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Az erdélyi (magyar) fotográfi a és 
mozgókép: a magyar és a román 
kis nemzeti mozik peremén*

Kiindulópontok
A posztindusztrális társadalom, valamint az információs társadalom fogal-

mai olyan, a 20. század utolsó évtizedeiben elindult folyamatokra vonatkoznak, 
mint a felsőfokú oktatás széles körűvé válása vagy a digitális technológia elterje-
dése és (média)kultúrává alakulása a 21. századra. A kelet-európai régió esetében 
ezek a folyamatok időben szinte teljes(en) fedésben vannak az 1989-es rendszer-
váltás által generált politikai, gazdasági és társadalmi átalakulási folyamatokkal 
is. A művészeti képzés és alkotómunka mélyreható változásoknak voltak kitéve 

Rezumat (Fotografi a și fi lmul maghiar din Transilvania: la limita a doua cinema-uri naţionale minore)
Parte integrantă a industriilor creative vizuale din Transilvania, considerăm fotografi a și artele vizuale – anume fi lmul 

(scurt), de animaţie, și arta video – creată de artiști de origine maghiară niște formaţiuni ce au o anumită autonomie 
interioară, dar în același timp niște limite externe foarte permeabile. Identitatea regiunii transilvănene se manifestă foarte 
detașat pe fotografi i și fi lme de-a lungul secolului 20, însă datorită tradiţiilor istorice, a peisajelor naturale, a fotogenităţii 
sale, regiunea apare în creaţiile maghiare și române deopotrivă ca fi ind infl uenţată și de statutul regiunii. Conform lanţului 
de ipoteze prezentate sub forma unui literature review, fotografi a și fi lmul maghiar din Transilvania pot fi  descrise ca fi ind 
legate de canonul fi lmic periferic est-european, precum și de canoanele fi lmului/cinema-ului maghiar și român, caracterizate 
în contextul cinema-urilor naţionale minore. Astfel se conturează o formaţie canonică regională, ce se poate descrie ca având 
componente transnaţionale, subnaţionale dar și diasporice, și care poate constitui o bază pentru examinări viitoare.
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ezekben az évtizedekben, ennek nyomai nemcsak az alkotók megváltozott élet-
pályájában vagy az alkotások mediális alapjainak radikális átgondolásában ér-
hetőek tetten, hanem az alkotások és a megcélzott közönség közötti kapcsolati 
lehetőségek teljes átalakulásában is, s következésképp a művészetileg értéknek 
tekintett minőség állandó  uktuációjában is. 

Egy olyan kutatócsoportként, amelynek tagjai a művészeti célzatú oktatás, a 
művészet-közvetítés és az alkotás területén tevékenykednek,1 ezeket a vázlatosan 
jelzett folyamatokat egy olyan kontextusban kívánjuk megvizsgálni és sziszte-
matikusan leírni, amely látszólag nagyon szűk, s így talán inakdekvátnak is mi-
nősíthető, ugyanakkor épp behatároltságánál fogva megengedi az alapos esetta-
nulmányokat, mélyfúrásokat, amelyek egy tágabb korpusz vonatkozásában talán 
több akadályba ütköznének. Az erdélyi magyar vizuális kreatív iparágak közül a 
fotográ  át és mozgókép művészetét – amely alatt a a (rövid)  lmet, az animációs 
 lmet és videóművészetet értjük – egy porózus külső határú, de valamelyes belső 

autonómiával is rendelkező formációnak tekintve, a célunk az, hogy problémakö-
rök és médiumok szerinti bontásban egy 2010-es évek végi látletetet készítsünk el 
ezekről. Reményeink szerint ennek köszönhetően képet alkothatunk az 1989-es – 
analóg/digitális, kommunista/posztkommunista – határnak tekintett évszám óta 
elindult folyamatokról, amelyeket négy nagy témakörre bontottunk le kutatási 
tervünkben.2

Az erdélyi magyar fotográ  a- és mozgóképtörténetnek a 20. század máso-
dik felére eső, következésképp az 1989-es politikai fordulat óta eltelt időszakáról 
átfogó monogra  kus munka, legjobb tudomásunk szerint, nem született. Ilyen 
szempontból a fotográ  a- és a mozgógéptörténet helyzete igen hasonló ahhoz, 
amit Cseke Péter már 2006-ban jelzett a megírásra váró erdélyi magyar média-
történet vonatkozásában. „Bár az erdélyi magyar – írott és elektronikus – sajtó 
történetéről számtalan tanulmány született az idők folyamán, még mindig nincs 
átfogó képünk e kommunikációs rendszer működéséről” – jelentette ki bő másfél 
évtizede Cseke,  mivel „[a] magyar sajtó történetét bemutató akadémiai szintézis 
a nyolcvanas évek derekán elakadt a kiegyezést követő korszak tárgyalásánál”, to-
vábbá a magyarországi sajtótörténészeknek sem „állt módjukban tanulmányozni 
az 1919 óta kisebbségi helyzetben működő – ugyancsak foghíjas – médiarendszer 
jelenségeit” (Cseke 2006, 5–6). A hiány további okaként ugyanazt kell nekünk is 
megneveznünk, mint amit Cseke Péter is kiemel, amikor bő évtizeddel később 
visszatér a kérdéskör tárgyalásához, természetesen a mi esetünkben a művészeti 
folyamatok vonatkozásairól van szó: „De nem várható ez a magyar nyelvisme-
rettel nem rendelkező erdélyi román sajtótörténészektől sem” (Cseke 2014, 11). 
Következésképp „[n]emcsak a budapesti, hanem a bukaresti médiatudományi 
szakemberek is tőlünk várják az önálló kutatásokon, eredeti tényfeltárásokon 
alapuló hiteles információkat”, tehát „[e]zt a munkát nekünk kell folyamatosan 
végeznünk, illetve elvégeznünk Erdélyben” (Cseke 2006, 5–6). 

A hivatkozott kutatás és az itt egybefűzött három tanulmány3 egy ilyen cso-
portos monográ  a előkészítő fázisaként pozicionálható, előzményei tehát igen 
sokrétűek. A fotográ  a erdélyi magyar közegben szituálható folyamatait első-
sorban fotóalbumok és kiállítások összegzik: például Erdélyi Lajos munkássága, 
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továbbá a MÚRE Brassai fotópályázatának évente kiadott albumai, a Látható 
Kolozsvár: Orbán Lajos képei a két világháború közötti városról című kiadvány 
(szerk. Blos-Jáni Melinda) vagy az Erdélyi Audiovizuális Archívum által szer-
vezett tematikus kiállítások a 2010-es évek második felében. Továbbá készültek 
és készülnek doktori kutatások is a tág tematikában: Szalma Annamária, Újvári 
Dorottya, Barazsuly Viktória Adrienn munkájára hivatkozunk ebben a rövid át-
tekintésben. 

