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Filmes típusú
találkozások
Cristian Réka Mónika
és Dragon Zoltán könyvéről
Cristian Réka és Dragon Zoltán a Szegedi Tudomány
egyetem Angol-Amerikai Intézetének oktatói, ahol
a filmelmélet és a vizuális kultúra tanítására évek
óta nagy hangsúlyt fektetnek. Közös könyvük, az
Encounters of the Filmic Kind: Guidebook to Film
Theories [Filmes típusú találkozások: Filmelméleti
kézikönyv]. Ez a kötet a két szerző filmes oktatásának gyümölcse, amely a JATEPress gondozásában, a
Szegedi Egyetemi Kiadó Angol-amerikai tanulmányok
könyvsorozatában [Papers in English & American
Studies XIV. Monograph Series 5.] jelent meg. Cristian
Réka és Dragon Zoltán alapító főszerkesztői a nemzetközileg is jegyzett AMERICANA – E-Journal of
American Studies in Hungary című elektronikus
folyóiratnak; emellett Dragon Zoltán szerzője a The
Spectral Body: Aspects of the Cinematic Oeuvre of
István Szabó [Newcastle: Cambridge Scholars Press,
2006] című, Szabó István filmes életművét bemutató
kitűnő kötetnek.
A hazai filmes könyvpiacon üdítő újdonságnak számít Cristian és Dragon közös, angol nyelvű tankönyve,
amely igazodva a bolognai folyamat lineáris képzési
elvéhez, a BA és MA szintű angol és amerikanisztika
szakos hallgatói közeget célozza meg elsődleges olvasóközönségnek, és ezért fő célja, hogy egy széles
spektrumú, átfogó, könnyen értelmezhető és használható filmelméleti alaptudást nyújtson az olvasónak.
A bevezetőből megtudhatjuk, hogy a könyv tanítási
tapasztalatból született. Egyetemi hallgatóként mi
is látogattuk a szerzők színvonalas és interaktív filmes előadásait, amelyeket szintén „koprodukcióban”,
egymást kiegészítve tartottak és tartanak jelenleg is.
A könyv is így épül fel: a nyolc fejezet – melyből négy
fejezetet Cristian Réka, négyet pedig Dragon Zoltán
írt – egymásra épít és praktikus átjárhatóságot tükröz, ezzel is segítve az olvasót, hogy „képben legyen.”
A szerzők visszautalnak – mintegy „visszalinkelnek”
– korábbi fejezetekben leírt fogalmakra, és így még a
filmelméletben járatlan hallgató/olvasó is össze tudja
magában kapcsolni az első fejezetben megismertetett

sztereoszkópot az utolsó fejezetben szemléltetett „virtuális” fogalommal (130).
A fejezetek végén található kulcsfogalmak jegyzéke, az alapos bibliográfiai adatok, az ajánlott filmek, további olvasmányok és internetes honlapcímek
– igazodva a kortárs multimédia követelményeihez –
olvasóbarát szöveget hoznak létre, hogy a jórészt
angolszász filmelméletek „dzsungelében” olvasójuk
útikönyvként használja itt Közép-Európában – egyelőre még angol nyelven. Ezért is igen szemléletes és
találó választás volt a szerzők által készített fénykép,
amely a könyv borítóján látható, és egy „bedzsungelesedett” Hollywood feliratú (amelyről az „y” eltűnt
az évek során) közép-európai nyári mozi bejáratát
mutatja egy piros Lada típusú személygépkocsival,
amely ismétlődő képsorral filmszalagszerűen szövi át
a könyvborítót, mintegy nemrég letűnt világot kötve
össze a jelennel, ahol a film a láthatatlan kapocs.
