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I. Mi a néprajzi film? 

 - A néprajzi filmezésnek az 1970-es évektől van elméleti irodalma. 

- Része a vizuális antropológiának: vizuális jelenségeket kutat antropológiai 

módszerekkel. 

- Néprajzi és antropológiai tudást, kutatási eredményeket rögzít és közvetít a 

szakmai közönség felé. 

 

II. A néprajzi filmezés története, a filmek típusai 

 - Alapkérdés: Van-e különbség a néprajzi és antropológiai film között? (pl. 

kutatástörténeti vonatkozásban jól elkülöníthető) 

  

1. A filmkészítés kezdetei 

- 1895: a Lumière testvérek (Auguste és Louis Jean) feltalálják a hordozható 

filmfelvevőgépet. Már ebben az évben elkészülnek az első néprajzi filmeket Párizsban 
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(pl. a lyoni Lumière-gyár munkásainak munkabefejezése, edénykészítő wolof
1
 asszony 

egy néprajzi kiállításon). 

− Az 1896-os budapesti millenniumi kiállításon bemutatják a Lumière fivérek 

rövidfilmjeit, melyek közül kettőt Budapesten forgattak. (Tari 2002. 79) 

 - Eklektikus jelleg a századelőn: nem válik szét élesen a természettudományos 

film, a néprajzi film és az egzotikus kalandot bemutató film. (Emezektől viszont jól 

elkülöníthető viszont a szórakoztató film és a híradó-dokumentumfilm műfaja.) 

 

2. A néprajzi film 

2. 1. Definíció 

- A néprajzi film a dokumentumfilm egyik alműfaja. A paraszti életformának 

valamelyik jelenségét örökíti meg néprajzi hitelességgel. (Hoppál M. − NL. IV. 1981. 4.)  

 - Tipológia: a) közönségfilm v. néprajzi játékfilm (filmgyárban készül, jó 

technikai kivitelezés); b) tanulmányfilm (nem kerül nagyközönség elé); c) egyszerű 

dokumentáció (amatőr jellegű lehet, szerényebb technikai kivitelezéssel) 

 - A film tartalma szerint (Halasy Márta elkülönítése – Tari 2002. 63.) 

a) tárgyi néprajzi film: - a figyelem középpontjában a mindennapos cselekvések 

állnak (nem szereplőcentrikus) 

b) szellemi néprajzi film: - a hangsúly a beszéden, esetleg a mozgáson van, nem 

pedig a cselekvésen 

 

2. 2. Munkamódszer 

- A néprajzi filmek voltaképpen „kivonatok”: a néprajzkutató előzetes 

terepszemle után ún. „anyagkönyvet” állít össze a forgatásra, amiből az operatőr is 

tájékozódik. Forgatókönyv nem készül. A vágáskor, azaz a film összeállításakor szintén 

az „anyagkönyvet” használják. A kivonat minden lényeges mozzanatot tartalmaz. (Pl. A 

csíksomlyói búcsú) [K. Kovács László módszertani leírását lásd: Tari 2002. 53−54.) 

 - Gyakran alkalmaznak rekonstrukciókat. (ti. ha nem lehetett eredeti felvételt 

készíteni) 

 - Fő technikai probléma: a „filmhangosítást” nem lehet még megoldani: szinkrón 

kép- és hangfelvételt nem képesek készíteni, így a kultúra jelenségei teljes 

összetettségükben nem vizsgálhatók. (Az első szinkronhangos felvételeket, élő kamerával 

Richard Leacock és Robert Drew készítik az Egyesült Államokban az 1960-as években. 

Nem használnak állványt, a szereplőket hagyják beszélni, nem kísérik kommentárral az 

elhangzott szöveget. − Tari 2002. 47.) 

