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A mozgókép és világa címen 2019. november 21-én szervezett konferenciát a Mis-

kolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Antropológiai és Filozófiai Tudomá-

nyok Intézete a Miskolci Egyetemen. A találkozót az az alkalom hívta életre, hogy 

2019 őszén elindult a média-, mozgókép- és kommunikáció-tanár képzés az egyete-

men. A képzésben részt vevő oktatók a konferenciával köszöntötték a képzést, és 

nyitottak fórumot a képzéshez kapcsolódó szakmai és oktatási párbeszéd számára. 

 

Öt téma köré rendeződtek az előadások, megbeszélések. 

 

I. A mozgókép narratív, látvány-, hangzó világa. Ide volt sorolható Bognár László, 

R. Nagy József és Szabó Elemér referátuma. 

A Soá emlékezete a Tízparancsolat Nyolcban. Kieślowski filmjének dra-

maturgiai koncepciója című előadásában Bognár László új értelmezést ad a soro-

zatepizód narratív szerkezetéről és értelmiségi karaktereiről. A cselekmény megha-

tározó tényezője szerinte a férfiszereplő traumája és rehabilitációjának elmaradása. 

A film emlékezetpolitikai tanulságait máig érvényeseknek, hiteleseknek mutatja be. 

Önéletfilmezés a közösségi médiákban című előadásában R. Nagy József az ön-

életrajzi filmektől és a nem önreferens életrajzi filmműfajoktól megkülönböztette 

az önéletfilmezést, amelyet az alkotó, a szereplő és az elbeszélő azonossága, a for-

mai és tartalmi koncepció és konstrukció visszafogottsága jellemez. Példaként né-

hány online platformokon megtekinthető önélet-filmsorozat vagy -filmfolyam sti-

lisztikai sajátságait, karaktertípusait, hatásműködési elveit elemezte. 

Képpoétika a modernista és kulturalista megközelítések erőterében: Sára Sán-

dor „romaképeinek” rejtett szerkezetéről című előadásában Szabó Elemér Sára 

Cigányok és Feldobott kő című filmjeit elemezte. Cáfolta, hogy e filmeket paterna-

lista propagandizmus avagy esztétizálásba zárkózás jellemezné, rendszerkritikus 

üzenetük mellett érvelt inherens és összehasonlító elemzésekre támaszkodva, ame-

lyek a filmszerkezetek, illetve konkrét filmképek szerkezeti sajátosságait, a vertiká-

lis montázs asszociatív többletjelentéseit vizsgálták. 

 

II. A film mint különálló, saját természettel bíró világ. Ide sorolható Gáspár Csaba 

László és Kiss Noémi referátuma. 

Lehet-e filmre rögzíteni élő operaelőadást? Mi marad, mi lesz belőle? című 

előadásában Gáspár Csaba László az audialitás és a vizualitás üzenethordozó sajá-
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tosságait vizsgálta, kölcsönhatásukat az opera színpadi műfajában. A filmi közvetí-

tés megítélésének mércéje a hangzás és a látvány színpadi műben lévő egyensúlyá-

nak megőrzése. Példaképp Bergman Varázsfuvola filmje és Chéreau Ring interpre-

tációjának Large rendezte felvétele nyitányainak elemzését adta. 

Geográfia és fotográfia – az eltűnő Európa atlasza (Last & Lost, Ein Atlas des 

verschwindenden Europas. Hg. Katharina Raabe, Monika Sznajderman) című elő-

adásában Kiss Noémi a látvány és verbalitás komplementaritását vizsgálta. A fény-

képekből és prózaírásokból szerkesztett Suhrkamp-kötet recenziója felhívta a fi-

gyelmet arra, hogy megjelenése óta megváltozott Európa arca: azok a jelenségek, 

amelyek tizenöt éve a perifériához kapcsolódtak, mára éppannyira jellemzik a cent-

rumot is. 

