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Borbély Zsuzsa

	 Álomgyárak	csatája	a	jog	mezején

	 	 Hollywood	és	Bollywood,	ötletek	és	kivitelezés

India, a globalizáció és a rohamos technikai fejlődés miatt az utóbbi években 
a nyugati világ számára is felkerült a térképre. A globalizációs folyamatnak 
egy nem várt hatása, hogy a „Bollywood” néven ismert hindi nyelvű filmipara 
is az amerikai filmesek látóterébe került. Szinte közhelyszerű megállapítás az 
ezt a közeget csak felületesen ismerők között is, hogy a mumbai-i filmgyártás 
ötletkölcsönzési gyakorlata, a hollywoodi filmek „koppintása”. Filmes elemzé-
sünkben így egy kissé rendhagyó irányból, a szerzői jog szempontjából járjuk 
körül a témát.
 Az amerikaiak szabályozásra törekvő és jól körülhatárolt jogaikat védő 
hozzáállása nem bizonyult használhatónak ebben a közegben, ingoványos 
talajra tévedtek. Az amerikaitól és európaitól radikálisan különböző hagyo-
mányokkal és gyakorlattal rendelkező országnak a filmgyártása épp ezen 
tulajdonságai miatt lehet tárgya a szerzői jogi szempontú izgalmas vizsgáló-
dásoknak. Az összevetés időszerűségét - elsősorban az USA oldaláról - India 
egyre jelentősebb gazdasági státusza épp úgy igazolja, mint az innen érkező 
alkotások és filmes szakemberek növekvő ismertsége.

Bollywood	a	filmgyártás	keleti	fellegvára

Elsőként egy rövid áttekintést szeretnék nyújtani az indiai filmgyártás fogal-
mairól és sajátosságairól. 
India sokszínű nemzeti és kulturális összetételéből adódóan az itt készülő 
filmek is nagyon sokszínű képet mutatnak, mind stílus, mind nyelv tekinteté-
ben. Jelen esetben a hindi nyelven, Mumbai-i (korábban Bombay) központtal 
készülő filmiparra koncentrálunk, mely a köznyelvben a Bollywood1 nevet kap-
ta. A Bombay és Hollywood	szavak játékos összevonása kissé félrevezető le-
het, mivel ez a kifejezés inkább egy fogalmat, illetve egy filmes műfajt takar, 
mint sem egy földrajzi helyet, mint Hollywood esetében.2

 Az itt készülő filmekre jellemző, hogy erősen látványközpontúak, átlago-
san 2-3 óra hosszúságúak és egy Intermission-nak nevezett szünettel vetítik

1  vincze Teréz, Felfedezőút	a	filmvilág	szubkontinensén	Bevezetés	Bollywood	történetébe	
és	formáiba, Metropolis 2007/01, 8.  
2 U.o., 9.