A könyv nyolc fejezetben összesűrített elméleti
anyag, amely a film és mozi kialakulásának (elő)
történetét, a filmnyelvet, az adaptációelméleteket, a
posztstrukturalista narratológiát, a pszichoanalitikus
filmelméletet, a műfajelméletet, a szerzői elméleteket,
valamint a sztárrendszer, a sztárság, a „hollywoodi
álomgyár” jelenségét, a gender és a feminizmus kapcsolatát a filmtudománnyal, a posztkoloniális filmelméletet, az úgynevezett „Harmadik Mozi” [Third
Cinema] fogalmát tárgyalja, illetve a film szerepét az
internet korában. Ezek a fejezetek egyenként is külön
könyvet érdemelnének, amelynek megírására – akár a
magyar nyelvű olvasóközönséget is megcélozva – csak
biztatni tudjuk a szerzőket. A kognitív filmelmélet
bemutatását – amely azt a kérdést vizsgálja, miként
működik az elménk, miközben filmet nézünk – hiányként róhatnánk fel a szerzőpárosnak, viszont Cristian
a kötet első fejezetében a különböző filmtörténeti
előzmények és találmányok példáinak felvonultatásában, a filmnek az emberi elmére gyakorolt hatását
szemléletesen magyarázva (az egyik pont az ázsiai
árnyékszínház leírásában található) érinti ezt a kérdés-

kört is. A hiányok kategóriájánál maradva egy érdekes tipológiai elírást meg kell említenünk. Ez – nagy
valószínűséggel automatikus javítás nyomán – felülírta Christian Metz nevét, ami ennek következtében
Cristian (sic!) Metzként jelenik meg végig a kötetben
(a csatolt errata ezt az elírást hivatott korrigálni).
Egyébként az igen széles spektrumú filmelméleti fejezeteket (nem csak időbeli) szimbolikus keretbe foglalja
Cristian filmtörténeti áttekintése és Dragon elmélkedése a film jövő(i)ről.
A könyv játékos szófordulatú első fejezetében
Encounters of the First Kind: Once Upon a Time in
Film [Első típusú találkozások: Volt egyszer a film]
címmel, Cristian Réka – kiemelve a film és mozi jelenségének egymásrautaltságát és egyben nem felcserélhető fogalmát – szemléletesen és precízen vázolja
fel a legjelentősebb filmtörténeti találmányokat és a
mozi előzményeit Platón barlanghasonlatától kezdve a
Lumière fivéreken, Méliès és Charles Pathé munkásságán keresztül a háromdimenziós Harry Potter-filmekig.
Ebben a fejezetben Cristian igen élvezetesen foglalja
össze a filmtörténet főbb nyomvonalait. A könnyebb
eligazodást a filmelméleti és mozifogalmak között a
fejezet végén elhelyezett terjedelmes internetes glos�száriumok honlapcímei segítik.
A következő „Do You Speak Film?: Film Language
and Adaptation” [Beszél Ön „filmül”? A film nyelve
és az adaptáció] című fejezetben Dragon a film nyelvének rejtelmeibe, a filmes narratológia (diegézis,
grand imagier, narrátortípusok stb.) fogalmaiba és
az adaptációelméletek és hűségkritika útvesztőibe
vezeti be az olvasót észrevétlenül, akár egy igazi
„orchideatolvaj” (31).
A „Dream on: Psychoanalysis and the Cinema”
[Álmodj csak tovább! Pszichoanalízis és Film] című
fejezetét egy merész, de lényegre törő kulturális
mítosszal kezdi, amelyben összekapcsolja a nagybetűs Képszínház vízióját a pszichoanalízisből átvett
álom fogalmával, utalva arra a „véletlen” történelmi
egybeesésre, hogy 1895-ben mutatták be a Lumière
fivérek első tíz rövidfilmjét a párizsi Grand Caféban,
és ugyanebben az évben jelent meg Joseph Bauer és
Sigmund Freud közös műve a hisztéria patológiájáról,
Studien über Hysterie címmel. Dragon a pszichoanalitikus filmelmélet általános bemutatásán túl rávilágít a
Lacan elméletén alapuló filmelmélet létjogosultságára
és újragondolásának szükségességére – a szerző ennek
minden kétséget kizáróan szakértő úttörője számos
kitűnő szakmai tanulmányával a magyar filmtudomány világában.