 

2.3. A néprajzi filmezés korszakai Magyarországon és Erdélyben 

a) Az 1930-as és 1940-es évek 

Bartók Béla a Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? című írásában 1936-ban 

szintén fontosnak tartja a filmfelvételek készítését: „arra szeretném a gyűjtők figyelmét 

felhívni, hogy − ha már hangosfilmfelvétel nem valósítható meg − legalább 

fényképfelvételek készüljenek a közlőkről, a játék és táncjelenetekről... Ez is közelebb 

juttatja gyűjteményünket a való élethez.” (Néprajzi Filmkatalógus, 11. old.) − Ekkor már 

lehet hangosfilmet is készíteni Magyarországon (1931 óta), de inkább csak a 

híradófelvételek használják (pl. táncokat rögzítenek). 

                                                 
1
 Szenegálban és Gambiában beszélt nyelv. 
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Műhelyek, intézmények 

 Néprajzi Múzeum 

- Gönyei Sándor (1886−1963) a két világháború között (1927-től) a Néprajzi 

Múzeum munkatársaként − de az intézmény támogatása nélkül, magánúton − 

készített néprajzi filmfelvételeket a néptánc, a halászat, az építkezés, a háziipar 

stb. köréből az 1930−1940-es években a székelység és a palócság körében. Ezek 

nagy része ma nem hozzáférhető, illetve nincs vetíthető állapotban. 

 Magyar Filmiroda (MFI)  

-1923-ban alakult a Magyar Távirati Iroda Rt. Védnöksége alatt. 1944-ig 

létezett. Híradófelvételeket és önálló néprajzi filmeket készítettek. (A filmhíradók 

vetítése 1926-tól kötelező volt a mozifilmek előtt.) 

 Állami rendelésre a nagyközönség számára készültek néprajzi filmek az 1930-as 

években. Ezek legjelentősebbike az osztrák Georges Höllering Hortobágy című 

játékfilmje (1936), amelyet Móricz Zsigmond A komor ló című írása alapján 

forgattak. A pásztorok „önmagukat alakították”. − Vö. Jean Rouch: Én, a néger 

(az 1960-as évek franciaországi nigériai bevándorlóiról) 

 

b) A néprajzi filmezés Erdélyben 

 Erdélyi Tudományos Intézet  
- Az intézet munkatervében 1941-ben költségvetésileg is biztosítják a 

felvevőgép használatát. Az Intézet néprajzi osztályának vezetője ekkor Keszi-

Kovács László, aki 1937−1939 között ösztöndíjjal két évet töltött Finnországban, 

ahol részt vett finn és észt néprajzi felvételek munkáiban, megtanulta a technikai, 

oparatőri munkát, szerkesztést stb. 1939-től a Néprajzi Múzeum munkatársa, 

Györffy István tanársegéde a budapesti egyetemen.  

- Kolozsvári intézeti munkatársak: László Gyula (régész), Haáz Ferenc 

(mesekutató), Jancsó Miklós (jogász, később filmrendező) 

- A Borsavölgyében, a Mezőségen, a Székelyföldön, a Radnai-havasokban 

készült 7 000 méternyi némafilm a többi gyűjtéssel együtt Budapest ostromakor 

1945-ben elpusztult. Az 1942-es csíksomlyói búcsún felvett képsorok az erdélyi 

néprajzi kutatások egyedülálló mozgóképes dokumentumai. 

 

 Keszi-Kovács László 1948-ban vette filmre az Al-Dunához kitelepített bukovinai 

székelyek betlehemes játákát („csobánolás”) és Egyházaskozáron a moldvai 

csángók kecskejátékát. 

 

 Szőts István filmjei 

1. Emberek a havason (1942, Nyírő József művei alapján) 

Sok néprajzi vonatkozást tartalmaz. Például: 

 - A csíksomlyói búcsúról készült első mozgóképek. 

 - A székely havasok világa. 
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A film ellentmondásos recepciója: 

- Katolicizmusa, vallásossága „nem elég mély” (1945 előtt) ↔ 

Katolicizmusa, vallásossága „túl mély”. (1945 után) – Például Joseph 

Goebbels, a hitleri Németország propagandaminisztere is „túl 

katolikusnak” találta, ezért Németországban be sem mutatták. 

