.) Szóval, ha bevalljuk, hogy igen, így és így, ezért
és ezért vagyunk jelen a terepen, azt hiszem, tudományosan is használható adatbá-
zishoz jutunk. Magam legalábbis ilyen értékként tartom számon a filmek elké-
szülte után megmaradt sok-sok órányi felvételt, amit ennek megfelelõen mindig
igyekszem szakszerûen leírni és adatolni. 

I.
A néprajztudomány pozitivista korszakában úgy tartották, hogy a néprajzi fil-

mezés célja a tudományos leírások szemléltetése. Az új technikai lehetõséget, a
mozgó képet mint archiválható néprajzi adatot, mint kétségbevonhatatlanul hite-
les néprajzi dokumentumot fogták fel, hasonlóan a néprajzi fényképezéshez. A
dokumentum értékû mozgó kép ugyanis mint megismerési forma tökéletesen el-
helyezhetõ volt a pozitivista tudományos paradigmában: egy empíriára alapozó tu-
dományszemléletnek nagy szüksége van a képekre, hiszen ezek a képek (álló- és
mozgóképek egyaránt) voltaképpen hitelesítik a szöveges leírásokat. Azt ugyanis
olykor még szemére lehet vetni egy-egy néprajzkutatónak, hogy hamis, rossz vagy
hiányos leírást készített egy néprajzi jelenségrõl, de a képek hitelessége megkérdõ-
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jelezhetetlen. A kamera által rögzített kép maga a valóság, amit a pozitivista tudo-
mány megragadni, rendszerezni és archiválni igyekszik.

Eszerint tehát a néprajzi film nem egyéb, mint egy leírt és a népi kultúra rend-
szerében elhelyezett néprajzi jelenség szemléltetése. Maga a megismerést megva-
lósító teória és a módszer ellenben már másoké, nevezetesen a már hagyománnyal
és a tudományos világban kivívott ranggal rendelkezõ pozitivista néprajztudomá-
nyé. A kép tehát ekkor még csak hûséges szolga a tudomány világában, másodhe-
gedûs egy olyan csárdában, ahol a rangidõsek húzzák a nótát. Azt viszont minden-
ki elismeri, hogy egy ilyen szolga rendkívül hasznos ebben a megismerõ tevékeny-
ségben. 

Némiképp elgondolkodtató, de a kelet-európai megkésett modernizációs fo-
lyamatokkal és a tudományfejlõdés belsõ sajátosságaival voltaképpen megmagya-
rázható, hogy az adatgyûjtésre alapozó pozitivista tudományszemlélet a magyar
néprajztudományban egyáltalán megérte a filmezés korszakát. Nevezhetjük ezt
anakronizmusnak is, de valóságos tény, hogy a filmes képi rögzítés és a tudomá-
nyos elmélet közötti kapcsolat nálunk még gyakorlati szempontból is lehetséges
volt, azaz egy hiteles, jól kidolgozott XIX. századi tudománymódszertan alapján
még a XX. század utolsó harmadában is lehetett törekedni a hagyományos népi vi-
lág néprajzi adatainak rögzítésére. A még élõ pozitivista tudományeszmény és a
filmezési gyakorlat kapcsolata a hagyományos magyar népi kultúra archiválása
szempontjából szerencsés egymásratalálás volt. Európa nyugatibb – e tekintetben
kevésbé szerencsés – felétõl eltérõen, mi jól-rosszul, de meg tudtuk tölteni külön-
féle szalagtekercsekkel a hagyományos népi kultúránkat megörökíteni hivatott ar-
chívumokat. A XX. század negyvenes, ötvenes, hatvanas éveiben sokan szorgos-
kodtak még azért Magyarországon, hogy a végnapjait élõ hagyományos népi kul-
túra egy-egy jelenségét lefilmezzék és az utókor számára archiválják.

A trianoni határokon kívüli magyar népi kultúra vonatkozásában sajnos ez a
munka számos nehézségbe ütközött, és 1990 elõtt voltaképpen nem is bontakoz-
hatott ki. A rendszerváltás után gyökeresen megváltoztak a körülmények – a sza-
bad mozgás lehetõségére, a kiépülõ intézményi hálózatra (tudományos egyesüle-
tek, egyetemi tanszékek, televíziós és filmkészítõ mûhelyek stb.), a megváltozott
technikai feltételekre (pl. digitális technika, olcsóbb rögzítés, archiválás stb.) gon-
dolok itt –, de a hagyományos világ alkonya ekkora már a legarchaikusabb határon
túli közösségeket is elérte. 

Orbán Balázs nagy mûvének szellemisége a XIX. század hatvanas éveiben két-
ségkívül romantikus volt, de a benne jelentkezõ monografikus törekvés a poziti-
vista tudományeszmény egyik legelsõ megnyilvánulásának tekinthetõ. A fentebb
már említett Erdély leírása (Descriptio Transilvaniae) nevû monografikus vállalkozás,
ami már címében is A Székelyföld leírását idézi, a posztmodern korban született
már, de minden bizonnyal a pozitivista szemlélet egyik utolsó jelentkezése a ma-
gyar néprajzi filmezés történetében. Az 1990-es évek elején forgatott nyersanyag
azért nagy eredmény, mert akkor még sok hagyományos néprajzi értéket lehetett
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rögzíteni Erdélyben, és akkortájt a Duna TV iránti nagy lelkesedés is segítette a
„hagyományok” után érdeklõdõ anyaországi filmeseket. Ma már bizonyára lehe-
tetlenség lenne filmre venni például egy felcsíki betlehemes játékot, egy
csíkmadarasi Szent János napi angyalozást, egy kászoni aprószentekezést, egy
kénosi regölést vagy számos régi népi mesterséget. A Dunatáj Alapítvány által ké-
szített filmek nyersanyagai hasonló okok miatt is rendkívül értékesek. Például a
Gyöngyökkel gyökereztél film forgatása közben 1998-ban a mûhely munkatársaival
közel negyven órányi vallásos költészeti anyagot rögzítettünk a moldvai csángók
falvaiban, majd pedig ezt követõen az alcsíki és kászoni cigány folklór alkotásai, az
Olga filmje „nyersanyaga” került kazettákra. Voltaképpen a pozitivista tudomány-
eszmény jegyében fogant annak a néprajzi didaktikai sorozatnak a terve is, amely a
magyar népi kultúra egy-egy jelenségét egy-egy 20 perces, oktatási célokra szánt
kisfilm keretében szándékozott bemutatni, de a sorozat az ígéretes kezdetek után
valami ok miatt sajnos elakadt.4

II.
A néprajztudomány és a néprajzi-antropológiai terepen járó filmesek fent vá-

zolt szép, ám alárendeltségen alapuló együttélése a pozitivista korszak után meg-
szakadt, a filmesek és a néprajzosok útjai lassan szétváltak. Azt hiszem, voltaképpe-
ni néprajzi dokumentumfilmrõl csak az elõbb vázolt összefüggésben beszélhetünk, et-
tõl kezdve az úgynevezett „etnofilm” körüli problémák megsokasodtak, a mûfaj
mind tárgyát, mind módszereit tekintve körülhatárolhatatlanná vált, ami ma a
megnevezése körüli terminológiai bizonytalanságban (néprajzi film, etnofilm,
szociofilm, dokumentumfilm stb.) is megmutatkozik. Nézzük, hogy mi is történt vol-
taképpen. 

1. Az általánossá lett kultúraváltás (akkulturáció) következtében elõbb Magyar-
országon, majd lassan a határokon túli magyarság körében is megszûnt a hagyomá-
nyos népi világ. A filmeseknek a rögzítésre érdemes jelenségeknek még csak egy ré-
szét sikerült megörökíteniük, de a régi népi kultúra bizonyos jelenségei örökre el-
tûntek vagy erõsen átalakultak. (Mifelénk csak ritkán fordult elõ az, hogy a bizo-
nyos néprajzi jelenségekrõl, például az ünnepi népszokásokról, már olyan mennyi-
ségû felvétel gyûlt össze, hogy a „telítettség érzet” miatt az újabb feldolgozások fö-
löslegesekké váltak. Ilyesmi Nyugat-Európában gyakrabban megtörtént, például a
svédországi lappokról jegyezte meg csendes iróniával egy kint élõ barátom, hogy
számuk jóval kisebb, mint az õket vizsgáló néprajzosoké.) A társadalmi változások
miatt a „néprajzi terep” fogalma tehát átminõsült: a terep egy idõ után már nem
néprajzi zárványokat kezdett jelenteni, hanem a társadalmi életnek azokat a terüle-
teit, melyek a hivatalos hatalmi szférán kívül léteznek, és amelyek valamiféle saját,
„népi” szabályozottság jegyeit is mutatják. Így vált például tudományos kutatási té-



mává, következésképpen néprajzi-antropológiai dokumentumfilmek tárgyává a vá-
rosok „lenti”, és – sajnos jóval ritkábban – a városok „fenti” világa.  

2.  A hagyományos világ pusztulásával egyidejûleg gyökeres változások történ-
tek magán a néprajztudományon belül is, ami ugyancsak szerepet játszott abban,
hogy a néprajzi filmezés szerepe mára átértékelõdött. Miközben egymás után je-
lentkeztek az új irányzatok az etnológiában, változtak a módszerek, és egymást kö-
vették a tudományos paradigmák – itt például a pszichologizáló szimbolista irány-
zatokra, a társadalomközpontúságot hirdetõ funkcionalizmusra, a belsõ összefüg-
géseket feltárni igyekvõ strukturalizmusra stb. gondolok –, végül eljutottunk oda,
hogy a társadalomtudományi irányzatok már a tudományos diskurzus öntörvé-
nyûségét hirdetik, kijelentvén, hogy végsõ soron a tudomány maga teremti meg
önnön tárgyát a tudományos beszédben, vagyis hogy ennek a tárgynak nincs is a
szemlélõtõl független léte. Clifford Geertz neves etnológus – nem kevés ismeret-
elméleti agnoszticizmussal – már régen feladta a tudomány objektivitásának elvét,
és a múzsák kegyelmébe ajánlotta, azaz a mûvészi megismerés területére utalta a
néprajztudmányt.

Ilyen körülmények között a pozitivista szemlélet által korábban egyetlen bizo-
nyosságnak tekintett, pozitivista módon felfogott „néprajzi adat” értéke a tudomá-
nyon belül is megkérdõjelezõdött. Attól kezdve, hogy a nagy Egész tudományos
összeállíthatóságába vetett hit megbicsaklott, nyilvánvalóvá lett, hogy az azt
„szemléltetõ” képek szerepét, értelmét is újra kell értékelni. Az önmagával megha-
sonlott gazda (a néprajztudomány) nem tudta már kellõ hittel és eréllyel munkába
állítani az amúgy még mindig hûséges szolgát (a néprajzi filmezést), aki rájött las-
san, hogy õt voltaképpen cserbenhagyták, és így maga is elbizonytalanodott.

Sõt, hogy teljes legyen a korábbi hûséges segítõtárs méltatlan elárulása, az új uta-
kon járó tudomány a legkülönbözõbb érvekkel kezdte támadni és vádolni a népraj-
zi filmezés addigi gyakorlatát. Például: a rögzített kép a valóságnak csak egyik szeg-
mense, a jelentésösszefüggésbõl kiszakított rész voltaképpen torzítás, nem tartja
tiszteletben a kultúra eredendõen integrált jellegét; a filmezési elõfeltevések, a tere-
pen (mikor nyomjuk meg a piros gombot?) és a vágás során elkövetett machináci-
ók hamisításokat eredményeznek; a néprajzi filmek készítõi már a puszta jelenlét-
ükkel is beavatkoznak a rögzíteni kívánt eseménybe, de legtöbbször tudatosan irá-
nyítják valamerre a felvételeket, tehát a „megörökítés” nem hiteles stb.

Ezeket a beavatkozásokat valóban lehetetlen elkerülni. Ha a filmesek dolgozni
akarnak, vállalniuk kell az íróasztal mellett finnyáskodó elméleti szakmabeliek kri-
tikáját is ahhoz, hogy a gyakorlatban is meg tudjanak csinálni egy-egy felvételt.
Most, ahogy saját filmes emlékeimben kutakodom, eszembe jut például, hogy
1991 karácsonyának estéjén – javaslatomra – a csíkménasági templomban az éjféli
misére gyülekezõ falu népe „spontán” éneklését akartuk filmre venni, mert úgy
hírlett, hogy a lassan gyülekezõ nép minden kántori irányítás nélkül szokott ekkor
gyönyörû helyi népénekeket – a Csordapásztorok..., a Szép violácska, kedves rózsács-
ka..., a Mostan kinyílt egy szép rózsavirág... kezdetûeket és más hasonlókat – énekelni,
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ami ugyebár megható, intim esemény ebben a kis gótikus templomban. Csakhogy
amikor a szállingózó falusiak meglátták a szentély közepén teljes felszerelésben ál-
ló, felvételre kész hangmérnököt, aki hatalmas fekete fülhallgatójával, sûrûn beká-
belezett testével és magasra emelt szõrös-bolyhos mikrofonbotjával leginkább a
megtestesült ördöghöz hasonlított, mindenkinek elakadt a lélegzete a rémülettel
elegyes csodálkozástól, és senki sem gondolt arra, hogy „spontánul” énekelni
kezdjen. Az elsõ reakció a harangozóasszonyé volt, aki amikor a kis szószékre fel-
nézve észrevette a stáb ott szorongó három igen-igen termetes további tagját, hiva-
tali kötelességérzettõl indíttatva, kétségbeesetten futott be a sekrestyébe, s a lesza-
kadni, összeomlani készülõ szószék láttán hangosan kiáltotta az épp miséhez ké-
szülõdõ plébánosnak: „Tisztelendõ úr, az Isten megfizeti, jöjjön hamar, met mü
most ehejt szépen a szószéktól megszabadulánk!” És ezek után valóban meg kel-
lett csinálni a „spontán”, karácsony éjszakai meghittséget sugárzó felvételt. De
hogy ez miként sikerült, azt borítsa a feledés jótékony homálya.

Amint látjuk, a „néprajzi terepen” és a néprajztudomány módszereiben  történt
változások lassan-lassan problematikussá tették a néprajztudomány és a néprajzi
filmezés addig viszonylag egyszerûnek mondható viszonyát, s egyszersmind el is
távolították a szolgát a gazdától.

A néprajzi film egy ideig próbálta még követni a korábban neki kiosztott szere-
pet, azaz továbbra is a hagyományos néprajzi jelenségeket igyekezett rögzíteni. En-
nek a hûségnek az oka vélhetõen nem pusztán a tehetetlenségi erõ volt, más, oly-
kor egészen „prózai” tényezõk is közrejátszhattak. Fontos „prózai” körülmény volt
például, hogy az a technológia, amellyel a filmes szakma dolgozott, sokáig megle-
hetõsen drága volt, és emiatt nem lehetett vele, a tudományos divatokkal lépést
tartva, hazardírozni. Például az a régi néprajzi szemlélet, amely csak az ünnepi
néprajzi jelenségeket és csak az esztétikai szempontból is relevánsat tekintette né-
pinek és megörökítésre érdemesnek, megfelelt a filmeseknek. A forgatás kezdetét
jelzõ mágikus vezényszó („Vigyázz! Felvétel indul!”) maga is ünnepi esemény volt,
utána valóban valami kivételesen fontosnak, esztétikailag is relevánsnak kellett tör-
ténnie, a hétköznapok történéseire nem lehetett elpazarolni a drága nyersanyagot.
A filmesek nehezen barátkoztak tehát a hétköznapok kultúráját vizsgáló modern
antropológiai irányzatokkal, nekik inkább megfelelt az, hogy csak az ünnepi ese-
ményeket, a kultúrának csak egy-egy részletét filmezzék és vigyék a nyilvánosság
elé, úgy ahogyan ezt korábban, a „klasszikus” korszakban maga a néprajztudo-
mány is tette.

A népi kultúráról korábban megalkotott kép (ennek kialakításában a nagytekin-
télyû pozitivista eszmevilágnak döntõ szerepe volt) már meghatározta az
elvárásrendszert, és erre apellálva viszonylag könnyû volt eladni a magas önköltsé-
gi áron elõállított terméket, míg a közízléssel szembehelyezkedni sok tekintetben
(például gazdasági, ideológiai stb. szempontokból) veszélyes volt. Mivel a XX. szá-
zad közepére szemmel láthatóvá lett, hogy a hagyományos kultúra összeomlóban
van, az értelmiség felelõsségérzete egyre erõteljesebben igényelte a még menthetõ
megmentését, így azt is, hogy a régi értelemben felfogott népi kultúra jelenségei-
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nek modern képi eszközökkel való archiválása, dokumentálása is megtörténjen.
Mindezek eredményeképpen egy idõben úgy tetszett, hogy a filmesek, tehát

épp azok, akik a technika szintjén „haladtak a korral”, és valóban korszerûek vol-
tak, mintha nem is akarnák tudomásul venni a néprajztudományon belüli szemlé-
letváltást, továbbra is ragaszkodtak a kitaposott ösvényekhez.

Csakhogy ez az állapot nem tarthatott soká. A saját rögös útjait járó etnológiától
eltávolodva az etnofilm is a profitszerzésre törekvõ modern világ egyik árucikkévé
lett, és meg kellett találnia nemcsak a kifejezés hiteles – tudományos vagy mûvészi
– módozatait, hanem az ehhez szükséges anyagi forrásokat is. Az elhagyott szolga
idõvel új, saját utakra kényszerült, és közben nagykorúsodott. Tudomásul vette a
kegyetlen világ törvényszerûségeit, és végképp hátat fordítva egykori gazdájának,
elment pénzt keresni.

III.
Az úgynevezett „néprajzi terepen” ma kamerával dolgozni kétféle magatartással

és céllal lehet:
Vannak, akik ma is megengedhetik maguknak azt a fényûzést, hogy még min-

dig csak kifejezetten tudományos céllal használják a kamerát, és archívumok számá-
ra, illetve a tudományos megismerés céljaira gyûjtsenek dokumentumfelvételeket.
Egy Afrika-kutató antropológus kolléga például nemrég azt mondta nekem, hogy
ha valóban hiteleset akar megállapítani az általa vizsgált közösség életérõl, akkor a
sátor elõtt felállított kamerának a nap mind a 24 órájában folyamatosan mûködnie
kell. Egy ilyen tudományos magatartás akár a korábbi pozitivista szemléltetés foly-
tatásának is felfogható, a tudománymódszertani különbségek azonban igen lénye-
gesek: a modern antropológiai kutatások nem az önmagáért való szemléltetésre,
sem pedig néprajzi ritkaságok vagy esetleg esztétikai minõségeket hordozó esemé-
nyek bemutatására, hanem mindenekelõtt a megértésre törekednek; nem az
egészbõl kiragadott jelenséget, hanem minden prekoncepciót elvetve, a jelenségek
teljes összefüggésrendszerét vizsgálják az utólagos értelmezés szándékával; mivel a
kamera által rögzített képek célja kizárólag az értelemzés elõsegítése, így a felvéte-
lek eleve nem a tágabb nyilvánosság számára készülnek stb.