A mozgóképes fejlemények történeti bontásban elsősorban az 1940 előtti 
időszak vonatkozásában lettek feldolgozva: például Jordáky Lajos Az erdélyi né-
ma  lmgyártás története vagy Balogh Gyöngyi és Zágoni Bálint A kolozsvári né-
ma  lmgyártás képes története 1913-tól 1920-ig című munkáiban, valamint számos 
további folyóiratcikkben is. Az 1989 óta eltelt időszakra vonatkozóan megemlít-
hetjük Lakatos Róbert monográ  áját (Dokumentum  lmes hatások a játék  lmben: 
közép-kelet-európai  lmes karrierek kezdete az ezredfordulót követő években), to-
vábbá számos folyóiratcikket és tematikus lapszámot a a ME.dok,4  a Korunk5, és 
a Filmtett hasábjain. Külön kiemelendő, a vállalkozás strukturáltságánál és tág 
kitekintésénél fogva, a kolozsvári Filmtett portál Tanulmányok az erdélyi magyar 
mozgókép történetéről című, 2017 telén indított tanulmánysorozata.6 Az ebben 
fellelhető lefedettségi mintázat beszédes: a 20. század második világháborúig ter-
jedő időszaka a legszisztematikusabban kutatott ez esetben is, hisz olvashatunk 
két áttekintést Janovics Jenő munkássága és személye vonatkozásában (Blos-Jáni 
Melinda és Ferenczi Szilárd tollából), továbbá a második világháborúig terjedő 
időszak oktató  lmjeiről,  lmhíradóiról, amatőr  lmjeiről, és a moziszkeccs mű-
fajáról is (Bokor Zsuzsa, Barkóczi Janka, Blos-Jáni Melinda és Szebeni Zsuzsa írá-
sai). A 20. század második felének kommunista berendezkedését öt szöveg érinti, 
valahány a bukaresti magyar adás (televíziós) vonzáskörébe tartozó mozgóképes 
típusokkal és alkotói pályákkal foglalkozik (Schneider Tibor, Simon  y Katalin, 
Kacsó Edit, Miklós Szilárd, és Szilágyi Gödri Ildikó tollából). Itt kell megemlíteni 
a Széles Anna színésznőről készült pályaáttekintést is (Medgyessy Éva tollából), 
ez átvezet az 1989-es fordulat utáni évtizedekbe, amelynek amúgy egyetlen tanul-
mány van szentelve, amely a képzési műhelyekkel foglalkozik (Németh Szabolcs 
Előd tollából). Lezárásképp jeleznünk kell, hogy készültek doktori kutatások is 
a tág tematikában: a csoporttag Blos-Jáni Melinda és Tóth Orsolya munkái, ez 
utóbbi – a Kolozsvár  lmtörténeti reprezentációi az első  lmfelvételektől 1948-ig 
(dokumentum  lmek, híradók, játék  lmek, amatőr  lmek – fontos kiindulópontul 
szolgál jelen kutatás számára is.

Elmondható tehát, hogy a kutatócsoport tagjaitól független és a választott 
téma vonatkozásában közvetlenül releváns előzmények elsősorban folyóiratcik-
kek, interjúk és pályaképek, amelyek a művészeti alkotások és az alkotók bemuta-
tására és elemzésére koncentrálnak. Ez is megerősíti a jelen terv szükségszerűsé-
gét: hiányzik, erdélyi magyar vonatkozásban, egy olyan összegző, monogra  kus, 
többszerzős munka, amely az erdélyi magyar kreatív ágazatok – jelen esetben 
a fotográ  a és a mozgóképes művészetek – összehasonlító és elméleti keretben 
való közös tárgyalását tűzi ki célul az 1989 óta eltelt időszak vonatkozásában. 
Ám e nagy léptékű terv megvalósítása előtt meg kell válaszolnunk azt a kérdést, 
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amely biztosan mindenkiben ott motoszkál, aki eddig folytatta az olvasást: de 
mi számít erdélyi magyar fotográ  ának vagy mozgóképnek (  lmnek, animáció-
nak, videómunkának)? Ahogyan egy 2019 áprilisában publikált, a  lmtudomá-
nyos kutatás és oktatás erdélyi magyar leképeződéseit vizsgáló tanulmányomban 
fogalmaztam: „ennek a (szub)regionális kánonnak nincs  lmes leképeződése, 
következésképp ilyen irányú [kutatási] érdeklődése sem lehet. Ahhoz hasonlato-
san, ahogyan nincsenek erdélyi magyar mesterségesintelligencia-kutatások, mert 
erdélyi magyarnak nevezhető mesterséges intelligencia sincs” (Virginás 2019a, 
60). Akkor azt is hozzátettem ehhez a sarkos megállapításhoz, hogy „[m]ég talán 
ismételten az erdélyi magyar zárvány az, ahonnan nézvést ez a tényállás [neveze-
tesen, hogy „a  lmtudomány önálló kutatási ágazatként nehezen legitimálható”] 
nem is tűnik paradoxonnak” (Virginás 2019a, 60). Az adandó válasz pedig tulaj-
donképpen ki fogja meríteni a jelen helyzetben rendelkezésünkre álló terjedelmi 
kereteket. 

  
Az erdélyi magyar  lm?
Az erdélyi (magyar) régió identitása nagyon áttételes módon nyilvánul meg 

mozgóképes alkotásokban a 20. század folyamán. Viszont történelmi múltja és 
hagyományai,7 természeti jellegzetességei, összességében „fotogenitása” okán 
gyakran megjelenik magyar és román mozgóképeken is, amely ingamozgás ter-
mészetesen nem független a régió mindenkori státuszától sem. 

Ahogyan Erdélyi Lajos marosvásárhelyi születésú fotóművész fogalmazott 
igen lényegretörően abban az életútinterjúban, amelyet Csibi László készített vele: 
„De előttük állt 1946 végéig az égető kérdés is, hogy vajon kié lesz Erdély? Nem 
lehetett tudni, hogy Romániához vagy Magyarországhoz csatolják, utána még 30-
40 évig, hogy hogyan lesz, hogyan lesz Erdély Romániának a része?” (Csibi 2019, 
53). Igen plasztikusan illusztrálja ezt a tényállást az Erdélyre vonatkozó szócikk 
is a Richard Taylor, Nancy Wood, Julian Gra  y és Dina Iordanova által szerkesz-
tett BFI Companion to Eastern European and Russian Cinema című kézikönyvből 
(2000). A régióról a következő szócikket olvashatjuk: „Erdély. Közép-európai tar-
tomány, amely ma a modern Románia része (történetileg Magyarországhoz kötő-
dő, s ezért is vitatott státuszú terület), amely mitikus státuszra tett szert a  lmben, 
mint Bram Stoker 1897-es regénye, a Drakula főhősének szülőföldje. (...) Erdély 
egy félmitikus kulturális bölcső mind a magyar, mind a román nemzet számára” 
(Taylor et al. ed. 2000, 200).8 Végezetül a képernyőemlékezetben érdekelt, külső 
és egyéni szemlélő pozíciójából John Cunnigham angol  lmtörténész egyenesen 
„csüggesztő(en) kon  iktuális folyamat”-ról beszél a két ország/nemzet között. 
Ennek eredőjeként Erdélyt azonosítja be, amelyet a következőképpen jellemez: 
„egy vitatott, etnikailag kevert terület, amely a két ország közti feszültségek fóku-
sza oly régóta” (Cunningham 2014, 147).9

Ugyanakkor a két legitim államhatalom alá rendeltségnek, illetve a köztük 
való létezésnek nagyon korán megjelenik a pozitív előjelű értelmezése is, amely 
a fotográ  a és mozgókép történetének szempontjából tulajdonképp a lehetőségek 
megkettőződéseként is felfogható. 2007-es Janovics Jenő  lmes tervei és meg-
valósításai 1919–1945 között című tanulmányában Zágoni Bálint kiemeli azt,
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ahogyan a1940–1944 között létezett magyar államiság kontextusában a sokrétű
mozgóképes tevékenységi körrel rendelkező Janovics a fenti „erőforrásokat”
kihasználva lépett munkakapcsolatba Kolozsvárról a budapesti Nemzeti
Filmirodával, ösztönözve egy helyi fiók megalapítását is.10 Zágoni Bálint a
következő összegzéssel zár, amely számunkra, és a kutatásunkban körvonalazódó
erdélyi magyar fotográ  a- és mozgókép-de  níció szempontjából igen fontos: „El-
mondható tehát, hogy Janovicsnak sikerült Erdély politikai helyzetét javára for-
dítania, és szerteágazó kapcsolatai révén több irányba hasznosítani a befektetett 
munkát” (Zágoni 2007, 52–53).

