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és lehetséges másodlagos interpretációi egyi-
kének (a filmfotóregény) az összehasonlítha-
tóságát.3

Minden kép (képkocka) egy történetet me-
sél el, és a mozgóképek valószínűleg alkal-
masabbak a történetek elmesélésére, mint a 
rögzített képek – noha így a szavakban rejlő 
narratív lehetőségek vannak alábecsülve. Jan 
Baetens azt a kérdést teszi fel: mivel magya-
rázható, hogy az ötvenes évek közepén egy 
bizonyos időpontban (előbb Olaszországban, 
majd Franciaországban) egyszer csak a film-
regény számos műfaját kezdték gyártani 
mint filmfotóregényeket?4 Az 1950-es évek-
ben a filmfotóregény volt a legmegfelelőbb – 
sokaknak egyenesen az egyetlen lehetséges 
módja annak, hogy újraéljék a filmélményt, 
vagy hogy az elérhetetlen filmélményt he-
lyettesítsék. Azonfelül sokkal közelebb állt 
az akkori évek meghatározó tömegmédiu-
mához, a nyomtatott sajtóhoz és a fotóre-
gényhez, mint a mozi.5

A filmregény, filmfotóregény népszerűsége 
Magyarországon az 1960-as évekre tehető. 
Míg külföldön a szóbuborékos változat ter-
jedt el, itthon inkább filmes állóképek, rit-
kább esetekben standfotókból álló képaláírá-
sos történetek jelentek meg, melyek közel áll-
tak a diafilm megjelenési formájához. „Egy 
lapon közölt, de több számon keresztül foly-
tatásban elmesélt történetekkel (A Hét), dup-
la oldalon megjelenített rövid bemutatókkal 
(Film, Színház, Muzsika) vagy többoldalas ver-
ziókkal (Pajtás és Ifjúsági Magazin) is találkoz-
hatunk a magyar sajtóban.”6

A megjelent filmfotóregények arányait te-
kintve találunk „a keleti blokk országaiból 
filmeket”, ahogy nyugati vagy amerikai fil-
meket is.7 Némely műnél érezhető a propa-
gandajelleg – ahogy erre Pál Gyöngyi is fel-
hívja a figyelmet –, de ez az újság karakte-
risztikusságából, elkötelezettségéből és a ha-
talmon lévő rendszer befolyásából is fakad-
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hat. A filmek ilyen formájú átvitelének8 funk-
ciója lehetett egyfajta reklám, de ebben a for-
mában a film bármikor „újranézhető”, újra át-
élhető az élmény, mely által a határ a média-
fogyasztás privát és nyilvános szférája között 
már nem annyira éles, de említhetném a po-
puláris kultúra terjedését is az otthonokban. 
Azonban ennél jóval több volt a filmfotóre-
gény, de ezt már csak a digitális korszak be-
fogadója tudta újrapozicionálni: „önmagá-
ban is olvasható változatos és többrétegű uni-
verzum”.9 Ahogyan Jan Baetens is megjegy-
zi, a filmfotóregényeket többé már nem a fil-
mekkel való kapcsolatukban olvassák az em-
berek – gyakran változtatásokkal folytatják, 
valóban transzmediális értelemben, nem 
puszta adaptációkként –, hanem az őket tar-
talmazó sorozattal való kapcsolatukban (min-
den magazinnak saját stílusa van, és ez a 
szerkesztői stílus mindig erősebb az egyes 
részek egyéni stílusánál), valamint az összes 
többi sorozattal való kapcsolatukban, ame-
lyek az olvasó figyelméért és pénzéért vetél-
kedtek (és mivel az olvasók nem engedhették 
meg maguknak, hogy túl sok filmfotóre-
gényt vásároljanak, hiszen viszonylag drá-
gák voltak, ezért összehasonlító megközelí-
tése olyasvalami, ami csaknem lehetetlen 
volt a modern digitális rajongói kultúra meg-
teremtése előtt).10

