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ELSŐ NAP:

Nádasdy terem

I. szekció:
POLITIKA ÉS MŰVÉSZET

Szekcióvezető: Jákfalvi Magdolna és K. Horváth Zsolt

Porogi Dorka:
Dr. Németh Antal igazolási története. A harmadik forduló

A második világháború után újrainduló (színházi) életben csak azok vehettek részt, akiket az erre a
célra  1945-ben  alakult  igazolóbizottságok  igazoltak.  Németh  Antalt,  aki  1935  és  1944  között
igazgatta a Nemzeti Színházat, már igazolta a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, amikor 1946
októberben  egy  beadvány  miatt  újra  eljárás  indult  ellene.  Ezúttal  állásvesztésre  ítélték,  amit
fellebbezés és népbírósági per követett. A per az ország nyilvánossága előtt zajlott, sokan a sajtóból
értesültek róla. A tárgyalásokon részt vett,  írásbeli vagy szóbeli tanúvallomással Németh mellett
képviselte magát a korabeli színházi szakma számos nagy neve Bajor Gizitől Major Tamásig. Bár
végül  felmentették,  Németh  nemhogy  vezető  pozíciót  nem  töltött  be  többet  a  magyarországi
színházi szcénában, de munkája is alig akadt később.
Előadásomban ezt az időtartamát, nyilvánosságát és menetét tekintve is ritka és szokatlan igazolási
eljárást tárom fel.

Kelemen Kristóf:
Háy Gyula pedagógia munkássága

Háy  Gyula  a  Rákosi-korszak  ünnepelt  drámaírójaként  (és  számos  külföldi  bemutatóval  a  háta
mögött)  1951-ben  a  Színház-  és  Filmművészeti  Főiskolán  az  önállóvá  váló  dramaturg-kritikus
tanszak  vezetője  és  az  első  évfolyam osztályfőnöke  lett.  Az egykori  diákok közül  többen  úgy
emlékeznek rá, mint aki politikai védőhálót is biztosított számukra. Háy idővel mégis a párt ellen
fordult,  és  miután  az  1956-os  forradalom  eseményeiben  aktívan  részt  vett,  börtönbe  zárták,
szabadulása után pedig Svájcba emigrált. Távozásával párhuzamosan a dramaturg szak működése is
évtizedekre  leállt.  A  Főiskola  közegében  Háy  rövid  oktatói  és  tanszakvezetői  munkássága
félbehagyott maradt, és későbbi ellehetetlenülése és kivándorlása következtében a száműzött író kép
rögzült a közösségi emlékezetben.
A kutatásom  Háy  Gyula  személyével,  főiskolai  működésével,  pedagógiai  szemléletével  és  az
egykori diákokra és tanártársakra tett hatásával foglalkozik, vagyis Háy nyomait kutatom mind a
Főiskola közösségi emlékezetében, mind a magyar színházi kánonban. A kutatás keretében még élő
egykori  diákokkal  készítek OH-interjúkat,  továbbá az SZFE Irattár fellelhető dokumentumait  és
különböző memoárköteteket dolgozok fel.



Szöllősi Barnabás:
Ötlettől a filmig – Szegénylegények

Előadásomban  a  Magvető  Könyvkiadó  Ötlettől  a  filmig  sorozatának  Szegénylegényekről  szóló
darabját  mutatom be.  A kötet  tartalma kiváló alkalmat nyújt  a kanonikus Jancsó-film genetikus
filmelméleti  és  kritikai  vizsgálatára.  A  kötetben  összegyűjtött  kritikák  egészen  más
recepciótörténetet  mutatnak,  mintha  a  kötetben  közölt  szövegeken  kívüli  kritikákat  is
megvizsgáljuk. Így az 1966-67-es film körüli diskurzus elemezhetővé válik. Ennek éles vitapontja
volt  az '56-os forradalom ábrázolhatóságának kérdése, amelyet  a kötetben összegyűjtött  kritikák
nem érintenek. Ehhez hasonlóan a kötetben közölt és a Magyar Nemzeti Filmarchívumban őrzött
forgatókönyv szövege sem azonos. Az archívumbéli szöveg és a lapszéli,  kézzel írott jegyzetek
alapján  kirajzolódik  a  film  egyes  elemeinek  születési  folyamata,  míg  a  kötetben  közölt
forgatókönyv  nagyobb  arányú  azonosságot  mutat  a  film  végső  változatával.  A dokumentumok
alapján  Hernádi  Gyula  társszerzői  státusza  is  kérdésessé  válik:  ennek  tisztázása  szintén  része
előadásomnak. A kutatás fényében szükségesnek látom azt a kortárs diskurzust is kritikai vizsgálat
alá vetni, mely a mai napig '56 parabolájaként kanonizálja a Szegénylegényeket.
Előadásomat ennek a kérdésnek a vizsgálatával zárom, összekötve a múlt diskurzusát a jelenével.

Végvári Viktória:
Közlekedésbiztonság és légoltalom, avagy a bábszínház mint alkalmazott színház

Az Állami  Bábszínház  a  színházi  neveléshez  és  a  színházpedagógiához  köthető  gyakorlatainak
számba  vétele  és  vizsgálata  során  találkoztam a  színház  bábszínész  növendékei  által  1974-ben
bemutatott KRESZ-előadással. A hetvenes évek elején bemutatott produkció több szempontból is
alkalmasnak  tűnt  arra,  hogy  megvizsgáljam,  milyen  hatással  lehet  egy  bábszínházi  előadás
megvalósítására a kimondott tanító szándék, illetve milyen hatásmechanizmusokkal dolgoznak ezek
az  alkalmazott  bábszínházi  produkciók.  Kutatásom  során  számos  olyan  példával  találkoztam,
amikor  –  legtöbbször  valamilyen  pedagógiai  szervezet  vagy  hatóság  –  úgy  találta,  hogy  a
legkülönbözőbb társadalmi, politikai vagy éppen egészségügyi problémák felvetésére és kezelésére
igen alkalmas a báb műfaja (és nem feltétlenül csak a gyerekek számára).
Előadásomban  a  KRESZ-előadást  történeti  előképével,  Büky  Béla  légoltalmi  bábelőadásával
(Légvédelmi  Jóska  és  Légoltalmi  Kati,  1939)  vetem  össze:  érdemes  sorra  venni,  milyen
dramaturgiai fogásokkal, történetvezetéssel élnek a légoltalmi játék és a KRESZ-előadás írói, hogy
megtanítsák a légoltalmi és közlekedési szabályokat és elérjék azok követését.