Az egyetemek padjaiban mi, az ábrándos tanárok egy ilyenszerû tudományos
magatartást eszményítünk a hasonlóképpen ábrándos diákjaink elõtt, akiknek
azonban, ha egyáltalán kameraközelbe kerülnek késõbb, egészen másmilyen reali-
tással kell szembesülniük.  

Alapvetõen más jellegûek ugyanis azok a néprajzi terepen készült felvételek,
amelyek egy nagyközönségnek szánt etnofilm érdekében készülnek. Ilyen esetekben ál-
talában egy elõzetesen ismert külsõ cél határozza meg mind a terepfelvételeket,
mind a stúdióbeli utómunkákat. Aki ilyen vállalkozásba fog, annak nemcsak a té-
mát kell elõzetesen körülhatárolnia, hanem viszonylag határozott elképzelése kell,
hogy legyen a filmkészítés közben használandó módszerekrõl, a „megfogalmazás-
ra” kerülõ üzenetrõl (utóbbi lehet akár mûvészi vagy tudományos jellegû is), és
nem utolsó sorban az elkészítendõ termék majdani befogadó közegérõl, hogy csak
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a legfontosabbakat említsük. A kizárólag tudományos céllal forgató szakemberek,
amennyiben megtalálták a munkájuk anyagi hátterét biztosító mecénást (ez rend-
szerint nem könnyû), nyugodtabban dolgozhatnak, a „fogyasztásra termelõk” el-
lenben sokszorosan kiszolgáltatott helyzetben vannak: meg kell felelniük mind a
támogató, mind a majdani forgalmazó, mind pedig a majdani befogadó elvárásai-
nak. A rendkívül kemény piaci törvények, amelyeknek szorításában dolgoznak, ma
már nem teszik lehetõvé, hogy a néprajzi dokumentumfilmek készítõi a tudomá-
nyosság irányába is gesztusokat tegyenek, vagy hogy a tudományosság aktuális el-
várásai iránt érdeklõdjenek. A tudományos világtól, amely a maga munkájának
megszervezésével van elfoglalva, legfeljebb barátságos gesztusokat vagy kritikát
kaphatnak, de gyakoribb az, hogy mindenféle visszajelzés, értékelés elmarad.

Az pedig ne tévesszen meg senkit, hogy a fogyasztásra termelõ etnofilmesek is
gyakran hivatkoznak a feldolgozás „tudományosságára”. Elõfordul ugyanis, hogy
egy filmet mindenekelõtt azért állítanak be történelmileg, néprajzilag stb. hiteles-
nek, mert az ilyen munka, amennyiben valóban elhiszik róla, hogy „tudományos”,
a fogyasztói piacon is jobban eladható. Az áltudományos magatartás álságos, hamis
voltát rendszerint csak a téma jó ismerõi – szakemberek vagy maguk a kultúra hasz-
nálói, a filmezés alanyai – veszik észre, ami üzleti szempontból nem sokat számít. 

A „tudományos” és a „fogyasztásra termelõ” filmezési magatartás nem mindig
választható el merev élességgel. Legalábbis vannak, akik azt hiszik, hogy a helyszí-
ni forgatások eredménye mindkét piacon eladható. Egyik, tévéstúdióban dolgozó
operatõr barátom például évtizedes munkája eredményeként értékes „házi népraj-
zi archívumot” állított össze a különféle erdélyi népszokásokról készített felvétele-
ibõl, amelyeket annakidején rendre tévéhíradók számára forgatott. 

A két szempont összekeverése, egybemosása azonban rendszerint bizonytalan
helyzeteket teremt a terepen, és megnehezíti a forgatást. Néprajzkutató szakértõ-
ként emiatt magam is sokszor kerültem már meghasonlott, tudathasadásos hely-
zetbe. Elõfordult például, hogy olyan néprajzi jelenséggel találkoztunk, amelyrõl
eleve tudtam, hogy semmi szerepe nem lehet az elkészítendõ filmben, ebbõl a
szempontból tehát kár tölteni vele az idõt és vesztegetni a drága szalagot. Másfelõl
tudtam azt is, hogy az illetõ jelenség néprajzi értéke jelentõs, egy intézet archívu-
mában bizonyára nagyon örvendenének egy ilyen ritka felvételnek. Ilyen esetek-
ben mindig arra törekedtem, hogy elkészüljön a felvétel, és ebben a filmes kollé-
gáim, barátaim rendszerint elõzékeny partnereim voltak. Így vettük fel egyszer
például hét vagy nyolc székely falu farsangi játékait egy úgynevezett „farsangtalál-
kozó” alkalmával, holott abban a pillanatban csak az egyik falu volt számunkra „ér-
dekes”. Egy másik alkalommal csak „hangulati aláfestés” céljából akartunk eléne-
keltetni néhány szép helyi népdalt egy kászonfeltízi „nótafa” asszonnyal, amikor
észrevettem, hogy a hosszú éjszakai budapesti út fáradalmaitól elgyötörten, a ren-
dületlenül forgó kamera mögött csendesen szundikál az operatõr és mellette még
mélyebben a gyártásvezetõ. Az idõnként el-elhallgató majd ismét meg-megújuló
csendes hortyogás-szuszogás eredménye végül ötvenkét kászoni népdal lett (köz-
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tük van egy altató is), amelyeknek nagyobbik részét a nénivel való huncut összeka-
csintások és néma jelbeszéd közepette vettük fel.

Az úgynevezett etnofilmek készítõit ma nem elsõsorban a néprajztudomány,
hanem sokkal inkább a nagyérdemû tömegízlés, azaz a befogadó közeg befolyásol-
ja. Például: a téma közérdeklõdésre kell, hogy számot tartson (kit érdekel egy
periferiális néprajzi jelenség?), sokak számára kell „érdekes” legyen (márpedig a
legtöbb tudományos téma nem „érdekes” az átlagember számára, és ez alól a nép-
rajzi témák sem kivételek), a feldolgozás nem lehet túl „részletezõ”, mert az unal-
mas, nehezen követhetõ, a film eszmeiségének, sõt stílusának is meg kell felelnie a
már bejáratott sztereotípiáknak stb.

Ilyen körülmények között nehéz tisztességesnek, valóban hitelesnek és önma-
gunkkal szemben is igényesnek lenni. A „szakmabeliek” között egyre-másra akad-
nak olyanok, akik nem is ismerik ezeket a fogalmakat. Olyanok, akik kitûnõen
megtanulták a leckéjüket, ismerik a piac játékszabályait, a divatot, az éppen aktuá-
lis ideológiai jelszavakat, technikailag jól felszereltek, és így bármikor le tudják
gyártani azt az árut, ami itt és most éppen eladható.

A televízióban bemutatott erdélyi témájú filmek jelentõs része például az
etnobiznisz és a giccs találkozási pontján született. A technikai kivitelezés tökéletes,
hang és kép egyaránt amerikai csúcstechnikával készül, így a giccs a maga teljes
szépségében élvezhetõ. Megható és mélyértelmû, ahogyan egy elhagyott erdélyi
falucskában perceken át sárban cuppog egy öregasszony, halljuk, ahogyan csöpög a
víz a kalotaszegi korhadozó fejfákon, fúj-fúj szépen és sejtelmesen a mezõségi szél,
szétpukkan a gyöngyözõ szénsav a hargitai borvízforrás csillogó tükrén...

A piaci világ mostoha körülményei között a néprajztudomány és az úgyneve-
zett „néprajzi film” útjai tehát elváltak. A „néprajzi film” – ha van még ilyen egyál-
talán – az archívumok unalmas, megbízható csendje helyett az elektronikus média
mágikus, varázslatos, sokakhoz szóló (vagy ha úgy tetszik: tömegeket is kiszolgáló)
világát választotta. A magára hagyott szolga egy idõ után felnõtt, önállósodott, ere-
je és hatalma tudatára ébredve, megnövekedett ambíciókkal saját életlehetõségeket
harcolt ki magának. Azt is mondhatnánk, hogy szabaddá vált, ha volna szabadság
egy olyan világban, ahol mindenki kiszolgáltatott. 
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Jegyzetek:

1 Az Erdély leírása (Descriptio Transilvaniae) címû sorozat kezdeményezõje Kézdi-Kovács Zsolt filmrendezõ
volt. Tudomásom szerint a terepfelvételek 1991–1993 között a jelenkori Erdély igen jelentõs részére kiterjedtek,
de a hatalmas felvett anyagból eddig csak néhány kisfilm készült el 1993-ban Udvarhelyszék tájegységeirõl a Bu-
dapest Filmstúdió Vállalat és a Magyar Televízió közremûködésével.
2 A Dunatáj Alapítvány alábbi dokumentumfilmjeirõl van szó: Gyöngyökkel gyökereztél. Moldvai archaikus né-
pi imádságok (1998), Három angyal fejem felett. Archaikus népi imádságok. I–II. (1999), „És rólam feledkezze-
tek el…”. Lükõ Gábor a csángóknál (2000), Ahogy az Isten elrendeli. Olga filmje. [Egy kászoni cigánycsaládról]
(2001), Namika [Dokumentumfilm Kós Károlyné Balázs Idáról] (2002), Se künn, se benn. [Vallás és etnikai
identitás viszonya Kostelekben] (2003).
3 Elõfordult, hogy a terepmunka közben fogant gondolataimat egy-egy néprajzi esszében magam is megfogal-
maztam, „szemléltetésként” felidézve a forgatás élményeit is. (Nagyhét Csíkszentdomokoson. In: Keletnek meg-
nyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kolozsvár, KOM-Press Korunk Baráti Társaság, 1996. 56–64.; Kultúrák találkozá-
sa. Bonyodalmak egy gyimesi halottkísérõ körül. Uo., 74–96.)
4 Egy ilyen didaktikai kisfilm elkészítésében, amely a búcsújárás hagyományos cselekvéssorát volt hivatott bemu-
tatni, szakértõként magam is résztvettem. (A csíksomlyói búcsú. Író-rendezõ-operatõr: Mester József. Készítette
a Krónika Alkotóközösség és Filmalapítvány. Budapest, 1994.)
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A 2002-ben megrendezett I. Dialektus Filmesztivál fõdíját a Csendország címû filmed
nyerte el. Hogyan kerültél kapcsolatba Nyika Alfréddal és családjával?

Már azelõtt is járogattam Gyimesbe mielõtt elkezdtem volna filmezéssel foglal-
kozni. Annak idején a gyimesi zene- és tánckultúra keltette fel érdeklõdésemet,
de közben egy rakás más dolog is megragadott, és ennek hatására vissza-visszajá-
rok oda. Nyikáékkal úgy találkoztam, hogy õk meghallották, hogy csavarog a kör-
nyéken egy kolozsvári, és mivel tudták, hogy a kisfiuk a kolozsvári hallássérültek
iskolájába fog járni – ugyanis Erdélyben ez az egyedüli magyar nyelvû hallássérül-
tek iskolája –, tulajdonképpen õk keresték az ismeretséget. Azt remélték, hogy
idõnként tudok majd segíteni, hiszen Gyimes messze van Kolozsvártól és õk csak
nagyon ritkán tudják meglátogatni a gyereket. Így alakult ki a kapcsolat köztem és
a család között, még jóval azelõtt, hogy az Alfréddal való filmezésre gondoltam
volna.

Mi az a „rakás más dolog” , ami a gyimesi kultúrában a zenén és a táncon kívül megfo-
gott? Esetleg a néphagyományoknak éppen az a szegmense, ami már az Ördögtérgye címû
filmedet ihlette? 

Elsõsorban a gyimesiek viselkedése és beszédmodora ragadott meg. Ezen ke-
resztül pedig elkezdett érdekelni a gyimesi hiedelemvilág. Ebbõl táplálkozott az
Ördögtérgye. 

Mikor kerültél kapcsolatba a filmezéssel?

A filmezéssel egy véletlen folytán kerültem kapcsolatba 1992-ben. Akkor hagy-
tam ott a kolozsvári elektronika szakot, négy elvégzett év után, ugyanis lehetõsé-
gem nyílt Lengyelországba utazni egy szociológusi ösztöndíjjal. Mivel a nyelvta-
nulási év pont Lodzban volt, ahol a filmmûvészeti fõiskola is, az unalom és ma-
gány hatására elkezdtem fotózni és bejárni az operatõri katedra konzultációira.

Visszatérve a Csendországhoz, milyen elõkészítéseket igényelt a film?

A filmezésre való felkészülés természetes módon zajlott. Nem volt semmilyen
stratégiája. Én továbbra is járogattam Gyimesbe a játékfilmes terveim kapcsán.
Nyikáéknál laktam, filmezgettem a családot, a videokamerát idõnként a kezükbe
adtam, fõleg Alfiéba, így hát sem személyem, sem a kamera nem volt idegen szá-

93

INTERJÚ

LAKATOS RÓBERT FILMRENDEZÕVEL



mukra. Jelbeszéd elsajátítására sem igazán volt szükség, hiszen Alfi a barátaival ki-
dolgozott a maguk számára egy sajátos jelbeszédet, melyre eléggé könnyû volt rá-
hangolódni. No, és persze Alfi rá volt kényszerülve arra, hogy megtanuljon ol-
vasni a nem hallássérült emberek gesztusaiból, ezért nagyon könnyen felfogta, és
kitalálta, hogy mikor mit akarok. Egy idõ után én sem éreztem azt, hogy egy fo-
gyatékos gyerekkel van dolgom. Az idétlen jelbeszédembõl sokkal hamarabb
megértette, hogy mit akarok, mint egyes vele egykorú, „jófülû” gyerek, akinek hi-
ába beszél az ember.

A kamera szinte végig megfigyelõ attitûddel van jelen. Mennyire volt nehéz megvalósítani
ezt a fajta jelenlétet?

Mivel az emberek hozzá voltak szokva a kamerához, egyáltalán nem volt nehéz.
Az operatõrnek, Bálint Arthurnak, nyilván nem volt könnyû feladata, de hát õ
egy nagyon jó lekövetési érzékkel rendelkezõ operatõr, és nem kellett számára
semmit sem külön megrendezni.

Beleszóltak-e a forgatásba, javasoltak-e helyszíneket?

Nem szóltak bele a forgatásba. De hát a mi kapcsolatunk olyan, hogy ha akarok
valamit, akkor mondom, ha nem tudok valamit, akkor megkérdem. Tehát fölös-
legesen nem osztogattak nekem tanácsokat.  Helyszíneket sem javasoltak, mert
tudják, hogy ismerem Gyimest. Amikor elutazom, nem azt kérdik, hogy „Mikor
jössz még nálunk?”, hanem azt, hogy „Mikor jössz haza?” - ezen többször is raj-
takaptam õket. A múltkor pedig egy kocsiban a hátsó ülésen ültem, a gyimesi
rendõr megállította a kocsit, de mikor benézett és látta, hogy ott ülök, csak kö-
szönt, megkérdezte: „Hazajöttél látogatóba?” – s azzal intett, hogy mehetünk to-
vább. Egy idõben sokan nem tudták, hogy nem elszármazott földijük vagyok.  

A Csendország helyszínei mennyire tekinthetõek Alfréd mentális térképének? 

Általában akkor készítek valamirõl vagy valakirõl filmet, ha személyes kötõdé-
sem van a témához és a szereplõhöz. A Csendországban Alfit a saját alteregómnak
tekintem. Ezt figyelembe véve a Csendország helyszínei nem képviselhetik Alfréd
mentális térképét, hanem sokkal inkább a sajátomat és az operatõrét. 

A film szereplõi kaptak-e instrukciókat, ha igen, melyek voltak ezek?

Elsõsorban megkértem õket, hogy ne nézzenek se a kamerába, se rám. Ezen kí-
vül pedig bizonyos helyzetekbe én vezettem be õket, de a szituáción belül hagy-
tam, hogy azt csinálják, ami jólesik. Például mondtam, hogy menjünk ki a patak-
ra, vagy a hegyoldalba, és vigyük a fényképezõgépet is – ettõl kezdve hagytam,
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hogy tegyék a magukét. Ha pedig nagyon nem történt semmi, akkor adtam egy-
két ötletet arra, hogy mit is lehetne csinálni.

Mennyi ideig tartott a forgatás?

Az elején forgattam két félnapot az iskolában, utána négy napot Gyimesben,
mikor Alfi megkapta a fényképezõgépet és elkezdett fényképezni, majd három
napot a nyári szünidõ végén, amikor elõhívták a képeket, és még egy napot a
visszaút és az iskolába való megérkezés kapcsán. Tehát a forgatás a nyári vakáció
idõszakát fogja át, és összesen 9 napot tartott.

Személy szerint most milyen a kapcsolatod a családdal és a kisfiúval?

Mikor Gyimesbe utazok, általában Nyikáéknál szoktam megszállni. A szüleim
régebben minden hétvégén kivették a gyereket az intézetbõl, és hazavitték hoz-
zánk. Ez most egy kicsit megváltozott, ugyanis a gyerek már kamaszodik, és más
igényei vannak. De az, hogy a szüleim idõnként hazaviszik a gyereket Gyimesbe
vakációra, az még megmaradt, ugyanis a szüleimnek vasúti szabadjegyük van, és
így megkímélik Nyikáékat a plusz kiadásoktól.

Amikor megmutattad a családnak a filmet, hogyan reagáltak például arra a számomra
rendkívül drámai részre, amikor az asztalnál ülve Alfréd jövõjét tervezgetik? 

Viccesen fogták fel az egészet. Azt hiszem tetszett nekik. Tudják, hogy a film
nem fedheti le teljesen az õ életüket és problémáikat, és azt is tudják, hogy a film-
béli valóság egy másik valóság. Ez egy nagyon egyszerû dolog. Minél kevesebbet
gondolkodik rajta az ember, annál jobban tudja. 

Az antropológusok számára talán az egyik legnagyobb kihívás az, hogy jelenlétükkel ne
avatkozzanak be a kutatott alany/alanyok pillanatnyi-, valamint utóéletébe. A Csendország
forgatásának hatására tapasztaltál-e változást Alfrédon, vagy a környezetében élõkön?