őket. Elengedhetetlen dramaturgiai – és természetesen PR – elemük a mu-
sicalhez vagy videokliphez hasonló betétdal/táncbetét (itemsong), amelyből 
átlagosan 5-6 található egy filmben mintegy 40 perc hosszan. A hollywoodi 
tiszta műfajú filmekkel ellentétben ezek az alkotásokat erősen kevert műfajú-
ság jellemzi, olyannyira, hogy a benne található elemek nyugati szemmel nem 
is mindig szétválaszthatóak. Szemléletes elnevezése a filmeknek a masala3 
kifejezés, mely fűszerkeveréket jelent. Általában létezik egy fő szerelmi szál, 
amelyhez komikus, melodrámai, western, akció, krimi vagy épp science fiction 
elemek keverednek. 
 Nagy hangsúlyt kap a szereplők családjának, rokoni kapcsolatainak, ott-
honi életének bemutatása. Szélesebb rétegeket lehet megérinteni a külön-
böző korosztályok bemutatásával, egyúttal példát is mutatva, ami a családi 
értékeket és a vallást illeti.4 A főszerepekben – elsősorban még mindig férfi 
– sztárokat találunk, akiket közönségük félistenként kezel. Ehhez az iparhoz 
egy másfajta fogyasztói magatartás is társul. A nézők többször is megnézik 
kedvenc filmjeiket, a filmek alatt szabadon járkálnak, társalognak egymással, 
vagy épp éneklik a dalokat.5  
 Maga a filmgyártás egy személyes kapcsolatokon nyugvó, elsősorban a 
családok által irányított zárt közeg, ahova a kívülállóknak nehéz a bejutás. A 
filmipar szabályozása is gyerekcipőben jár. Az 1990-es évekig bárki készít-
hetett filmet, aki kellő kapcsolatokkal és tőkével rendelkezett, akár magán-
személyek, vagy vállalkozók voltak. A filmek anyagi oldala is problémás volt, 
tisztázatlan forrásból érkeztek a támogatások, gyakori volt a pénzmosás, 
esetenként maffiapénzek kerültek be a filmek költségvetésébe.6 A filmipar 
finanszírozása átláthatatlan és kaotikus volt. 
 A korábban említett személyes ismeretségre épülő munkastílus miatt a 
szakmában egyáltalán nem voltak jellemzőek az írásos szerződések a készí-
tők közt, ahogyan az írott forgatókönyv sem. (Ezen gyakorlat részletes ismer-
tetésére, illetve okainak vizsgálatára sajnos jelen elemzés keretei közt nincs 
lehetőség.)7 1998 májusában azonban a filmgyártás hivatalos „ipari státusz”-t 
kapott Indiában, amely a gyakorlatban azt jelentette, hogy a bankok és a 
pénzintézetek immár hivatalosan nyújthattak támogatást a szektornak. En-
nek hozadéka, hogy a finanszírozás átláthatóbbá vált, hiszen a támogatások 
elnyeréséhez már írott dokumentációra, forgatókönyvre, a stáb szerződéseire 
is szükség van.8 9 

3 vincze i.m., 20.  
4 vincze i.m.,17.  
5 Laksmi SrinivaS, Az	aktív	közönség, Metropolis 2007/01, 77.
6 Rajinder Kumar DuDrah, Bollywood	és	Hollywood	között,	s	azon	túl,	Metropolis 2007/01, 
57.
7 Tejawini Ganti, A	 hindi	 nyelvű	 közönségfilmek	 gyártása	 és	 forgalmazása, Metropolis 
2007/01, 113.
8 DuDrah i.m., 57.
9 Ganti i.m., 118. 
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 A fenti intézkedésekkel Bollywood hatalmasat lépett előre az szabályoz-
hatóság tekintetében beleértve a jogszabályi korlátokat is. 

Bollywoodi	szerzőiség 

A hindi filmek szerzőiségének vizsgálatakor figyelembe kell vennünk, hogy a 
kérdéses közeg az európaitól, illetve amerikaiaktól jelentősen eltérő gyöke-
rekkel, hagyományokkal, és művészetfelfogással rendelkezik. Az indiai kul-
túrkörben a hangsúly a megvalósításon, a kivitelezésen van. Nem az eredeti 
ötlet vagy a történet újszerűsége a meghatározó egy film megítélésénél. A 
bollywoodi filmek igen gazdag és változatos forrásanyagból táplálkoznak, így 
a végeredmény sem lesz homogén.
 Ezt támasztja alá, hogy az első filmek a Mahabharata és a Ramayana	
indiai eposzok feldolgozásai voltak, melyekből máig gyakran merítenek az al-
kotók. A vallásos szövegeken túl a hagyományos népi színjátszás, a szanszkrit 
dráma és a párszi színház is a filmek klasszikus forrásai közé sorolható.10 Az 
alkotók bollywoodi művekből is merítenek ihletet. Nem ritka, hogy a sike-
res, legendás műveket többször is feldolgozzák. Stilisztikai elemek szintjén 
is megfigyelhető ez a kapcsolat, az egyes művek kommunikálnak egymással, 
belső utalásokat tartalmaznak. A filmek zenéje és a koreográfia is leképezi a 
fenti gyakorlatot és így maga is eklektikus; klasszikus elemeket, mozdulato-
kat és hangszereket épp úgy tartalmaz, mint az országba a ’90-es években a 
kábeltévével megérkező MTV videoklipjeinek hatását. 
 Bevett gyakorlatnak számít az is, hogy az ország egy másik nyelvén, 
például tamilul újraforgatják a filmet szinkronizálás helyett, amire bizonyos 
esetekben politikai okokból van szükség. Pakisztán például megtiltotta a 
bollywoodi filmek importját.11