Patonay Anita:
Gyilkos pár, avagy A kisvárosi Lady Macbeth, 1975

A KISZ Központi Irodalmi Színpad (KKME) előadását beválasztották a Fővárosi Művelődési Ház
körműsor programjába, így juthatott el Leszkov A kisvárosi Lady Macbeth dramatizált változata
Gyilkos pár címen munkásszállásokra az 1970-es évek második felében. A körműsorok célja, hogy
munkásszállók,  gyárak  tereiben valósuljanak meg színházi  előadások,  hogy a kultúrát  közelebb
hozzák a munkássághoz. Ahhoz, hogy az amatőr színészek ezekben a terekben tudjanak játszani, a
pódiumjátékok műfajához és formájához fordultak az amatőr csapatok. A kisvárosi Lady Macbeth
munkásközönségnek készült. Dévényi Róbert rendező, csoportvezető a Csili Soós Imre Irodalmi
Színpadán  1975-ben  a  Történelem  alulnézetben  című  előadással  kezdte  el  a  kifejezetten
munkásoknak szóló előadások rendezését. A munkásszállók szűk terei lehetőséget adtak a színészek
és a nézők közötti távolság megszüntetésére. Már a Csiliben elindult az a folyamat, hogy az előadás
végén a színészek leültek beszélgetni a nézőkkel, ezt a formát fejlesztette tovább Dévényi Róbert a
KKME csoportjában A kisvárosi Lady Macbeth előadása végén, ahol a játszók és a nézők morális
kérdések végiggondolásával beszélgetőtársakká váltak.
Interjúk, fotók és újságcikkek segítségével rekonstruálom A kisvárosi Lady Macbeth című előadást,
korabeli fesztiválok műsorfüzetei, programfüzetei  alapján feltérképezem, milyen amatőr színházi
találkozókra jutott el a KKME, illetve a fennmaradt szövegkönyv alapján elemzem a nézői pozíció
alakulását.

Csákvári Géza:
Berlinale 1979: a pacifizmustól a rasszizmusig

A Berlinale  a legpolitikusabb európai  filmfesztivál. Már létrejötte is diplomáciai tett:  a Nyugat-
Berlinben állomásozó amerikai  hadsereg  ötlete  volt,  hogy egy mozgóképes  ünnepbe  csomagolt
kulturális  nagyrendezvénnyel  közelíteni  lehetne  a  keleti  blokk  felé.  Így  lett  a  Berlinale
kapcsolódási  pont  a  nagyhatalmak között  1951-es alapításától  kezdve egészen az  1989-es  nagy
rendszerváltásig.  A  német  nagyrendezvény  alapelve  –  a  szólásszabadság  erősítése  a
mozgóképművészeten  keresztül  –  ezért  egyéni  utat  jelölt  ki  a  Berlinálénak,  melynek  szervezői
híresen  nyitottak  voltak,  akár  konfliktusokat  is  felvállalva.  A leghangosabb  botrány  1979-ben
történt,  amikor a Berlinale úgy döntött:  negligálja a szovjet  filmes küldöttség követelését,  mely
szerint ne vetítsék le Michael Cimino Szarvasvadász című alkotását, mert álláspontjuk szerint „sérti
a hős vietnámi népet”.  A szovjet delegáció úgy döntött,  kivonul  a fesztiválról  és követték őket
Magyarország,  Bulgária,  Csehszlovákia,  Kuba,  Lengyelország  és  a  Német  Demokratikus
Köztársaság küldöttségei is. Az adott országok filmjeit visszahívták a programból: Magyarország
esetében  ezt  a  versenybe  hívott,  Kovács  András  rendezte  Ménesgazda  című  film  mellett  még
számos egyéb információs programban vetített  művet,  illetve  Gábor Pál  zsűritag hazahívását  is
jelentette.
Előadásomban az 1979-es események hátterét, kultúrdiplomáciai hatását és jelentőségét mutatom
be.



Oláh Tamás
„szülessen e tájon más aki akar”
Soltis Lajos, Hernyák György: Csantavéri passió (Tanyaszínház, 1993.)

A délszláv konfliktus, mely a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság felbomlásához vezetett,
1993-ban már második éve szedte áldozatait. A vajdasági Tanyaszínház próbái ebben az évadban
Magyarországon zajlottak, s a premiert is a zsámbéki Kálvária dombon tartották. Ennek fő oka a
háború miatt elvont anyagi támogatások hiánya mellett az volt, hogy a fiatal férfiszínészeket, ha
huzamosabb ideig maradtak egy helyen Jugoszlávia területén, bármikor besorozhatták s valamelyik
polgárháborús  frontra  vezényelhették  volna.  A Csantavéri  passió  című  előadás  szövegkönyve
elsősorban  a  fiatalon  elhunyt  vajdasági  költő,  Sziveri  János  verseiből  állt  össze,  a  korábban
megszokott s szinte elvárt komédiázás helyett pedig a tragikus hangvétel és a ritualitás vált benne
dominánssá. Soltis Lajos, a társulat vezetője az ősbemutatót egy olyan autentikus vajdasági színház
felé vezető út első konkrét lépésének látta, mely folyamatosan visszatér saját gyökereihez: a tájhoz
és a benne létező emberhez. Az előadás során a teremtés és a krisztusi szenvedéstörténet primitív
rítusokkal  fonódott  össze,  a  zsidó-keresztény  mitológia  összemosódott  a  pogány
újjászületésmítoszok motívumaival, melyek mind jól ismertek és olvashatóak voltak a falusi nézők
számára. E profán passió a középkori misztérium-drámákhoz hasonlóan nemcsak látványosság volt,
hanem valódi lelki dráma megjelenítője is. Közvetlen módon fogalmazott a vajdasági magyarság
aktuális  létállapotáról,  így  tematizálva  annak  a  közösségnek  a  társadalmi  helyzetét,  melyben
létrejött.