A kötet „Cowboys, Deadly Women and Co.: Genres
and the Cinema” [Cowboyok, veszélyes nők és társaik: Műfajok és a mozi] című fejezetében Dragon
Zoltán bravúrosan vezeti be az olvasót a film műfaji
kategóriáiba. Az irodalmi műfajelméletből kiindulva,
René Wellek és Austin Warren, valamint Northrop
Frye irodalomelméleteire alapozva építi fel a film
különböző formáit, műfajait. Az egyértelmű, világos elméleti gondolatmenet mellett az írás érdeme,
hogy Dragon kiemeli és érdekes példákkal mutatja
be néhány filmműfaj jellemzőit, illetve kialakulását,
nagyobb figyelmet szentelve a melodrámának, a vígjátéknak, a westernnek, a sci-finek, a film noir-nak és
a detektívfilmnek. A műfaji kategóriák átjárhatóságát
bizonyítja a leírt párhuzam, amely szerint az amerikai
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western tulajdonképpen a későbbi sci-fi-filmek őse,
ahol a hagyományos amerikai frontier (határvidék)
már a „csillagos ég”. Bár Dragon említést tesz a
Turner-féle „határelméletre,” itt az olvasóban felmerül
a történelem hatásának kiemelt fontossága a filmekre.
Mondhatnánk azt is, hogy a történelmi film műfajának bemutatását szívesen olvasnánk még e fejezetben
– bár ezt a szerző nem kerüli ki, de csak megemlíti a
későbbiekben, más filmes műfajjal együtt (59).
A „Cinema and Its Discontents: Auteur, Studio, Star”
[A mozi és hátországa: Szerzők, stúdiók, sztárok] című
fejezetben Cristian Réka a szerzői elméletek fejlődését
mutatja be, és rendkívül élvezetes stílusban szemlélteti
a hollywoodi stúdió- és sztárrendszer kialakulását,
betekintést nyújtva annak kulisszatitkaiba. Cristian
ezzel rávilágít a laikus néző/olvasó elől rejtett, néha
meghökkentő társadalmi, gazdasági és politikai összefonódásokra, például az amerikai filmek besorolását
szabályozó törvények hatására a korabeli filmekre.
Ezek a besorolási szabályok olyan filmtechnikák kialakítására késztették a rendezőket, amelyekkel ki tudták
kerülni a cenzúrát, és amelyek végül alkotói/szerzői
névjegyükké váltak. Kitűnő példát hoz erre Cristian
Tennessee Williams Streetcar Named Desire (A vágy
villamosa) című drámájának Elia Kazan által rendezett
filmadaptációjával. Az adaptáció több helyen kényes
szituációkat és személyeket ábrázoló forgatókönyvét a filmbesorolási törvényeknek engedelmeskedve
(Production Code Administration) „finomítani” kellett
az „erkölcsi értékeket kompenzálva” (76). Ennélfogva
a főszereplő Blanche DuBois homoszexuális férje egy
gyenge, munkanélküli férfiként van jelen a filmbeli
történetben; a dráma és a film központi mozgatóelemére pedig, a Blanche és Stanley „harcára”, az úgynevezett „nemi erőszak” jelenetére csak utalni lehetett a
filmváltozatban. Azonban pontosan ezek a vakfoltok
teremtették meg a „felnőtt film” fogalmát; az itt jellemző „elrejtések” határozták meg később a Streetcar
filmadaptáció enigmatikus auráját (75–76).