- Vallásossága nem egyezik meg a katolicizmus tanításával, mert a 

vallásosság valamiféle őseredeti, érintetlen állapotát akarja felmutatni, 

ezért a katolicizmus „újpogánynak” tartja. (1945 előtt és után) 

- Nem elég elkötelezett nemzetileg: hiányoznak belőle az antiszemtita és 

irredenta motívumok. (1945 előtt) ↔ A románok irredentának tartják. 

(„Erdély csak magyar?”) 

- Előnytelen képt fest Magyarországról, túl sok benne a rongyos ember. 

A halottszállítás-jelenet „gusztustalan” (1945 előtt) ↔ A film az európai 

neorealizmus előfutárának számít, a Velencei Filmfesztiválon lelkesen 

fogadják a parasztélet új szempontú, realista bemutatásáért. 

- „Nemzeti jellegű” film. (a jobboldal 1945 előtt) ↔ Népiessége hamis. 

(a baloldal 1945 előtt és után) 

- Népiessége veszélyes, nem elég vallásos. (1945 előtt) ↔ Népiessége 

narodnyik, hamis. (1945 után) 

- Valós helyszíneken forgatott, nem idealizált, stúdióban teremtett 

környzetben. (1945 előtt) 

 

2. Ének a búzamezőkről (1947)  

Néprajzi vonatkozásai (példák): 

- A próféta szentasszony-jelenet  
Lásd: 1.00.15−1.03.00 és 1.04.20−1.08.40. https://www.youtube.com/watch?v=J_hfjYlFtHs 

 - Hiedelemképzetek, jóslás, álomlátás stb. 

 - Paraszti gazdálkodás (szántás, búzaszentelés stb.) 

Ellentmondásos megítélése 

- Népiessége „narodnyik”, veszélyes (1945 előtt) ↔ túl klerikális (1945 

után)  

 

3. Kövek, várak, emberek (1955) 
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- film a palócokról 

 

 Gulyás János (operatőr) és Gulyás Gyula (rendező) az 1980-as években 

Erdélyben forgattak néprajzi dokumentumfilmeket (Balladák filmje, Széki lassú). 

 

 Karácsony Molnár Erika népszokásokat bemutató filmjei (Farsang farkán, 

„Feltámadt Krisztus e napon”, Ez úgy igaz, ahogy hiszitek stb.)  

 

c) Magyar filmesek az egyetemes etnológiai kutatásban 

 - A két világháború között Fejős Pál hollywoodi rendezői sikerek után Peruban, 

Madagaszkáron és Sziámban forgat. Az utóbbi helyszínen készült az Egy marék rizs 

legjelentősebb filmje. 

 - A második világháború után Boglár Lajos (Brazília, Venezuela → őserdei 

indiánok) és Bodrogi Tibor (Óceánia) szakértőként dolgoznak etnológiai filmek 

elkészítésén. 

 

d) A néprajzi filmezés 1945 után 

 - Megsokasodnak a korabeli híradók, dokumentumfilmek néprajzi felvételei (pl. 

néptáncok, népszokások) 

 - Fontosabb alkotók: Raffay Anna (Busójárás, 1955. = néprajzi rövidfilm, a 

kiveszett szokás rekonstrukciója; Busójáráskor, 1959. = mozivetítésre szánt filmdráma, 

népi környezettel, szereplőkkel) , K. Kovács László, Máriássy Félix  

 - A Magyar Televízió és a MAFILM néprajzi dokumentumfilmjei a Kádár-

korszakban: Moldován Domokos (Halálnak halálával halsz. 1970. = A Somogy megyei 

fehér gyászról; Halottlátó. 1977. = mozifilm; Szerelmi varázslások. 1975. ) 

 - Gulyás János és Gulyás Gyula filmjei (Én is jártam Isonzónál, Ne sápadj!, 

Törvénysértés nélkül)  

 

III. Az antropológiai film 

3. 1. Az antropológiai szemlélet (módszer) a filmkészítésben 

- Az 1960-as évektől létezik az új, antropológiai szemlélet 

 - A mozgókép antropológiai szemlélete: „Amikor a kép mozog, az emberi 

viselkedés karakterét minősíti. Mozgóképekkel a társadalmi viselkedés természetét és 

jellemzőit nagyobb felelősséggel lehet meghatározni. A mozgás ábrázolásának nyelvével 

definiálható a szeretet és a gyűlölet, a harag és az öröm és a viselkedés más minőségei is. 