Az antropológus is és a filmes is elsõsorban ember, és a szakmája csak egy része
az egyéniségének. Emberi szinten pedig szerintem be lehet avatkozni.  Nem ér-
zem bûnösnek magam azért, mert feldobtam az ötletet Alfi szüleinek, hogy eset-
leg elvihetnék a süketnéma fényképészhez, hogy az tanítsa meg fényképezni a
gyereket. Késõbb jöttem rá, hogy ez tulajdonképpen jó filmötlet is. Szerintem a
beavatkozás kérdése nem egy általános kérdés, ezért a „helyes” magatartás általá-
nos receptjét sem lehet megírni. Minden egyes esetet külön kell tárgyalni. Persze
kényelmesebb felépíteni egy viszonyítási alapot az agyunkban, mint minden nap
újra átgondolni dolgokat. Én az utóbbit tartom a helyesebb magatartásnak.

A forgatás pedig egy jó buli volt – semmi több, és mint általában egy jó bulin,
az ember közelebb kerül azokhoz, akikkel együtt bulizik. Az ember pedig egy-
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folytában változik az õt kívülrõl érõ befolyások hatására (is), így hát valószínû,
hogy a forgatás hatására mindenki változott egy cseppet – de ha arra gondolsz,
hogy megváltódott a világ, hát nem. Azt azért még hozzátenném, hogy bár a film-
beli igazság egy másfajta igazság, mint a valós élet igazsága, de attól még mindket-
tõ lehet igaz.

Tapasztalatod szerint a gyimesi kultúrában egy siketnéma kisfiú helyzete akár a család,
akár az egyén szempontjából mennyire vezethet marginalitáshoz? 

Azt, hogy Gyimesben mennyire marginalizálja az embert a fogyatékossága, azt
nem igazán tudom, ugyanis nincs viszonyítási alapom. Abban azért mégis lehet
valami, hogy a vakok egy része zenész, a süketnémák egy része pedig fényképész
Gyimesben. 

Nem tudom, hogy például Kolozsváron vagy Budapesten mennyire
marginalizálja. Szerintem minden kisebbségben van egy bizonyos bezárkózási
hajlam. A többség részérõl, ha ténylegesen elkülönítik a kissebséget, az hibás lé-
pés. De nyilván a speciális iskolák mûködtetése nem feltétlenül kéne elkülönítést
jelentsen – és ez nem is cél. Aztán, hogy a megvalósítás szintjén mi történik, az
már más kérdés. Abból le kell szûrni a következtetéseket, és javítani kell a körül-
ményeken. Annyit tudok, hogy Alfival való találkozásom az én hozzáállásomat
megváltoztatta. Most már másképp látom a siketnémákat, nem idegenkedek a ve-
lük való kommunikációtól, és nagyon izgalmasnak tartom az õ kis zártnak tûnõ
világukat.

A „zártnak tûnõ világ” kifejezésnél azért idõzzünk el egy kicsit! Szerinted mik azok a
dolgok, amiket mi „egészségesek” nem veszünk észre a siketnémák világából?

Egyszerûen arra gondolok, hogy érzékenyebbek a vizuális információkra, mint
azok, akik hallanak. Könnyebben dekódolják a gesztusokat, mint mi. Ugyanakkor
emiatt kevésbé tudnak kommunikálni a halló emberekkel, mint egymás között.
Emiatt bizonyos mértékben õk is elzárkóznak a nem hallássérültektõl. Egy
kissebbség bizonyos mértékben mindig elzárkózik a többségtõl.

Mi annak az oka, hogy a filmben Alfrédon, a családján, valamint a kisfiú barátain kívül
másokat nem ismerünk meg?

Az lehet, hogy a filmben nem túl sok embert ismerünk meg, de annyit eláru-
lok, hogy a filmben Alfi apján és anyján kívül senki sem tartozik Alfi családjához.
A többiek szomszédok, illetve a fényképész és a családja a szomszéd faluban lakik
– de ott sincs rokonsági viszony. Az, hogy más kultúrákban élõ emberekben az az
érzés jelenik meg, hogy a filmbõl mindenki Alfi családtagja, az annyit jelent, hogy
Gyimesben másképp viszonyulnak egymáshoz az emberek, mint máshol.

A valóság filmjei

96



Tartod-e még a kapcsolatot a családdal? Mi történt a filmforgatás óta Alfréddal?

A családdal a kapcsolatot továbbra is tartom, hiszen továbbra is járok Gyimesbe,
és továbbra is náluk lakom, ugyanis most egy nagyjátékfilm forgatására készülök
Gyimesben, melynek elõtanulmánya a 35. Filmszemlén bemutatott kisjátékfil-
mem, a Gen(i)us Diabolis avagy Ördögtérgye volt. A játékfilmterv elõzménye pedig
egy háromrészes riportfilmsorozat, mely a gyimesi hiedelemvilágról szól. Alfi,
mint azt már említettem, kamaszodik – és ez épp elég elfoglaltság számára. Nem-
sokára fogunk tartani egy egyhónapos animációs mûhelyt a kolozsvári hallássé-
rültek intézetében, és remélem, hogy azon õ is részt fog venni. Ezt a mûhelyt a
baráti köröm szervezi, mely rövidesen be is fog jegyzõdni Argo Audiovizuális
Egyesület néven. A munka eredményeként létre fog jönni egy animációs film,
melyet a gyerekek készítenek. A  mûhelymunkát Szabó Zsuzsa, magyarországi
animációs filmrendezõ barátnõnk fogja vezetni. A gyerekek munkájáról pedig egy
werkfilmet szándékszunk készíteni.

Beszélnél kicsit bõvebben is a nagyjátékfilmedet megelõzõ háromrészes riportfilmsorozatról? 

Ezek a filmek két évvel ezelõtt készültek. Az interjúalanyokkal különbözõ hie-
delemtörténeteket meséltettem el. Az egyik film témája a szerelemmel és a nemi
élettel kapcsolatos hiedelmek, a másiké az állattartással kapcsolatos hiedelmek, a
harmadik, pedig a vallások képviselõivel kapcsolatos hiedelmek. A történetek
nagy részét ismertem már Salamon Anikó és Albert Ernõ gyûjtéseibõl, de elõke-
rültek számomra új történetek is. De nem is a történetek tartalma volt a legérde-
kesebb számomra, hanem az, hogy ezeket a történeteket hogyan adják elõ, és
mennyire hiszik õket, vagyis a mágikus gondolkodásmód milyen mértékben és
milyen formában maradt meg Gyimesben. Ez a játékfilmem stílusának szem-
pontjából volt fontos számomra.

Úgy gondolom, egy ilyen beszélgetés, interjú egészen speciális körülményeket, elõkészülete-
ket igényel. Hogyan választottad ki az interjúalanyokat? Miként zajlott a felvétel? Létezik
valamilyen recept erre vonatkozóan?   

Az interjúalanyok az ismerõseim ismerõsei. Az emberek bizalmát kellett meg-
nyerni. A fõ, hogy hiteles embernek tûnjünk a szemükben, és erre nem hiszem,
hogy van recept. De azt hiszem, hogy a kultúrájukban való tájékozottság fontos.
Már ismertem a történetek javarészét, úgyhogy elbeszélgettem velük, és nem állí-
tottam sem olyasmit, hogy hiszem õket, de olyat sem, hogy nem. Arra voltam kí-
váncsi, hogy mi az, amit õk tudnak, és én még nem. 
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Tapasztalatod szerint milyen mértékben maradt meg a mágikus gondolkodásmód
Gyimesben? A kulturális emlékezet részeként fellelhetõ a gyimesi emberek hétköznapjaiban
is, például babonák stb.? Mondanál példákat? Van kedvenc történeted?

Az idõsebb generációnál szerintem teljes mértékben megmaradt. A fiatalok pe-
dig nem tudják, hogy milyen mértékben higgyék azt, amirõl tudnak. De nagyon
jól tudják, hogy a kívülállók gondolkodásmódja más, és ezért nem túl könnyen
fedik fel saját világképüket.

Számomra az az érdekes, hogy egy-egy történetet úgy mesélnek, mintha abszo-
lút igaz volna, ugyanakkor ott van a szájuk szélén egy bizonyos huncut mosoly, és
nem tudom eldönteni, hogy mennyire gondolják komolyan a történetet, és men-
nyire csupán szórakozás számukra a mesélés. Valószínû, mindkettõ igaz. Ez a ket-
tõsség nagyon tetszik nekem. Hamvas Béla az Öt géniuszban az erdélyiség kapcsán
úgy ír errõl, hogy itt, ami egy, az sohasem egy, hanem mindig kettõ. Ha valaki va-
lamit mond, azt udvariasan meg kell hallgatni, és titokban valami egészen másra
kell gondolni. És ezt szeretném megvalósítani a jelenlegi játékfilmtervem kapcsán
is. 

Példákat most nem mondanék, mert az azt jelentené, hogy egész történeteket
kéne elmesélnem, és mivel engem fõleg a stílusuk ragad meg, pár sorban való el-
mesélésük nem tudná felszínre juttatni azt, amiért ezek nekem tetszenek.

Az elismerésen túl mit jelent számodra a 35. Magyar Filmszemlén kapott legjobb kisjá-
tékfilm díja?

A díj azt jelenti számomra, hogy érdemes tovább dolgozni a témán, és azt, hogy
legalábbis részben sikerült megvalósítanom, amit akartam.  

Az elõkészületeinél tartó nagyjátékfilm témája az Ördögtérgyéhez hasonlóan szintén a
„szerelmi bájolás” lesz? A helyszín marad továbbra is Gyimesközéplok?

Az Ördögtérgye tulajdonképpen a nagyjátékfilm tervemnek, a „Kilóg a lóláb”-nak
egyik fejezete, kissé átírva, hogy legyen neki eleje és vége – tehát a téma is azonos.
A helyszín nyilvánvalóan továbbra is Gyimes, de nem csak Gyimesközéplok.

Te milyennek látod a magyarországi magyarokat? Mikor jártál elõször Magyarországon, és
mennyi idõt töltesz az országban?

Elõször gyerekkoromban jártam Magyarországon, és nem emlékszem, hogy
hogyan is fogtam fel akkor az ottani világot.  Mostanság eléggé sok idõt töltök
Budapesten, ugyanis a filmjeimet a budapesti Inforg Stúdión keresztül készítem,
és ez azt feltételezi, hogy idõnként kijárjak egy pár napra. Arra a kérdésre, hogy
hogyan is látom az ottani magyarokat, nem tudok felelni. Minden ember egy kü-
lön egyéniség, és úgyis próbálom kezelni. Persze nagyon sok tényezõ határozza
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meg az egyéniségét – kulturális is – és bizonyos kategóriákhoz tartozó emberek-
nek vannak közös tulajdonságaik. A kérdés túl általános számomra. Az általánosí-
tásokkal pedig nagyon kell vigyázni. Könnyû velük akaratlanul megsérteni vala-
kit. Mindenütt megpróbálom megtanulni magam számára a helyi játékszabályo-
kat, és megpróbálok alkalmazkodni hozzájuk. Mint azt már mondottam, kolozs-
vári vagyok, tehát ott talán többet megengedek magamnak – de ha elmegyek más-
hoz látogatóba, akkor nem azért megyek, hogy átrendezzem a lakását, és még
csak tanácsot sem adok hozzá. 

Mit jelent számodra Budapest?

Budapest jelenti számomra a magyarság kulturális fõvárosát. Aztán vannak ki-
sebb, regionális központok is, mint például Kolozsvár is az, és tovább is lehet osz-
tani a dolgokat, de úgy érzem, hogy a szálak mégiscsak Budapesten futnak össze,
ugyanis onnét folyik a finanszírozás, és ez meghatározó tényezõ.

A filmjeidben van-e egyfajta közvetítõi szándék - valamilyen speciális módon - a két kul-
túra (magyarországi - romániai magyar) között?

Mivel nem magyar kulturális környezetben végeztem a fõiskolát, kénytelen
voltam arra törekedni, hogy filmjeim a lengyelek számára is érthetõek legyenek.
Ezt eleinte külsõ kényszernek éreztem, aztán belém idegzõdött egy bizonyos uni-
verzalitásra való törekvés. Ez most már belsõ kényszer, és azt hiszem, hogy nem
baj és nem hátrány. Ilyen szempontból azt mondhatom, hogy valószínûleg van
bennem egy bizonyos nem túlságosan tudatosult közvetítõi szándék a romániai
magyar és a kozmopolita kultúra között (ez utóbbi alatt nem feltétlenül a ma-
gyarországi magyar kultúrát értem).  

Mit jelent számodra a gyimesi kultúra? Többen próbálják a helyiek közül is életben tarta-
ni a hagyományokat, átmenteni mindazt a következõ generáció számára, ami még menthetõ.
Hogyan értékelnéd ezeket a próbálkozásokat?

Kívülállóként érkeztem Gyimesbe, ugyanis Kolozsvár eléggé távol van
Gyimestõl. 1990-ben újraéledhetett az erdélyi táncház mozgalom, és ennek hatá-
sára kezdtem el falura járni, zenélni és táncolni tanulni. Az akkor nagyon jó volt,
mert mûködött. Jól szórakoztunk, ismerkedtünk stb. Élveztük, hogy felfedeztünk
a magunk számára egy szórakozási kultúrát. Hogy ez manapság miért nem mû-
ködik, azzal kapcsolatban vannak gondolataim, de talán nem most és itt kéne ki-
fejtenem õket. Mindenesetre számomra meghatározó jellegû volt a népi kultúrá-
val való találkozás. De ez nem azt jelenti, hogy konzervbe akarom zárni, mert
nem várom el senkitõl, hogy múzeumban éljen. Talán az a jó, ha mindenki csi-
nálja a magáét, azt amire kedve van. Van, aki kulturális hagyományokat õriz, mert
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attól jó neki, és van, aki a kulturális hagyományokból táplálkozik. Én az utóbbiak-
hoz tartozom. Azt pedig, hogy kinek mire van szüksége és kedve, azt döntse el
maga. Tisztelem azokat, akik tesznek is valamit, nemcsak tervezgetnek és álmo-
doznak. 

A szereplõkkel való kommunikáció szempontjából elõnyt vagy inkább hátrányt jelent-e a
közös nyelv, kultúra, helyismeret stb.? 

Ha valami közös, és az hátrányt jelent, akkor az nem egy egészséges állapot. Ha
kevesebb magyarázatra van szükség, az általában elõnyt jelent. A közös nyelv és
eltérõ kultúra viszont kellemetlen félreértésekhez vezethet –, ha nem kezeljük
kellõképpen tudatosan.

A Kilóg a lóláb címû nagyjátékfilm ezek szerint egyfajta összefoglalása lesz a gyimesi hie-
delemvilágnak?

Nem kimondottan. Vagyis egyáltalán nem. Ugyanis nem minden hiedelemtör-
ténet kategória ragadott meg annyira. Azokat dolgozom fel, melyek személyesen
megérintettek, és témakörük számomra is fontos. Például az állattartással kapcso-
latos hiedelmek nem tudnak annyira érdekelni, mert az én életemben az állattar-
tás nem egy fontos tényezõ, és nem vagyok tudományos kutató. A szerelmi és
erotikus kísértésekkel kapcsolatos dolgok viszont igen, mert azok az én életem
részét is jelentik. Ugyanakkor saját belátásom szerint dolgozom fel ezeket a törté-
neteket. Nem nõttem bele a mágikus gondolkodásba, és ezért számomra valószí-
nû, hogy mást jelentenek. Ezért nem törekszem a pontos reprodukálásukra, ha-
nem csak inspirálódok belõlük. Arra használom õket, hogy segítségükkel a saját
történetemet meséljem el. Számomra ilyen szempontból fontosak a hagyomá-
nyok. Nem akarok emlékmûvet állítani Gyimesnek, sõt nem is Gyimesrõl akarok
beszélni, hanem univerzális emberi problémákról.

Kik lesznek a nagyjátékfilm szereplõi? Milyen szempontok dominálnak a szereplõk kivá-
lasztásánál?

Az még nem dõlt el, hogy kik lesznek a hosszú változat szereplõi. Arra törek-
szem, hogy a szereplõk hitelesek legyenek – de nem a gyimesi világ szempontjá-
ból, hanem a film világának szempontjából. 
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Ha pár mondatban kéne megfogalmaznod, hogyan jellemeznéd azt a fajta filmkészítést,
amit képviselsz? 

Személyes jellegû filmkészítés. Engem az a téma érdekel igazán, melyhez sze-
mélyesen kötõdök. A téma „érdekessége” és „egzotikuma” másodlagos szempont.

Mi a véleményed a magyar filmekben, fõleg a Duna TV-s filmekben sugallt Erdély-,
Gyimes- és Moldvaképrõl?

Ha a Megéneklünk Erdélyország vagy az Erdélyország Tündérország feeling-re gon-
dolsz, azt nyilván elcsépeltnek, unalmasnak és nagy mértékben hamisnak tartom.
Ebbõl kifolyólag talán kártékonynak is. De szerencsére vannak olyan filmek is,
melyek nem ilyenek. Az kár, hogy ezek nehezebben jutnak el a nézõkhöz. 

A gyimesi helyszín, illetve a romániai magyarság marad-e továbbra is a helyszín és a té-
ma, vagy lesz újabb „szerelem”?

Ez nem „szerelem”, hanem „szükség”. Szerintem az ember azon a kultúrán be-
lül tud kényelmesebben alkotni, melyet ismer.  Legalábbis én így vagyok vele. Én
pedig nagyon kényelmesen érzem magam Erdélyben. Ugyanakkor számomra a
romániai magyarság nem témát, hanem kulturális közeget jelent. A kulturális ha-
gyomány pedig csak eszköz. A témáim remélem univerzálisak. 

Az interjút készítette: Ruszkai Nóra
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Dialëktus Fesztivál 2004
MAGYAR NÉPRAJZI ÉS ANTROPOLÓGIAI FILMSZEMLE

FilmkatalógusMagyar n. Attila
(1958–2003)

AZ ELSÕ MARAD

Függetlenség, szabadság, igazságosság. Oly makacsul ragaszkodott

Attila ezekhez az eszményekhez, hogy talán nem bírta elviselni azt,

hogy sokaknak – és gyakran neki is – ezekbõl méltatlanul kevés jutott.

Úgy gondolta, filmrendezõként, emberként feladata van: a megko-

pott jelszavakat eredeti jelentésükben megidézni és idõnként számon

is kérni. Hitt a film erejében! És ezért sokszor csalódott.

Filmjeit a karakteres eredetiség, az irónia és a formai kísérletezés

jellemezte, ugyanakkor az elesett és esendõ emberek, a szereplõi irán-

ti tisztelet hatotta át. Temetésén a vászonról jól ismert szereplõi, ba-

rátai vették körül.