Ezt a janovicsi örökséget felvállalva, illetve reményeink szerint ezt kibővítve 
fogalmaztuk meg a kutatásunkat szervező hipotézisláncolatot is, és ennek kifejté-
se körül fogja rajzolni a jelen tanulmány alapkérdésre adott választ is: mi tekint-
hető erdélyi magyar fotográ  ának és mozgóképnek? Hipotézisláncolatunk értel-
mében az erdélyi magyar fotogra  kus és mozgóképes kánon(ok) elsősorban egy
periferikus régióhoz, a posztkommunista Kelet-Európához csatlakoztatható(ak).11 
Továbbá, és ez is ugyanolyan fontos aspektus, több olyan nemzeti  lmkánon-
hoz tartozik az erdélyi magyar fotográ  a és mozgókép, amelyek hatékonyan/
adektvátan jellemezhetőek a kis nemzeti  lmgyártások paradigmája (Hjort, 
Petrie, 2007) révén: a magyar és a román  lmról van, természetesen, szó. Ilyen 
vonatkozásban egy transznacionális (nemzeteken átívelő) szerveződés a kutatá-
sunk tárgya. Ám ez még mindig nem elégséges az erdélyi magyar fotográ  a és 
mozgókép szituálása szempontjából: hozzá kell tennünk, hogy a kelet-európai, a 
kis nemzeti és a transznacionális aspektusok mellett a diaszporikus szerveződés 
ugyanolyan fontos jellemző. Ebben a tekintetben az erdélyi magyar fotográ  a és 
mozgókép (kánonja) nemcsak a Kárpát-medencében hálózatszerűen szerveződő 
többségi magyar és egyéb kisebbségi magyar kánonokhoz – a felvidékihez, a vaj-
daságihoz és a kárpátaljaihoz – kapcsolódik.12 Strukturáltsága, működésmódja 
sok hasonlóságot mutat a kelet-európai régióban ugyancsak diaszporikus struk-
turáltságban létezett/létező német/szász, zsidó, roma vagy akár a kínai kisebbségi 
kánonok működésével is.

Kis nemzeti mozik Kelet-Európában
A kelet-európai földrajzi és/vagy kulturális régióba sorolható nemzeti  lm-

gyártások fragmentáltak, nagyon heterogének, és sok esetben kis nemzeti mo-
ziként (Hjort–Petrie, 2007) határozhatóak meg, beleértve a magyar és a román 
 lmgyártást természetesen. Továbbá ellentétben azzal, amit Buzinkay Géza úgy 

jellemez, hogy „[a]z angol nyelven megjelenő, de túlnyomórészt amerikai média-
történeti művek fő problémája,” nevezetesen, „ hogy nyersanyaguk is, szemléle-
tük is »testidegen« a magyar kultúra számára”, következésképp „ismeret[ük] nél-
külözhetetlen, de szempontjainak alkalmazása lehetetlen” (Buzinkay 2010, 10), a 
kis nemzeti mozik paradigmája haszonnal adaptálható nemcsak a mozgóképes, 
hanem a fényképészeti és videóművészeti szcénára is a vizsgált kontextusban.

A „kis nemzeti mozik” fogalmát egy 2007-es tanulmánykötet vezette be, 
amelyet Mette Hjort dán és Duncan Petrie brit kutatók szerkesztettek, és amely a 

 e Cinema of Small Nations címet viselte. Kiindulópontjuk elsősorban politika-
tudományi volt, amikor ekként fogalmaztak: „A kis nemzetek mozija című kötet 
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egy többarcú munkade  nícióját adja [az ebből a szemszögből de  niált] kis nem-
zet-voltnak, négy méret-indikátort alkalmazva”.13 A négy, Hjort és Petrie által
bevezetett méretindikátor a következő: az adott ország lakosságának a száma, az 
ország területe, az egy főre eső GNI (GDP), valamint a „más nemzethez tartozók 
általi (hosszan tartó) dominancia”. Ez a négy méretindikátor, ahelyett, hogy szi-
gorúan le lenne határolva, inkább egy tágabb tartományon belül mozog (fluktuál), 
így Hjorték esettanulmányai olyan változatos példaanyaggal dolgoztak, mint a 
skandináv régióból Dánia és Izland, továbbá az egykori brit gyarmatbirodalom-
hoz köthető olyan országok, mint Írország, Skócia vagy Új-Zéland, az egykori 
szovjet birodalomhoz tartozó Bulgária, illetve olyan, a (mindenkori) kínai hege-
mónia által befolyásolt országok/tartományok, mint Hongkong, Szingapúr, Taj-
van, és végezetül olyan, valamikor európai (francia/spanyol) gyarmatbirodalmi 
területek, mint Kuba, Burkina Faso és Tunézia.

Ami a lakosság számát illeti, Hjort és Petrie a következő mennyiségi attri-
bútumokkal dolgoznak: „fontosnak tartottuk, hogy esettanulmányaink legyenek 
a teljes spektrumból, kiindulva Bray és Packet mikróállam-fogalmától el odáig, 
amit Vital egy fejlődésben lévő kis nemzetnek nevezne, így jutva el egy olyan egy-
értelmű koncentrációhoz, amely a 4–10 millió lakos tartományában helyezkedik 
el”.14 Az erdélyi magyar  lm mibenlétének meghatározásához elengedhetetlen két 
 lmgyártás, illetve az országok, Magyarország és Románia más-más mértékben 

minősíthetőek „kis nemzeti moziknak” a lakosság mutatószáma alapján. A leg-
utóbbi, ezredforduló után készült népszámlálások adatai szerint Magyarország-
nak 9 millió 942 ezer lakosa van, s ekként tökéletesen beleillik a Hjort–Petrie által 
meghatározott 4–10 millió közötti sávba. Romániának a legutóbbi adatok szerint 
20 millió körül van a lakossága, így jócskán túllépi a Hjorték által ideálisként 
megadott tartományt, de még mindig a Tajvanhoz rendelt 23 millió alatt van, s 
ekként azt mondhatjuk, hogy amennyiben a másik három indikátor többé-ke-
vésbé (netán pontosabban teljesül), akkor ez az indikátor is elfogadható ezzel a 
szélsőhöz közel álló értékkel.15

A második méretindikátor, a terület vonatkozásában Hjort és Petrie a kö-
vetkezőképpen fogalmaznak: „Úgy döntöttünk, hogy Gellner és sok más tudós 
példáját követjük akkor, amikor a földrajzi arányokat (scale) komolyan számítás-
ba vesszük, mint a kis nemzet-volt egyik indikátorát”.16 Ezen az indikátortípuson 
belül a legnagyobb területtel bíró, tanulmányozott esetük Burkina Faso, amely-
nek a területe 273 ezer négyzetkilométer (egy 16 milliós lakossághoz viszonyít-
va), őt követi Új-Zéland a maga 268 ezer négyzetkilométerével és 4 és fél millió 
lakosával, Bulgária szinte feleakkora területtel bír, ez 115 ezer négyzetkilométer, 
és a Hjort és Petrie által tanulmányozott esetekből a legkisebb területtel Dánia 
bír, ez 42 ezer négyzetkilométer. 93 ezer négyzetkilométeres területével Magyar-
ország ismét a mérettartomány közepén elhelyezkedő, átlagos példaként katego-
rizálható, s ilyen minőségében nagyon hasonlít a kötetben elemzett Bulgáriához. 
Románia ez esetben is a tartomány magasabb értékeivel van felruházva: 238 391 
négyzetkilométernyi területével kisebb, mint a fogalmat bevezető kötetben „kis 
nemzeti moziként” értelmezett Burkina Faso avagy Új-Zéland, ám kétszer akko-
ra, mint Magyarország vagy Bulgária.17
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A harmadik felhasznált indikátorfajta a kis nemzeti mozik meghatározásá-
ban az egy főre eső GNI/GDP nagysága, és jelenlétét ekként motiválják a szerzők: 
„Ez a speci  kus változó, ahogyan (Ola  son 1998: 10) fogalmaz, »a katonai po-
tenciál indikátora«, amely a maga során »a politikai hatalom« tanulmányozásá-
ban releváns”.18 Hogyan viszonyul Magyarország és Románia és természetesen a 
 lmgyártásuk potenciálja ehhez az indikátortípushoz? A World Bank honlapján 

közölt éves adatok szerint a 2010-es évek fordulóján Magyarországon az egy főre 
eső GNI/GDP 12 000 USD körül volt, s ilyenként nincs igazán hozzá hasonlítható 
„kis nemzeti mozi” Hjorték 2007-es paradigmakijelölő kötetében. Ezzel az érték-
kel Magyarország és a magyar  lmgyártás, következésképp, olyan kurrens or-
szágokkal hasonlítható össze, mint Brazília, Horvátország, Lettország, Litvánia, 
Oroszország és Törökország. Ezek a országok ugyanakkor jelentősen nagyobb, 
avagy sokkal kisebb lakossággal és területtel rendelkeznek, ami Magyarországot 
egy érdekes példává teszi, viszont azt is jelezni kell, hogy ezek az országok jelentős 
részben a valamikori szovjet birodalom befolyási övezetében közös platformot 
alkottak Magyarországgal (és Romániával is, természetesen).