II. szekció:

HATÁROK
Szekcióvezető: Margitházi Beja és Németh Gábor

Mayer Bernadette:
Vízió és realitás: az érzéki narratíva mint alkotói eszköz

Alapvetésnek  tekinthetjük,  hogy bármely  művészeti  ágról  is  beszélünk,  az  érzékletes  ábrázolás
közelebb hozza a befogadót az adott alkotáshoz. Különböző eseteketet vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy a befogadói munka hol inkább intellektuális alapokon nyugvó tevékenység, hol pedig zsigeri
élménytárunkat  ingerlő  folyamat.  Bordwell  ezt  úgy  szeparálja,  hogy  elkülöníti  a  különböző
tapasztalattárakat,  amelyekre  a  befogadó  a  mű  értelmezése  során  (szerkesztés)  támaszkodik.
Esetenként a személyes valóságából hozott tudáshalmazra (realisztikus vélekedéshalmaz), vagy/és a
műalkotás során szerzett ismeretekre hagyatkozik (kompozíciós vélekedés halmaz). Én ezt azzal a
megfigyeléssel egészíteném ki, hogy ezek a nézői ismeretek nemcsak tudásalapú tapasztalattárból
származhatnak,  hanem  érzékszervi  élménytárukból.  Ezen  megfigyelésekre  támaszkodva,
előadásomban bizonyítani próbálom, hogy a valóságunk érzékszervi ingerei, fiziológiai érzeteink
(irodalmi  vagy filmes)  lekopírozása  fokozottan  erős  bevonódás-élményt  idéznek meg,  így  mint
valóságkeltő eszköz funkcionálhatnak, ha ez az alkotói szándék. A Bagolyfolyó című novella kitűnő
példa arra, hogy az érzékletesség hogyan válik valóságkeltő erővé (az adott történetfolyásban) az író
koncepciója  mentén,  szándékosan  félrevezetve  az  olvasót.  A  novellából  készült  film  pedig
szemlélteti, hogy a film, mint összművészeti ág, milyen tökéletesen képes akusztikai eszköztára és a
vizualitás segítségével megidézni az érzékszerveinkre ható ingereket, s általuk a szubjektív valóság-
megélést.
Előadásomban  a  saját  és  a  Bordwelli  módszer  mentén  elemzem  Ambrose  Bierce  novelláját,
összevetve a filmes adaptációval.

Turai Tamás:
„Hangjáték jön? Hamar csukd le a készüléket!”

A  cím  Kilián  Zoltán  1939-es  Rádióesztétikájából  való,  és  a  tömegmédiumban  megjelenő
hangjátékműfaj  populáris  igények  és  magasművészeti  igényesség  közötti,  kezdetektől
ellentmondásos helyzetét  hivatott  érzékeltetni. Természetesen időről időre változik, hogy milyen
munkák  és  mi  okból  vágják  ki  a  hallgatóknál,  vagy  a  rájuk  hivatkozó  intézményvezetőknél  a
biztosítékot,  de  a  provokatív,  botrányos  vagy  épp  letiltott  művek  sora  éppúgy  jelzi  egy  műfaj
fejlődéstörténetének meghatározó irányait, mint a hallgathatatlannak minősített zeneművek, vagy az
olvashatatlannak bélyegzett  irodalmi  munkák  sora.  A rendszerváltást  követő  években Esterházy
Péter, Petri György, Tandori Dezső műveinek rádiós adaptációi vagy éppen Vajdai Vilmos és Paizs
Miklós  hangjátékai  kerültek  olyan  viták  középpontjába,  amelyek  a  hangzó  médium
működésmódjának kérdései felől is tanulságosak. Az 1990-es évektől a talált tárgy, a dokumentum,
a  rádiószerűtlenség  reprezentációja  újra  felfedezett  fikciós  eszközként  jelenhetett  meg  a
rádiózásban,  miközben  a  valóság  és  a  fikció  határterületein  kísérletező  alkotók  szabadságuk
garanciájaként  ragaszkodtak  ahhoz  az  előfeltevéshez,  hogy  a  hangjátékban  működhet  olyan
öntörvényű  narrativitás,  ami  sem az  irodalomban,  sem a  színpadon,  sem a  filmben  nem volna
lehetséges.
Előadásomban ennek az előfeltevésnek az érvényességét szeretném megvizsgálni konkrét példák
segítségével, a hangjáték-szituáció fenomenológiája felől nézve.



Zoltán Áron
Virtuális nyelvi játszótér – versmondás tinédzserekkel

Kutatásom  területe,  a  vers  színpadi  adaptációja,  melynek  fontos  része  az  előadó-központú
verselemzés,  valamint  a  versmondás  pedagógiája.  Immár  második  éve  foglalkozom  tizenéves
diákokkal  egy  színjátszóiskola  keretében,  ahol  többek  között  a  művészi  beszéd,  versmondás
területét  is  intenzíven  érintjük.  Tapasztalataim  egyre  gazdagodnak,  igyekszem  őket  rendszerbe
foglalni  és  tudományos  keretek  között  megfogalmazni.  Előadásom  alapja  a  „Sztalkersuli”
elnevezésű színjátszó körben végigvezetett egy éves művészi beszéd-kurzusom rövid beszámolója
lesz. Az iskolában 12-16 éves diákokkal foglalkoztunk Weöres Sándor verseivel.
Előadásom során a versmondás, szavalás autoritásaitól idézek, úgy mint Egressy Gábor: A színészet
iskolája  ide  illő  fejezetéből,  Rakodczay Pál:  Szavalás  című munkájából,  Jászai  Mari:  Bevezető
Péchy  Blanka estjéhez  című írásából,  valamint  Ascher  Oszkár:  A versmondás  művészete  című
tankönyvéből és a Jordán Tamással készült fellelhető interjúkból.