 A fentebb kifejtettek alapján megállapítható, hogy a hindi film fogalmi-
lag számtalan forrással rendelkező műfaj, mely mintegy leképezi az ország 
sokszínűségét. Az esetleges szerzői jogilag kényes helyzetek, a más filmekből 
való átvétel mindezek alapján nem a felhasznált anyag értékéből vagy egyéb 
kvalitásából adódik, hanem a bollywoodi filmek sajátosságaiból fakad.
 A fentiekből láthatjuk, hogy a hollywoodi filmekből vett ötletek kölcsön-
zésének gondolata nem új keletű. A kérdés tehát az, hogy miért épp most ke-
rült a hindi filmgyártás látóterébe olyannyira, hogy két filmes szerzői jogokkal 
kapcsolatos pert is indítottak a szerzői jogok tengerentúli birtokosai.

10 vincze i.m., 11.  
11 DuDrah i.m., 60.
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India	elindul

Az utóbbi években tapasztalható gazdasági fellendülésnek köszönhetően az 
eddig mindössze harmadik világbeli országként leírt India felkerült a térkép-
re.12  A gazdasági robbanás létrehozott egy fizetőképes réteget, akik a koráb-
ban igencsak szerény bevételekkel büszkélkedő bollywoodi filmgyártás pro-
fitját jelentősen megnövelték. Ugyanakkor a korábban jellemző olcsó kicsi 
mozik alacsony jegyárai mellett megjelentek a multiplexek közönsége által 
kifizetett drágább jegyekből származó bevételek. Az országon kívül az NRI 
(Non-Residental	 Indian - Indián kívül élő indiaiak) közösség egyre megke-
rülhetetlenebb tényezővé vált. A filmforgalmazás egy, a 1990-es és 2000-es 
években felfedezett piacát jelentik a világ különböző részein hazai filmekre 
vágyó indiai bevándorlók, akik az anyaország filmforgalmazási bevételeinek 
jelentős részét adják.13

 Ezzel a jelenséggel együtt jár a korábban nem tapasztalt átfedés a holly-
woodi és a bollywoodi filmek közönsége között. Így míg a korábban kizárólag 
amerikai filmet fogyasztó közönség nem érdeklődött az indiai film iránt és így 
az nem is jelentett veszélyt az előbbi bevételeire, addig az újonnan kialakuló 
tendencia szerint a közönség egyre nyitottabb a szubkontinensről érkező mű-
vek iránt.14

 A 2000-es években az indiai mozi nemzetközivé válása tekintetében is 
fontos lépések történtek. A változások az országon belül a filmgyártás már 
hivatkozott ipari státuszának biztosítása mellett a kábeltelevízió, valamint a 
multiplexek megjelenésével hozhatók kapcsolatba. Olyan alkotások értek el 
nemzetközi sikereket, melyeket indiai gyökerekkel rendelkező, de Indián kívül 
élő alkotók készítettek, mint az Esküvő	monszun	idején (2001), Csavard	be,	
mint	Beckham (2002) vagy a Gettómilliomos (2008).15 Az indiai film létjogo-
sultságát jelzi, hogy a 2013-as Cannes-i Filmfesztiválon a 100. születésnapját 
ünneplő indiai mozi volt a díszvendég.
 A változások felnyitották a hollywoodi filmesek szemét arra a hatalmas 
piacra, melyet ez az ország jelent, illetve arra is, hogy a helyiek segítsége 
nélkül nem lesznek képesek profitot termelni az övéktől annyira különböző 
kultúrkörben. A nagy amerikai stúdiók mumbai-i kirendeltségeket hoznak lét-
re, vagy valamelyik helyi filmes céggel együtt dolgozva szállnak be a forgal-
mazásba, vagy épp a gyártásba.16