A 2013 októberéig tartó korábbi vizsgálatomban19 Románia egy főre eső 
GDP/GNI-je jelentősen kisebb volt, mint akár Magyarországé, akár a Hjort–
Petrie-ék kötetében szereplő többi országé: a 8000 USD per fő összeg körül gra-
vitált, és ezzel Hjort és Petrie olyan példáihoz hasonlítható, mint Bulgária és Tu-
nézia. Míg lakosságszámát és területét illetően Románia csak akkor sorolható be 
a kis (nemzeti) mozik ernyőfogalma alá, amennyiben elfogadjuk a Hjort és Petrie 
által jelzett tartományok legmagasabb értékeit is, nem csak az átlagosan a közé-
pen elhelyezkedőket, az egy főre eső GDP/GNI tekintetében Románia  lmgyár-
tását mindenképpen lehet és kell is a kis mozik kategóriájában kezelni. Tulajdon-
képpen Hjort és Petrie is megjegyzik, hogy „a kis nemzet-volt, legalábbis néhány 
vetülete vonatkozásában, mindenképpen egy olyan helyzetre vonatkozik, amely 
változásra szorul. Ez különösképpen igaz az alacsony GDP és a domináltság te-
kintetében, amelyek a kis nemzet-státuszhoz tartozhatnak. Egy második motivá-
ció arra vonatkozóan, hogy kidolgozzuk a kis (mozi)nemzet-volt összehasonlító 
analízisét, azzal a lehetőséggel kapcsolatos, hogy beazonosítsuk az erősségeket a 
látszólagos gyengeségekben, és azokat a megoldásokat, amelyek átvihetőek/átad-
hatóak”.20

Negyedik indikátorukat a következőképpen jellemzik a szerzők: „Hroch az, 
aki előtérbe helyezi a dominált voltot/uralmat, mint ami ízig-vérig összetevője a 
kis nemzet-voltnak: »csak azokat nevezzük kis nemzetnek, amelyek olyan hosz-
szú ideig voltak alávetve egy uralkodó nemzetnek, hogy az alárendeltségi viszony 
strukturális vonással ruházódott fel mindkét fél esetében« (Hroch 1985: 9)”. Ma-
gyarország és Románia egyaránt számos, náluk nagyobb és más nemzetiségek ál-
tal uralt (birodalmi) entitásnak voltak alávetve: ha csak az mozi/mozgókép tech-
nológiáját lefedő elmúlt szászhúsz éves időszakra gondolunk, akkor említést kell 
tennünk az Osztrák–Magyar Monarchiáról, Németországról, Oroszországról, 
majd a szovjet blokkról, mint olyan struktúrákról, amelyeknek (változó területi 
mértékben) Magyarország és Románia – s következésképp Erdély is – alá vol-
tak rendelve. És azt is említenünk kell, hogy Magyarország 2004-es és Románia 
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2007-es csatlakozása az Európai Unióhoz ismét egy, a saját nemzetnél nagyobb, 
nemzetek feletti entitáshoz való csatlakozás is egyben, amely egyszerre hívhat 
életre kényszerű alkalmazkodási re  exeket. Ám amennyiben az ezen „biroda-
lom” égisze alatt elkészült  lmek számát és változatos voltát nézzük, úgy mindkét 
ország esetében az EU keretében lefolytatott  lmgyártási folyamat különböző-
nek, egyben pozitívabbnak is tűnik az azt megelőző időszaktól. Ilyen értelemben, 
míg a „kis mozi-nemzet”-volt előző három indikátora pusztán numerikus ada-
tokon alapszik, ez a negyedik indikátor a birodalmak és más erősebb nemzetek 
általi domináltság dimenzióját villantja fel, ezáltal is aláhúzva az „alávetettség” 
fogalmának relevanciáját, amely a posztkoloniális típusú kultúraelméletek egyik 
sarkallatos fogalma.

A legtöbb kelet-európai, posztkommunista nemzeti  lmgyártás egyben 
kis nemzeti mozinak is tekinthető tehát: a szlovák, a cseh, a horvát, a szlovén, a
bolgár vagy balti államok  lmgyártása, de a magyar és a román is, tulajdonképp 
csak a lengyel (és az orosz)  lm/mozi marad ki, kelet-európai vonatkozásban, a 
kis nemzeti mozi kategóriájából. A fenti levezetés alapján kijelenthetjük, hogy a 
magyar tipikus kis nemzeti mozinak minősíthető, a terület, a lakosság, az egy 
főre eső GDP, valamint a domináltság történelmi és identitásképző tapasztalata 
alapján. A román ezzel szemben atipikus kis nemzeti mozi, amelynek esetében a 
terület és a lakosság nagyobb, ám az egy főre eső GDP alacsony, és a domináltság 
tapasztalata meghatározó. A kis nemzeti mozik a globális, avagy a kontinentális 
európai nagy nemzeti  lmgyártási infrastruktúra és költségvetés töredékéből, 
sokkal kevésbé strukturált és célirányos körülmények között kénytelenek mű-
ködni, erőteljesen kiszolgáltatva a történelmi változásoknak. 

Mind a magyar, mind a román kis nemzeti  lmgyártás határozottan peri-
ferikusként gondolható el a a globális piacot megcélzó, olyan nagy költségvetésű 
 lmgyártásokhoz képest, mint Hollywood vagy Bollywood. Továbbá, amint a 

megelőző leírás sugallja, jelentősen kisebbek a nagy európai nemzeti  lmgyár-
tásoknál (mint a brit, francia vagy olasz) is, s ilyenként hasonlatosak például a 
skandináv regionális kánonba tömörülő kis nemzeti  lmgyártásokhoz (mint a 
dán vagy a svéd). Ezeket az európai kis nemzeti  lmgyártásokat (köztük a minket 
elsősorban érdeklő magyart és románt, de a szlovákot is például) a materiális, a 
technikai, az intézményes és az emberi erőforrások előre nem látható, következés-
képp nem is tervezhető volta jellemezi. A játék  lmgyártás a jelenkor Európájában 
nagymértékben államilag  nanszírozott tevékenység, s bár az államok közötti 
koprodukciók egyre inkább standarddá váltak az elmúlt években – nem utolsó-
sorban az Európai Unió kínálta együttműködési lehetőségeknek köszönhetően – 
az országok határai és eltérő szabályozásai ugyanúgy akadályként gondolhatóak 
el, mint a földrajzi távolság és a társadalmi pozicionáltság az alkotók esetében. 
A magyar és a román kis nemzeti gyártásban a játék  lmgyártás általában nem 
integrált  lmstúdiókban történik – noha a 2010-es évek második felében egyre 
több ellenpélda tűnt fel a cseh, a magyar vagy akár a román  lmgyártásban is –, 
hanem gyakorta improvizált körülmények között, és nemritkán a színház vagy 
a közsszolgálati/kereskedelmi televízió szolgálnak gyártási helyszínül, kiindu-
lópontul. A kelet-európai kis nemzeti  lmgyártásokra különösen érvényes az a 
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kijelentés, hogy a  lmterjesztés – akár a nemzeti  lmek szintjén, akár régiós vo-
natkozásban – nem integrált, a különféle disztribúciós platformok (mozis vetítés, 
dvd-kiadás, tévés vetítés, online streaming) kaotikusan kapcsolódnak, avagy né-
melyik fázis ki is marad, nem létező. Már-már evidencia, de nagyban befolyásol-
ja, hogy milyen  lmek születhetnek meg e régiós kis nemzeti  lmgyártásokban 
az, hogy a helyi, illetve nemzeti közönségeket gyakorlatilag átléphetetlen nyelvi 
határok választják el, s így alig van esélye egy kelet-európai, régiós közönség ki-
alakulásának. Ez a közönség pedig, ezen az alapvető akadályon túlmenően, nem 
ismert, mivel a régió egymást drasztikusan váltó prekommunista, kommunista 
és posztkommunista politikai berendezkedései más-más okokból kifolyólag, de 
nem tették lehetővé a hosszú távú és szisztematikus közönség- és piacvizsgálato-
kat.