Czukor Balázs:

Színművészet és meditáció kapcsolataAz öt akadály és a szerepalkotás

Kutatómunkámban egyrészről arra keresem a választ,  hogy a különböző meditációs gyakorlatok
hogyan  segíthetik  meg  a  színpadi  létezést  és  szerepalkotást.  Meditáció  gyakorlása  közben
megfigyelhető,  hogy a gondolatok hogyan keltenek érzeteket  és érzéseket,  illetve az  érzetek és
érzések hogyan hatnak vissza a gondolatokra. A gyakorló – jelen esetben egy színész - egy statikus
helyzetben górcső alá veheti ezeket a belső folyamatokat, ezáltal tudatosabban tud bánni velük a
szerepalkotás folyamatában. Feltételezésem szerint, ha egy színész közelebb kerül ezekhez a belső
folyamatokhoz, jobban tud azonosulni egy játszandó karakter érzés- és gondolatvilágával.
Előadásomban azt vizsgálom, hogy a meditációban fellépő öt (érzéki vágyak, rosszakarat, lustaság,
nyughatatlanság,  kétség)  alapvető  akadály  milyen  módon  hozható  összefüggésbe  a
szerepalkotásokkal. A színpadi szituációkra jellemző, hogy olyan karaktereket mutatnak fel, akiknél
valamilyen módon a kibillentség állapota lelhető fel  - tehát valamelyik akadály jelen van -, így
párhuzamot lehet vonni az akadályok és egy szerep indítékai, cselekedetei között.
A konferencián elhangzó előadás ennek a gondolatmenetnek a részletes ismertetését tartalmazza.



Nagy Zoltán:
Művészet vagy pornográfia

Bill Henson kanadai fotográfus 2008-as sidney-i kiállításának botránya inspirálta kutatásomat, ahol
több  kiállítási  darab  egy  meztelen  13  éves  lány  fényképét  ábrázolta.  A fotográfia  megjelenése
számtalan művészt  ösztönzött  arra,  hogy az új médiumon keresztül  megpróbálják megragadni a
gyermekkor  ártatlanságának lényegét.  A meztelen gyerekeket  vagy kamaszokat  ábrázoló  képek,
fotók, mozgóképek politikai, vallási vagy egyéb ideológiák által meghatározott befogadói csoportjai
azonban nem nyitottak ezekre  a  műalkotásokra,  és  megbélyegzik  a  művészek erkölcseit.  Miért
vagyunk elnézőbbek egy festményen szereplő gyerek aktjával szemben (Edvard Munch: Puberty),
és miért háborít fel sokunkat a biztosítékot egy meztelen kamasz fotorealisztikus képe? Hensonhoz
hasonló művészek (Lewis Carrol, Polixeni Papatreou, Jan Saudek) és különböző műalkotások (fotó,
festmény, játékfilm, dokumentumfilm) vizsgálatával szeretnék megnyitni egy diskurzust a művészet
kettősségéről.
Előadásomban  azt  kívánom  körbejárni,  hogy  ezek  az  alkotások  a  művészet  amúgy  is  mindig
megengedőbb,  de  manapság  végképp  erodálódott  erkölcsének  eredményei,  vagy  a  művészt  a
pedofília vádjával illető befogadók értelmezik félre a látványt.

Hubai Gergely:
Milo és Otis megmentése

A Milo és Otis kalandjai a Columbia stúdió egyik legnagyobb anyagi sikere volt 1989-ben - egy
macska és egy mopsz barátságát és kalandjait mesélte el Dudley Moore narrációjával. A rajzfilm
előtörténete azonban öt évvel korábban Japánban kezdődött  a  Chatran kalandjai című filmmel,
melyet a Columbia még a film 1986-os japán bemutatója előtt megvásárolt a Cannes-i filmpiacon.
Míg Európa többi részén (köztük Magyarországon is) a japán verziót egyszerűen leszinkronizálták,
az amerikai változat négy évig hányódott a Columbián belül, mivel Amerikában eladhatatlannak
tartották. A filmet végül Jim Clark vágó vette kezelésbe, és teljesen átszabta a történetet, melyhez
Mark Saltzman, a Szezám utca egyik írója írt vadonatúj narrációt. Emellett a filmhez több zenét is
szereztek, többek között a szintén ifjúsági dalszerzésben érdekelt Joe Raposo megpróbálta egyfajta
musicallé alakítani a hangsávját vesztett filmet. Az átvágás során több zenét is szereztek a filmhez,
míg a jelenlegi, elsősorban klasszikus zenék feldolgozásán alapuló Michael Boddicker által készített
verzió elkészült volna.
Előadásom bemutatja a változás történelmi és kulturális hátterét, összehasonlító részleteket mutat a
japán és az amerikai verzióból, illetve részleteket a soha nem látott, eredeti változatból, melyhez
David McHugh szerezte a végül kidobott zenét.



