
Régi, harmonikás géppel fényképezõ
kislányt láthatunk Blos-Jáni Melinda
könyvének borítóján. A könyvet fella-
pozva kiderül, hogy a kép 1932-ben ké-
szült Kolozsváron. Egy okostelefonnal
fényképezõ mai hatéves látványára ke-
vésbé kapnánk fel a fejünket, ez a kis-
lány viszont emlékezetes látvány, ele-
gáns szövetkabátjában, barettjében,
amint óvatos mozdulattal érinti a nála
magasabb állványra szerelt fényképezõ-
gépet, valószínûleg a fotós kérésére. 

Az otthon terében, a családról ké-
szült mozgóképek különbözõ vonatko-
zásait vizsgáló íráshoz remek illusztrá-
ció ez a fénykép. Egyrészt a fényképe-
zés aktusát (pontosabban annak míme-
lését) látjuk rajta, azt a médiagyakorla-
tot, amelyre épülve a filmezés bekerült
a családi szokások közé, másrészt gye-
reket látunk a képen, a családi filmek
leggyakoribb szereplõjét. Rávilágít arra
is, amit a szerzõ a kutatás egyik fontos
tanulságának nevez: a mozgókép hét-
köznapi használatát a fotó vagy a közös-
ség által használt más reprezentációs
formák kontextusában kell vizsgálni. 

Blos-Jáni Melinda szerint a gyere-
kek születése „képforduló”, ez az a pil-
lanat, amely a szülõket valamilyen
reprezentációs tevékenységre sarkallja.
Az ezzel kapcsolatos habitus viszont
változott a médiatörténet és a technika-
történet során. A felvevõgép például 
az apa kezébõl idõvel átkerült az anya
kezébe, a szülõk eleinte hagyományos
fénykép-pózba rendezték gyerekeiket 
a mozgóképeken is, késõbb már arra tö-
rekedtek, hogy a felvétel minél inkább
„összecsússzon” a valósággal, a cellu-
loidra készült némafilmek családi

használata pedig más volt, mint késõbb
a hangos videofelvételeké.

Blos-Jáni Melinda kötete az Embe-
rek és kontextusok sorozat részeként
jelent meg 2015-ben, az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület gondozásában, alapja
a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem Magyar Néprajz és Antropo-
lógia Tanszékének doktori iskolájában
készült disszertáció. A szerzõ 2001 óta
foglalkozik privát filmekkel, a kutatás-
hoz kapcsolódó adatgyûjtés tehát több
mint tíz év munkája. A kötet hiánypót-
ló amiatt is, mert erdélyi amatõr film-
gyûjteményrõl nem készült még elem-
zés, de újszerûsége inkább az etnográ-
fiai módszerek és a médiumelméleti
kérdésfelvetés ötvözésében rejlik.

A szerzõ három erdélyi család moz-
góképes gyûjteményét elemezve vezeti
le a film domesztikációjának folyama-
tát a két világháború közötti idõszaktól,
amikor film-felvevõgépet birtokolni
privilegizált gazdasági státust jelentett,
máig, amikor már bárki készíthet filmet
a telefonjával. A kolozsvári Orbán csa-
lád felvételei 1927/28 és 1932 között
készültek, a marosvásárhelyi Haáz csa-
lád több generációja is készített családi
filmeket, a kutatás két filmszalag-gyûj-
teménnyel foglalkozik az 1980-as évek-
bõl, illetve egy videógyûjteménnyel,
amely az 1990-es évek végétõl 2003-ig
készült felvételeket tartalmaz, a szin-
tén marosvásárhelyi Keresztes család
gyûjteménye pedig 1989 és 2006 között
készült. 