Két évvel ezelõtt, amikor az elsõ Dialëktus Fesztivált meghirdet-

tük, izgulva vártuk, hogy egyáltalán érdekel-e ez valakit? Attilával egy

újévi ünnepségen találkoztunk, kérdezte: – Kaptatok-e már nevezést?

– mondtuk – még semmit. – Na, ennek örülök, mert én szeretnék

lenni az elsõ! – Hiába bíztattuk, adja oda a videókazettát, amit a kezé-

ben lengetett, azt mondta: – Nem, egy fesztiválra postán illik föladni

a filmet! – Így is lett. Õ volt az elsõ.

Füredi Zoltán



BEKÖSZÖNTÕ

Már a második! 

Az elsõ Dialëktus Fesztivál sikere után természetes volt, hogy ami jó, azon ne változ-

tassunk. 

A két évvel ezelõtti fesztivál versenyprogramja nívós és izgalmas volt. Errõl gyõztek

meg az elmúlt két évben az Utazó Dialëktus Fesztivál közönségtalálkozói. 

Pozitív változásnak terveztük az idén elõször jelentkezõ Diákfilm programot. Bár a

Fesztivál meghirdetése után lassan be kellett látnunk, hogy a diákok körében nem divatos

ez a mûfaj. Ennek ellenére összeállt a 10 filmbõl álló program, amely tematikájában leg-

alább annyira sokrétû, mint maga a fesztivál.

A beérkezett 173 film mûfajilag nagyon változatos képet mutat. Az elõzsûrinek olyan

feladatot kellett megoldania, ami valójában szélesebb fórumot igénylõ szakmai kérdés.

Tudniillik, hogy mit nevezünk antropológiai filmnek vagy néprajzi filmnek. Antropológi-

ai filmnek persze azt nevezzük – adódhat a frappáns válasz –, ami antropológiai is meg film

is. De mettõl/meddig film a film? Hogy az antropológia elmosódó határairól ne is beszél-

jünk! És itt van a néprajzi film fogalma is. A néprajzi film úgy látszik ugyanazt az utat jár-

ja be, mint a néprajz maga. Míg az antropológia mint fogalom egyre szélesebben ismert,

addig a néprajz a mindennapi szóhasználatban nem mozdul el a történeti jellegû társada-

lomtudományok környékérõl. Mint egykori néprajzos, vitatkozok a néprajzi értelmezés

ilyen beszûkítése ellen. Mivel a Dialëktus nemcsak filmfesztivál, hanem szakfesztivál is,

mindezek a kérdések a konferencianapon megvitathatóak. Olyan szakmai párbeszédet sze-

retnénk, amely következtében a néprajzi/antropológiai film határai, sajátosságai pontosab-

ban körvonalazódnak.

Nagyjából három fõ szempont keveredése mûködteti a filmek kiválasztásának mecha-

nizmusát: 1. amit látunk, JÓ legyen; 2. szakmailag megfelelõ legyen; 3. az antropológiai

vagy a néprajzi gondolkodásmód jelen legyen. Minden egyes film e három szempont sa-

játos keveredésének felel meg. Az így kapott listának egy negyedik szempont adja meg a

határait: a vetítési idõ. Az idén ez sajnos kevesebb, mint két éve.

Egyre inkább jelen van egy ötödik is. A fesztivál ARCA. Minden fesztiválnak van arca.

A miénknek ne lenne?! Mint minden arc alakul, változik az idõvel, és magán viseli a múlt-

ját. A mienk az elmúlt két évet. 

Még csak két évet.

Jó szórakozást és óvó figyelmet kíván:

Domokos János
fesztiváligazgató
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A fesztivál filmprogramjai

DIÁKFILM PROGRAM

Jobb a Fradi Szirmai Norbert 15' 128

Körbe-körbe Lehoczky Tamás 8' 133

Kultúrkép Haragonics Sára 46' 134

Lili és Anikó Lauder Javne Gimnázium 22' 134

Lóvásár Varga Zsolt 13' 135

Másik világ Balázs István 10' 138

Második esély Szatmári Csaba 11' 138

Az õsz 12 pillanata Zomborácz Virág 17' 143

Székelyföldi emlékek Bazsó András 14' 149

Szülõfalum vasárnap Kõvári Borz József 12' 150

VERSENYPROGRAM

Alagsor Almási Tamás 50' 110

Aranykalyiba Zsigmond Dezsõ 56' 111

CSATKA Székely Orsolya 47' 116

„…de majd jövõbe bevetjük…” Gyuris Gábor – Soós Ádám Levente 44' 117

Esély-mesék Litauszki János 51' 120

Esztena Makó Andrea 40' 120

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek Karácsony Molnár Erika 55' 121

Hazatérõ Képek Magyar n. Attila 60' 124

A háztûzõrzõ Cséke Zsolt 57' 125

Hogyha az Isten akarja… Petke László 15' 126

Így él(t)ünk az ezredfordulón. Kóthy Judit 18' 126

Jobb egyetemisták Jávor István 42' 129

Kibomlott kéve Ruszkai Nóra 43' 131

Kitagadottak Kõszegi Edit – Szuhay Péter 93' 131

Máramaros körzet Marius Tabacu 54' 137

Menjünk! Andits A. – Béres Dániel 41' 139

Mikor szolgának telik esztendeje Moharos Attila 41' 140

Partik népe Papp Gábor Zsigmond 51' 144

Pászítás avagy az együttélés I-IV/IV. Szuhay Péter 380 / 90' 145

Romani krisz Bódis Kriszta 50' 146

Se künn, se benn… Mohi Sándor 55' 148

Távoli templom Tari János 91' 151

A tévé és én Papp Bojana 48' 152

Tiszta románc Surányi Judit 52' 152

Utcaképes Elbert Márta 93' 153

INFORMÁCIÓS PROGRAM

Ajkai Nemzetközi Kovácstalálkozó Lehoczky Tamás 12' 110

Apáca Farkas György 36' 111

Bánáti szimfónia Vladimir Agic Aga 18' 112

Bekezdések Komár István – Tari János 6x5' 112

Big Díííl Szõke Orsolya 5' 113

Bogdán az utcán Kacsó Sándor 13' 113

Boldogok, akik sírnak Martinidesz László 74' 114

Bukolikák Grei Tibor 92' 115

Csángóföldön Koncz András 23' 115

Csúnya betegség Szalay Péter 26' 116

„…de most megpróbáljuk…” Nagy Károly Zsolt 54' 117

Dobai Illyés utolsó útja Bardocz Sándor – Benczédi János 11' 118

Dr. Hills Nolgerson Schneider Tibor 21' 118

Dzsumbuj Magyar n. Attila 90' 119

Elõre Dél! Gabriel Szollosy 38' 119

Falusors Káldy László 17' 121

Fazekasmûhelyek Tunéziában Novobáczky Sándor 26' 122

Forog az élet kereke I-III. Vincze Zoltán 180' / 60' 123

Földre pottyant emberek Szita János 40' 123

Hétmérföldes Magyar Tamás 26' 125

Indián közelben Seregély István 38' 127

„…ingyen kaptátok, ingyen adjátok” Gerõ Péter 13' 127

Isten hozta… Berta János – Kádár Anna – Németh Annamária 63' 128

Kalotaszegi kalendárium Maksay Ágnes 55' 129

A kapu Konyári László 11' 130

Kézmûvek – Hálókészítõ I-XXX./III. Halász Gábor, Schwindl Endre, FAV 220' / 9' 130

Kõfaragók Bartha Ágnes 13' 132

Krisna Kovács Sarolta – Lakatos Dóra 49' 133

Made in Romania Vitézy Zsófia 44' 135

Magyar buletin Ferenczi Gábor 62' 136

Magyar trapperek Kármán Irén 35' 136

Mezõkövesd Tari János 28' 137

„Mi azt se tudjuk…” Orosz Richárd 50' 139

Mikro techno Nagy István 39' 140

A múlandóság gátja Nemes Gyula 13' 141

Múlt, forma és lélek Vékás Péter 20' 141

„Népzenebiológia” Czigány Zoltán 42' 142

Palóc passió Czétényi Csilla, Nagy-Bozsoky József 28' 143

Pásury (Lépések) Keserû Judit 40' 144

Plázák népe Papp Gábor Zsigmond 35' 145

Ritka minta: Fehér Holló õrs R. Nagy József 53' 146

Sámán mítosz 2. rész Halmy György 67' 147

Samszán család Bendl Vera, Letenyei László 56' 147

Székelke Szobolits Béla 96' 148

Szerencse fel! Litauszki János 49' 149

A szúnak a fába' kell maradni Dér András, Muhi Klára 59' 150

Tegyetek tanítványokká… Fátyol Tivadar 50' 151

Az utolsó pillanat I-II. Cselényi László 61' 153

Az út vége Almási Tamás 58' 154

Zárt karokkal Kóthy Judit 104' 154

MEGHÍVOTT FILMEK

Brassói Pályaudvar (szociotánc) Péterffy András 40' 114

Forest of Bliss Robert Gardner, Östör Ákos 90' 122

A hagyaték (Schmidt Éva portré) Füredi Zoltán 90' 124

Kolorlokál Domokos János 52' 132

Ne sápadj! Gulyás Gyula, Gulyás János 105' 142
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Zsûritagok

Elõzsûri: Domokos János filmrendezõ

Füredi Zoltán filmrendezõ, antropológus

Szeljak György antropológus

Diákfilm zsûri: Bérczessy Gergely filmkritikus

Ernyey Katalin antropológus, régész

Kozák Zsuzsa média pedagógus

Bán András (1951) mûkritikus, 1973-1990 között az Élet és Irodalom

képszerkesztõje, 1982-1990 között a Magyar Nemzet

munkatársa, 1993 óta a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális

Antropológia Tanszékének oktatója.

Klein Judit (1970) biológia és kémia, majd német és kommunikáció szakokon

végezte tanulmányait. 1993-tól hét éven át a Magyar Rádió

Német Szerkesztõségének szerkesztõ-mûsorvezetõje, miközben

nemzetközi gyakorlatát olyan sajtóorgánumoknál szerezte, mint

a Süddeutsche Zeitung vagy a müncheni ARD rádió. Jelenleg az

MTV Regionális, Kisebbségi, Határontúli Fõszerkesztõségének

fõszerkesztõ-helyettese.

Östör Ákos (1941) tanulmányait Magyarországon, Ausztráliában és az USA-ban

végezte. Filmes-antropológusként terepmunkát folytatott az

indiai Nyugat-Bengálban, valamint Szudánban és Tanzániában.

Újszerû antropológiai látásmódja filmes körökben is komoly

hatást gyakorolt.  Jelenleg a Wesleyan Egyetem antropológiai és

filmes oktatója. Egyik leghíresebb filmje a Robert Gardnerrel

közösen készített Forest of Bliss (Az áldás erdeje) címû filmje.

Péterffy András (1946) filmrendezõ, médiakutató, egyetemi docens.

A Filmmûvészeti Fõiskola rendezõ–operatõr szakán végzett,

majd a Balázs Béla Stúdióban, a Budapest Filmstúdióban,

a MOVI-ban és  a Televízióban készítette  filmjeit. Késõbb

a MOVI igazgatója, az MTV fõszerkesztõje és a Duna TV egyik

elindítója volt. Jelenleg az ELTE Kreatív média kurzusának

vezetõje, valamint több más egyetem és fõiskola oktatója. 

Tánczos Vilmos (1959) néprajzkutató, fõ kutatási területe a népi vallásosság,

ezen belül fõleg a moldvai csángók szakrális folklórja. Számos

esszégyûjteménye és tanulmánykötete mellett a 90-es évektõl

több néprajzi filmben szakértõként mûködött közre. Az Ahogy
az Isten elrendeli címû néprajzi dokumentumfilmet, amelynek

szakértõ-beszélgetõtársa volt, a MADE a 2000-es év legjobb

dokumentumfilmjének választott.
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2003, 56 perc

Gyimes, Románia

Rendezõ: Zsigmond Dezsõ

Operatõr: Bálint Artúr

Hang: Kapcsos Vince

Vágó: Koncz Gabriella

Gyártó: Dunatáj Alapítvány

Producer: Dr. Buglya Sándor

Aranykalyiba
The Golden Hut

A gyimesi hidegség hegyi kalyibájában él egy

tizenhárom éves fiú, Karácsony Emil. Kora

tavasztól hóhullásig a teheneket legelteti. Csak

télen szorul be a falusi házukba szüleivel és

testvéreivel, s számolgatja hány nap van még a

kihajtásig, a kalyibába való felköltözésig.

A thirteen years old boy, Emil Karácsony lives in a

mountain hut of Hidegség at Gyimes. He grazes

cows from the beginning of spring till the first

snowfall. During the winter he is stuck into their

village house with his family counting the days

until the trees come into leaf when he can move

back to the hut.

2001, 36 perc

Románia

Rendezõ: Farkas György

Szerkesztõ: Gálfi Melinda

Operatõr: Kiss Gábor, Farkas György

Hang: Ecseri Judit

Gyártó: Duna Televízió

Producer: Illy Katalin

Apáca
Apáca

A film a „Történetek a Kárpát-medencébõl” sorozat

elsõ része. Mese a Brassó melletti „magyar

ünneprõl”. Apáczai Csere János szülõfalujában

minden év Húsvétján kakaslövést rendeznek.

The film is the first part of the series entitled

„Stories from the Carpathian  basin”. It's a fairy

tale about the „Hungarian feast” near Brasov. A

feast of shooting roosters is organized every Easter

at the natal village of János Apáczai Csere.
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2003, 12 perc

Ajka, Magyarország

Rendezõ: Lehoczky Tamás

Szakértõ: Szombathy Gábor 

Operatõr: Bodrossy János

Gártó: Magyarországi Kovácsmíves Céh, 

ELTE Média Center

Producer: Nemes Éva

Ajkai Nemzetközi Kovácstalálkozó
International Blacksmith  
Conference at Ajka

A találkozó két nem mindennapi terv

megvalósítására szervezõdött. Az elsõ az Ajkai

Üveggyár és a Magyarországi Kovácsmíves Céh

közös munkája, egy vas és fúvottüveg életfa,

melyet a városnak ajándékoztak. A második projekt

során a kovácsok az Ajkai Vas- és Hulladéktelep

támogatásával különbözõ hangszereket alkottak,

amelyeket a helyszínen meg is szólaltattak.

The meeting is organized to carry out two unusual

projects. The first is the corporate work of the

Glass Factory of Ajka and the Hungarian Guild of

Blacksmiths: a tree of life made of iron and blown

glass which will be given to the city. The participant

blacksmiths of the second project created different

musical instruments with the support of the Iron-

and Wasteyard of Ajka, which they tried playing on

the spot.

2001, 50 perc

Újpalota, Budapest, Magyarország

Rendezõ: Almási Tamás

Filmötlet: Török Mónika 

Operatõr: Rácz Albert, Almási Tamás

Hang: Õze Gábor

Vágó: Almási Tamás

Gyártó: Filmdimenzió Kft.

Producer: Almási Tamás

Alagsor
Down and Out

Laci harmincezerért tud érettségi bizonyítványt,

Krisztián pályacsúcsot dönt videojátékon, Imi

takarítónõ anyját pumpolja. Barátok, legalábbis ezt

mondják, és tesznek a világra. Laciék lakótelepi

házának pincéjében találkoznak, és néha azt hiszik,

itt létrehoztak egy szigetet. Pedig csak leköltöztek

ide, a mélybe. Az alagsorba.

Laci can get you a high-school certificate for thirty

thousand Forints, Krisztián is a record holder on

video games, Imi lives off his low-payed earner

mother. At least that's what friends say. They have

a meeting place in the basement of the housing

estate where Laci lives. Sometimes they have the

impression they managed to create a small island.

But they only moved down here, to the deep.

Down and out. 
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2000, 13 perc

Bukarest, Románia 

Rendezõ: Kacsó Sándor

Operatõr: Kacsó Sándor

Hang: Alexandru Ciornei

Vágó: Kacsó Sándor

Riporter: Keno Verseck

Producer: Alexandra Vinocur

Bogdán az utcán
Bogdán on the Street

Bukaresti történet egy szipuzó utcagyerekrõl, a 13

éves Bogdánról, akit csecsemõkorában egy kukában

találtak. Két éve szökött meg az árvaházból, és

azóta a román fõváros Északi Pályaudvarának

környékén él és „dolgozik”.

This is a story of Bucharest about a glue-sniffer

ragamuffin, the thirteen years old Bogdan, who

was found in a litter bin as a baby. He escaped

from the orphanage two years ago and since then

he lives and works near the North Station of the

Romanian capital.

2003, 5 perc

Budapest, Magyarország

Rendezõ: Szõke Orsolya

Szakértõ: Edelényi Gábor 

Operatõr: Szõke Orsolya

Vágó: Edelényi Gábor, Szõke Orsolya

Big díííl
Big Deal

Filmetûd a budapesti ócskapiacok világáról, kevésbé

tárgy-, mint inkább emberközpontú

megvilágításban.

Filmetude about the world of Budapest's flea

markets, in a human-oriented rather than

object-centered presentation. 
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2001, 18 perc

Bánát, Jugoszlávia

Rendezõ: Vladimir Agi Aga

Operatõr: Dejan Vuksanovi

Hang: Alexandar Popov

Vágó: Dušan Udicki

Gyártó: Digital Still Creative Team

Producer: Földessy Gyula

Bánáti szimfónia
Simphony Banatica 

A film sajátos módon mutatja be a

többnemzetiségû Közép-Bánátot. A festõi

szépségû képeket kísérõ szerb, német és magyar

nyelven elhangzó meséken keresztül megismerteti

velünk azokat a népeket, melyek Közép-Bánátot

lakják vagy lakták.

The film presents the multi-ethnical Middle Bánát

in a particular way. The beautiful scenes

accompanied by tales told in Serb, German and

Hungarian introduces the viewer to the people

who live and once lived in the central part of

Bánát.

2003–2004, 6 x 5 perc

Rendezõ: Komár István, Tari János

Szakértõ, szerkesztõ: Fehér Anikó

Operatõr: Komár István, Tari János

Gyártásvezetõ: Illy Katalin

Gyártó: Duna Televízió

Bekezdések I–VI.
Paragraphs I–VI.

A Duna Televízió a magyar kulturális és

tudományos élet nagy alakjait, Andrásfalvi Bertalant,

Boglár Lajost, Hoppál Mihályt, Keszi Kovács Lászlót,

Tímár Sándort, Szomjas Györgyöt köszönti

sorozatával.