Gara Márk:
A repertóriumkészítés a digitális korban

Doktori  kutatásaim során Oláh Gusztáv  (1901-1956) tervezői  és  rendezői  életművét  vizsgálom.
Ehhez az Alpár Ágnes által 1975-ben kiadott repertórium adja az alapot, azonban e kötetben nagyon
sok előadás nem szerepelt,  illetve amelyek belekerültek,  azok is  sokszor pontosításra szorultak.
Ugyan úgy tűnt, hogy 2018 őszére befejeztem a repertórium korrekcióját, a 2019. tavaszi félévében
ismét nagy mennyiségű adatot találtam.
E  munkából  szeretnék  néhány  érdekesebb  pillanatot  kiemelni.  A  stockholmi  Hovanscsina
bemutatója körüli gondokról, és  A diótörő 1950-es, budapesti előadásának tervezői gárdájáról. S
természetesen  azokról  a  kérdésekről  is  beszélnem  kell,  amelyeket  a  repertórium  elkészítése
generált.

Brandenburg Ádám:
Filmzeneszerzés egy tőről
Petrovics Emil és Ránki György filmzeneszerzői munkásságának összehasonlítása

Kutatási  témám  legfőbb  hipotézise  szerint  a  XX.  század  közepének  magyar  filmzeneszerzői
alkotásaiban egységes és unikális kompozíciós stílus figyelhető meg. Előadásomban Petrovics és
Ránki  filmzenéin  keresztül  támasztom  alá  elméleti  kiindulópontomat.  A  két  vizsgált  alkotó
munkássága több szempontból is lényegesen eltérő, noha osztoznak sokoldalúságukban, mindketten
széles műfaji, stílusbeli skálát jártak be. Az eltérések leginkább koncertzenéikben mutathatóak ki.
Előadásomban  azt  kívánom  bizonyítani,  hogy  filmzenéikben,  hasonló  kompozíciós  technikai
készletrendszerrel  dolgoztak,  amely  a  bartóki-kodályi  tradícióra  vezethető  vissza.  A filmzene
műfajában jóval több hasonlóságot vélhetünk felfedezni, mint különbséget. A legfőbb zeneszerzői
ötleteket,  kompozíciós  eljárások  részleteit,  valamint  az  összehasonlítás  eredményeit  ismertetem
előadásom keretén belül a kéziratok, valamint a filmzenei részletek segítségével.
A magyar filmtörténet meghatározó alkotóinak munkáiból válogatva olyan filmek zenéiről lesz szó
az előadás során, mint például A Pál utcai fiúk, Édes Anna, Utazás a koponyám körül, vagy Az
utolsó előtti ember.

Schwarcz Éva:
Nádasdy Kálmán 1954-es Othello-rendezései

Előadásomban  Nádasdy  Kálmán  két  Othello-rendezésével  foglalkozom.  Az  elsőt,  Shakespeare
drámáját  a  Nemzeti  Színházban – a  címszerepben ekkor debütáló Bessenyei  Ferenccel  –  1954.
május  28-án  mutatták  be.  Ez  a  produkció  szcenikailag  az  1949-es  Nemzeti  színházi  Nádasdy-
rendezés  felújításának  számított,  azonban  a  Mészöly  Dezső újonnan készült  fordításával  színre
állított  darabot,  az  addig  Jago szerepét  alakító  Major  Tamással  közösen rendezték.  A hatalmas
közönségsikert aratott előadás felelevenítésében segítségemre lesz a produkció 1954. szeptember
26-i előadásának rádiófelvétele is. A következő Othello-előadást, még ugyanabban a naptári évben,
a megnyitásának hetvenedik évfordulóját  ünneplő Magyar  Állami  Operaház jubileumi évadának
első nagyszabású felújításaként rendezte meg Nádasdy. Ez az Othello az október 6-án Oláh Gusztáv
díszleteiben színre vitt látványos Verdi-opera volt, melynek elemzésén keresztül megvilágíthatjuk
Nádasdy operarendezői világának legjellegzetesebb vonásait is.
A két produkció összevetésén túl  kitérek még az előadások színházkulturális kontextusára és az
1953/54-ben Magyarországon Shakespeare Othellojáról megjelent színházteoretikai írásokra is.



Szántho-Rojas Monika:
Orbók Lóránd, egy életút rekonstruálása, magyar emigráns Spanyolországban

Tervezett  disszertációm egy életút  rekonstruálása,  Orbók Lóránd neve megbújik a  másról  szóló
cikkek,  monográfiák  lapjai  között,  melynek  alapvető  oka,  hogy  munkásságának  jelentős  része
Spanyolországhoz  köthető.  Jóllehet  Németh  Antal,  Belitska-Scholtz  Hedvig  bábtörténeti
összefoglalóiban olvashatunk Orbók által alapított Vitéz László bábszínházról, melynek nézőterén
többek  között  ott  szoronganak  Babits  Mihály,  Kosztolányi  Dezső.  Az  I.  világháború  kettétöri
magyarországi pályafutását, a háború kitörése Franciaországban éri,  kalandos úton, szerencsésen
Spanyolországba  emigrál.  Mindössze  nyolc  esztendő  áll  rendelkezésére,  hogy itt  idegen földön
stabil egzisztenciát hozzon létre. Ez alatt a nyolc esztendő alatt, megalapítja a Norte Sur színházi
ügynökséget  számos  magyar  szerző  munkáját  ajánlja  ki  külföldre,  kiterjedt  levelezést  folytat
Spanyolország legkiválóbb színműíróival s nem utolsó sorban színdarabokat ír, melyeket Európától
az  Egyesült  Államokig  közönségsikerként  mutatnak  be.  Előadásomban  Orbók  Lóránd
spanyolországi sikerének titkát kívánom megfejteni a korbeli sajtó és levelezés tükrében.
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Szekcióvezető: Ring Orsolya és Báron György