 Mindezek hatására megnőtt az érdeklődés India, és az onnan érkező filmek 

12  Hariqbal baSi, Indianizing	Hollywood:	The	Debate	overBollywood’s	Copyright	Infringement, 
Law Review, 2010, 16.  http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&conte
xt=hariqbal_basi
13 Christiane broSiuS, A	bevándorlók	szétszórt	hazája, Metropolis 2007/01, 84.
14 baSi i.m., 18.
15 baSi i.m., 19. 
16 baSi i.m., 20.
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iránt. A korábban elnéző Hollywood felfigyelt arra a bevett gyakorlatra, hogy 
a bollywoodi filmesek előszeretettel kölcsönöznek az amerikaiaktól. A skála a 
puszta ötletek átvételétől a teljes storyline-ok felhasználásáig terjedően mo-
zoghat. 

HW	kontra	BW

Tekintve, hogy a hollywoodi ötletek átvételének gyakorlatát évtizedek óta foly-
tatják a bollywoodi filmesek, meglepő módon 2010-ig mindössze két ügyben 
került szóba a felelősségre vonás az amerikaiak szerzői jogainak megsértése 
miatt.
 2007-ben az Eros International és a K Sera Sera Entertainment elkészí-
tette a Partner című filmet, amelynek története több helyen feltűnő hasonló-
ságot mutatott a Hitch (A	randiguru) című 2005-ös alkotással. A Hitch	szerzői 
jogait birtokló Sony 30 millió dolláros kártérítési perrel fenyegette a gyártó-
kat, amiért azok véleménye szerint az ő filmje alapján készítették filmjüket. 
(A Partner teljes nettó bevétele megközelítőleg 13,5 millió dollár volt.) A Sony 
végül elállt a keresettől, mivel épp ekkor készült beszállni az indiai filmgyár-
tásba és saját jól felfogott érdeke volt elkerülni az ellenségeskedést különö-
sen egy ilyen, személyes kapcsolatok alapján működő közegben.17 
 Az ügy azonban figyelmeztetés volt a filmgyártóknak, hogy Hollywood 
felfigyelt rájuk és ellentétben az eddigi gyakorlattal, már nem huny szemet 
a jogsértések fölött. A következő ügyre nem is kellett sokat várni. 2008 au-
gusztusában a Warner Bros. keresetet nyújtott be a Hari	Puttar:	A	Comedy	of	
Terrors című, világszerte forgalmazott film producerei ellen. A 14 millió dol-
láros követelésüket arra alapozták, hogy a film címe túlságosan is hasonlít a 
Harry Potter brandhez, melynek jogai Warner Bros-é. A két film nem mutat 
hasonlóságot sem a történetvezetés, sem a karakterek, vagy a helyszínek 
tekintetében. A Warner ezért úgy döntött, nem a szerzői jogok megsértésére 
hivatkozva kezdeményezi az eljárást, hanem csupán a védjegy megsértése 
miatt, illetve az ennek használatából keletkező kárának megtérítésére. A Hari 
Puttart gyártó Mirchi Movies azzal védekezett, hogy a Hari egy hétköznapi 
indiai név főleg a pandzsábok közt, míg a puttar pandzsábul valakinek a fiát 
jelenti. A per következtében elhalasztották a Hari Puttar bemutatóját, amíg 
megszületik az ítélet. Bár az ügy a védjeggyel és a branddel kapcsolatban 
robbant ki, egyértelműen jelezte a hollywoodi producerek azon szándékát, 
hogy megvédjék a szellemi tulajdonukat Bollywooddal szemben.18 
 A delhi-i Bíróság a döntésénél figyelembe vette, hogy mennyire való-
színűtlen, hogy a két film célközönsége véletlenül összekeverje a két címet.