The great figures of Hungarian academic and

cultural life, for example Bertalan Andrásfalvi,

Lajos Boglár, Mihály Hoppál, László Keszi Kovács,

Sándor Tímár, György Szomjas are celebrated by

the series of Duna Television. 

112

I
n

f
o

r
m

á
c
i
ó

s
 
f
i
l
m

I
n

f
o

r
m

á
c
i
ó

s
 
f
i
l
m



I
n

f
o

r
m

á
c
i
ó

s
 
f
i
l
m

2003, 23 perc

Moldva, Románia

Készítette: Koncz András

Csángóföldön
Csángóland

Csángóföldi barangolás, melyben megismerkedünk

a népviselet elemeivel, az ének- és tánckultúrával.

Wandering around the land of Csángós, getting to

know the elements of traditional costume, songs

and dances.

2002, 92 perc

Nyugat Magyarország

Rendezõ: Grei Tibor

Operatõr: Grei Tibor, 

Gulyás Péter

Vágó: Grei Tibor

Gyártó: K&G Bt.

Producer: Gulyás János

Bukolikák
Bucolics

Van egy kocsma, ami az egyetlen jó hely. Van a

Sanyi, a humorérzékkel megáldott tragikus fõhõs,

akit az egész falu hülyének tart. Tény, hogy õ is

csak a falu bolondjának tartja magát, és ezt be is

bizonyítja. A falu nem szereti õt, számomra mégis

õ a legszimpatikusabb.

There is a pub, that is the one right place to be.

There is Sanyi, the protagonist, who has a good

sense of humour, but has a hard life and The

whole village consideres him to be a fool. In fact,

he thinks of himself  as the fool of the village, and

he plays this role very convincingly. The village

doesn't like him, yet I think he is the nicest guy. 
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2000, 74 perc

Magyarország

Rendezõ: Martinidesz László

Szakértõ: Dr. Vajda Zsuzsa, Szabadka Péter

Operatõr: Gyõry András, Martinidesz László

Vágó: Gyõry András 

Gyártó: Fundamentum 93 st.

Producer: Karácsonyi Violetta, 

Martinidesz László 

Boldogok, akik sírnak
Happy are Those Who Mourn

Állami gondozott romák identitás- és

beilleszkedési problémái.

Gipsy children with identity and adoption problems

being in state care.

2003, 40 perc

Budapest, Magyarország

Rendezõ, producer: Péterffy András

Koreográfus: Diószegi László

Zene: Szántó Zoltán

Operatõr: Dömötör Péter, Nagy Ernõ, 

Szalay Péter, Váradi Gábor

Hang: Gonda János, Kapcsos Vince

Vágó: Szalay Péter

Gyártó: Euromozaik Alapítvány

Brassói Pályaudvar (szociotánc)
Brasow Railway Station

A román, a székely-magyar, a csángó, a szász, a

cigány, a szerb és a zsidó utasok összeverõdnek,

aztán szétszélednek. Ilyen a „Brassói Pályaudvar”.

The Rumanian, Székely-Hungarian, Csángó,

Saxon, Gipsy, Serbian and Jewish passengers meet

and part. This is „Brasow Station”. 
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2004, 54 perc

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Magyarország

Rendezõ: Nagy Károly Zsolt

Szakértõ: Dr. Kotics József

Operatõr: Beregszászi János, Racskó Róbert

Vágó: Racskó Róbert, Dallos Csaba

Munkatárs: Soós Ádám Levente

Gyártó: Miskolci Egyetem Kulturális és 

Vizuális Antropológia Tanszék 

Producer: Dr. Biczó Gábor

„…de most megpróbáljuk…”
„…but now we'll try...”

Észak-Magyarországon a Szikszói kistérségben ta-

lálható Homrogd község, a Cserehát kapuja. A kö-

zel ezer lakosú falu a régió egyik legéletképesebb,

dinamikusan fejlõdõ települése. A rendszerváltásig

felgyülemlett hátrányokat ledolgozva, átfogó inf-

rastrukturális beruházások után az utóbbi években

a falu, úgy tûnik, kezd magára találni. Ebbe, a sok-

szor feszültségekkel terhelt folyamatba kíván bete-

kintést nyújtani filmünk.

The settlement of Homrogd can be found in

northern Hungary, in the small region of Szikszó.

It is the gate to the Cserehát. The village, with a

population of nearly one thousand, is one of the

most fit-for-life and dynamically developing

settlements in the region. After a complex

infrastructural development and balancing the

detriment which accumulated before the

democratic change, it seems that the village has

started to reinvent itself. Our film wishes to

present you this process. 

2004, 44 perc

Szék, Kolozs megye, Románia

Rendezõ: Gyuris Gábor, Soós Ádám Levente

Szakértõ: Gulyás Gyula, Dr. Biczó Gábor

Operatõr: Beregszászi János 

Vágó: Gyuris Gábor

Közremûködõ: Feczkó Ágnes

Gyártó: Miskolci Egyetem Kulturális és

Vizuális Antropológia Tanszék

Producer: Dr. Biczó Gábor

„…de majd jövõbe bevetjük…”
„…it will be seeded in the 
future…”

A folklórjáról jól ismert erdélyi község a

rendszerváltást követõen drámai társadalmi és

kulturális változásokon ment keresztül. Az egykor

virágzó falu munkaképes lakosságának nyolcvan

százaléka manapság Magyarországon keresi

boldogulását. Ennek tragikus következménye, hogy

a széki családok többsége széthullott, és a mai

gyerekek sokaságát az utca vagy jobbesetben a

nagyszülõk nevelik.

Szék, the Transylvanian town, known for its

folklore, had gone through dramatic changes

regarding its culture and society after the

democratic transformation. Eighty percent of the

working inhabitants of the once flourishing village

look today for opportunities in Hungary to make

their living. The sad consequences are that most

families at Szék are falling apart and today's kids

are raised by the grandparents or maybe in the

streets.
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2002, 47 perc

Csatka, Közép-Dunántúl, Magyarország

Rendezõ: Székely Orsolya

Operatõr: Tóth Zsolt Marcell

Hang: Zalányi László

Vágó: Sass Péter, Szalai Károly 

Gyártásvezetõ: Bánóczi Lídia

Gyártó: Ikon Stúdió Kft.

Producer: Székely Orsolya

Csatka (Hittörténeti Archívum -
Búcsújáróhelyek)

Csatka (Dedication Festivals)

A Bakonyban meghúzódó kegyhelyen évenként

egyszer, a szeptember 8-i Kisasszonynapkor

tartanak sajátos cigánybúcsút, rögzült helyi

szokásokkal. Az itt forgatott anyagból kirajzolódik

a katolikusnak mondott romák misztikum iránti

érzékenysége és félig „pogány” vallási

szokásrendszere.

There is a particular Gipsy festival with established

customs at a remote part of the Bakony once a

year, on 8th September at Kisasszonynap (the day

of the Small Madonna).The film that was shot

here shows the sense of the catholic Gipsies for

mysteries and presents their half pagan religious

conventions.

2002, 26 perc

Budapest

Rendezõ: Juhász Zsolt, Schilling Sára,

Szalay Péter

Szakértõ: Schilling Sára 

Operatõr: Szalay Péter

Hang: DA-DA team

Vágó: DA-DA team

Gyártó: DA-DA team

Producer: Szalay Péter

„Csúnya betegség”
„Nasty Disease”

Hogyan lesz valakibõl vonatkirály? Mit jelent a

börtöncellában egy távoli vonatfütty?

A gõzösök vagy a nõk a fontosabbak?

Korosztályfüggetlen szenvedélybetegség – ami

lehet ragályos –, de semmiképpen sem halálos.

(Vas)útkeresõk a közép-európai sínek mellõl.

Három életút: egy kettétört életpálya, egy

beteljesült álom és egy bizakodó útkeresés...

How does somebody become the king of the rails?

What does a faraway train-whistle mean in a

prison cell? Are locomotives or women more

important?  Addiction unrelated to age – what

could be contagious – but never deadly. People

from the rails of Central Europe that are searching

for their (rail)way. Three lives: a broken career, a

dream that came true and an optimistic search for

a future way. 
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2002, 90 perc

Budapest, Magyarország

Rendezõ: Magyar n. Attila

Operatõr: Dömötör Péter

Hang: Wahl Frigyes

Vágó: Sal Imre

Gyártó: Arspoint Bt.

Producer: Dömötör Péter, Magyar n. Attila
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2002, 38 perc

Montevideo, Uruguay, Bécs, Ausztia

Rendezõ: Gabriel Szollosy

Operatõr: Gabriel Szollosy

Vágó: Gabriel Szollosy

Közremûködõ: Jancsó Anna

Gyártó: Librecine, 3+1 Bt.

Producer: Jancsó Anna

Elõre Dél!
Go South, Go!

Gabriel Szollosy, a magyar származású, jelenleg

Magyarországon élõ uruguayi rendezõ egy

karneváli dobos, Sergio segítségével mutatja be

megannyi latin-amerikai bevándorló közös

történetét akik egy jobb jövõ reményében érkeznek

Európába. A film különös utazásra hívja a nézõt

Bécs csendes utcái és Montevideo kavargó

karneváli embertömege között.

Gabriel Szollosy, the Hungarian-Uruguayan director

who now lives in Hungary presents the story of

Latin-American immigrants in Europe with the

help of Sergio, a carnival drummer. The film

invites the viewer for a special trip throughout the

quiet streets of Vienna and the surging flow of

people of the carnival of Montevideo.

Dzsumbuj
Concrete Jungle

Sorstöredékek, életképek, helyzetjelentés az Illatos

út sarkáról.

Fragments of lives, situation reports from the

corner of Illatos Street.
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2001, 11 perc

Erdély, Románia

Rendezõ: Bardocz Sándor, Benczédi József

Operatõr: Benczédi József

Hang: Vasile Molanu

Vágó: Gabriela Giurgiu

Gyártó: RTV, Kolozsvári Stúdió

Dobai Illyés utolsó útja
The Last Journey of 
Dobai Illyés

A film egy székelyföldi (alsósófalvi)

farsangtemetési szokást mutat be.

The film presents a custom of „burying the

carnival” at Székelyföld (Alsósófalva).

2003, 21 perc

Erdély, Románia

Készítette: Schneider Tibor

Szereplõk: Mátyás Zsolt, Rappert Károly

Gyártó: RTV Bukarest, Magyar Szerkesztõség

Dr. Hills Nolgerson csodálatos
utazásai Erdélyben

Dr. Hills Nolgerson's Fantastic 
Journey in Transylvania 

Hills Nolgerson, norvég utazó és amatõr filmes

elõször jár Romániában, és mindenre õszintén

rácsodálkozik.

The Norvegian traveller and amateur filmer Hills

Nolgerson is having his first trip in Romania, and

is honestly surprised by almost everything.
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2003, 17 perc

Kisbabót, Magyarország

Rendezõ:Káldy László

Gyártó: Kocsma TV

Producer: Káldy László

Falusors
Fate of a Village

Tipikus falusors Magyarországon. Elöregszik a

lakosság, elnéptelenedik a falu, csak a halvány

remény marad.

Typical fate of a Hungarian village: The inhabitants

are mostly old people, the village is becoming

deserted. There is only a slight hope.

2001–2002, 55 perc

Bácska, Jugoszlávia – Erdély, Románia –

Magyarország

Rendezõ: Karácsony Molnár Erika

Operatõr: Kötõ Zsolt, Mohi Sándor

Vágó: Kollányi Judit

Hang: Balogh Balázs, 

Kapcsos Vince, Katyi Antal

Gyártó: Dunatáj Alapítvány

Producer: Dr. Buglya Sándor

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek – 
nagyotmondó mesélõk nyomában
Berecz Andrással

This is the Pure Truth if You 
Believe it – on the Trail of 
Story-tellers with 
András Berecz

Képzeljük el a katonát, aki hazajön a sok

nyomorúságból, vesz egy nagy levegõt és mókázni

kezd. Nagyotmondó mesékre, plautuszi

katonatörténetekre bukkantunk a Kárpát-

medencében. Ma is élnek még olyanok, akik a

háborúról és a hadifogságról figurásan mesélnek:

balsorsnak, bánatnak ekképpen öltenek nyelvet.

Imagine a soldier, who comes home from the

miserable service, takes a deep breath and starts

joking. We can hear overstating tales Plautusian

soldier-stories in the Carpathian basin. There are

still some people, who tell fancy tales about war

and captivity making fun of misfortune and sorrow.
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2002, 51 perc

Ormánság, Magyarország

Rendezõ: Litauszki János

Operatõr: Markert Károly

Hang: Faludi Sándor

Vágó: Szalai Károly

Gyártó: Master Pro Kft.

Producer: Török Gábor

Esély–mesék
Tales of Chances

Tizenöt évvel ezelõtt film készült arról, hogyan

próbáltak az ország legeldugottabb falujában, a

romák lakta Gilvánfán, a francia nyelv tanulásával

kitörni a nyomorból, munkához, megélhetéshez

jutni. A filmben az akkori gyerekeket kerestük

meg, hogy megmutassuk, hogyan élnek és hogyan

élnek az õ gyerekeik. Több lehetõségük van-e

mint szüleiknek volt?

There was a film fifteen years ago about how the

Gipsy inhabitants of Hungary's most hidden

village tried to brake free from the poverty, with

learning French. The filmmakers show, what

happened with the people, who were then children,

and how today's children live, is there more

opportunity for them than for their parents.

2002, 40 perc  

Kovászna megye, Erdély, Románia

Rendezõ: Makó Andrea

Operatõr: Jernye János

Vágó: Ecseri Judit

Gyártó: Unio Civilis Képmûhely Bt.

Producer: Kulcsár Györgyi

Esztena
Kraal

Az Ojtori szoros az Erdélyt Moldvával összekötõ

legfontosabb átkelõhely. A szoros oldalából kiváló

legelõhelynek kínálkozó völgyek nyílnak. Itt

szegõdnek el juhásznak románok, magyarok

vegyesen mint Bíró Mihály juhosgazda két

pásztora Misi és a román Vaszile. Négy évszak

együttélés, pásztorkodás az esztenán.

The Ojtor pass is the most important crossing

between Transylvania and Moldva. At the banks of

the pass there are outstanding ranges, beautiful

valleys. This is the place where both Hungarians

and Romanians go into service as shepherds. This

is what Bíró Mihály's two herds, the Hungarian

Misi and the Romanian Vasile did. Four seasons

living together, shepherding on the Kraal.
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2000–2003, 40 perc

Budapest, Várpalota, Magyarország

Rendezõ: Szita János

Szakértõ: Szita János

Operatõr: Poppé Béla

Hang: Poppé Béla, Nánásy Levente

Vágó: Nánásy Levente

Közremûködõ: Réz Betyár Gábor

Gyártó: Karakter Film

Földre pottyant emberek
Falling from Stars

„Van a Csillagok Háborúja és vannak más filmek” –

állítja a hollywoodi mondás. A film alkotói több

mint két éves ismerkedés és együttlét alatt

utánajártak, hogy a rajongók mit gondolnak

fontosnak a régi értékekbõl, és hogy miért tartják a

mai napig egészségesnek, hogy idejük egy részében

„álomvilágban” éljenek. Talán az is kiderül, hogy a

közös játék ereje és a szeretet, kiskaput nyithat az

élet nagy gondjainak megoldása felé.

„There are two types of films: the Star Wars and

the others” as the Hollywood saying goes. During

more than two years of living together with the

fans the filmmakers tried to find out, what they

consider important from the traditional values and

why they think it's right to live in this „daydream”

in a part of their time. Maybe it turns out that the

force of collective game and love helps to solve

life's other great problems.

2001–2003, 180 / 60 perc

Erdély, Románia

Rendezõ: Vincze Zoltán, Pataky Csaba, 

Pál Tamás

Szakértõ: Pallagi Pál

Operatõr: Árva László, Fazekas Szabolcs

Hang: Szécsi Mózes

Vágó: Pál Tamás

Gyártó: Aster Film

Producer: Nyeste Péter

Forog az élet kereke 
I–III. / II.

The Wheel of Life is Rolling 
I–III. / II.

A film Erdély sokrétû kultúrájának bemutatását

tûzte ki céljául; végigköveti az erdélyi paraszti

életet a születéstõl a halálig. Az emberi élet fontos

állomásait helyezi párhuzamba az esztendõ jeles

napjaival. Magyarok, székelyek, románok, csángók,

szászok beszélnek mindennapjaikról.

The film aims to present the multiple culture of

Transylvania: follows the life of a Transylvanian

peasant from birth to death, connecting the main

stages of their lives to illustrious days of the year.

Hungarians, Csángós, Romanians, Saxons are

talking about their everyday life.
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2000, 26 perc

Nabeuil, Dzserba szigete, Tunézia

Rendezõ: Novobáczky Sándor

Szakértõ: Badreddine Roussi, Nezsib Szeleuti

Operatõr: Nádorfi Lajos

Vágó: Somogyi Valéria

Gyártó: Magyar Televízió

Producer: Lakatos József

Fazekasmûhelyek Tunéziában
Ancient Pottery in Tunesia

Az antik idõk sok remekmívû kerámiája, pompás

formájú agyagedénye származott a tunéziai

partokról. A kamera a máig élõ õsi mûvészet két

nevezetes helyszínét látogatja meg, és felvillantja e

különleges mesterség évezredeken át megõrzött

titkait, majd követi az utat egészen a bazárokig,

ahol a portéka java része gazdára talál. 

Many of the fine ceramic and nicely shaped

pottery of the ancient times came from the coasts

of Tunisia. The camera visits two famous scenes of

the still living ancient art, and shows the secrets of

this special craft, that were kept for centuries, than

goes on to the bazaars where most of this

merchandise gets sold.

1985, 90 perc

Benáresz, India

Rendezõ: Robert Gardner

Szakértõ: Östör Ákos

Operatõr: Robert Gardner, Ned Johnson

Hang: Ned Johnson

Vágó: Robert Gardner

Gyártó: The Film Study Center at 

Harvard University

Az áldás erdeje
Forest of Bliss

„A Földön minden étek. 

A mag táplál, a tûz eléget.” (W. B. Yeats)

A film kifejezõ képekben mutatja be az indiai

Benáresz halotti szokásait. Látásmódja tudományos

körökben nagy vitát váltott ki, ugyanakkor mély

hatást gyakorolt számos filmkészítõre és a néprajzi

filmkészítés egészére.

„Everything in this world is eaten. 

The seed is food and the fire is eater” (W. B. Yeats) 

It is a film about death rituals in Benares, India.