Cristian Réka következő fejezete az 1960-as évek
polgárjogi és feminista mozgalmainak hatására kibontakozó filmelméletre épül, amely a nemiség, a nemi
identitás és a nemi szerepek hatását veszi nagyító alá;
ez a „Gender and Cinema: All Sides of the Camera”
[Film és nemiség: A kamera minden oldala] rész.
A szerző ebben a fejezetben elkápráztatja az olvasót
tájékozottságával és lendületes stílusával, miközben
olyan elfeledett vagy sajnos inkább fel sem fedezett női
rendezők munkásságára hívja fel az olvasó figyelmét,
mint például Alice Guy-Blaché, Dorothy Arzner vagy
Lois Weber, hogy csak néhányat említsünk, akik részben vagy teljesen kikerültek a hollywoodi filmstúdiók
patriarchális „társadalmából”, de éppen független,
„szabadúszó” voltuk határozta meg figyelemreméltó
művészi kiteljesedésüket. A feminista filmkritika és a
női film meghatározó jelenségeként Cristian többek
között bemutatja Laura Mulvey munkásságát, és feltérképezi a feminista filmkritika fejlődését. Cristian
munkája hiánypótló, a fejezet végén található női,
feminista és a „másság” történetével foglalkozó filmek
kiterjedt listája pedig a szerző alapos kutatómunkájáról tesz tanúbizonyságot.
A kötet hetedik, „Third Cinema Encounters”
[A Harmadik Mozi: Kapcsolatok] című fejezetében
Cristian meghatározza a Magyarországon még kevésbé ismert „Harmadik Mozi” [Third Cinema] fogalmát,
s olyan határok nélküli „senki földjeként” ábrázolja,
amely határozottan elkülöníti azt a harmadik világ
filmjeitől. Cristian ebben a fejezetben olyan világok filmjeit mutatja be, amelyekben politikai okok
miatt az iráni menekült Merhan Karimi Nessari – az
„igazi” Victor Navorsky, aki Steven Spielberg Terminal
című filmjét ihlette – 1988-ban a párizsi Charles De
Gaulle reptéren, a „senki földjén” rekedhetett több
mint hét évre (119). Több példával is tarkítva beszámolóját, a szerző ebben a fejezetben felvázolja a
latin-amerikai, az indiai, az afrikai és az ázsiai mozik
fejlődését, miközben a kultúraköziség és a transznacionális mozi világában barangolva felülírja a meglevő
posztkoloniális filmelméletet.

A kötet záró fejezete az „Ultimately Onscreen: The
Futures of the Cinema in the Age of the New Media”
[Örökké a képernyőn: A mozi jövője az új média korában] címmel Dragon Zoltán a mozi és film fejlődését
mutatja be a multimédia korában, igazodva a legújabb
technikai innovációkhoz. A szerző, aki ebben a virtuális valóságban is jelen van, a mozi világának olyan
jövőképét vetíti az olvasó felé, amelyben a film része
az új médiának, és olyan érintkezési felületként funkcionálhat, ahol, a technikának köszönhetően, Marilyn
Monroe és Humphrey Bogart éppen randevúzhat is
egyet virtuálisan a filmvásznon (129).
Habár a szerzők bevezetőjükben megírják, hogy
nem új filmelméleteket szándékoznak létrehozni,
mégis újszerűt alkotnak: olyan tankönyvet, amely
az interdiszciplinaritás jegyében született, és amely
pragmatikus, érthető példákkal és összefoglalásokkal
mankóként szolgálhat a filmelméletben bárkinek, akár
„zöldfülű” egyetemi hallgatóknak is a bonyolultabb
elméleti szövegek feldolgozásában. A szerzők könnyed
és élvezetes írói stílusa, a játékos, de egyben elgondolkodtató mottók a fejezetek elején, illetve az érdekes
filmtörténeti anekdoták is meggyőzik a filmelmélettel
kacérkodó olvasót, hogy érdemes nemcsak néznie,
de tudatosan néznie is a filmeket. Cristian és Dragon
könyve, az Encounters of the Filmic Kind, hiánypótló
újdonság a magyar könyvpiacon, amely valódi találkozást biztosít a mozi világával a filmtudományok iránt
érdeklődő olvasóközönség számára. A szerzők alapos
felkészültségét és szakmai rátermettségét mutatja,
hogy a tankönyvhöz internetes szemináriumokat, úgynevezett „webinarokat” is készítettek, amelyekre bárki
feliratkozhat, és ott megtalálhatja többek között a
szerzőpáros filmes egyetemi előadásainak vázát képező igényes és szakszerű powerpoint prezentációit
fejezetről fejezetre.