Magyarországon olyan folyóiratokban je-
lenhetett meg filmfotóregény, mint a Film, 
Színház Muzsika, Ifjúsági Magazin, A Hét, Paj-
tás. Ezek a folyóiratok saját stílusukban kö-
zölték a filmfotóregényeket. A Pajtás (a ma-
gyar úttörők központi szövetségének lapja) 
például rendszeresen jelentetett meg filmfo-
tóregényeket 1965–1968 között, több oldalon. 
Olyan filmek jelentek meg ebben a formában, 
mint a Fiúk a térről, Rablók között…, A csillag-
szemű, Rita, a vadnyugat réme, Az elrabolt exp-
ressz vagy A  beszélő  köntös. Érdemes lenne 
ezek filmtörténeti, társadalomtörténeti jelen-
ségét vizsgálni a sajtótörténeti eseményekkel 
és a korkép, a rendszer ismertetésével, de eb-

8	 	Szándékosan	nem	használom	az	adaptálás	folyamata	kifejezést.
9  Jan Baetens, Photo Narratives and Digital Archives; or: The Film 
Photo Novel Lost and Found, http://electronicbookreview.com/es-
say/photo-narratives-and-digital-archives/
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ben a tanulmányban erre nem vállalkozom, 
inkább csak bevezető gondolatokat szeretnék 
a filmfotóregény műfajához hozzáfűzni, ér-
zékeltetve többrétegűségüket, és bemutatni 
néhány lehetséges elemzési szempontot.

Az olasz és francia, de akár a belga, spanyol 
és latin-amerikai területeken is jól látható a 
különbség a fotóregény médiuma és a filmfo-
tóregény műfaja között; sok esetben korlátoz-
za egyik a másikat. A filmfotóregény öt fő fi-
zikai kényszert/korlátot örökölt a fotóregény-
től, és ezek aktívan jelen voltak a filmfotóre-
gény minden fajtájában: 1. A filmregény, film-
fotóregény oldalelrendezése a fotóregények 
oldalának hagyományos, három sorból és so-
ronként két képből álló ,,rácsából” származik; 
általában magában foglalja a filmes képek 
dramatikus kivágását. Néhány esetben a for-
gatási szünetben készült, valamint a sajtónak 
szánt fényképekkel társítva. Ez a rács a néző/
befogadó képészlelésének szélsőséges átala-
kulását eredményezi, aki a képeket folytató-
lagosan olvassa (egyiket a másik után), de 
egyidejűleg látja (ez az olvasási stratégia már 
közelít a képregényoldalak befogadásához). 
2. A szavak és képek kombinálásának módja 
a fotóregényé, amely egyaránt használ be-
szédbuborékokat (a dialógusokhoz) és felira-
tokat, valamint szövegpaneleket (az elbeszé-
lői hanghoz). A filmben azonban számos kép-
sor néma maradhat, de a fotóregény-médium 
szabályai szerint feliratnak vagy szövegbu-
boréknak szerepelnie kell, így – az eladható-
ság miatt is – a filmfotóregény követi ezt a 
szabályt: a csönd megjelenítése nem opció eb-
ben a poétikában. 3. A filmfotóregényeknek 
kötelező tartaniuk magukat annak a maga-
zinnak a méretéhez, „imidzséhez”, amelyben 
megjelennek. A kiadói stílus szabályozza az 
oldalelrendezést, a betűformálási techniká-
kat, egy bizonyosfajta külső narrátori hangot, 
az oldalszámot és a magazin egyes részei kö-
zötti kapcsolatot. 4. A filmfotóregény termé-
szetesen köteles a már létező képeket újra-
hasznosítani, és általában azokra a képekre 
esik a választás, amelyek a leginkább emlé-
keztetnek a prototipikus fotóregényképekre, 
azaz beállított képekre, általában egy megha-
tározott távolságig (közeli-félközeli) terjedő 
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vörös fény a ház bejáratánál
aranygyűrű az ujjakon
a hitvesi ágy felett függő
esküvői fotó
használhatatlanok
akárcsak az eksztázis leírása

sohasem támaszkodhatsz
egy olyan valakire akinek
rendezett gyerekkora volt
csak a kiválasztottak
kapják meg a kulcsokat születésükkor

a valóságot kutattam
jobban mint a többiek
a májam
nagy spíler a show-businessben
mégis
tudom hogy nem az utcán fogok meghalni
habár mindig is erre vágytam

egyedül
amikor az éjszaka eljön értem
felismerem a szerelmeimet
a magányos nőket
telve őrültséggel és egoista hulladékkal
és ez éppen elég lesz

holnapra más ember leszek
habár sokan azt hiszik
jól ismernek
holnapra durvább leszek
de ugyanilyen kedves

a járda lapjai után
a szakadék következik
az utolsó őrség
a kelet felé vezető úton
készen kell állnom
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