The film caused a strong debate among colleagues

about form and content and about Gardner's

intentions. At the same time the film has influenced

and inspired various filmmakers, both from and

beyond the field of ethnographic documentary.
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2003, 26 perc

Magyarország

Rendezõ: Magyar Tamás

Szakértõ: Torma László

Operatõr: Vékás Péter

Gyártó: Krónika Filmalapítvány

Producer: Lakatos Iván

Hétmérföldes
Seven-leagued

A csizma, a népmesei hõsök fontos kelléke,  a

huszárok nélkülözhetetlen viselete, a díszruhák

tartozéka, és a népi öltözet máig fennmaradt,

elterjedt darabja. A filmben megismerjük a

csizmadia munkáját, a csizma születését.

Boots are important accessories of folk tale

protagonists, they are important part of the soldiers

uniform and the calvalrymen's fancy custom, and

they are widespread parts of the traditional

clothing that are still in use. The film presents the

work of the boot-makers: the birth of boots.

2002, 57 perc

Bajan Ölgij megye, Mongólia

Rendezõ: Cséke Zsolt

Operatõr: Cséke Zsolt, Cséke Attila

Hang: Szalma Tamás 

Vágó: Csordás László

Gyártó: Naturfilm Bt.

Producer: Cséke Zsolt

A háztûzõrzõ
The Guardian of the Hearth

A film a Mongol-Altáj hegyei között élõ kazak

családok nyári és téli életét mutatja be a família

legkisebb fiúgyermeke, a kendzse (háztûzõrzõ)

elbeszélése alapján. A kazakok legközelebbi

rokonaiknak azokat a kunokat tartják, akiknek egy

csoportja a XIII. században a Kárpát-medencében

megtelepedett.

The film follows the life of a group of Kazakh

families throughout the summer and winter

months in the mountains of the Mongolian Altai,

by the accounts of the smallest boy of the family,

the kenje, the guardian of the heart. The Kazakhs

believe their closest kin is the Kuns, whose one

group has settled in Hungary in the 13th century. 
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2004, 90 perc

Belojarszk, Ny-Szibéria, Oroszország –

Magyarország

Rendezõ: Füredi Zoltán

Szerkesztõ: Gát Balázs

Operatõr: Dömötör Péter

Hang: Kapcsos Vince

Vágó: Füredi Zoltán

Gyártó: Palantír Film  Alapítvány

Producer: Füredi Zoltán

A hagyaték
The Legacy

Schmidt Éva magyar néprajzkutató 2002. július 4-

én meghalt a nyugat-szibériai Hanti-

Manszijszkban. Négy hónappal késõbb egy

háromtagú akadémiai küldöttség indult útnak,

hogy hagyatékát hazahozza. A küldetés meghiúsult.

Éva Schmidt, Hungarian ethnologist died on 4. July

2002 in the West-Siberian Hanti-Manszijszk. Four

months later a three-member academic

delegation sets out to bring home  her inheritance.

The mission fell through.

Hazatérõ képek
Homecoming Pictures

Kása Béla kb. 25 év alatt készített fotóiból álló

gazdag válogatással indult el a forgatócsoport

Erdélybe, hogy felkeresse a fényképeken látható

paraszt embereket, román, cigány és magyar

muzsikusokat. A fotókat látva, a szereplõk

szembesülnek egykori önmagukkal. A

beszélgetések, emlékezések közben természetesen

a hangszereket is „szóra” bírják.

The filmmaker group started out to Transylvania

with the photograps of Béla Kása, a collection of

about 25 years work. Their aim was, to find the

countrymen, Hungarian Romanian and Gipsy

musicians from the photos. The protagonists on

seeing their age-old pictures face their former self.

While sharing the memories naturally they play

their musical instruments too.
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2003, 60 perc

Erdély, Románia

Rendezõ: Magyar n. Attila

Operatõr: Váradi Gábor

Hang: Kapcsos Vince

Vágó: Antal Miklós

Gyártó: Dunatáj Alapítvány

Producer: Dr. Buglya Sándor
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2002, 13 perc

Budapest, Magyarország

Rendezõ: Gerõ Péter

Szakértõ: Iványi Gábor

Operatõr: Ducsay Gábor

Hang: Bodméri Mária

Gyártó: ARC Stúdió

Producer: Törös Judit

„ingyen kaptátok, ingyen adjátok”
„you got free, you give free”

Hajléktalanszálló borbélyüzlete. Eszter, az ápolónõ

még a szabadnapját is nekik áldozza.

The barber's shop in a hostel for homeless people.

Eszter, the nurse devotes even her day off to them.

2003, 50 perc

Arizona, California, USA 

Rendezõ: Seregély István 

Szakértõ: Michna Sándor

Operatõr: ifj. Bakos Tamás

Vágó: Bozóki Zoltán

Gyártó: VI-DOK ST Stúdió

Producer: Michna Sándor

Indián közelben
Moccasin Trails

Stanfordban rendezik immár 23 éve az indiánok

nemzetközi találkozóját, a powwowot. Az Amerika

történetében oly legendássá vált indián-fehér

ellentét mára elcsitult, az államilag támogatott, és

sokszor õslakos mivoltuk miatt elõjogokat élvezõ

indiánok békében élnek a „hódítókkal”. Az

évszázados ellentéteket, az ifjúsági regényekbõl

ismerõs, vérre menõ harcokat mégsem lehet az

emberek tudatából egyik napról a másikra kitörölni.

It is the 23rd year that the Indians international

meeting, the Powwow is organized in Stanford.

The legendary conflict between Americans and

Indians has settled down by now, the Indians who

are supported by the American state and many

times who benefit from being native Americans,

live in peace with the „conquerors”. Yet, the

conflicts of many centuries and the bloody fights

known from the novels aren't so easy to wipe out

from the memory of people.
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2002, 15 perc

Háromszék, Románia

Rendezõ: Petke László

Operatõr: Petke László

Hang: Petke László

Vágó: Kátai Edit

Gyártó: Dunaversitas Egyesület

Hogyha az Isten akarja
God Willing

Õrkõ cigány település Románia magyarok lakta

vidékén. Az elmaradottságból csak a tanulás ad

reményt a felemelkedésre. Mialatt a gyerekek az

iskolában vannak, a szülõk a mindennapi

megélhetésért küzdenek.

Õrkõ is a small village with Gipsy inhabitants in a

Hungarian area in Romania. The only way that

gives them hope to get out of the poverty is

studying. While kids are in school, their parents

are struggling for everyday living.

2002, 18 perc

64 különbözõ helyszín, Magyarország

Rendezõ: Kóthy Judit

Operatõr: Pap Ferenc

Hang: Almásy Péter

Vágó: Rostás Péter

Dramaturg: Topits Judit

Gyártó: KLT Kulturális Kft.

Producer: Kóthy Judit

Így él(t)ünk az ezredfordulón.
Testi higiénia

How We Live(d) at the Turn of 
the Century. Bodily Hygiene

Megragadható-e szociografikus hitellel a

hétköznapi élet, a munka vagy a közlekedés, az

étkezés, a tisztálkodás és a többi mindennapos

tevékenység egyidejû sokfélesége? Beleltározható-e

hitelesen a szokások, eszközök, a környezet

ezredfordulós változatossága? A sorozat elsõ filmje

64 helyszínen kísérli meg tetten érni a napi

tisztálkodás módozatait.

Can the simultaneous variabiliy of everyday life,

work, transport, meal, washing be presented with

sociographic validity? Can the millenial variety of

customs, tools, and the environment be entered in

an inventory with high validy? The film tries to

capture the modes of everyday washing at 64

scenes.
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2000, 55 perc

Kalotaszeg, Erdély, Románia

Rendezõ: Maksay Ágnes

Operatõr: Kötõ Zsolt

Vágó: Kötõ Zsolt

Gyártó: Video Pontes Stúdió

Terjesztõ: Duna Televízió

Kalotaszegi kalendárium
Calendar of Kalotaszeg

Kamerával végigkövettük egy éven át Kalotaszegen

az egyházi ünnepeket, és a hozzájuk kötõdõ még

létezõ szokásokat. De szemügyre vettük azt is,

hogyan telnek a hétköznapok. Mennyire

lopakodtak be életükbe a városi élet elemei és mi

az, ami még megmaradt tisztán.

We followed the religious feasts and the still kept

traditions attached to them at Kalotaszeg. We also

observed how everyday life goes, how much did

the elements of city lifestyle penetrate into their

lives, and what has stayed untouched.

2003, 42 perc

Magyarország

Rendezõ: Jávor István

Operatõr: Jávor István

Vágó: Ligeti Zoltán

Gyártó: Fekete Doboz Alapítvány

Producer: Jávor István

Jobb egyetemisták
Right Students

A szereplõk, egyetemista fiatalok, szorosan

kötõdnek a Jobbik szervezetéhez. A 2002-es

parlamenti választás évében kísérjük õket a

lángolástól a csalódásig.

The protagonists are university students, who are

closely attached to the Jobbik (right-wing)

Organisation. We accompany them during the

election of 2002 from the glow of enthusiasm to

the delusion.
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2003, 50 perc

Somogy megye, Magyarország

Rendezõ: Berta János, Kádár Anna, 

Németh Annamária

Szakértõ: Szijártó Zsolt

Operatõr: Németh Annamária, Füredi Zoltán

Hang: Csaba Tamás

Vágó: Berta János, Kádár Anna, 

Németh Annamária

Gyártó: Palantír Film Alapítvány

Producer: Füredi Zoltán

Isten hozta!
Welcome to!

Egy meglehetõsen zárt földrajzi térben, egymás

mellett található négy település sorsát különálló

kisfilmekben mutatjuk be: Kakpuszta, mára már

teljesen elnéptelenedett, csak egyetlenegy lakója

maradt. Kürtöspuszta, a roma etnikumú falu lakói

a létminimum alatt élnek, teljes izoláltságban.

Somogyfajsz jövõjét egy természetvédelmi

szervezet próbálja megtervezni. Libickozma,

külföldi és belföldi betelepülõk nyaralófalujává lett.

We show four neighboring villages in four short

films: Kakpuszta today is almost deserted. It has

only one inhabitant. The residents of Kürtöspuszta

are mostly Gipsies. They live totally isolated under

the poverty line. The future of Somogyfajsz is

planned by a conservationist organization.

Libickozma became the resort of foreign and

Hungarian settlers.

2002, 15 perc

Magyarország

Rendezõ: Szirmai Norbert–Révész János

Operatõr: Révész János

Hang: Szirmai Norbert, Révész János

Vágó: Révész Márta

Gyártó: Fekete Doboz Alapítvány

Producer: Elbert Márta

Jobb a Fradi!
The Fradi is Right!

Romák és rasszisták egy táborban.

Gipsies and racist on the same side.
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Kitagadottak
Outcast

A filmben egy négy generáción keresztül vegyes,

cigány-magyar család kutatja õseit.

Dokumentumok, feljegyzések alapján eljutnak a

dédszülõkig; kiderül, a dédapa Ferenc József

szolgálatában állt. Mégis a lányt kitagadja az apja,

mert hozzáment egy cigány emberhez. Az asszony

kitagadja fiát, mert az a cigánysorra költözött. A

szülõk nem akarják, hogy gyerekük a cigányok

közé „süllyedjen”, mert akármit tesznek,

cigányokként kezelik, és nem szeretik õket.

A mixed, Gipsy and Hungarian family is searching

for their ancestors through four generations.

Documents and records take them to the great

grandparents; it turns out that the great

grandfather was in the service of Franz Joseph.

The alcoholic father disowns his daughter because

she married a Gipsy man. The woman disowns her

son because he moved to the street where Gipsies

live... 

2004, 43 perc

Rendezõ: Nagy István, Ruszkai Nóra 

Szakértõ: Dr. Biczó Gábor, Gulyás Gyula 

Operatõr: Ruszkai Nóra

Hang: Nagy István

Vágó: Nagy István

Gyártásvezetõ: Osgyáni Gábor

Gyártó: Miskolci Egyetem Kulturális és

Vizuális Antropológia Tanszék

Producer: Dr. Biczó Gábor

Kibomlott kéve 
Untied Sheaf

A film Gyimesközéplokon kutatja a

modernizációnak a tradicionális kultúrára gyakorolt

hatásait. A példaértékûnek tartott gyimesi kultúra,

az utóbbi évtizedben, a Kárpát-medencében is

egyedülálló mértékû, gyökeres változásokon esett

át. A gyimesi idill a múlté, a rendszerváltozás számos

ellentmondásos következménnyel járt.

The film explores the influence of modernization

on the traditional culture of Gyimesközéplok. The

culture of Gyimes has gone through elemental

changes in the past decades that are unique in the

Carpathian basin. The days of the idyll of Gyimes

have passed now. The change of regime carried

consequences full of contradictions. 
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2000, 11 perc

Magyarország

Készítette: Konyári László

Gyártó: Nyíri AFK

A kapu
The Gate

A film a székelykapu faragását mutatja be. A kaput

Erdélybõl érkezett fafaragók készítik.

The film presents the traditional carving of a

traditional Székely gate. The gate is made by

wood-carvers from Székelyföld.

2002, 220 / 9 perc

Rendezõ: Halász Gábor, Schwindl Endre, FAV

Szakértõ: Dr. Pozsony Ferenc

Operatõr: Halász Gábor, Schwindl Endre, FAV

Hang: ifj. Perger István 

Vágó: Mógor Ágnes

Gyártásvezetõ: Sarudy Gábor, FAV

Hangalámondás: Galambos Péter

Gyártó: Új Budapest Filmstúdió

Producer: Kántor László

Kézmûvek – 
Hálókészítõ I–XXX / III.

Hand made – 
Netmaker I–XXX / III.

A dokumentumfilm-sorozat a Kárpát-medence

régi, napjainkra szinte feledésbe merült kézmûves

mesterségeit és az ezekkel szorosan összefonódó

népi hagyományokat mutatja be. Az egyes szakmák

mûvelõi munkájukon keresztül „szólalnak meg”: a

szót a kép és a zene ritmusa viszi.

The series of documentaries present the old, and

today almost forgotten crafts of the Carpathian

basin and the traditions that are closely attached to

these crafts. The craftsmen talk with their work:

The words are dominated by the rhythm of the

pictures and the music.
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2000, 93 perc

Magyarország

Rendezõ: Kõszegi Edit, Szuhay Péter

Operatõr: Kõszegi Gyula

Hang: Zányi Tamás

Vágó: Rigó Mária

Gyártó: Fórum Film Alapítvány

Producer: Dr. Szilágyi Erzsébet
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2004, 49 perc

Magyarország

Rendezõ: Kovács Sarolta, Lakatos Dóra

Operatõr: Kovács Sarolta

Vágó: Lakatos Dóra

Gyártó: Palantír Film Alapítvány

Producer: Füredi Zoltán

Krisna
Krisna

A Krisna-tudatú mozgalom filozófiáját Srila

Prabhupáda a következõképpen fogalmazta meg:

„A Krisna-tudat nem hit kérdése – ez tudomány”, s

mint minden tudomány feldolgozásához,

megértéséhez, hosszú út vezet. A filmben

különbözõ egyéniségû, foglalkozású és tudati

szinten lévõ fiatalok vallanak útkeresésükrõl,

melynek végsõ célja a tökéletesség elérése, hogy

eredeti lelki testben maradjanak meg.

According to Srila Prabhupáda the philosophy of

the movement of the Krisna consciousness is the

following: „Living with the consciousness of

Krisna is not a matter of belief it is a science.” Like

in the case of every other science it is a long way

until one understands and learns it. Young people

with different personalities, jobs and at different

levels of religious education, talk about their search

for the right way, with the final aim of reaching the

perfection.

2001, 8 perc

Magyarország

Készítette: Lehoczky Tamás

Asszisztens: Szabó Juli

Gyártó: Théba Mûvészeti Szakközépiskola

Körbe-körbe
Round and Round We Go

A film egy jellegzetesen magyar péksütemény, a

tepertõs pogácsa készítését mutatja be a mozgókép

nyelvén. Továbbá szól a hagyományokról, azok

továbbadásáról, megõrzésérõl.

This short film follows the making of a traditionally

Hungarian type of pastry (cone), known as

„tepertõs pogácsa” (small round pastry with square

top). It is also a film about traditions, their

maintenance and on-passing to younger

generations.
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1998, 52 perc

Rendezõ: Domokos János

Forgatókönyv: Csejdy András, Domokos János

Operatõr: Dömötör Péter

Zenei szerkeszto, hangvágó: Rozgonyi Zoltán

Vágó: Domokos János, Dömötör Péter

Hang: Koporosy János 

Gyártásvezeto: Vadán Zsuzsa

Gyártó: Magic Média, Duna Mûhely

Producer: Balogh Kálmán,  Barbalics Péter,

Durst György, Sipos László

Kolorlokál
Colourlocal

Budapest, október, hajnali öt óra, DJ Syam a Tilos

Rádió stúdiójában feltolja a potmétert, nemsokára

érkezik a váltás... Milyen érzés harangozásra

ébredni? Hogyan csajoznak a kirakatrendezõk?

Mi van, ha valaki a körúton görkorival elüt egy

bernáthegyit? A 98-as ultrarövidhullám reggelente

a hallgatóé, a Tilos betelefonálós mûsoraiban arról

és úgy beszélnek, amirõl és ahogyan akarnak.

Budapest, October, five in the morning. Dj Syam

in the Tilos Rádió studio pushes up the potentio-

meter, the shift arrives. How does it feel to wake

up to bell-ringing? How do the shop-window

designers womanize? What happens if someone,

roller-skating on the boulevard runs over a

Shepard-dog? The ultra-short frequency 98,

belongs to the listeners in the mornings. In the

phone-in programs of Tilos Rádió everyone speaks

in the way, and about what he wants. 

2001, 12 perc 

Erdély, Románia

Rendezõ: Bartha Ágnes

Operatõr: Kacsó Sándor

Vágó: Kacsó Sándor

Gyártó: RTV Bukarest, Magyar Szerkesztõség

Kõfaragók
Stoneworkers

A Brassó–Segesvár fõútvonaltól néhány

kilométerre fekvõ Alsórákoson néhány ember a

mai napig a legõsibb szerszámokkal, kalapáccsal és

vésõvel keresi meg a mindennapi kenyerét.

Kockaköveket készítenek a helyben bányászott

bazalttömbökbõl.

Some kilometers from the main road, that connects

Brasow and Segesvár, at Alsórákos some people are

still working with the most ancient instruments.