17 baSi i.m., 21. 
18 baSi i.m., 22.
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Rámutatott ugyanakkor, hogy a gyártó Mirchi Movies már 2005-ben használta 
ezt a címet, illetve regisztráltatta is az MPAA-nél 2007-ben. Az amerikai fél 
azonban semmilyen lépést nem tett ekkor a brand megsértése miatt, hanem 
hagyta, hogy az indiai stáb folytassa a film készítését és csak közvetlenül 
az elkészült mű bemutatása előtt jelezte igényét. A bíróság elfogadta azt az 
érvelését, miszerint a Hari Puttar egy indiai kultúrához tartozó név és nem 
téveszthető össze a Harry Potter névvel és az indiai fél javára döntött. Az ügy 
kulturális vitákat vetített előre az amerikai és az indiai filmesek között.19

A	„fair use”	teszt	alkalmazhatóságának	kérdése

Az egyik lehetséges megoldás a bollywoodi filmesek számára a hollywoodi 
filmekből merített ötletek esetében, hogy elkerüljék az esetleges szerzői jogi 
pereket, a fair	 use-ra való hivatkozás. Az Amerikai Legfelsőbb bíróság ki-
mondta, hogy bizonyos esetekben, ha kellő mértékű az átalakítás az eredeti 
művön, akkor az fair	use-nak tekinthető.20 
 Ebben a tekintetben az „indiaiasítás”-nak nevezett eljárást kell meg-
vizsgálnunk, ami az amerikai filmek adaptálását jelenti az indiai közönségre. 
A bevezetőben ismertetett jellegzetességek alapján az eredetileg általában 
egy szálon futó cselekményhez további cselekményszálakat, szereplőket és 
új műfaji elemeket adnak. Ahogy azt már korábban kifejtettem a műfajok is 
keverednek, komikus elemeket emelnek be, vagy épp egy szerelmi szálat. A 
szereplők családi hátteret is kapnak, ami több generáció bemutatására biz-
tosít lehetőséget. A visszafogottnak nevezhető amerikai narratívához képest 
„érzelmeket” adnak a történethez.21

 Természetesen a dalok hozzáadása is elengedhetetlen. Egy 2-3 órás film-
ben átlagosan 40 percnyi ének és tánc látható és hallható. Ezek a jelenetek 
szintén a szereplőink érzelmeibe, vágyaiba engednek bepillantást a nyugati 
narratívától merőben szokatlan módon. Nem hagyhatjuk ki a sztárok szerepét 
sem, akik az említett félisten státuszuknál fogva szintén egyedi színt visznek 
az egyes alkotásokba.
 Fontos változtatás még a meztelen, illetve szexuális tartalommal bíró 
jelenetek eltávolítása. A bollywoodi filmben egy magas erkölcsi normarend-
szert mutatnak be, amelynek fontos része a szűziesség, tisztaság, a család 
tisztelete, a vallás gyakorlása és a patriotizmus. Ezek a normák a modern 
korban is egy morális vonatkoztatási alapot biztosítanak.22 A 2006-ban bemu-
tatott Dhoom:2 című filmben Bollywood két sztárja Aishwarya Rai és Hritik 
Roshan váltott egy szenvedélyes csókot a vásznon, aminek eredményeként
19 baSi i.m., 22. 
20 baSi i.m., 23.
21 baSi i.m., 12.
22 vincze i.m., 17.
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vádat emeltek ellenük.
 Összességében a filmek látványosabbak, színesebbek, harsányabbak 
történetmesélésben és a látványvilágukban egyaránt. A kérdés tehát az, hogy 
ezek a változtatások elegendőek-e ahhoz, hogy egy új eredeti alkotást hoz-
zanak létre. A felsorolt változtatások kétségtelenül egy egyedi, eredeti alkotó 
folyamat részei, amelynek során sok időt és energiát ölnek a végső produk-
tum létrehozásába. 
 További vizsgálat tárgyát képezheti a filmek potenciális piaca, illetve, 
hogy a bollywoodi feldolgozások okoznak-e anyagi kárt, bevételkiesést az 
amerikai gyártóknak. 
 Ebben a kultúrában az „eredetiségnek kicsi a vonzereje”23. Az a nézői 
magatartás, ami az indiai közönségre jellemző, megkérdőjelezi, hogy a tör-
ténet maga bír-e olyan nagy vonzerővel, ami miatt eladható a film, hiszen az 
átlagos mozilátogató egy filmet többször is megnéz. A sztori fordulatait már 
ismeri, így az ismételt megtekintések az „indiaiasítás” nyomán, az eredeti 
műhöz hozzáadott érték miatt jellemzőek. Újrahallgatják a dalokat és elme-
rülnek a mesés látványban, esetleg a sztárokat szeretnék újra látni.24 
 Felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán okoz-e kárt az indiai filmesek te-
vékenysége a szerzői jogok hollywoodi tulajdonosainak. A filmek, melyeket 
másolnak Indiában is elérhetőek az adaptáció megjelenését megelőzően is. 
Az „indiaiasítás”-kor hozzáadott elemek azok, amik az indiai piacon való el-
adhatóságát nemcsak hogy növelik, hanem gyakorlatilag kizárólagosan meg-
határozzák. Ilyen a sztárok neve, akik miatt a nézők beülnek a filmre, vagy a 
már a film bemutatása előtt, promóciós célokból kiadott soundtrack, melyet 
folyamatosan játszanak a rádiók és a zenei csatornák.25 
 A hollywoodi alkotások bár elérhetőek, nem teljesítenek olyan jól az in-
diai piacon, mint a helyben készült versenytársaik.26 A filmek bevételi adatait 
összevetve könnyen megállapítható, hogy az adaptálással a bollywoodiak nem 
okoznak bevételkiesést a hollywoodi filmek esetében, mivel teljesen más cél-
közönséggel bírnak. Az amerikaiak számára az egyik lehetséges megoldási 
módja a helyzetnek, hogy a szerzői jogokért folytatott harc helyett beszáll-
nak a filmek gyártásába, így a termékeik ezen a hatalmas, általuk eddig alig 
kiaknázott piacon is eladhatóvá válnának a helyi viszonyokhoz alakítás által.