Összegzésképpen: a régióhoz köthető fotografikus és/vagy mozgóképes
alkotóműhelyek vagy a magyar, vagy a román21 államhatalom ellenőrzése és/
vagy  nanszírozása alatt működtek, működnek, s ilyenként teljességgel kiszol-
gáltatottak a történelmi-politikai változásoknak.22 Esetenként és időszakonként, 
mint a két ország 2007 óta tartó közös európai uniós tagságának kontextusában, 
mind a magyar, mind a román befolyás és a vonatkozó  lmipari hatások is szi-
multán módon érvényesülnek. Végezetül, eddigi eredményeink azt jelzik, hogy az 
analógról digitálisra történő váltás, illetve a digitális standarddá válása felerősíti 
a fragmentáltság és dezorganizáció teljes 20. századon által érvényesülő folyama-
tait az erdélyi magyar regionális fotogra  kus és mozgóképes kánon/blokk vonat-
kozásában.23

Diaszporikus szerveződés és koprodukció(k): az erdélyi magyar fotográ  a és 
mozgókép

A kis nemzeti  lmgyártások/mozik Mette Hjort és Duncan Petrie által 2007-
ben bemutatott modellje azt posztulálja, hogy a fenti problémák mindenikére 
megoldás lehet a több országgal való koprodukció, amelyre tehát ezek a kis nem-
zeti  lmgyártások rá is voltak, illetve vannak kényszerítve a különféle történelmi 
időszakokban. 24 A többségi román, a többségi magyar és a különféle kisebbségi 
magyar kulturális identitásformációk egyik legérdekesebb terepét épp azok a ko-
produkciókban készült  lmek jelentik, amelyek regionális, transznacionális és/
vagy összeurópai  nanszírozásban készültek el, ily módon a gyártás folyamán, a 
 lmek művészi befogadásmódjában és utóéletében egyaránt haszonnal mozgósít-

hatóak mind a kis nemzeti mozik, mind a kisebbségi-diaszporikus identitások, 
illetve a kulturális traumaelmélet belátásai is. 

A teljesség igénye nélkül néhány beszédes példa ebben a vonatkozásban: 
1920-ban például a Világrém című egészségügyi oktató  lmet forgatták Janovics 
Jenő Transsylvania Filmgyárában. Zágoni Bálint szerint a  lm „egyfajta ro-
mán–magyar koprodukciónak is tekinthető, mivel a forgatókönyvet Constantin 
Levaditi román orvosprofesszor és Gyalui Jenő írta, a színészek és a rendező a 
kolozsvári magyar színház tagjai, viszont a  lm állami támogatásban is része-
sült. A kortárs dokumentumok egyértelműen tanúsítják, hogy a  lm rendezője 
Janovics Jenő volt (...)”. Továbbá, mivel a Világrém „a vérbaj pusztító hatásáról 
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szól (...) a  lm terjesztését hivatalosan is támogatták a román hatóságok”, végeze-
tül pedig „[e]gyike azon a kevés kolozsvári  lmnek, mely épségben fennmaradt 
– egy-egy kópiáját őrzi a Román és a Magyar Nemzeti Filmarchívum” (Zágoni 
2007, 46–47). A posztkommunista érából olyan, a magyar és román koprodukci-
ós lehetőségeket kihasználó játék  lmcímek juthatnak eszünkbe, mint a Macerás 
ügyek (Hajdu Szabolcs, 2002), a Fény hull arcodra (Gulyás Gyula, 2002), a Tamara 
(Hajdu Szabolcs, 2004), a Dallas Pashamende (Róbert Adrián Pejó, 2005), a Bal-
kán bajnok (Kincses Réka, 2006), a Lefejezett kakas (r. Radu Gabrea, Marijan Da-
vid Vajda, 2007), a Katalin Varga (2009, Peter Strickland), a Bibliothèque Pascal 
(Hajdu Szabolcs, 2010), a Szex, haza és más kellemetlenségek (Kincses Réka, 2012) 
vagy az Aglaja (Deák Krisztina, 2012).

Ilyen vonatkozásban felidézhetjük „az erdélyi magyar szituációs dokumen-
tum  lm” kategóriáját bevezető Lakatos Róbert meg  gyelését is, aki szerint „az 
erdélyi magyar  lmes alkotók magyarul beszélő  lmjei legalább annyira gazda-
gítják az összmagyar kultúrát, mint a román kultúrát”, következésképp, „ha nem 
is jogilag, de kulturális szempontból, bevezetem az erdélyi magyar  lmalkotás és
az erdélyi magyar részvételű koprodukciós  lmalkotás fogalmát” (Lakatos 2011, 
56).

A fentiekben felvázolt koprodukciók egyértelműen kiugratják azt, hogy 
mindkét kis nemzeti  lmgyártáshoz – azaz a magyarhoz és a románhoz is – kap-
csolódnak olyan, még kisebb entitások, amelyek a többségi magyar és románhoz 
(avagy államalkotóként de  niált nemzetihez) képest egyenesen fragmentáltak. 
Itt elsősorban a kisebbségi magyar identitásszerveződésekre gondolok, de termé-
szetesen a moldáviai, avagy szerbiai kisebbségi román identitás is megemlíthető, 
nem beszélve a teljes régiót behálózó diaszporikus zsidó25 és roma identitásokról, 
valamint az olyan posztkommunista diaszporikus formációkról, mint a kínai, az 
afrikai, a közel-keleti vagy az arab. A többség-kisebbség viszonyrendszerek hi-
hetetlenül terheltek, és állandó változásban vannak, mi több, komplexitásukat a 
fotogra  kus és mozgóképes reprezentáción belül a sajátos művészi kódolás is biz-
tosítja. A kulturális traumaelmélet és a  lm nyomvonalán értelmezték már a pa-
lesztin kisebbségi identitást az izraeli többségi vonatkozásában (Gertz és Khlei   
2008), illetve a hongkongit a szárazföldi kínai vonatkozásában (Abbas 1997). Úgy
vélem, hogy konceptuálisan sok pozitív hozadéka van a John Durham Peters ér-
telmében de  niált diaszpórafogalom alkalmazásának valahány fentebbi esetben, 
s így a mi jelen kutatásunkban is. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a 
„diaszpóra, diaszporikus” fogalmak és a kisebbségi magyar identitásszerveződé-
sek összeolvasása nem kézenfekvő, és számos továbbgondolást igénylő problémát 
vet fel. Ám a  lmipari (együtt)működések esetében bevett a terminusnak, vala-
mint az általa leírt jelenségkörnek a használata. Így a továbbiakban mi is John 
Durham Peters de  níciója értelmében gondoljuk el az erdélyi magyar regionális 
fotogra  kus és mozgóképes kánont, illetve a mögötte álló alkotókat diaszporikus 
identitással bírónak. Peters akképp jellemezi a diaszpórát, mint amely abban 
hasonlatos a száműzetéshez, hogy a központból való elmozdulást jelenti, ám hi-
ányzik belőle a száműzetés pátosza; továbbá a diaszpóra is lehet választott avagy 
kényszerű állapot, ám történelmi okokra is visszavezethetően (lásd a zsidó di-
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aszpóra kialakulását) hiányzik belőle a honvágy terhe, s így a szétszóratott di-
aszpórához tartozók decentrált, vertikális módon kapcsolódhatnak egymáshoz, 
mintegy hálózatot alkotva, s így, míg a száműzetés lehet egyéni is, a diaszpórá-
hoz tartozás mindig kollektív, s a szükséges kapcsolatokat esetenként mediatizált 
kommunikáció révén tartják fenn a tagok (Peters 2010, 20).26 