They earn their living with hammers and chisels,

making ashlars from locally mined basalt-blocks.
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2004, 44 perc

Bákó megye, Románia

Rendezõ: Vitézy Zsófia

A rendezõ munkatársa: Bálint Zoltán

Operatõr: Lovasi Zoltán

Hang: Zalányi László

Vágó: Faragó Tamás

Gyártó: Vacska Bt.

Producer: Vitézy Zsófia

Made in Romania
Made in Romania

Egy moldvai csángó faluban pár gyerek elhatározta,

hogy újságot készít. Az újságban falujukról,

életükrõl, vágyaikról írnak. A magyar filmesek arra

kérték a gyerekeket, hogy hozzanak létre egy filmet

hasonló tartalommal. A magyar stáb és a moldvai

gyerekek közös alkotása a Made in Romania.

In a Csángó village of Moldavia kids decide to edit

a newspaper. They write about their village, their

life, and their dreams.  The Hungarian filmmakers

asked them to make a film with similar content.

Made in Romania is the cooperate work of the

Hungarian staff and the Moldavian kids.

2002, 13 perc

Magyarország

Rendezõ: Varga Zsolt

Operatõr: Kõvári Borz József

Vágó: Révész Márta

Gyártó: Fekete Doboz Alapyítvány

Producer: Elbert Márta

Lóvásár
Horsemarket

Egy meghiúsult adás-vétel.

The story of a trade that fell through.
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2003, 46 perc

Gödöllõ, Magyarország–Vermont, USA

Készítette: Haragonics Sára

Kultúrkép
Culture-face

Beszélgetések 15–16 éves amerikai és magyar

Waldorf-iskolás diákokkal a tágan értelmezett

kultúra fogalomkörébe tartozó témákról.

Interviews with 15–16 years old American and

Hungarian students who go to Waldorf school

about subjects that belong to the widely interpreted

definition of culture.

2002, 22 perc

Budapest, Magyarország

Rendezõ: a Lauder Javne Gimnázium diák

alkotóközössége (Szegõ Dór–Hart

Niki–Léderer András–Elek Boga)

Szakértõ: Gyárfás Katalin

Operatõr: Jávor István

Vágó: Révész Márta

Gyártó: Lauder Javne Gimnázium

Lili és Anikó
Lili and Anikó

Dokumentumfilm két idõs asszonyról, Lilirõl és

Anikóról. Lili a háború utolsó hónapjaiban, a

nyilas terror idején hét üldözöttet bújtatott

gellérthegyi villájában, köztük az akkor 18 éves

Anikót, annak testvérét és édesanyját.

A documentary about two old women, Lili and

Anikó. In the last months of the Second World

War, during the Hungarian Nazi Terror, Lili hides

seven fugitives in her villa at Gellérthegy. The 18

years old Anikó is one of them along with Anikó's

sister and mother.
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2000, 54 perc

Máramaros, Románia

Rendezõ: Marius Tabacu

Operatõr: Ugron Gábor

Vágó: Kötõ Zsolt

Gyártó: Video Pontes Stúdió

Máramaros körzet
Máramaros District

Máramaros egyedülálló és szép példa arra, hogyan

élhet együtt békességben a sokféle nemzetiség. A film

az itteni románok, magyarok, zsidók, cipszerek,

ukránok mindennapjaiba nyújt betekintést. A gyakran

Románia kis Svájcaként emlegetett vidék kulturális

sokszínûségét és a táj festõi szépségét tárja a film a

nézõ elé.

Máramaros is a unique and beautiful example in

Romania of how different ethnic groups can live

together in peace. The film offers an insight  into

the everyday life of the Romanian, Hungarian,

Jewish, Cipszer and Ukrainian community. The

cultural diversity and the natural beauty of the

area, often called the little Switzerland of Romania,

is revealed.

2003, 28 perc

Mezõkövesd, Magyarország

Rendezõ: Mohay Tamás, Tari János

Szakértõ: Mohay Tamás

Operatõr: Tari János

Vágó: Kabdebó Katalin

Gyártó: Duna Televízió

Magyar tájak néprajzi felfedezése –
Mezõkövesd 

The Ethnological Discovery of 
Hungarian Lands –
Mezõkövesd

A filmben arra törekszünk, hogy a látványos felszín

mögé hatolva megmutathassuk a matyók néprajzi

értékeit, társadalomrajzát, a múltat és annak

emlékezetét a jelenben.

The goal of this film is to show the ethnological

values, composition of society, the past and its

rememberence in the present of the „Matyó” people

by looking behind the spectacular surface.
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2002, 62 perc

Erdély, Románia

Rendezõ: Ferenczi Gábor 

Operatõr: Markert Károly, Ferenczi Gábor

Vágó: Thomas Ernst

Közremûködõ:Déberling Antal

Gyártó: Duna Televízió

Gyártásvezetõ: Maitz Gábor 

Magyar Buletin
Hungarian Buletin

Fél éve válthatók ki magyarigazolványok

Erdélyben. A film gyors, szubjektív helyzetkép

arról, hogy kik, és milyen okokból igénylik, kik

azok, akik nem, és miért nem; milyen jellegû

anomáliák adódhatnak abból, ha egy törvény –

bármilyen „jó szándékkal” is – de az ember egyik

legalapvetõbb érzésérõl, az identitásáról szól.

A half year has passed since Hungarian-passes can

be taken out in Transylvania. The film is a quick

subjective general survey about who and for what

reason takes out these passes, who doesn't and

why, what kind of conflicts can be caused by a law

that is – yet with the best intention – about one of

the most elemental feeling of humanity, identity. 

2002–2003, 35 perc

Rendezõ: Kármán Irén

Operatõr: Schmuck Viktor

Hang: Pergel István

Vágó: Duljánszky Tibor (konzulens: Kornis

Anna)

Közremûködõ: Faragó József

Gyártó cég: DordonyFilm Kft.

Producer: Faragó József

Magyar trapperek
Hungarian trappers

Miklós hörcsögfogó, aki az állat elfogásától kezdve

az exportig mindent maga intéz. Élete szabadnak

tûnik, de idõnként a konkurencia zavarja. Mivel

segítséget a hatóságoktól nem kap, ezért az

önbíráskodástól sem riad vissza, a területet ugyanis

védeni kell, az hozza a pénzt. Egy sajátos

életformát mutat be a film, amely az EU

csatlakozás után valószínûleg eltûnik, hiszen a

hörcsög szerte Európában védett.

Miklós catches hamsters. He fixes up everything

from the capturing of the animal to the export.

His life seems free, but sometimes the concurrency

disturbs him. For he can't ask for help from the

authorities, he is not afraid of taking the law into

his hands because somehow he has to defend the

territory, that means his living. The film presents a

particular way of life, what is likely to disappear

after joining the European Union, because hamster

is protected all-over Europe.
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2003, 50 perc

Komlóska, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

Magyarország

Rendezõ: Orosz Richárd

Operatõr: Orosz Richárd, Racskó Róbert 

Vágó: Papp László

Gyártó: Alapítvány a 

Komplex Kultúrakutatásért

„Mi azt se tudjuk, hogy kik
vagyunk…”

„We don't even Know Who We 
are…”

A Komlóskán élõ kis lélekszámú ruszinság

identitását Trianon után magyarrá, a második

világháborút követõen pedig szlovákká próbálta

formálni a fennálló rendszer. A filmbõl ennek a

kettõs asszimilációnak az identitásformáló hatását

ismerhetjük meg.

The current regime tried to shape the identity of

the Rusin inhabitants of Komlóska two times: First

to Hungarian after the treaty of Trianon, then to

Slovak after the World War II. The film presents

the identity-forming effect of this dual assimilation.

2003, 41 perc

Európa

Rendezõ: Andits Petra, Béres Dániel

Operatõr: Béres Dániel

Gyártó: Goldfish Produkció Kft.

Menjünk!
Off We Go!

A film az inter-railezõk világáról próbál képet

alkotni, azokról a fiatalokról, akik évrõl évre ellepik

Európa vonatait, pályaudvarait és ifjúsági szállóit.

Felszerelésük egyetlen hátizsák és egy bármely

vonatra érvényes vonatjegy.

The film aims at introduceing the world of those

youngsters who take the inter-rails each summer,

who inhabit the trains, trainstations and youth

hostels of Europe. Their only equipment is a

backpack and a train ticket valid for all trains.
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2000, 10 perc

Magyarország

Készítette: Balázs István

Szakértõ: Czibolya Kálmán

Gyártó: Makói Videó-és Mûvészeti Mûhely

Producer: Czibolya Kálmán

Másik világ
Another World

Gondolatok egy tízéves kisfiútól, kinek nem

mindennapi a gyermekkora.

Thoughts about a ten years old boy, who has a

childhood less ordinary.

2002, 11 perc

Csongrád megye, Magyarország

Rendezõ: Szatmári Csaba

Szakértõ: Illyés Gyuláné

Operatõr: Szatmári Csaba

Hang: Szatmári Csaba

Vágó: Antóni Péter

Gyártó: Makói Videó-és Mûvészeti Mûhely

Producer: Czibolya Kálmán

Második esély
The second chance

A film alkotója, aki maga is állami gondozásban él,

intézetben élõ társait kérdezi jelenrõl és jövõrõl.

The maker of this short film, who himself lives in

an orphanage run by the government, asks his

fellow mates about the present and the future.
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2003, 20 perc

Mezõség, Erdély, Románia

Rendezõ: Vékás Péter

Szakértõ: Pozsgai Péter

A rendezõ munkatársa, vágó: Zajti Gábor

Operatõr: Vékás Péter

Gyártó: Krónika Alkotóközösség és

Filmalapítvány

Producer: Lakatos Iván

Múlt, forma és lélek
Past, Shape and Soul

Ez a lírai film Lükõ Gábornak (1009–2001) állít

emléket. Annak a tudósnak, aki egész életében a

nyelvészet, a történelem és a mûvészetek közötti

õsi kapcsolatokat és összefüggéseket kutatta, hogy

ne feledkezzünk el gyökereinkrõl, hanem ismerjük,

és értsük meg népmûvészetünk

szimbólumrendszereit, és legyünk büszkék

múltunkra.

This lyrical film was made in memory of Gábor

Lükõ (1909–2001), the scientist, who  studied the

ancient connections and relationships between

history, linguistics and art in all his life, so we don't

forget out roots but get familiar with the system of

symbols in our folk art and be proud of our past.

2004, 13 perc

Budapest, Magyarország

Rendezõ: Nemes Gyula

Operatõr: Dobóczi Balázs, Gyõri Márk

Vágó: Martin Blazicek

Gyártó: My Film, Famu

Producer: Igor Lazin

A múlandóság gátja
The Threhold of Transience

Három év a lebontásra váró Kopaszi gáton.

Three years on the dyke of Kopasz that is waiting

to be demolished.
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2002, 41 perc

Székelyföld, Románia

Rendezõ: Moharos Attila

Operatõr: Körtési Béla

Hang: Rozgonyi Gábor

Vágó: Kende Júlia, Körtési Béla

Gyártó: Pilot Stúdió

Producer: Nagy Gábor

Mikor szolgának telik esztendeje
When Serving Years Go Past

A székelyföldi „családregény” elbeszéléseinek sorát

a már korábban leforgatott „S immár itt vagyok”

címû elsõ tétel nyitja. A második tételben Leventét

megférfiasodva látjuk viszont. A fiú Firtosváraljára

került, ahol bátyja, Csaba cselédeskedik. Levente és

Csaba elhatározzák, hogy fölkutatják a testvéreiket.

A fim azoknak állít emléket, akiktõl elvették a

gyerekkorukat.

The chain of events in this „family novel” in

Székely Land starts with the part „I'm already

here”, filmed earlier. In the second part we see

Levente as a grown man. The young man finds

himself in Firtosváralja where his brother, Csaba,

is a servant. Seven of their brothers are in

orphanage. Levente and Csaba decide to find

them. The film was made in memory of those

who never had a childhood.

2003, 39 perc

Miskolc, Magyarország

Rendezõ: Nagy István

Szakértõ: A. Gergely András, Gulyás Gyula 

Operatõr Ruszkai Nóra

Hang: Nagy István

Vágó: Nagy István

Gyártó: Alapítvány a 

Komplex Kultúrakutatásért

Mikro-techno
Mikro Techno

A film egy virtuális, többnyire az Interneten

keresztül szervezõdõ, de jellemzõen Miskolc város

köré csoportosuló, magukat Elektrógereknek

nevezõ fiatalokból álló közösségrõl szól. A

mozgalom egy 1999 óta mûködõ site-hoz kötõdik,

a tagjai között fennálló napi szintû kommunikáció

egy levelezõlistán keresztül bonyolódik.

The film presents the virtual community of young

people who call themselves Elektrógers. The

community is organized through the internet but

the members are mostly gathered around the city

of Miskolc. The movement can be associated with

a site that operates since 1999. The members

communicate through a mail list almost every day.
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2001, 28 perc

Mikófalva, Magyarország  

Rendezõ: Czétényi Csilla, Nagy-Bozsoky József

Szakértõ: Barna Gábor

Operatõr: Czétényi Csilla

Vágó: Kollányi Tamás

Gyártó: Képíró '87 Bt.

Producer: Nagy-Bozsoky József

Palóc passió
Palóc Passio

Mikófalva, Szentföld! –  jelentette a kalauz majd 80

évvel ezelõtt, amikor a vicinális megállt a parányi

állomáson, a Bükk lábánál. Sokan érkeztek azon az

egyetlen nyáron hétrõl-hétre ide, a magyar

szabadtéri passiójátékok színhelyére. Él-e emléke,

s hogyan, annak a nyárnak?

Mikófalva, Holyland! – declared the conductor

almost 80 years ago, when the small train stopped

at the tiny station by the foot of the Bükk. Many

people arrived there, week by week, in that

summer to visit the open air Hungarian Passion

plays. Is the memory of that summer still alive? 

If yes, how?

Békés megye, Magyarország

2003, 17 perc

Készítette: Zomborácz Virág

Az õsz tizenkét pillanata
Moments from the Autumn

Tizenkét pillanat, tizenkét emléktöredék fiatalságról,

szerelemrõl, háborúról, elmúlásról és mindarról,

amit egy hetvenéves asszony átélt. Lírai portréfilm

nagymamámról.

Twelve moments, twelve shards of memory about

being young, being in love, about war and all else

that a seventy years old woman went through in

her life. A lyrical portrait of my grandmother.
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1981, 105 perc

Borsod-Abauj-Zemplén megye, Magyarország

Rendezõ: Gulyás Gyula, Gulyás János

Operatõr: Gulyás János

Gyártó: Társulás Stúdió

Ne sápadj!
Ne sápadj!

„E film készítõi valami mást – többet – találtak,

mint amit remélhettek. Alighanem egy falut kerestek,

amely így vagy úgy az átalakuló magyar

paraszttársadalom eleven problematikáját tükrözi.

És találtak abban afaluban – így is mondhatnánk: a

falu helyett egyetlen embert.” (Márkus István

egykorú kritikája.) Szociografikus portréfilm

Medve Alfonz domaházi parasztpolgárról.

The makers of this film found something else,

something more than they expected. Probably they

were seeking a village that somehow reflects the

vivid problems of the transforming Hungarian

peasant-society. They have found there not a

village, but a single person (contemporary critique

of István Márkus). Sociographic portray-film

about Alfonz Medve, peasant-citizen of Domaház.

2003, 42 perc

Mezõség, Erdély, Románia

Rendezõ: Czigány Zoltán

Szakértõ, szerkesztõ: Matula Ágnes

Operatõr: Kõrösi András

Vágó: Bartos Bence

Gyártó: Duna Televízió

„Népzenebiológia” Lajtha László, a
népzenekutató

„Folkmusic-Biology” 
László Lajtha, the Folkmusic 
Researcher

Lajtha László, Kossuth-díjas zeneszerzõ Bartók

Béla és Kodály Zoltán kortársaként az együttélõ

népek zenéjének és táncának kölcsönhatását

vizsgálta. Gyûjtésének fõ területeit járjuk végig

megszólaltatva Lajtha egykori adatközlõinek

utódait és leszármazottait, párhuzamba állítva a

korabeli megállapításokat a mai helyzettel.

László Lajtha composer, winner of the Kossuth

Award, who was a contemporary of Béla Bartók

and Zoltán Kodály. He examined the mutual

influence of the dances and music of different

groups of people living together. We made

interviews with the descendants of his informants,

and made a comparison of his findings with the

present situation.
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2003, 35 perc

Budapest, Magyarország

Rendezõ: Papp Gábor Zsigmond

Operatõr: Dobóczy Balázs

Hang: Fazekas Csongor

Vágó: Nagy Szilárd

Szerkesztõ, riporter: Hegyes Katalin

Gyártó: Bologna Film

Producer: Papp Gábor Zsigmond

Plázák népe
Mall People

Ez a film nem cikizi a pláza-jelenséget. És nem is

kampányol mellette. Korunk ugyanolyan

természetes velejárójának tekinti, mint a tévét vagy

a mobiltelefont. Mindössze bemutat néhány

embert, akiknek az élete szorosan összefonódott a

Pólussal, a Mammuttal vagy a Duna Plazával;

arcokat a plázák népébõl.

This film doesn't want to make fun of the

phenomenon of malls, and it doesn't want to

advertise malls either. It takes this phenomenon as

a natural part of our age like TV and mobile

phones. It only presents some people, whose life is

closely tied to the Pólus Center, the Mammut, and

the Duna Plaza: faces from the mall.

2001–2003, 380 / 90 perc

Borsod megye, Magyarország

Rendezõ: Szuhay Péter

Operatõr: Kõszegi Gyula

Hang: Traub Gyula

Vágó: Rigó Mária

Gyártó: Fórum Film Alapítvány

Producer: Dr. Szilágyi Erzsébet

Pászítás avagy az együttélés 
I–IV. / IV.

Fitting-living Together I–IV.

Az értelmezõ szótár szerint a pászít (vagyis passzít)

ige illesztést jelent, a passzol (vagyis pászol) igealak

pedig illik valakihez, valamihez vagy valahová

jelentésben használtatik. Szendrõládon, e

megközelítõen hétszáz lelkes Borsod megyei

településen a kifejezés leggyakrabban zenei

értelmezésben szerepel.

In the Hungarian explanatory dictionary under the

word „Pászítás” we can find that this verb means

fitting or joint. The form of the verb „passzol” (or

„pászol”) means to fit to something, to somebody

or somewhere. At the village of Szendrõlád in

Borsod County which has about seven hundred

inhabitants, the expression is most frequently used

in musical context.
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2002, 51 perc

Magyarország

Rendezõ: Papp Gábor Zsigmond

Operatõr: Csukás Sándor, Lovasi Zoltán,

Dobóczi Balázs

Hang: Belovári Tibor

Vágó: Horváth Balázs

Szerkesztõ-riporter, szakértõ: Bihari Ágnes

Gyártó: Bologna Film

Producer: Papp Gábor Zsigmond

Partik népe
Partypeople

„A New York-iak is azt mondták: Budapest?