Dévényi Zoltán:
A virtuális valóság adta lehetőségek az oktatásban

Mi  is  az  a  VR?  Milyen  lehetőségeket  rejt  magában?  Milyen  tanulási  folyamatokban  segíthet
bennünket, hogyan fejleszthetjük magunkat illetve másokat a segítségével? Bár a virtuális valóság a
szórakoztató iparba robbant be és kezdett el teret nyerni, az oktatásban is fontos szerepe lehet a
közeljövőben. Ha valamit olvasunk, annak nagyjából 10%-ra emlékszik az agyunk, ha már halljuk
is, akkor ez az arány eléri a 20%-ot. Ha viszont csinálunk, átélünk, vagy szimulálunk valamit, annak
akár 90%-ára is emlékezhetünk. Egy észak – amerikai tanulmány szerint a diákok 97%-a venne
részt  szívesen  valamilyen  VR kurzuson,  ennek ellenére  az  oktatásban  még csak  nagyon  ritkán
elérhetőek ezek az eszközök. Azt gondolom, hogy rengeteget profitálhatnának mind a diákok, mind
pedig  a  tanárok  egy  ilyen  kurzuson.  Különösen  érdekes  lehet  a  művészeti  egyetemeken  a  VR
használata.
Előadásomban  körbejárom  ennek  elméleti  és  gyakorlati  lehetőségeit,  miközben  pro  és  kontra
érveket sorakoztatok fel a technológiával kapcsolatban.

Balogh Áron:
A magyar CGI születése

A 70-es években minden jelentős stúdió megkezdte kísérletezését a CGI technológiával. A megújuló
számítógépes grafikai eljárás világszerte forradalmasította a klasszikus animációs módszertant és a
filmkészítés  gyakorlatát.  Alkotóink  itthon  és  külföldön  is  rendkívül  jelenetős  szerepet  vállaltak
abban,  hogy a  korszakváltó  metódusok  meghódítsák  az  animációs  műhelyeket  és  a  mozgókép-
stúdiók  videógrafikai  eszköztárát.  Bár  néhány  ország  számára  a  képalkotás  ezen  műfaja  csak
kicsivel később, a 80-as évekre vált realitássá,  Magyarország ebben a tekintetben az élvonalhoz
tartozott. 1976-ban mutatták be a teljes egészében számítógéppel készült alkotást, azaz a legelső
magyar CGI filmet, mely nemcsak képszámítási stratégiájában lett egyedülálló, hanem a modern
adatalapú történetmesélés első – és azóta is egyedülálló - mérföldköve lett.
Jelen  kutatásomban ennek a rendkívüli  korszaknak a  magyar  filmtechnika-történetét  vizsgálom.
Tisztázom a napjainkban is használt fogalmak jelentését és jelentőségét. Elemzésem során azokkal a
művészekkel is foglalkozom, akik kulcsszerepet vállaltak a 3D technológia hazai és a nemzetközi
térhódításában és meghonosításában.



Prukner Brigitta:
Valóság-show
Hogyan változott a valóság fogalma, igénye a valóságshow-k történetében?

Mi az a valóságshow? Hogyan fejlődött a műfaj az alap reality-től, a Big Brothertől a docu-soap-on,
reality-soap-on át a konstruált reality-ig? Lehet-e egyáltalán konstruálni a valóságot, vagy, ha még
messzebb megyünk, hogy olvadhat egy műfajjá a fikció és a nem-fikció? Hogyan fogadja mindezt a
néző,  hogyan  változik  az  ő  befogadói  horizontja  és  valóságdefiníciója  a  másod-,és  többed
generációs, reality-nek nevezett, elsősorban televíziós műfaj mutációit tekintve? Ha mindezt a jövő
és a digitális és televíziós (ha még beszélhetünk ilyenről) technikai szemszögéből is megvizsgáljuk,
még érdekesebb a kép. Mi történik akkor, ha átrakjuk a valóság-showt egy virtuális környezetbe,
ahol a tér és idő fiktív, de az arra adott reakciók valóságosak? Hogyan hathat erre a műfajra a VR,
vagy éppen az interaktív játéktechnika? Túlélhető egy ilyen túlélő show? „Valósággá”, realitássá
válhat,  vagy legalábbis  lejátszható  az  Éhezők viadala  című film fikciója.  John de  Molt,  a  Big
Brother ötletgazdáját, ahogy a címválasztás is tanúsítja, George Orwell híres disztópiája, az 1984
inspirálta, a következő generációs realityket talán leginkább Philip K. Dick művei.

Ugrin Julianna:
A producer szerepe a nagy-dokumentumfilm trailer vágási folyamataiban

Az  előadás  a  dokumentumfilmes  producer  szempontrendszerét  mutatja  be,  a  készülő  film
finanszírozási-, vagy az elkészült film mozi-trailerének vágása során. A két említett trailer-verzió
funkciójának meghatározását és megkülönböztetését követően felvázolom azt az elvárásrendszert,
melynek meg kell feleljenek. Wilma de Jong Rethinking Documentary című kötetében Ralph Lee-
vel,  a Channel Four megrendelő főszerkesztőjével készített  interjúját  használom hivatkozásként.
Trailereket, trailer-részleteket fogok vetíteni, szemléltetvén az elhangzottakat.
Az  előadás  során  hangsúlyozni  kívánom  a  producer  felelősségét  a  finanszírozási  trailer
elkészítésében, és ehhez kívánok támpontokat  adni  a DunaDock Master  Class előadássorozaton
szerzett szakmai tapasztalatokra támaszkodva.