Hatványozottan érvényesek lehetnek a kis nemzeti mozik korlátozó jellemzői 
az erdélyi (magyar) regionális blokk esetében, ahol a már jelzett, további megszo-
rító tényezők is hatnak: mind a magyarhoz, mind a románhoz képest szub- vagy 
transznacionális szerveződés27 (ha van egyáltalán), továbbá a politikai változá-
soknak való erőteljes kitettség (mindenkor) .28 Ahogyan Cseke Péter fogalmaz az 
erdélyi magyar kultúra egészének vonatkozásában: „a romániai magyarság eddig 
háromszori kisebbségi helyzetében (1918, 1944, 1989) mindig életmeghosszabbí-
tónak bizonyult a jótékony szemlélet- és funkcióváltás, a műszaki fejlődés biztosí-
totta és a közösségi igényeket artikuláló diverzi  káció” (Cseke 2014, 20). Az erdé-
lyi/romániai, a felvidéki/szlovákiai és a magyarországi  lmgyártási lehetőségek, 
illetve a sokoldalú koprodukciókban megvalósuló  lmek maguk hihetetlenül iz-
galmas módon teszik lehetővé a fenti komplex jelenségek fókuszálását, illetve ku-
tatási témaként, kérdésként való megfogalmazását. És azt is jelezni kell, hogy ez a 
vázlatosan jellemzett (periferikus, kis nemzeti, s megkockáztatjuk, diaszporikus) 
erdélyi magyar fotográ  a- és mozgóképkészítési kánon, s azonbelül (is) az alkotók 
periferikus pozíciója azonban komoly lehetőséget is jelenthet, amennyiben lehe-
tővé teszi olyan kreatív megoldások kipróbálását is, amelyekre talán gondolni sem 
lehet a jobban kiépült, standardizáltabb s egyszersmind merevebb gyártási struk-
túrákban – a globális  lmkészítésben vagy az európai nagy nemzeti  lmgyártá-
sokban. Isaac Getz és Todd Lubart adekvát módon formalizálják a kreativitás és a 
nehéz/komplex gyártási (művészeti) körülmények közötti összefüggést: „Tehát a 
kreatív ötletek akkor kerülnek aktívan követésre, amikor egy rossz helyzetre koc-
kázatos, ám lehetséges megoldást kínálnak, ugyanakkor elkerülhetőek, ameny-
nyiben egy személynek választania kell több, potenciális nyereséggel kecsegtető 
lehetőség közül” (Getz and Lubart 2009, 208).29

Mind Tóth Orsolya, mind Zágoni Bálint vagy Lakatos Róbert idézett – és a
Janovics Jenő örökségéhez sok szállal kötődő –, az erdélyi magyar film történetére
vonatkozó kutatásai megegyezni látszanak abban, hogy melyek ennek a transz- és
szubnacionális, és napjainkban diaszporikusan is szervezdő mozgóképes kánon-
nak a szükséges és elégséges feltételei. A következő vetületekről van szó: az erdélyi 
régióban  lmezett  lmanyag, az itteni székhelyű gyártási kapacitás, valamint a fő 
alkotók (rendező, operatőr) erdélyi magyar volta. Ugyanakkor, mivel mindezek 
a feltételek nem állandóak, hanem térben és időben  uktuálóak, korpuszalkotó 
megoldásaik más-más módszert rejtenek: Tóth Orsolya az adott régióban (jele-
sül Kolozsváron) és a teljes 20. század folyamán  lmezett anyagokat csoporto-
sítja négy műfaji-műnemi kategóriában hivatkozott doktori kutatásában (2019).
Zágoni Bálint filmtörténészi és dokumentum  lmes feltárásai kiemelten Janovics 
Jenő kolozsvári színházigazgató és a Transsylvania Filmgyár tulajdonásának te-
vékenységére összpontosítanak. Lakatos Róbert pedig egy kanonizációs esemény, 
a budapesti Magyar Filmszemle irányából közelít az erdélyi magyar szituációs 
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dokumentum  lm kérdésköréhez: „Tehát a Magyar Filmszemle a magyar  lmek 
legjelentősebb magyarországi  lmes eseménye, ezért cikkem főleg az olyan er-
délyi  lmes alkotásokra vonatkozik, melyek jelen voltak a  lmszemle dokumen-
tum  lmes kategóriájának versenyében” (Lakatos 2011, 56), jelenti ki. 

Ebben a 2011-es tanumányában Lakatos Róbert  lmrendező összegez egy 
pragmatikus kritériumrendszert is, amely a Magyar Nemzeti Filmalapot meg-
előzően működött Magyar Mozgókép Közalapítvány pályázati rendszeréből ih-
letődött, illetve ennek azon részéből, amely megnevezi/körülírja „a magyar  lm-
produkció” fogalmát. Lakatos emígyen érvel a jelzett alapokon: „erdélyi magyar 
 lmalkotás az, melynek mindkét meghatározó alkotója (a rendezője és az opera-

tőre is) erdélyi magyar, és a  lm története erdélyi magyar kulturális környezetben 
zajlik, illetve erdélyi magyar részvételű  lmalkotás az, melynek története erdélyi 
magyar kulturális környezetben zajlik, és legalább egy meghatározó alkotója 
(vagy a rendezője, vagy az operatőre) erdélyi magyar” (Lakatos 2011, 56). Ugyan-
akkor, némiképp ellentmondva Buzinkay Géza felvetésének, amely használhatat-
lannak minősíti a nem magyar szakirodalmi modelleket és forrásokat a magyar 
médiatörténet kutatásában, jelen tanulmányban épp arra törekedtem, hogy a 
kelet-európai régióra jellemző, a kortárs folyamatokra  gyelmet fordító és az er-
délyi magyar kulturális működésekre közvetlen hatással lévő román és magyar 
 lmgyártási,  lmtörténeti trendeket is integráljam avégett, hogy az erdélyi ma-

gyar mozgókép, fotó- és videóművészet árnyalt, rétegzett leírását, rendszerezését
előkészíthessem. Ennek igényét, illetve a hiányát maguk a fotográ  a és a moz-
gókép erdélyi magyar alkotói is jelzik, amikor a kisebbségi tematika és a kortárs 
médiakultúra ütközési pontjaira hívják fel a  gyelmet. Például Kacsó Sándor, a 
Román Televízió Magyar Adásának akkori főszerkesztője egy 2006-os körkérdés-
re adott válaszában rámutatott arra a cezúrára, amelynek feloldását kutatásunk is 
alapvetőnek tartja. Kacsó emígyen fogalmazott: „Mivel szerkesztőségünk az RTV 
magyar nyelvű adásait gyártja, és meghatározása szerint a romániai magyarok-
nak készít műsort, az őket (is) érintő tematikájú anyagokat részesítjük előnyben. 
Ez azt jelenti, hogy pl. egy afrikai bennszülött törzs életét bemutató dokumen-
tum  lmet nem tűzünk műsorra, hanem az RTV más, ún. dokumentum  lm-sáv-
jába (műsorába) irányítjuk akkor is, ha magyar (esetleg szerkesztőségi) kollégák 
is készítették ezt” (Jakab-Benke 2006, 76). Hasonló gondolatot fogalmaz meg ön-
nön, 2010-es évekbeli  lmalkotói praxisa vonatkozásában Bálint Arthur opera-
tőr, rendező is: „Mert hogy az elvárások szerint erdélyiként kéne gondolkodnom 
egy olyan közönség fele, amelyik az erdélyi alkotótól azt várja, hogy határon túli-
ként gondolkodjon és cselekedjen a nap 24 órájában, én meg nem vagyok ilyen. Én 
 lmet akarok készíteni, olyan történeteket mesélni, amelyek éppen érdekelnek. 