Ezért a viselkedés és a kommunikáció tanulmányozására inkább használják a filmet és a 

videót, mint a fényképezőgépet... csak a film vagy a videó képes az idő, a mozgás 

valóságának, vagy a személyek közötti kapcsolatok sokszínű pszichológiai realitásának 

rögzítésére.” (John Collier−Malcom Collier 1986. − id. Tari 2002. 56.)  

  - A fő kérdés: 1. Hogyan lehet a társadalmi viselkedésre vonatkozó információkat 

filmre vinni? (pl. van már szinkronhangos felvétel!) 2. Hogyan lehet a filmből 

információt szerezni? → a vizuális narráció új lehetőségeket teremt: az antropológusok 

művészekké válnak: az első antropológiai filmek sokkal inkább művésziek, mint 

tudományosak. (vö. Olga filmje. Rendező: Mohi Sándor) 

 - Módszertani nóvum: az analitikus módszer, a rekonstrukció igénye helyett az 

„életvilágot” igyekeznek tükrözni.  
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3. 2. Műfajok az antropológiai filmezésben (Raffay Anna kategóriái): 

 a) kutatófilm = egyszerű adatközlés, deskripció 

 b) tudományos feldolgozás − Több típusa lehetséges: 1. nem nagyközönségnek 

szánt feldolgozás; 2. tévéfilm; 3. oktatófilm stb.  

 c) művészi feldolgozás − A társadalom megismerése szempontjából a művészi 

intenció nem értékelhető. A művészi film „szakmailag” irreleváns. 

  

A néprajzi-antropológiai film két „klasszikusa” 

 

Robert Flaherty (1884−1951) 

- Ír-amerikai filmkészítő a két 

világháború között időszakban. Főleg 

a az eszkimók életével foglalkozott. 

- Filmjei: Nanook, az eszkimó (1922), 

Tabu (1931), Az arani ember (1934), 

Lousianai történet (1948) 

 - Módszerének újszerűsége: 1. 

dokumentum jelleg (↔ korábban: 

egzotizmus); A lélektani megközelítés 

igénye: a) központi téma: a szereplők 

viszonya a feladathoz; b) az egymás 

közötti viszonyok megjelenítése 

  

 

 

Jean Rouch (1917−2004) 
 

- Filmfelvételi technikája: a résztvevő kamera (a 

cinéma vérité előfutára) 

- Francia rendező. Nyugat-Afrikában forgatott az 

1950-es és 1960-as években. Leghíresebb filmje: Én, egy 

néger (Moi, un Noir − 1958) „Hat hónapig figyeltem 

nigériai bevándorlók életét Treichville-ben. Filmet 

akartam készíteni, amelyben önmagukat alakítják. Teljes 

őszinteséggel.” 

- Elméleti tanulmánya: A néprajzi film (1952). 

Magyarul: In: A népszerű tudományos film. Budapest, 

1981. 207. 

„Az alkotó mindig együtt alkalmazza filmjeiben a 

néprajz és a drámaiság elemeit, és új szabályokat alkotva 

a vizualitást illetően. Magát a kamera mögül a kamera 

elé helyezi kommentárjaival értelmezi a helyzeteket, bevezetve a cinéma verité stílust.” 

(Tari 2002. 44.) = tudatosítja, hogy jelen van a kamera (pl. belenézhetnek a kamerába, 

kommentálják a helyzetet → önreflexív) 
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 „Amikor a filmesek néprajzi filmeket készítenek, ezek talán filmek, de nem 

néprajziak, amikor a néprajzkutatók készítenek filmet, azok talán néprajziak, de nem 

filmek.”  

  „Az emberi cselekedetek megfigyeléséhez az audiovizuális technikát csak 

mintegy tíz éve használják ki ésszerűen” − írja 1968-ban. − Az antropológia ódzkodik a 

filmtől: a film előnyben részesíti a látszatot a lényeggel szemben. Ez a félelem alaptalan. 