Az idõben néha egymást átfedõ,
szinte 80 éves periódust felölelõ film-
anyag elemzése a filmezés és a filmek
használatának generációs különbségei- téka
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re világít rá. Az 1920-as évek végén egy
fotóbolt alkalmazottja hazaviszi az üz-
letbõl a reklámcélból kapott 16 mm-es
filmfelvevõt, a hatvanas években egy
táncmester a táncok dokumentálására
kapott kamerát próbálja ki otthon, a
nyolcvanas években egy családapa is-
merõsi köre által jut filmes techniká-
hoz. A három eset vizsgálatakor más-
más kontextusok bizonyultak releváns-
nak: az 1930-as években a polgári élet-
forma, a formális keretek közt megélt
társasági élet (fotóklub, fotóbolt, Erdé-
lyi Kárpát Egyesület), az 1970-es, 1980-
as években az amatõr filmklubok kö-
zössége, funkciói (Schnedarek Ervin
marosvásárhelyi filmklubja), az 1990-
es években pedig individualizálódási
folyamat indul el, intézményes keretek
nélkül. A szerzõ megfogalmazásában 
a mozgókép és a mindennapi élet szim-
biózisának vizsgálata „a (média)tör-
ténelem alulnézetét fedheti fel” (67.). 

Blos-Jáni Melinda 27 interjút készí-
tett el a kutatás során, többnyire azokkal
a családtagokkal, akik a filmeket készí-
tették vagy foglalkoztak azokkal. Kér-
dései mind a filmezésre, mind a felve-
võgépek beszerzésére, illetve a felvéte-
lek használatára, utóéletére vonatkoz-
tak. A családok történetei, amelyek kö-
vetését a függelékben közölt családfák is
segítik, a családok médiagyakorlatainak
története (ezen esetenként a rajzolás, fo-
tózás is értendõ) és a filmgyûjtemények,
majd azok társadalmi életének bemuta-
tása teszi ki a kötet legterjedelmesebb,
hatodik fejezetét, amelyben részleteket
olvashatunk az interjúkból.

Az elõzõ fejezetekben átfogó képet
kapunk a privát filmek tudománytörté-
netérõl, illetve a kutatás elméleti kere-
teirõl. A szerzõ levezeti, ahogy az ama-
tõr, a privát, a családi filmek a margi-
nalizáltság állapotából elõtérbe kerül-
tek: bizonyítékként használták õket, 
archívumokba gyûjtötték és kutatni
kezdték õket, a technológia demokrati-
zálódásával pedig egyre inkább összefo-
nódtak a média világával, és a részvételi
médiakultúra részét képezték. 

Fontos helyet foglal el a kutatás el-
méleti kontextusában Richard Chalfen

megközelítése: az amerikai antropoló-
gus szerint a privát filmgyûjtemények
nem referenciaértékük miatt érdeke-
sek, hanem azért, hogy milyen kom-
munikáció valósul meg általuk az ott-
hon társadalmi terében. Ez kiegészül
Patricia R. Zimmerman meglátásával,
miszerint az elemzésnél figyelembe
kell venni a domináns médiagyakorlat
ideológiáját, azt, hogy a családi kom-
munikáció ideológiák konstrukciójává
válik, illetve a James Moran által kidol-
gozott gyakorlat elméletét, amely a ha-
bitus és a társadalmi mezõ fogalmak
bevonásával árnyalja a képet, és lehe-
tõvé teszi a médiahasználók történeti
tapasztalatának és kulturális környeze-
tének bevonását az elemzésbe.

A filmgyûjtemények tartalomelem-
zésénél Blos-Jáni Melinda André Gaud-
reault és Philippe Marion kanadai–
belga szerzõpáros médiagenealógiájá-
ból indul ki, amely a könyv címében is
visszaköszön. A médiagenealógia el-
mélete szerint a médiumok egy folya-
mat eredményeképpen nyerik el iden-
titásukat. Az új technológiák a legitim-
nek tartott médiagyakorlatok és mûfaj-
ok kontextusába épülnek be, a korai
mozgóképeken például a fotó tulaj-
donságait látjuk megnyilvánulni: ez 
a spontán intermedialitás. Egy késõbbi
fázisban az új médium saját gyakorlat-
ra tesz szert, más médiumokhoz pedig
negociált intermedialitás fûzi. A genea-
lógiai szemlélet a különbözõ gyakorla-
tok közötti átfedéseket mutatja ki, vilá-
gít rá a szerzõ.