Csúcspont! Mondják többen menedzserek, dj-k,

hogy bemennek a kiadóba, és ott lóg a falon egy

lista, hogy hová szeretne menni a kiadó fõnöke, és

az elsõ Budapest.” (Dj Palotai)

„Even the New Yorkers said: Budapest? That's the

best! Many managers and DJs say that when they

go to a record company, there's a list on the wall of

the places the  director wants to visit and Budapest

is on the top of that list.” (DJ Palotai)

2002, 40 perc

Zala megye, Magyarország

Rendezõ: Keserû Judit

Operatõr: Dömötör Péter

Hang: Belovári Tibor

Vágó: Marosi Krisztina

Gyártó: Duna Televízió

Gyártásvezetõ: Maitz Gábor

Pásury (Lépések)
Steps

A filmben nehézsorsú gyermekek néznek a

kamerába, közös a sorsuk, és az egyetlen esélyt

számukra egy Nagykanizsa melletti, apró település,

Csapi iskolája jelenti.

In the film children with hard life look into the

camera. Their chances are the same: the school of

Csapi, a small village near Nagykanizsa, means the

only hope for them.
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2002, 56 perc

Jemen

Rendezõ: Bendl Vera és Letenyei László

Szakértõ: Rostoványi Zsolt

Operatõr: Barakonyi Szabolcs

Hang: Keresztes Zoltán

Vágó: Bendl Vera és Letenyei László

Gyártó: TeTT Stúdió

Producer: Letenyei László

Samszán család
Shamsan Family

Muszlim–keresztény és arab–magyar együttélés egy

házasságban. Vallomások.

Muslim–Christian and Arabic–Hungarian

cohabitance in marriage. Confessions.

2001, 127 / 67 perc

Magyarország – Észak-Szibéria, 

Közép-Ázsia

Rendezõ: Halmy György

Szakértõ: Harkai István, Schmidt Éva 

Operatõr: Dömötör Péter, Muhi sándor

Vágó: Tóth Sándor

Gyártó: Tarot Bt.

Producer: Halmy György

Sámán mítosz I–II. / II. 
Vérrel pecsételve

Shaman-myth I–II. / II. 
Sealed with Blood

A magyarság szellemi hagyatéka nem feltárt, és

nem valószínû, hogy a mai tudományos módszerekkel

valaha is megismerhetõvé és taníthatóvá válik. 

A szellemi utat járók: Schmidt Éva, Harkai István.

Tanítványok és keletkutatók: Erdei Katalin, Sántha

István, Somfai Kara Dávid.

The spiritual heritage of the Hungarians remains

unrevealed, and is not likely that with the present

means of science it will ever become exploreable

and instructable in education. The ones searching

this spiritual path are Éva Schmidt and István

Harkai. Students and orientalists: Katalin Erdei,

István Sántha, Dávid Somfai Kara.
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2003, 53 perc

Magyarország

Rendezõ: R. Nagy József

Szakértõ: Karlaki Orsolya

Operatõr: Bán Dávid, R. Nagy József

Vágó: R. Nagy József

Gyártó: Kunt Ernõ Képíró Mûhely

Ritka minta: Fehér holló õrs
Rare as: The White Raven 
patrol

A Pajtás újság hasábjain 1973-ban kezdõdött és két

tanéven keresztül futott a Fehér holló õrs

kalandjait, tetteit bemutató fotóregény sorozat. A

filmben szereplõ – ma már felnõtt – „úttörõk”

beszélnek harminc év távlatából akkori

szerepeikrõl.

The photo-novel series introducing the actions

and adventures of The White Raven Patrol began

on the columns of the Pajtás magazine, in 1973

and continued to be published for the next two

school years. The now grown-up „pioneers” speak

of their roles then, from the perspective of the

passed 30 years.

2004, 50 perc

Békés megye, Magyarország

Rendezõ: Bódis Kriszta

Operatõr: Gózon Francisco

Hang: Várhegyi Rudolf

Vágó: Szalai Károly

Gyártásvezetõ: Bódis Gábor

Gyártó cég: Filmplus Kft.

Producer: Hollósi G. Zsuzsanna

Romani Krisz
Romani Kris

Romani krís /romnyi, grast, krís/, azaz Cigány

törvény /asszony, ló, döntés/.

A film a, Magyarországon már csak legendának

hitt, romani krís „nyomában jár”. Békés megyei

lókereskedõ oláh cigányok egy közössége enged

betekintést abba a gazdag roma

hagyományrendszerbe, melynek egyik alappillére a

krís.

The film is unique even in an international context,

since the romani kris hasn't yet been filmed. Not

only was the situation of the director exceptional

because she could take part in the event as an

outsider, but also because she could record it on

film with the staff. This film is an unparalleled

example of the fact, that this is a living tradition,

and it is also exceptional in the sense that the

romas rarely develop the kris to this extreme,

ultimate stage.
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2003, 49 perc

Komló, Magyarország – La Robla,

Spanyolország

Rendezõ: Litauszki János

Operatõr: Markert Károly

Hang: Faludi Sándor

Vágó: Szalai Károly

Gyártó: Master Pro Kft.

Producer: Török Gábor

Szerencse fel!
Good Luck!

2001 májusa, autóbusz indul magyar bányászokkal

Komlóról Spanyolországba. A két éve tartó

munkanélküliség elõl menekülnek; otthonuktól

háromezer kilométerre próbálják meg

szaktudásukat kamatoztatni. A feladat nem

egyszerû: számukra ismeretlen világban kell

érvényesülniük, helyt állniuk.

A bus sets out with Hungarian miners from

Komló to Spain in May, 2001. They seek a way out

of the passed two years of unemployment. 3000

kilometres away from their home, they try to make

profit of their profession. It is a hard task however

to succeed in a world unknown to them.

2002–2003, 14 perc

Erdély, Románia

Készítette: Bazsó András

Szakértõ: Bazsóné Nagy Gabriella

Székelyföldi emlékek
Memories of Székelyföld 

Egy csapat fiatal elutazik Erdélybe a székelyek

emlékeit kutatni. A megkapó táj szépsége, az

emberekbõl sugárzó szeretet, emberség, az általuk

alkotott tárgyak bája, kultúrájuk a témája a filmnek.

Megpróbál impressziókat adni, múltunkról,

egységünkrõl.

A group of young people travels to Transylvania to

research the heritage of Székely people. The charm

of the beautiful landscape, the love that Székely

people radiate, humanism and the discrete beauty

of artefacts made these people is what this film is

about. It tries to give impressions about our past

and unity.
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2004, 55 perc

Kostelek, Románia

Rendezõ: Mohi Sándor  

Szakértõ: Dr. Tánczos Vilmos

Operatõr: Mohi Sándor

Hang: Kapcsos Vince

Vágó: Kollányi Judit

Gyártásvezetõ: Szederkényi Miklós

Gyártó: Dunatáj Alapítvány

Producer: Dr. Buglya Sándor

Se künn, se benn... 
Divided

A Csiki havasok eldugott kis telepei nagy

kultúrkörök határán jöttek létre az utóbbi két

évszázad folyamán: katolicizmus és ortodoxia,

Erdély és Moldva, magyar és román nyelv

együttesen határozzák meg a kultúrát, ahol székely,

csángó és román identitás találkozik. A történelem

egészen sajátos keveredést, önazonosság-tudatot

alakított ki az itteni emberekben, akik hol ide, hol

oda tartoztak.

The small and hidden settlements of the Csiki

mountains developed on the borders of large

cultural regions throughout the passed two

hundred years: cultures determined by

Catholicism and Orthodoxy, Transylvania and

Moldva, Hungarian and Romanian language,

where identities of the Székely, Csángó and

Romanian meet. History has formed a very

unique mixture of identity in these people, who

during the times belonged once here, once there. 

2003, 96 perc

Jugoszlávia

Rendezõ: Szobolits Béla

Operatõr: Mohi Sándor

Vágó: Uchlaczki Lilian

Gyártó: Golden Conch

Producer: Szobolits Béláné

Székelke
Székelke

Belgrád alatt  mintegy 50 km-re található Európa

három legrégebbi magyar települése. A film az ott

élõ emberek életérõl szól.

About 50 kilometres South of Beograd lie the

three oldest Hungarian settlements of Europe.

The film shows the life of the people living here.
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2002, 50 perc

Magyarország

Rendezõ: Fátyol Tivadar

Operatõr: Köszegi Gyula

Hang: Traub Gyula

Vágó: Köszegi Gyula

Gyártó: Fórum Film Alapítvány

Producer: Dr. Szilágyi Erzsébet

Tegyetek tanítványokká minden
népeket

Let All be Followers

A film néhány közösségben követett nyomon

megtérés történeteket, a szegénységbõl való

kiemelkedés lehetõségét, az intenzív és szolidáris

közösség újra- vagy megteremtését. Úgy tûnik,

hogy a romák körében kialakul a roma nemzeti

vallás. A film arra keresi a választ, hogy mi az oka a

szegényparasztok és a romák körében virágzó

hitéletnek.

The film follows stories of conversion in a few

communities, as the possibility to break out of

poverty, and the establishment or re-establishment

of communities based on intensity and solidarity. It

seems that among the Gipsies, the development of

an own ethnic religion is in progress. The film

seeks the answer to the question: what is the reason

of this flourishing religious life among the poor

peasants and the Gipsies?

2002, 91 perc

London, Makó, New York, Tel Aviv

Rendezõ: Tari János

Operatõr: Birinyi József, Neve Cunningham,

Péter Klára, Szentpéteri István, Tari János

Hang: Barati Gábor, Marcus Banks, Richard

Flynn, Hajdu János, Várhegyi Rudolf

Vágó: John Burgan, Török Katalin, Kovács

Györgyi, Krámos Zsolt

Gyártó: Antroprodukció

Producer: Tari János

Távoli templom
Distant Temple

A film nemzetközi alkotógárdája 14 éven át kísérte

figyelemmel az egyetlen megmaradt ortodox 

zsinagógához kapcsolódó közösség életét. Minden

évben május végén találkoznak, hogy

emlékezzenek rabbijukra. A filmben különbözõ

életutak tárulnak elénk mikor a Londonból, 

Tel Avivból, Jeruzsálembõl, New Yorkból

visszatérõk a makói rabbi, Vorhad Mózes sírjánál

találkoznak.

The international staff of the film followed the life

of the community linked with the only surviving

orthodox synagogue. They met each year in the

end of May, in remembrance of their rabbi.

Different life-stories prevail throughout the film

when those returning from Tel Aviv, Jerusalem and

New York meet at the grave of Mózes Vorhad, the

rabbi of Makó.
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2003, 59 perc

Magyarország

Rendezõ: Dér András, Muhi Klára

Operatõr: Dér András, Tóth Zsolt

Hang: Bányai Gábor

Vágó: Thomas Ernst

Gyártó: Inforg Stúdió

Producer: Muhi András

A szúnak a fába' kell maradni
The Termite Must Stay 
in the Wood

A magyar filmtörténet egyik remekmûvében,

Magyar Dezsõ Büntetõexpedíció címû filmjében,

K. und K. megtorló sereg vonul egy kis szerbiai

falu ellen. A Hat brandenburgi versenyre lovagló

apokaliptikus sereg élén kemény, düreri vonású

alak, Gencsy Tibor lovagol. A magyar történelem

mára végérvényesen széthullott úri osztályának

egyik különös sorsú alakját ismerhetjük meg

benne.

Magyar Dezsõ's film Punitive Expedition, is one

of the masterpieces of Hungarian filmmaking. In

the film, „K. und K.” retaliatory armies march

against a small Serbian village. The apocalyptic

army rides to the tunes of the Six Brandenburg

Concertos, and is led by Tibor Gencsy, a strict

character with Dürer-like features. We can

recognize in him one of the members of the

peculiar fated Hungarian aristocracy that has

disappeared now for good.

2002, 12 perc

Magyarország, Úzd

Rendezõ-operatõr: Kõvári Borz József

Vágó: Révész Márta

Gyártó: Fekete Doboz Alapítvány

Szülõfalum vasárnap
My Hometown on Sunday

A film rendezõje szülõfalujába tér vissza, és az ott

élõ roma közösség életpillanatait mutatja be.

The director of this film returns to his hometown

and shows us moments in the life of the Gipsy

community living there.
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2002, 61 perc

Moldva, Románia

Rendezõ: Cselényi László 

Szakértõ: Kallós Zoltán

Operatõr: Ramm László

Hang: Cselényi László

Vágó: Aliczki György

Gyártó:  Hungartradició RT.

Producer: Nagyváradi Anna

Az utolsó pillanat I–II.
The last moment I–II.

A csángók megmaradását lassan egész Európa saját

ügyének tekinti. Mégis vannak egyházi és világi

emberek, akik nem akarják elfogadni, hogy

Moldvában magyarok küzdenek az anyanyelvük

elismeréséért. Ezek a hétköznapi hõsök fáradságot

nem ismerve „harcolnak” a megmaradásért, talán

mégsem az utolsó pillanatban.

The survival of the Csángós is now considered a

common affair throughout Europe. Still, there are

clerical and mundane people, who aren't willing to

accept that in Moldova people or fighting for the

acknowledgement of their mother tongue. These

everyday heroes strive for survival, perhaps not too

late. 

2000–2002, 93 perc

Budapest, Magyarország

Rendezõ: Elbert Márta

Rendezõ munkatársa: Újj Zsuzsanna

Operatõr: Rostás Mária

Hang: Krizbai Zoltán

Vágó: Révész Márta

Zeneszerzõ: Tallér Zsófia

Gyártó cég: Fekete Doboz Alapítvány 

Producer: Elbert Márta

Utcaképes
Fit for the Streets

A film készítõi másfél éven át követték nyomon

száz hajléktalan felnõtt és gyermek vándorlását

Budapest utcáin.

The producers of this film have followed the

wanders of one hundred homeless adults and

children through the streets of Budapest.
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2003, 47 perc 

Magyarország

Rendezõ: Papp Bojána

Operatõr: Lovasi Zoltán, Szilágyi Kornél,

Németh Viktor, Tóth Csaba

Hang: Németh Viktor, Tóth Csaba

Vágó: Georgiev Deszimira

Gyártó: Parádé Bt.

Producer: Papp Bojána

A tévé és én
The TV and Me

Alexa levélkézbesítõ, napközben „szürke

eminenciásként” éli teljesen hétköznapi életét. Ám

a munka után átváltozik. Alexa, Friderikusz Sándor

talán legkitartóbb rajongója. Az elmúlt tíz évben

miatta lett rajongója különbözõ televíziós

csatornák szórakoztató mûsorainak. Olyannyira,

hogy néhányat közülük (Esti Showder, Lagzi Lajcsi

mûsorai) rendszeresen látogat.

Alexa the mail-delivery woman leads an ordinary

life throughout the day, almost like a grey reverend.

After work she undergoes a total transformation.

Alexa is perhaps the most persistent fan of Sándor

Friderikusz. In the last ten years her obsession for

Friderikusz caused her to become a fan of many

TV programmes produced by Hungarian

television channels. Her obsession is so great that

she is a regular visitor of some of these shows

(Esti Showder, shows of Lagzi Lajcsi).

2001, 51 perc

Budapest, Magyarország

Rendezõ: Surányi Judit

Szakértõ: Surányi Judit

Operatõr: Gács Tamás

Vágó: Ligeti Zoltán

Zene: Bujdosó János

Gyártó: Fekete Doboz Alapítvány

Producer: Jávor István

Tiszta románc
A True Romance

Ez a film egy budapesti politoxikomán szerelmes

pár életét sûríti egy napba. A fiú és barátnõje évek

óta az utcán élnek, junky-k. Balázs Pekingben

született, Moszkvában nõtt fel, a rendszerváltáskor

került Budapestre. Már huszonhét alkalommal

volt újraélesztve. Zetor 23 éves, több mint két éve

él együtt Balázzsal. Zetornak a kábítószerek

fogyasztásán kívül, másik szenvedélye a tanulás.

The film shows a day of the life of a

politoxicoman couple in Budapest. The guy and

his girlfriend have been living on the streets as

junkies. Balázs was born in Peking, grew up in

Moscow and came to Budapest during the

transition. He has already been resurrected 22

times. Zetor is 23, and has been living with Balázs

for the past two years, following him through

everything. Besides the consumption of drugs,

Zetor has another obsession: studying. 
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2002, 58 perc

Magyarország

Rendezõ: Almási Tamás

Operatõr: Almási Tamás

Hang: Õze Gábor

Vágó: Kékesi Attila

Közremûködõ: Mohácsi Szilvia

Gyártó: Filmdimenzió Kft.

Producer: Almási Tamás

Az út vége
The End of the Road

„Hisszük azt, hogy tudunk majd otthont

teremteni, hogy tudunk normális családként élni a

továbbiakban (…). Mi úgy voltunk a vándorlásaink

során, hogy a hidat meggyújtottuk, nincs visszaút”

Egy család elindul, hogy lehetõségeket találjon, egy

másik vár, hogy megtalálják a lehetõségek. 

„We believe that we can create a home, and that we

could live our lives like a normal family in the

future (…) Throughout our travels and wanders

we have burned all the bridges behind us, there is

no turning back now”. One family sets out to find

new opportunities, another one waits for

opportunities to find them.

2003, 104 perc

Tiszavasvári, Magyarország

Rendezõ: Kóthy Judit

Dramaturg: Topits Judit

Operatõr: Bátonyi Cs., Stenszky Gy., Thernesz V.

Hang: Almásy P., Kósa L., Migray G., Zentay J.

Vágó: Rostás Péter

Gyártó: KLT Kulturális Kft.

Producer: Kóthy Judit

Zárt karokkal. Filmszociográfia
1997–2003

Most Unwelcome. 
Film Sociography 1997–2003

Magyarországon nem jó cigánynak lenni.

Tiszavasváriban sem jó cigánynak lenni, pedig itt

ma már minden másképp van, mint azelõtt. Ez a

kisváros az 1997-es különballagás óta vezekel és

igyekszik. Mire jutottak 2002 õszéig? És hogyan

tovább?

It is not pleasant to be a Gipsy in Hungary. It's not

even pleasant to be a Gipsy in Tiszavasvári, even

though things are different here than they used to

be. Since the segregated elementary school

graduation ceremony this small town is in

expiation and is trying hard. What have they

accomplished until the fall of 2002? And what

now? 
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