Az egyéb etnográfiai módszereket (pl. megfigyelés, interjú, kérdőív stb.) ki kell 

egészíteni a képekkel (film, fénykép). − A társadalomtudományokban ma is csak 

„illusztrációként” fogják fel a képeket. 

 

 

Elméleti kérdések a néprajzi/antropológiai filmezésben 
 

* A film és valóság kapcsolata: az van a valóságban is, amit a képen látunk? 

 - A film a valósághoz tapad (vö. fénykép): esszenciális a kapcsolat, soha nem 

tiszta fikció: = realizmus a filmművészetben − De: Noha a film a valóságot reprezentálja, 

mégsem azonos magával a valósággal. (Kezdetben erről meg voltak győződve!) 

 Vö: Voigt Vilmos: a vizuális antropológia jelentőségéről: az eltűnő népi kultúrát 

vizuálisan kell megörökíteni, hogy ne maradjunk vakok (Tari 2002. 57). 

- A szubjektivizmus ugyanakkor nem kikapcsolható. A szubjektivizmus 

megnyilvánulásának leheőségei 

1. Az operatőr felvételei szelektívek (pl. időben, térben, képélességben, 

látószögben stb.) 

2. A vágó szelektál a rendezői utasítások, koncepció szerint. 

3. A szereplők „viselkednek” a kamera előtt; szelektív az, amit megmutatnak 

magukról stb. → A nagyközönségnek megmutatni szánt „énkép” rendszerint nem esik 

egybe a „filmképpel”. (Emiatt jön létre a kamerától való félelem, viszolygás.) 

 

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a szerkesztői koncepció jegyében a forgatáskor 

valóságot akarjuk a megtervezett alkotáshoz igazítani (pl. elrendezzük a képet, szerepet 

játszatunk a lefilmezett „szereplőkkel”, megrendezzük a lefilmezendő jelenetet stb.) 

 

* A filmidő kérdése 

- A filmre az időbeliség jellemző: film elképzelhetetlen az idő múlása nélkül (↔ 

más művészetek; Vö: G. E Lessing: Laokoón, vagy a festészet és a költészet határairól, 

1766.: vannak médiumok, melyek szimultán módon, együttlétezésükben ábrázolják a 

tárgyat, vagyis a pillanatnyit, a mozdulatlant ragadják meg, mások ellenben a mozgást, a 

változást mutatják be, tárgyuk a cselekvések szukcesszív egymásrakövetkezése) 

 - A jelenetek a filmben mérhető reális időben léteznek. − De: a mozgókép 

továbbgondolásra késztet (↔ fénykép: kimerevíti az időt) (Roland Barthes) 

 - A film fizikai ideje (amíg vetítik) nem esik egybe a dramatikus idővel (amíg az 

ábrázolt események lezajlanak) A film montázst valósít meg: egymásra vetíti az 

eseményeket, kihagy az eseményekből (mikor nyomjuk meg a piros gombot?) → saját 

ideje, saját világa van. 
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* A megjelenített tér kérdése 
 - A montázs lehetőségei: vajon a valóságban is ugyanabban a térben mozognak-e 

a szereplők, mint a filmben?  

 

* Kapcsolatok, átmenetek a filmtípusok között − Tudományos, dokumentatív jellegű 

vagy művészi film? 

 Művészfilm (esztétikum) és dokumentumfilm/néprajzi film (dokumentarizmus) 

viszonya  

→ A néprajzi film gyakran él művészi módszerekkel. (pl. Ne sápadj! Olga 

filmje stb.) Sőt kezdetben a néprajzi filmeket esztétikailag fogadták be! (pl. szép 

tánc, népszokás stb.) 

→ A művészfilmek (játékfilmek) gyakran használják a néprajzi film 

eszközeit (pl. a Szinbád búcsú-jelenete). 

 

* Az alkotó személye (Ki számít filmesnek?) 