23 vincze i.m., 17.  
24 baSi i.m., 30.
25 India zeneiparának mintegy 80 %-át a filmzenék teszik ki. baSi i.m., 30.
26 baSi i.m., 31.
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Megoldások	a	jövőre	nézve

A hagyományok és a berögzült gyakorlat ellenére található törekvés a szerzői 
jogi kérdések tiszta rendezésére a bollywoodi filmiparban. Az Orion Pictures 
producerei a Warner Bros-hoz fordultak a Wedding	Crashers (Ünneprontó	ün-
nepe, 2005), jogainak törvényes megszerzéséért, elsőként jutva szabályosan 
a szerzői jogokhoz a bollywoodi filmgyártás történetében. A Warner Bros. 
egy kölcsönösen előnyös szerződést kötött az Orion Pictures-szel, amelyben, 
tekintettel az indiai filmek hagyományosan alacsony bevételére, nem pénzbeli 
ellenszolgáltatást kötött ki a jogokért cserébe, hanem a film amerikai forgal-
mazásának jogát kérte cserébe, ezzel a gesztussal is hozzájárulva a két kon-
tinens filmesei közt kialakuló együttműködéshez.27

Konklúzió

Összességében megállapíthatjuk, hogy a bollywoodi filmipar olyan sajátossá-
gokat hordoz, amely jelentősen megnehezíti a hagyományos szerzői jogok-
ról folytatott párbeszédet ebben a közegben. A legradikálisabb különbség a 
szemléletben van. A bollywoodi filmgyártásban dolgozók nem értékelik lopás-
nak, vagy a másik megkárosításának az ötletek kölcsönzését vagy újra fel-
használását. Az igazi értéket számukra a megvalósítás módja képviseli. Ironi-
kus módon tehát, a szerzői jogi szabályozások alapvetésével egybehangzóan 
nem az ötletet, hanem az eredeti, egyéni megvalósítást, kivitelezést tekintik 
védelemre méltónak.
 Ezek alapján az alapötletekből kiindulva valami, az eredetitől jelentősen 
különböző alkotást létrehozása nem minősül szerzői jogi jogsértésnek, mivel az 
átdolgozás olyan mértékű, hogy a létrehozott mű egyéni, eredeti alkotás lesz. 
 Ami a jogaikat védő tengerentúli filmeseket illeti, számukra talán az asz-
szimilálódás a legjobb út. A helyi viszonyokhoz alkalmazkodva védeni az érde-
keiket és egyúttal új piacokat, új lehetőségeket szerezve az ázsiai kontinensen.

27 baSi i.m., 25.

 Borbély Zsuzsa: Álomgyárak csatája...
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