 

III. Az a világ, amelyet a film dokumentál vagy ábrázol, amellyel kölcsönhatásban 

él, amely szociológiai, szociálpszichológiai, gazdasági tanulmányok vagy hatás-

vizsgálatok tárgya. Ide sorolható Dienes Viktor, Dobák Judit, Faragó László, 

Kotics József, Lajos Veronika, Makai Péter és Osváth Andrea referátuma. 

Őrizni a reményt. Az 1950-es évek emlékezete a rendszerváltás után Nyíri János 

Ha már itt a tél (1991) című tévéjátékában című előadásában Dienes Viktor az 

emigráns magyar író színdarabjának tévéfilm-feldolgozását elemezte: a párizsi 

színházi ősbemutató a mű más regisztereit szólaltatta meg, mint húsz évvel később, 

a rendszerváltás első éveiben a tévéjáték. Vizsgálja a mű hazai visszhangtalanságá-

nak eszmetörténeti okait. Értelmezésében a cselekmény fő szála, a diákszerelem az 

illegális szerelmek narratív mintáját mutatja, nem illik rá Rómeó és Júlia paradig-

mája. 

Városi identitások (újra)teremtése az újmédiában. Facebookos identitásterem-

tés a „Miskolc a múltban”, a »Vasgyári Juli« és a »Képi demokrácia, Kazincbar-

cika« csoportokban című előadásában Dobák Judit a Facebook-lokalitások identi-

tásának forrásait és hordozóit vizsgálta: hogyan jelennek meg bennük a városi 

identitások (Miskolcé, a történeti városé, és Kazincbarcikáé, amelyet az 1940-es 

évek végén mesterségesen duzzasztottak fel). Szükséges-e fizikai helymeghatáro-

zottság a lokális identitáshoz? Mi a különbség a virtuális és a történeti életet élő 

közösségek között? 

A morális pánik mozija című előadásában Faragó László rámutatott: minden köz-

léssé erősödött információ tartalmaz kreált valóságelemeket és nem igazolt informá-

ciókat. Döntő különbség van a között, hogy ezek kognitív vagy érzelmi eredetűek, és 

lényeges, hogy az ellenőrző információk mennyire hatékonyak. A közlés értelmét a 

befogadók értelemvárakozásai is meghatározzák. A közlés igazságértékét ezeknek a 

tényezőknek a kölcsönhatása adja. 

A tiszazugi arzénes gyilkosságok filmes reprezentációi című előadásában Kotics 

József Schiffer Pál Tiszazug, Pálfi György Hukkle és Astrid Bussink Angyalcsiná-

lók filmjeinek narratív struktúráit és modelljeit, szerzői pozícióit hasonlította össze 

az 1911–1929 közötti gyilkosságsorozat történeti, antropológiai narratíváival, ame-

lyekből olyan mozzanatokat emelt ki, mint a házassági törvény, a földtulajdon és 
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egy olyan lokális társadalom működése, amelyben a helyi kontroll összeomlott, 

nem létezett semmilyen külső tekintély, sem morális mérce. 

Megalkotott valóságok: filmek és filmesek világa a Káli-medencében című elő-

adásában Lajos Veronika a tájékhoz köthető filmeket két csoportra osztotta: azokra, 

amelyek csupán mint forgatási helyszínen készültek ott, és azokra, amelyeknek a 

története is kapcsolódik a helyhez. Elemezte egyrészt a filmek, másrészt saját inter-

júkra támaszkodva az ott házzal rendelkező filmesek Káli-medence-képét. Az elő-

adás fontos referenciákat kínált Térey Káli holtak regényének értelmezéséhez. 

Filmre vitt erkölcstan című előadásában Makai Péter amellett érvelt, hogy az 

etika oktatásnak fejlesztő pedagógiává kell válnia, az ismeretcentrikus pedagógiai 

gyakorlat és a frontális óraszervezési metodika a társadalmi és információs környezet 

felgyorsult változásai miatt elvesztette hatékonyságát és motiváló erejét. Az etika 

oktatásában a filmekre reflektáló megbeszélések helyett a mozgóképes dokumen-

tumok készítésére irányuló pedagógiai projekteket javasolta. 