Szélpál Lívia
•
Az Encounters of the Filmic Kind: Guidebook to Film
Theories könyv megjelenésekor (2008 februárja) már
sejteni lehetett, hogy valami nagy újítás veszi kezdetét. Öt évvel ezelőtt a szerzők „Film Theories” című
előadását hallgattam, akkor még persze a könyv
és a hozzárendelt Webinárium (webes szeminárium)
nélkül. (Megjegyzem, ezek nélkül sem volt rossz,
sőt!) Ez utóbbit, tehát az előadás és a könyv online
kiegészítését veszem most górcső alá. A webinárium
oldal címéből, Film Theories: The Lecture. Follow-up
Webinars for the Film Theories Lecture (Film Theories.
The Lecture Login. http://filmtheories.extra.hu/, „Film
Theories”: Az előadás. Kiegészítő webes szeminárium
a „Film Theories” előadáshoz) is kisejlik, hogy elsősorban az előadáson elhangzottak kiegészítésével, illetve
az azokhoz kapcsolódó anyagok gyűjteményével találkozik az arra látogató és regisztráló olvasó.
A huszonegyedik század filmelméletekre csillogó
szemű gyermekeitől talán elvárható, hogy a digitális
hadszíntéren is minimum felhasználójelleggel domborítsanak, de ha ez mégsem így lenne, a regisztrációt
elősegítő közel ötperces how-to (How to register to
the Film Theories Site http://amerikanisztika.extra.
hu/trial/tutorial) segíti a hallgatót/érdeklődőt a feljelentkezésben. A „navigációs” kisfilm az oldalhasználat
különböző lehetőségeit is felvillantja, úgymint a kurzusleírás elérése, a tanultak tesztelése kvíz formában,
illetve a kurzus során prezentált diák, filmek, felvételek tanulmányozása. Ez a kis segítség nemcsak mankó
a regisztrálás és az oldal használatát tekintve, hanem
egyben jó kis csalogató azoknak is, akik nem feltétlen
résztvevői egy egyetemi filmes kurzusnak.
A Webinars (amely idén februárban indult) alapvetően egy blogformátumú, dinamikus, folyamatos
építés alatt levő site, hétről hétre megújuló, bővülő
tartalommal. Az angol nyelvű powerpoint prezentációk rendre megtalálhatók minden bejegyzésben,
csakúgy, mint az egyéb kísérő anyagok: filmrészletek, videók és egyéb felvételek (amelyek többségét
a népszerű YouTube hozza „házhoz”). Az elméleti
háttérhez felhasznált és bemutatott, illetve az oldalra

feltett vizuális példák teljesen szerteágazóak, szórakoztatóak, ugyanakkor a legszigorúbb mércével mérve
nagyon is relevánsak. Hiszen ki ne értené meg egy
csapásra a mozi műfajelméleti hátterét egy-egy olyan
kiváló példával, mint a Thomas a gőzmozdony vs.
Jacko Thrillerje vagy a Casablanca vs. Doktor Housevideók? Természetesen, magukban ezek nem pótolják
az elméleti rálátást és annak beható tanulmányozását,
viszont kiváló szemléltető anyagként szolgálnak azok
gyakorlatban való alkalmazására.