Erdélyi Dániel:
Filmes megfigyelők és bennszülött filmesek

Előadásom során négy hanti nyelvterületen született dokumentumfilmet hasonlítok össze a rendező
és  a  téma  viszonyát  elemezve  a  film  képi  világának  és  narrációjának  tükrében.  Először  a
bennszülött filmkészítő Olga Korinienko hanti alkotó Medvetánc című filmjét vetem össze az Ob
felső folyásához távolról érkező antropológusok által készített Kezdődik a medvetor című filmmel,
melyet Schmidt Éva és Halmy György rendezett. Ugyancsak hanti alkotó Xénia Arteeva, akinek az
Élet a tajgán című filmjét, mely egy, a civilizációtól távoli területen, népes családjával egyedül élő
családanyát  mutat  be,  hasonlítom  össze  Ivan  Golovlev,  orosz  antropológus  és  filmrendező
munkájával, az Olajmező című filmmel. Az Olajmező szintén egy tradicionális körülmények között
élő emberről szól, de a főszereplő ebben az esetben férfi, és a film más problémákra fókuszál, mint
az előző alkotás.
A  kiválasztott  jelenetek  összehasonlítása  során  bemutatom  azokat  a  tartalmakat,  melyek
rávilágítanak az egyes alkotók indentitására és társadalmi viszonyaira.



Haragonics Sára:
A részvételi videózás hatása – mit és hogyan lehet „mérni”?

DLA kutatásom  témája  a  kamaszokkal  történő  részvételi  filmkészítés,  melynek  kapcsán  azt
vizsgálom,  hogy  a  filmezés  folyamata,  a  kamera  használata  hogyan  befolyásolja  a  résztvevők
egymásról alkotott képét, hogyan oldja a csoporton belüli sztereotípiákat (illetve milyen hatással
van rájuk) és a csoporton belüli konfliktusokat. Egy részvételi filmes workshop kutatási eredményei
elsősorban  az  elkészült  filmek,  melyeken  keresztül  ráláthatunk  az  eredményekre,  illetve
értékelhetjük  azokat.  Nemzetközi  referenciákon  keresztül  szemléltetem  a  részvételi  filmezés
hatásait  és  hatásmérési  kísérleteit  (pl:  Tom Barone és  Elliot  W. Eisner  minőségi  kritériumait  a
művészeti produktumok vonatkozásában, vagy az Insightshare szervezet esettanulmányait). Célom,
hogy  szemléltessem  a  különböző  (elsősorban  filmes)  mérési  típusokat  és  azoknak
alkalmazhatóságát, például a PVMSC (Participatory Video and Most Significant Change) metódust,
a szociometriát (Jacob L. Moreno és Mérei Ferenc által megalkotott rendszer) vagy a saját magam
által fejlesztett kísérleti módszereket. Azt vizsgálom, hogy amennyiben ez a hatás nem (vagy csak
töredékesen)  mérhető  a  klasszikus  szociológiai  metódusokkal,  akkor  hogyan  monitorozható  és
írható  le  más,  filmes,  alternatív  módszerekkel?  A hatásmérési  metódusokat  az  előző  félévben
általam vezetett (hernádszentandrási és budapesti gyerekek bevonásával szervezett) saját kutatásom
tapasztalataival vetem össze.
Előadásomban a mérhetőség problematikáját  járom körül. Hogyan hat a (részvételi)  filmkészítés
folyamata  a  résztvevőkre? Mennyire  mérhető  ez  a  hatás,  illetve milyen módszerekkel  lehet  azt
vizsgálni?

Komlósi Orsolya: 
A dokumentumfilm hatásmérésének lehetőségei és buktatói - esetelemzés

280 középiskolás körében végzett nem reprezentatív kutatásom, amelyben az Idegenek a kertemben
migrációval  és  beilleszkedéssel  foglalkozó tematikus  filmgyűjtemény egy kiválasztott  filmjének
nézőkre gyakorolt hatását vizsgáltam több elméleti kérdést vetett fel. Néző és film viszonyát számos
tudomány-  és  művészeti  területen  kutató  szakember  vizsgálja  különböző  szempontból,  a
hatásmérésnek is komoly szakirodalma van. Az általam vizsgált interdiszciplináris terület, melynek
fókusza  a  film  által  kiváltott  érzelmi  hatás  feltérképezése,  mérése,  és  az  oktatásban  való
alkalmazása, illetve a mérési eszközök tárának összeállítása a korábbi tudományos eredményekre
támaszkodik, de új utakon jár.
Ezt a folyamatot, és az eddig elért eredményeimet kívánom előadásomban bemutatni.



II. szekció:
VALÓSÁGOK II.

Szekcióvezető: Radák Judit és Gelencsér Gábor

Molnár Attila Dávid:
A Kollányi-hagyaték

Az  1950-es  évektől  kezdve  a  tudományos  ismeretterjesztő  filmek  gyártásában  addig  példátlan
fellendülés következett be Magyarországon. A filmek szovjet mintát követve, állami megrendelésre,
szigorú  formai  és  tartalmi  kontroll  alatt  készültek,  a  gyártási  folyamatot  a  forgatókönyv
fejlesztésétől  egészen  a  filmbemutatóig  központilag  felügyelték.  A  magyar  tudományos  film
hamarosan  nemzetközi  hírnévre  tett  szert.  A sikerekben  fontos  szerepet  töltöttek  be  azok  az
elhivatott,  szakmailag  felkészült  alkotók,  akik  sokszor  nehéz  körülmények  között  tudtak
maradandót alkotni. Közéjük tartozott id. Kollányi Ágoston. Színes, szélesvásznú filmjeire egykor
ezrével  ültek  be az emberek,  ma mégis hiába  keressük ezeket  az  alkotásokat.  A filmek még a
szakemberek  számára  is  nehezen  hozzáférhetőek,  az  interneten  töredékekre  bukkanunk csupán.
Megállapíthatjuk,  hogy  a  magyar  filmkincs  egy  része  hiányzik.  Hiányzik  a  világhálóról,  és
következésképp a köztudatból is.
Kutatásom  célja,  hogy  betöltsem  ezt  az  űrt.  Személyes  interjúk  készítésével,  a  kortanúk
megszólaltatásával,  hagyaték-kutatással  és  digitalizálással  idézem  fel  a  hazai  ismeretterjesztő
filmgyártás fénykorát  és kísérletet  teszek arra,  hogy több, meghatározó alkotás a nagyközönség
számára is hozzáférhetővé váljon.