 − Ma technika lehetővé teszi, hogy bárki filmet készíthessen. → Mindnyájan 

néprajzi filmesek vagyunk? 

 

 

* Az állásfoglalás, értékítélet dilemmája: 

 1. A jó antropológiai film nem közvetít értékítéletet, hanem az értelmét, a 

jelentését annak, amit bemutat. Ugyanakkor meg kell adja az állásfoglalás lehetőségét is. 

↔ 2. A filmkészítés (felvételkészítés, vágás, stb.) már maga is értelmezés, 

állásfoglalás. (Közhely, hogy a világ csak az értelmezéseiben létezik, és ez alól a képi 

világértelmezés sem kivétel.) 

  

* Az egyedi és általános viszonya 

- A kép nem tud általánosítani, a leírt szöveg ellenben igen. Tehát a film 

elmozdulhat a szöveg irányába (pl. kísérőszöveg révén, a képk megszerkesztésével)  

- A kísérőszöveg kérdése: → Jean Rouch: A film készítője érzelmileg is részese 

lesz az eseményeknek, tehát ő is megszólalhat. Az érzelemmentes leírásnál hatékonyabb, 

ha az alkotó kihangsúlyozza a saját álláspontját. 

 - A kísérőszövegek típusai, szintjei (Michal Oppitz kategóriái. Lásd: Tari 2002. 

61.): 

  a) mitikus (a narrátor egy mítoszt mesél) 

  b) néprajzi (a narrátor a szimbolikus eseményeket magyarázza) 

  c) direkt (az eredeti dialógust feliratozzák) 

  d) alcímek (információkat közölnek) 

 - A szubjektivitás nem kikapcsolható, de törekedni kell a kiiktatására. (Pl. Jean 

Rouch a Villanegyed helyett az Idegenek a kertemben-t javasolja Füredi Zoltán filmjének 

címéül.) 

 

* A befogadás kérdése: kinek számára készül a film? − ti. a prekoncepció alapvetően 

határozza meg a végterméket 

 „Néprajzi film nem létezik. Minden film lehet néprajzi, csupán attól függ, hogyan 

használják.” (Sol Worth) 
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* A film alkotói és a film szereplői közötti viszony 

 - A kérdésnek két vonatkozása van: 

 a) az alkotás minősége (a néprajzi hitelesség, az esztétikai relevancia stb.) 

szempontjából fontos − „A jó néprajzi filmkészítő tudja, hogy az alkalmazott tudományos 

résztvevő megfigyelés nem elég. A filmnek tartalmaznia kell az emberek lényegét, az 

érzéseiket, félelmeiket és motivációjukat. A bizalom fejlesztése a néprajzos vagy 

antropológus és a tanulmányozott emberek között létfontosságú a sikerhez.” (Timothy 

Asch − Tari 2002. 72.)  

 

 b) etikai − „Ez a bizalom létrehoz egy íratlan szerződést, amely bizonyos 

kötelezettségeket és etikai megfontolások alkalmazását működteti a filmkészítés során, 

amelyek talán az elmúlt két-három évtizedben nem léteztek.” (Uő, az idézet folytatása) 

 

* A tanulmányozhatóság kérdése 

- A filmarchívumok hozzáférhetősége korlátozott.  

 - A filmeknek kevés kópiájuk van. (↔ Hogyan változtatnak ezen a helyzeten az 

elektronikus médiumok?) 

→ Nehezen alakítható ki egységes tudományos diskurzus. 

 

Szemináriumi megbeszélésre 

 Ahogy az Isten elrendeli. Olga filmje. Dunatáj Alapítvány, Budapest, 2001. 55 

perc. Rendező, operatőr: Mohi Sándor. 

 

1) Az értelmezés kérdése: melyek a jelentések? 

- Koherens-e a világkép? Melyek az alapvető értékek a társadalomban? Hogyan 

viszonyulnak egymáshoz a világkép különböző elemei? Mit tudunk meg a 

személyes kapcsolatokról? (család, nagyközösség, cigány-magyar viszony stb.)  

- Milyen filmes eszközöket használ a film az értelmezéshez? (pl. felirat, zene, 

vágások stb.) Volna-e igény egyéb eszközökre? 