A családi filmet más médiumokkal
való kapcsolatán kívül a mozgóképes
technológia fejlõdése is folyamatosan
alakítja. Ezzel foglalkozik a könyv ne-
gyedik fejezete. A szerzõ itt többek kö-
zött a családi mozgóképek Roger Odin
által megkülönböztetett korszakait idé-
zi, amelyeket saját elemzései is meg-
erõsíteni látszanak. Odin három kor-
szakot különít el: az elsõ korszak cellu-
loidfilmjeit meghatározott rituálék kí-
séretében vetítették (pl. vetítõ össze-
szerelése), a privát értelmezés mellett 
a kollektív jelentéstermelõdés is jel-
lemzõ volt a néma felvétel nézése köz-110
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ben történõ narrációval, a családapa
filmezett és vetített. A családi videózás
a második korszak, amikor a család
már kevésbé hierarchizált, bárki kezel-
heti a kamerát, a tévés képszerkesztés
modellje van hatással erre a kommuni-
kációra, a felvételek reflexívebbek, már
nem családi filmek ezek, hanem filmek
a családról. Az újmédiakorszakban pe-
dig eltûnnek a megszorítások, a kép-
rögzítés és vetítés banálissá, minden-
napivá válik. Ezek már nem filmek, ha-
nem dokumentumok a családról.

Külön fejezetben foglalkozik a szer-
zõ a kameratekintet történetével, va-
gyis azzal, hogy a családi filmek sze-
replõi hányszor és milyen körülmé-
nyek között néznek a kamerába. Az el-
beszélõ filmekben ez nagyon ritkán
fordul elõ, és kiemelt jelentõsége van.
A keretbõl kifelé nézõ arc a nézõ és 
a kép közötti interakció elismerése, a
szereplõ képpé válása annak érdeké-
ben, hogy létrehozza önmaga analógiá-
ját. A korai családi filmekben lépten-
nyomon találkozunk ezzel az ösztönös
képpé válással, a videókorszak filmjei-
re ez kevésbé jellemzõ, derül ki Blos-
Jáni Melinda elemzésébõl.  

Az 1930-as évek Orbán-felvételei-
nek szereplõi jellemzõen megszakítják
hétköznapi tevékenységüket, és a kame-
rába néznek, ezzel pedig képpé, ikon-
szerûvé válnak. A gyûjtemény egyik da-
rabja a Családosdit játszanak címet vi-
seli, a felvétel végére Orbán Lajos, fele-
sége és gyermeke otthonukban a korabe-
li fényképekrõl ismert tipikus házaspári

pózba rendezõdnek. A gyerekek úgy vi-
szonyulnak a Cine Kodak felvevõgép-
hez, mint egy apafigurához: tisztelettel
közelítenek hozzá.

Ifj. Haáz Sándor az 1980-as évek-
ben nem csak a személyes emlékek
megõrzése miatt filmez, szeretné doku-
mentálni a hagyományos paraszti kul-
túrát is. Filmjeiben gyakran elõfordul,
hogy a megfigyelõ magatartásból átvált
egyfajta interaktivitásba, visszainteget-
nek neki a lefilmezettek, vagy akár ke-
zet is fognak vele. A gyerekek viselke-
dése ezeken a felvételeken már más:
csak épp odapillantanak a filmesre,
nem függesztik fel a játékukat. A ruhá-
juk sem ünnepi: az operatõr a valósá-
got akarja megörökíteni, és nem pró-
bálja megrendezni azt.

Keresztes Pál filmjein látszik, hogy a
videózás jelenléte a család életesemé-
nyeiben annyira mindennapivá vált,
hogy a gyerekek képesek megfeledkezni
a kamera jelenlétérõl. Tabuvá vált kame-
rába nézni. Másrészt az apa már nem sa-
játítja ki a felvevõgépet, az néha átkerül
a gyerekek kezébe is, ennek megfelelõen
a kamera elveszti korábbi tekintélyét.

Blos-Jáni Melinda pontos, körül-
tekintõ kutatásával egy ma már min-
dennapi habitus közösségi, intézmé-
nyes gyökereit tárja fel. Könyve fontos
kiindulópontja lehet a huszadik század
erdélyi társadalomtörténetét kutatók
számára, de azoknak is, akik az újmé-
diakorszak történeti elõzményeire kí-
váncsiak.

Zsizsmann Erika
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