A pályázatokon a magyarországi közönségnek olyan képet kellene mutatni, ami 
igaz is, és megfelel az elvárásoknak a néző szemében is Erdéllyel kapcsolatban. 
És én már gyűlölöm a tehén seggét. Mintha Erdélyben nem is lenne város, vagy 
beton” (Bán 2016, 74). Ugyanannak az igénynek a megfogalmazása ez, mint ame-
lyet Cseke Péter is kihangsúlyoz, amikor „az erdélyi/romániai magyar írott és 
elektronikus sajtó adatbázisának megteremtését, az ötcsatornás kommunikációs 
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rendszer működésének vizsgálatát, korszerű médiaelméleten alapuló történeté-
nek a megírását” (Cseke 2010, 6) tűzi ki célul.

Kutatócsoportunk elképzelése szerint tehát a fenti keretben valósulhatna 
meg az erdélyi magyar fotográ  a és mozgókép történeti áttekintése a kezdetektől 
napjainkig, amely folyamatban esszenciálisnak tartjuk az intézményesülés tényét 
is. Többszörös rétegzettségénél fogva az egységes egészként elgondolt erdélyi fo-
togra  kus és mozgóképes kánon igen heterogén, egyszersmind nyitott szervező-
dés, amely érzékeny módon építi be a 21. századi kreatív iparági és technológiai 
fejleményeket is, ily módon kapcsolódva a globális médiakultúrához.

* A tanulmány a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Kommunikáció- és Mé-
diatudományi Szakbizottságának Erdélyi médiajelentés című konferenciáján 
2020. január 30-án elhangzott előadáshoz kapcsolódik.
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Jegyzetek
1   A tanulmány a Sapientia EMTE Média Tanszékén folyó, Az erdélyi ma-

gyar fotó- és mozgókép-művészet az analóg–digitális korszakhatáron címmel futó 
kutatás keretében készült (támogató Sapientia EMTE, Kutatási Programok Inté-
zete, 2019. május–2020. október).

2  A kutatás weboldala itt tekinthető meg: http://  lm.sapientia.
ro/hu/kutatasi-programok/csoportos-kutatas-kpi-egyetemi-kutatasi-
program-2019-2020 .

3  A sajátomon kívül Farkas Boglárka-Angéla és Kötő Emese-Anna mun-
kájáról van szó a ME.dok jelen lapszámában.

4 Lásd a vonatkozó cikkek feldolgozását a továbbiakban.
5  Legutoljára 2019 júniusában adott ki a Korunk „Filmesztétika” temati-

kus lapszámot.
6 Lásd https://www.  lmtett.ro/tanulmanyok-az-erdelyi-magyar-

mozgokep-torteneterol , legutolsó letöltés 2020. április 4.
7  Ennek kiaknázására számos látványos példát kínál Janovics Jenő pályá-

ja: „a [budapesti]  lmiroda megkérte Janovicsot, hogy írjon forgatókönyvet egy 
székely népmeséből ihletett rajz  lmre is. Az igazgató a Bálványosvár című mesét 
dolgozta fel, ám a Filmiroda nézőpontjából ennek meg  lmesítése a sok szereplő 
miatt nagyon költséges lett volna” (Zágoni 2007, 55).

8   Az idézet eredetiben: “Transylvania. Central European province now 
part of modern Romania (but historically disputed territory with Hungary), given 
mythical status in  lm as the homeland of the hero of Bram Stoker’s novel Dracula 
(1897) (...). Transylvania is a semi-mythic cultural heartland for both the Hungarian 
and the Romanian nations”. (Taylor et al. eds., 2000, 200) Saját fordítás, V. A.



19

KAMERA

9  Az idézet eredetiben: “a disputed, ethnically mixed region which 
has been the focus of tensions between the two countries for such a long time” 
(Cunningham 2014, 147). Saját fordítás, V. A.

10  „Janovics úgy vélte, a kolozsvári  ók segédkezhetne az erdélyi tájakon 
készült külső felvételek előkészítésében is – ez sokkal előnyösebb lenne, mint ha 
Budapestről próbálnák irányítani a felvételeket. Az igazgató tervei közé tartozott 
egy kolozsvári Híradó Mozi létesítése is, melyben kultúr  lmeket vetítettek volna. 
Emellett a feladatok között említette egy szerényebb laboratórium létesítését, az 
idegenforgalmi hivatal munkájába való bekapcsolódást, erdélyi iparvállalatokról 
és kereskedésekről reklámfelvételek készítését, valamint különböző oktató  lmek 
felvételét” (Zágoni 2007, 54).

11  Erről bővebben lásd Virginás 2019b.
12  Egy 2006-os interjújában Bodor Pál, az erdélyi magyar mozgókép 

szempontjából kulcsfontosságú bukaresti magyar adás televíziós műsor egykori 
főszerkesztője a következőképpen emeli ki ezen aspektus fontosságát: „Ha egy 
erdélyi hetilap rendszeresen nyomon követné az Erdélyből eltávozottak sorsát, 
problémáit, sikereit, kudarcait, a nem Romániában tanuló magyar diákok életét, 
erdélyiek karrierjét az anyaországban és idegenben, ez is növelhetné az érdeklő-
dést. Miként talán az is, ha rendszeresen beszámolna romániai magyar és ma-
gyarországi cégekről, stb.” (Botházi 2006, 28).

13  Az idézet az eredetiben: „  e Cinema of Small Nations presents 
a multifaceted working de  nition of small nationhood encompassing four 
indicators of size.” (Hjort–Petrie 2007, 6) Saját fordítás, V. A.

14 Az idézet az eredetiben: „(…) we did make a point of ensuring that our 
cases span the full spectrum, ranging from Bray and Packer’s microstates to what 
Vital would call a developing small nation, with a clear concentration in the 
population range of 4-10 million.” (Hjort–Petrie 2007: 4) Saját fordítás, V. A.

15  A számadatok a Wikipédiának az országokra vonatkozó adatlapjaiból 
származnak: http://en.wikipedia.org/wiki/Hungary, http://en.wikipedia.org/
wiki/Romania, letöltések 2016. november 30., 2019. december.

16 Az idézet az eredetiben: “We have opted to follow the lead of Gellner 
and many other scholars in taking geographical scale seriously as an indicator of 
small nationhood.” (Hjört , Petrie 2007, 5). Saját fordítás, V. A.

17  Az adatok a Wikipédia adott országokra vonatkozó szócikkeiből szár-
maznak, amennyiben nem a Hjorték kötetét idézem: http://en.wikipedia.org/
wiki/Hungary , illetve http://en.wikipedia.org/wiki/Romania , utolsó letöltés: 
2016. november 30.

18 Az idézet az eredetiben: “  is particular variable is held to be an 
‘indicator of military potential’ relevant to the study of political power’ (Olafsson 
1998: 10).” (Hjort, Petrie 2007, 5) Saját fordítás, V. A.

19  Erről bővebben lásd Virginás 2014.
20 Az idézet az eredetiben: “small nationhood, at least with regard to some 

of its facets, refers to a situation requiring change.  is is particularly true o of 
low GNP and domination as features of the small nation phenomenon. A second 
motivation for the development of a comparative analytic of small nationhood 
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has to do with the possibility of identifying strength in apparent weaknesses, and 
solutions that might be transferable.” (Hjort, Petrie 2007, 7) Saját fordítás, V. A.