Szerepek és hazugságok (A Lavina című film nyomán) című előadásában Osváth 

Andrea a konzervatív családmodell válsághelyzeteinek, a magánéleti krízisek ki-

alakulásának és kezelésének a modelljeit vizsgálta Östlund Lavinájában és Ge-

novese Teljesen idegenekjében. Rámutatott a mobiltelefon-addikciónak és a ma-

gánszféra transzparenciája megváltozásának a következményeire. A filmekben a 

hagyományos szülői, házastársi, társasági szerepek tarthatatlanoknak mutatkoznak. 

 

IV. A filmgyártás és -forgalmazás belső világa témakörhöz sorolható Török Zsu-

zsanna referátuma. 

A nézői befogadás és megértés, a kulturális adoptáció és a nyelvi fordítás prob-

lematikája – nemzetközi dokumentumfilmek a CineFesten című előadásában Török 

Zsuzsa a dokumentumfilmek feliratfordításainak dilemmáiról beszélt: a szabatos-

ság, a közérhetőség, az élvezhetőség mércéinek az ütközéséről, a rétegnyelvi ezote-

rikusság nehezen érzékeltethető voltáról, és arról, hogy igazodni kell a vetítés kö-

zönségének nyelvi várakozásához. Beavatta a hallgatóságot Baker Tangerine-je 

feliratfordításának műhelytitkaiba. 

 

V. A konferencia címéhez távolabbról kapcsolódó témák közé sorolható Veres 

Ildikó referátuma. 

Valóság és imagináció egyes hazai művészetelméletekben című előadásában 

Veres Ildikó a műalkotások valóságteremtésének forrásvidékét vizsgálta. Az ima-

ginációt Hamvas a lélek belső, fel nem fedett képeiként értelmezett fenoménként 

fogja fel. Mátrainál a valóság és imagináció kapcsolata a közvetett és közvetlen 

élményvilág összefüggésében nyer értelmet. Sík koncepciójában a művészi alkotó-

folyamatban az imaginatív szinten megszűnik a kapcsolat a konkrét tapasztalati 

világgal. 

 

* 
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Az előadások megmutatják az induló képzés hangsúlyait és arányait: az új jelensé-

gek (pl.: tévhírek, önéletfilmezés, virtuális online csoportok) vagy a fontos, ám 

kevéssé tematizált területek (pl. mozgóképes operaközvetítések) iránti kutatói és 

oktatói érdeklődést, az eleven társadalmi problémák iránti elkötelezettséget (pl.: a 

perifériák és a centrum viszonya, a magánélet kapcsolati formáinak változásai, a 

„felkapott” települések önképének alakulása). Több reflexió született a mozgóké-

pek felhasználhatóságáról az oktatásban, társas életünk modellálásában és terápiá-

jában. A mozgóképi narratívák több megvilágításban kerültek terítékre: a historio-

gráfiai, antropológai, szociográfiai elbeszélésekkel történő szembeállításban, való-

ságalkotó, kollektív emlékezetet konstituáló, társadalomkritikai szerepeiknek az 

elemzésében, különféle kommunikációelméleteknek, művészetelméleteknek a 

megközelítésében. A vizualitás megjelenítő erejét, kommunikatív teljesítőképessé-

gét összevetve a hangzáséval, a verbalitáséval többen vizsgálták, mérlegre téve a 

látvány, a képiség dominanciájának tézisét. A vizualitás értelemképző jelentőségét 

és hatásműködését filmstilisztikai elemzések mutatták be. 

Tisztelettel ajánlják a konferencia szervezői, a jelen tanulmánycsokor szerkesz-

tői és egyben ez előszó szerzői a megszületett írásokat az olvasó figyelmébe. Itt 

mondunk köszönetet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának és a Pub-

licationes Universitatis Miskolcinensisnek a szíves támogatásért. 

 

 

 