A nagyszerű példák, szórakoztató felvételek és az
egyébként igen közvetlen, fiatalos hangvétel ellenére
úgy tűnik – legalábbis a jelenlegi vizsgaidőszak kezdetéig –, hogy a hallgatók jelenleg még kevésbé aktív
részesei az oldalnak. Az oldallátogatottsági statisztikai adatok – remélem – rácáfolnak, de ami a bloggal
együtt járó kommentárját, azaz az interaktivitást
illeti, a hallgatók – még mindig – hagyományosan
csak „hallgatók”. Bár minden bejegyzés végén a szerzők további megjegyzések, hozzászólások készítésére
„buzdítják” olvasóikat, az eleddig készített 14 poszthoz még nincs egy reagálás sem. Az átlaghallgatót
ismerve, ezt a véleményemet egyáltalán nem az oldal
kritikájaként sorolom ide, inkább a még kissé tartózkodó hallgatói/olvasói attitűdöt tükrözi az új médiával
szemben. Amit viszont mindenképpen ki kell emelnem
az oldal hiányosságaként, az a feed funkció „belinkelése.” Az oldalon van RSS feed („hírcsatorna”), a link
viszont, ismeretlen okból, még nem működik. A hírcsatorna hasznos kellék, mert ezzel lehet rendszeresen
ellenőrizni kedvenc oldalaink frissített verzióit, mivel
emlékeztet minket arra, hogy ne feledkezzünk meg
időnként „visszalapozni”. Szinte biztos vagyok benne,
hogy azok a hallgatók, akik akár emlékeztetőként is
kitennék az oldal RSS-linkjét, gyakrabban látogatnák
az oldalt, és talán még aktívabb résztvevői lennének az
interaktív tanulásnak.
Mindazonáltal, az említett oldal jelenlegi állapotában is felbecsülhetetlen melléklete a könyvnek, hiszen
az a vizuális példatár (álló- és mozgóképek), amely
fellelhető a Webinarsban, csak nagyon körülményes
formában kerülhetett volna bele a „kötött” könyvformátumba. Megkockáztatom, hogy a Webinars
létrehozásának ötlete egy, a könyvhöz mellékelt
CD-ROM-gyűjteménynél is profibb gondolat, lévén a
folyamatosan megújuló-bővülő tartalom és az állandó, ingyenes hozzáférés két olyan indok, amit egy
CD-melléklet nem mondhat magáénak, a hallgatókkal/olvasókkal való interakció lehetőségét már nem
is említve. Jóllehet, egy dinamikus honlap állandó
figyelmet, fejlesztést igényel, és ezzel lényegesen több
pluszmunkát ró az oldal készítőire (ti. az előadókra),
ők láthatóan ezt lelkesedéssel vállalják. A szerzőkkel
folytatott személyes beszélgetésekből kiderült, hogy
a végső célkitűzés nem is kifejezetten e blog fenntartása. Gondos, precíz és mindemellett átfogó fejlesztések után egy olyan, többrétű visszajelzéseken alapuló,
komplex oldalt kívánnak létrehozni, amely – az eddigi
tapasztalatok útján haladva – egy témájában és funkcióiban egyre bővebb online kiegészítése a könyvnek.
Ez a továbbfejlesztett weblap adatbázis-szerűen tartalmaz majd további kapcsolódó anyagokat (online
tesztek, videók, képek, diák, linkek, blogrész, fórum
stb.), ahol egy kereséssel az összes releváns olvasniés látnivaló egy precízen strukturált gyűjteményként
jelenik meg. A jelenlegi blog forma tesztelés alatt levő
gyűjtemény, a most futó előadás kísérő része, amelyet
a szerzők folyamatos átdolgozással hangsúlyozottabban a könyv mellékletévé kívánnak tenni. Éppen
ezért a könyv egy újabb kiadásában létfontosságú
lesz majd kiemelten jelölni a Webinars internetes elérhetőségét is.
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