21  A román újhullámról írott 2011-es áttekintőjében Felméri Cecília sem re  ek-
tál az esetlges erdélyi  lmgyártási hagyományok alapján megjelenő posztkommunista 
lehetőségekre: „A kortárs román  lm jól beazonosítható jellegzetességei folytán a kor-
társ kelet-európai térség leghatározottabb nemzeti karakterrel rendelkező  lmgyártása 
lett. És a fentiek tükrében elmondhatjuk, hogy a román újhullám igenis irányzat, sőt 
újhullám, mely sokkal inkább kapcsolódik a régi, európai újhullámokhoz, mint saját 
nemzeti tradícióihoz. Végkövetkeztetésként pedig elmondhatjuk, hogy az új évezred-
ben a román  lmet is elöntötte az újhullám” (Felméri 2011, 52).

22  Janovics Jenő „1934 februárjában beadványt címzett a román oktatási mi-
niszternek, majd rá egy évre a román nemzeti  lmgyár megalapításának részletesen 
kidolgozott javaslatát írta meg. (...) A román nemzeti  lmgyártás létrehozásának 
javaslata a fenti beadványnál is részletesebb. Öt pontban foglalja össze egy nemzeti 
 lmgyár lényegét. (I/32) Janovics már a levél bevezetőjében kifejti, hogy minden 

ország, még a legyőzött Magyarország is rendelkezik virágzó  lmgyártással, Romá-
nia pedig évente kétszázötven millió lej jövedelemtől esik el azáltal, hogy körülbelül 
háromszázötven  lmet hoz külföldről” (Zágoni 2007, 49–50).

„A harmincas évek végén Janovics személyesen és levelek útján is szorosabb 
kapcsolatba lépett a Magyar Filmirodával. (...) A Falu végén kurta kocsma mel-
lett Janovics elküldte a  lmirodának a Tetemrehívás, a Bajusz, a Családi kör, a 
Kisbéres, a Szilaj Pista, a Péter Bátya, a Petike és Az árva forgatókönyv-változatát 
is, és kidolgozta A walesi bárdok, a Gábor diák, a Két kuruc beszélget, A tábortűz 
mellett és A Kalota partján forgatókönyveit is. Észak-Erdély visszacsatolásának 
hírére Janovics egy kolozsvári  ók alapításának javaslatával fordult a  lmiroda 
igazgatóságához. Levelében ez alkalommal is részletesen taglalta, milyen felada-
tokat láthatna el az erdélyi  ók.” (Zágoni 2007, 53–54)

23  Kutatócsoportunkban Kassay Réka dolgozik szorosabban ezzel az aspektussal.
24  Ahogyan bevezető tanulmányukban fogalmaznak, a kis európai nem-

zetek  lmgyártásai hagyományosan támaszkodnak pán-európai és regionális 
együttműködésekre, illetve centrumokban és az egykori gyarmati hálózatok 
mentén elérhető kapcsolódásokra. Az idézet eredetiben:  “(...) in Europe, the 
traditional sense of bounded and di  erentiated national cinemas has always 
been more di   cult to maintain in the case of small nations, and consequently, in 
addition to nationally speci  c initiatives,  lmmakers have bene  ted from sources 
of pan-European support (MEDIA, Eurimages), regional initiatives (the Nordic 
Film and TV Fund) or co-production sources o  en located in the metropolitan 
centres (Channel Four, Canal +). Former colonial relationships (…) have also 
ensured a source of external funding for  lmmakers in some small nations, 
predicated in each case on a cultural or linguistic bond” (Hjort and Petrie 2007, 
16). Saját fordítás, V. A.

25  Bodor Pál külön kitér erre az aspektusra is, nemcsak személyes érin-
tettsége, hanem az erdélyi magyar közösség felejtése kapcsán is: „Származásomat 
tekintve félzsidó vagyok (apám spanyol zsidó), ezért sem hallgatom el, futólag 
már írtam róla, hogy bármennyire bizarr, de létszámban, kultúrafenntartásban, 



21

KAMERA

nézőkben, olvasókban az erdélyi, a felvidéki, a vajdasági magyarság aktív százez-
reket veszített a szívesen magyarosodó zsidók kigyilkolásával a magyarságból” 
(Botházi 2006, 27). De kitér a kérdésre Zágoni Bálint is: „Az, hogy 1943-ból csak 
kevés levél, 1944-ből pedig egyáltalán nem maradt fenn írásos dokumentum az-
zal magyarázható, hogy a Magyarországon érvényben lévő zsidótörvények telje-
sen ellehetetlenítették Janovics tevékenységét. 1944-ben Budapesten bujdosott a 
fasiszta hatóságok elől” (Zágoni 2007, 56).

26  Az idézet az eredetiben: “Diaspora, like exile, is a concept suggesting 
displacement from a center. (...) Yet despite their close a   nities, in recent usage 
diaspora o  en lacks the pathos of exile, a term that is never without a deep sense 
of woe. Like exile, diaspora can be elective or imposed; perhaps the historical lack 
of zeal for returning to Jerusalem on the part of some Jews, grown comfortable 
in the diaspora, li  s the burden of homesickness from the notion of diaspora. (...) 

 e key contrast with exile lies in diaspora’s emphasis on lateral and decentered 
relationships among the dispersed. Exile suggests pining for home; diaspora 
suggests networks among compatriots. Exile may be solitary, but diaspora is always 
collective. Diaspora suggests real or imagined relationships among scattered 
fellows, whose sense of community is sustained by forms of communication and 
contact (...).”) (Peters 2010, 20). Saját fordítás, V. A.

27  Ezt vonást kiemeli Cseke Péter is az erdélyi magyar kommunikációs 
rendszerek működésének tekintetében: „Nem kétséges, hogy a továbbiakban a 
Kommunikáció- és Médiakutató Intézetnek kell felvállalnia az erdélyi/romániai 
sajtótörténeti kutatások megtervezését és megszervezését. Vizsgálnunk kell a saj-
tónyilvánosság létrejöttének időszakát (1790–1848), a polgári sajtónyilvánosság 
periódusát (1849–1920), a kisebbségi sajtó két világháború közötti időszakát, a 
„szocialista nyilvánosság”, valamint a posztkommunista sajtó korszakát. Mara-
dandó választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy milyen szerepet vállalt ez a sajtó a 
történelmi cezúrák elviselésében, a történelmi korszakváltások előkészítésében, a 
kisebbségi társadalom önszerveződéseiben, az erdélyi magyarság létkérdéseinek 
megjelenítésében” (Cseke 2010, 7).

28  A legegyszerűbben ismét a Janovics Jenő pályadöntéseivel példázhatjuk 
ezt a jellemzőt: „Az első világháború végével a kolozsvári  lmgyártás fénykora 
is lezárult, azonban ez korántsem jelentette a Janovics által elindított  lmstú-
dió történetének végét. A játék  lmek futószalagon történő gyártásának kedvező 
konjunktúra megszűnt, viszont Janovics helyesen ismerte fel az újonnan felállt 
helyzetet: olyan  lmek készítésére vállalkozott, melyeket viszonylag könnyen elő-
állíthatott, és piacot is talált értékesítésükre. Mozikat is üzemeltetett, és  lmköl-
csönzéssel is foglalkozott, így gyakorlatilag a  lmgyártás minden fázisában jelen 
volt. Szűk technikai lehetőségei ellenére, kapcsolatai révén mindig tárgyalóképes 
félként sikerült feltűntetnie magát. Az erdélyi magyar  lmgyártás meghatározó 
személyisége maradt az első világháború után is” (Zágoni 2007, 57–58).

29 Az idézet eredetiben: „[  us] creative ideas may be pursued actively 
when they represent a possible but risky solution to a bad situation, whereas 
creative ideas may be avoided when a person faces a choice among options 
involving potential gains” (Getz and Lubart 2009, 208). Saját fordítás, V. A.