- Van-e állásfoglalás az alkotók részéről? 

 

2) A szerkesztés kérdései 

- A film ideje és a valóság ideje 

- A tér behatárolása 

 

3) A filmezés helyzetei 

- A kamera jelenléte: befolyásolja-e a helyzetet? Bevallottan van-e jelen? 

- Milyen viszony van a szereplők és a filmesek között? 

 

4) Milyen típusú film? (dokumentumfilm?, néprajzi film?, antropológiai film? 

riportfilm? művészfilm? stb.) Miért? 
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Feladat: 

Nézze meg Vitézy Zsófia Nem akarja valaki kivetni a filmeseket? című kisfilmjét, 

majd válaszoljon röviden a következő kérdésekre! 

 

1. Próbálja meg eldönteni, milyen típusú filmet látott? 

  a) kutatófilm (egyszerű adatközlés, deskripció) 

 b) tudományos feldolgozás (több altípusa lehetséges: nem nagyközönségnek 

szánt feldolgozás, tévéfilm, oktatófilm stb.) 

 c) művészi feldolgozás („szakmailag” irreleváns, elsődleges szempont az alkotó 

művészi intenciója) 

 d) tévéhíradó 

Indokolja a véleményét! 

 

2. Jean Rouch francia dokumentumrendező filmfelvételi technikája a résztvevő kamera 

volt, azaz a filmezési helyzetben a kamera „bevallottan” volt jelen. Ezért őt az ún. 

„cinéma vérité” előfutárának tekintjük. Szereplői önmagukat alakítják. Leghíresebb 

filmje: Moi, un Noir (Én, egy néger), 1958. 

Hogyan hatott a kamera jelenléte a forgatási helyzetre az elemzett kisfilm esetében? 

 

3. Jean Rouch híres mondása: „Amikor a filmesek néprajzi filmeket készítenek, ezek 

talán filmek, de nem néprajziak, amikor a néprajzkutatók készítenek filmet, azok talán 

néprajziak, de nem filmek.”  

Vonatkoztassa ezt a kijelentést az elemzett kisfilmre! 

 

4. A film fizikai ideje (amíg vetítik: a vetítési idő) (1) nem esik egybe a dramatikus 

idővel (amíg az ábrázolt események lezajlanak) (2). A film tehát montázst valósít meg: 

egymásra vetíti az eseményeket, kihagy az eseményekből (mikor nyomjuk meg a piros 

gombot?), vagyis saját ideje, saját világa van. A filmben feldolgozott dramatikus idő (2) 

csak egy nagyobb időtávlatban, a történelem idejében (3) értelmezhető. 

Hogyan jelentkezik a filmben ez a három időfogalom? 

Mi az, amit a néző nem tud meg pontosan, amire a film csak utal? Érzi-e szükségét a 

hiányzó narrátornak, az elmaradt kísérőszövegnek? 

 

5. A nagyközönségnek megmutatni szánt „énkép” (amit a szereplő meg akar mutatni 

magáról) rendszerint nem esik egybe a „filmképpel” (ami az operatőri munka, a rendezés 

és vágás nyomán bekerül a filmbe). Emiatt jön létre a kamerától való félelem, a 

viszolygás a megörökítéstől.  

Létezik-e a bizalom a kisfilmet készítő antropológus és a tanulmányozott emberek 

között? Véleménye szerint kell-e léteznie olyan íratlan szerződésnek, amely bizonyos 

kötelezettségeket és etikai megfontolások alkalmazását teszi kötelezővé a filmkészítés 

során? 

 

6. Voigt Vilmos a vizuális antropológia jelentőségét felértékelve, úgy vélekedik, hogy az 

eltűnő népi kultúrát vizuálisan kell megörökíteni, hogy ne maradjunk vakok. A filmben 

ábrázolt sajátos életvilágnak (Pusztina moldvai csángó falu) melyek azok az elemei, 

amelyek megragadták a figyelmét (tárgyi elemek, gesztusok, nyelvhasználat stb.)? 
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