Trencsényi Klára:
Formabontó elbeszélésmódok a családtörténeteket bemutató kortárs dokumentumfilmekben – és a
mai kiskamaszok felvételein

Előadásomban azokat a fikciós és interaktív filmes eszközöket vizsgálom, amelyeket a kortárs
dokumentumfilm családtörténeteket elbeszélő alkotásai előszeretettel használnak. Példákat hozok a
kreatív dokumentumfilm archív-használatára, a reenactmentre, a kreatív voice-over
narrációra és az animációs eszközök felhasználására. Azt állítom, hogy ezeket a professzionális
dokumentumfilmekben látott eszközöket már az első pillanattól kezdve intuitív módon használják a
filmes előképzettség nélkül forgatni kezdő, részvételi filmes projektekbe bevont gyerekek,
menekültek, hátrányos helyzetű felnőttek. 
Az állításom bizonyításához 12-14 éves, Magyarországon élő és iskolába járó gyerekekre fókuszáló 
saját programomra támaszkodom, 
illetve építek az elmúlt években a CEU menekülteket bevonó OLIve programjában szerzett 
tapasztalataimra.



Meggyes Krisztina:
Amikor a rendező szereplő is egyben
Dilemmák a személyes témájú dokumentumfilmek esetében

Előadásom  során  azt  vizsgálom,  hogy  milyen  nehézségek  merülnek  fel  akkor,  ha  egy
dokumentumfilmben a rendező egyben a film szereplője is, illetve milyen feltételek mellett lehet ez
a módszer mégis működő. Alapdilemmaként  jelenik meg a rendező szubjektív megélése,  illetve
egyfajta skizofrén állapota, ahol egyszerre kellene kívülről látnia magát, elemezni a helyzeteket,
amelyeket  azonban  párhuzamosan  belső  megélések  kísérnek.  Emellett  fontos  aspektus  a  stáb
szerepe,  amely  változhat  egy  ilyen  esetben,  bizonyos  feladatköröket  átvehetnek  a  közvetlen
munkatársak a rendezőtől. Hipotézisem szerint lehetséges olyan közös vonásokat felfedezni az ilyen
filmekben,  amelyek  elősegítik,  hogy  az  alkotó  mindkét  szerepnek  egyszerre  megfeleljen  és  a
dokumentumfilm  elkészüljön.  A vizsgálat  során  először  is  röviden  áttekintem  a  saját  trauma
művészeti  formában  való  elmeséléséhez  kapcsolódó  elméleti  hátteret  és  az  ezzel  kapcsolatos
dilemmákat,  majd végigveszem, hogy milyen formában lehet szereplője  a rendező egy filmnek.
Emellett ismertetem a tanulságait azokn interjúknak, melyeket olyan fiatal rendezőkkel készítettem,
akik  már  készítettek  saját  életeseményt  feldolgozó  dokumentumfilmet.  Ezután  összegzem  saját
tapasztalataimat, melyeket a Hiányzó 10 óra című, készülőfélben lévő dokumentumfilm forgatása
közben szereztem.

Muntág Vince:
Herceg-robot a szalonban
Márkus László Albert-alakítása (Lengyel György, A hattyú, 1972) és az államszocializmus Molnár-
játszásának hagyománya

A huszadik század második felében Márkus Lászlót tekinthetjük a legmeghatározóbb hazai Molnár-
színésznek.  Miközben  a  kritika  értékítéleteit  átfutván  ez  az  állítás  magától  értetődhetne,
színháztörténeti  szempontból  meghökkentő.  Márkus pályája a második világháború végén indul,
vagyis nem része annak a vígszínházi játékmódnak, amely történeti  közhelyszerűséggel  kötődik
Molnár  Ferenc  dramatikus  életművéhez,  és  amelynek  sikerét,  elevenségét  később  nyomasztó
nosztalgikus  normává  avatta  a  Molnár-recepció.  A felvételek  alapján  úgy tűnik,  ennek ellenére
teljesen  nyilvánvalóan  ő  szabja  meg  a  ritmust  és  a  modalitást  azokban  a  rendezésekben,  ahol
Molnár-szerepet  alakít.  Ha  a  történeti  vizsgálat  képes  megállni  azt,  hogy  itt  átcsússzon  a
teljesítmény  egyediségének  ünneplésébe,  feltűnővé  teheti  a  hagyomány  kritikus  kezelését  a
szerepformálásban.  Márkus  a  szövegeknek  szokatlanul  sok  részletéhez  társít  gesztust,  mimikai
megoldást,  s  a  mondatokat  olyan  tagolással  mondja  el,  hogy  az  kiemelje  a  mozdulatok
megjelenését.  Azaz  vizuálisan  mindig  kottázza,  amit  játszik,  így  bár  belül  marad  az  alakok
referenciális  olvasatán,  mindig  egyben  parodisztikus  is  a  hatás  önmaga  irányában.  S  mivel  ez
dramaturgiai kulcspozíciókban történik, általában a mű egészéhez biztosít egy felforgató látószöget.
Lengyel Györgynek A hattyúból készült 1972-es rendezésében Márkus Albertje az egész fent leírt
alapmegközelítést átironizálja.
Előadásom gondolatmenete  azt  elemzi,  hogyan  tárja  fel  Márkus  játéka  azokat  a  feszültségeket
Molnár szövegében, amelyekre a recepció a maga fogalmi renyhesége és történeti kötöttségei miatt
képtelen rákérdezni.



Simányi Zsuzsanna:
A valóságábrázolás etikai dilemmái

2012-ben gyakornokként vettem részt egy produkcióban, melynek címe Opened for Everything,
rendezője  pedig  Constanza  Macras,  Belinben  élő,  brazil  származású  koreográfus  volt.  A
produkcióban 17 idősebb és fiatalabb roma táncos és zenész, valamint Macras saját társulatának
(Dorky Park) tagjai  vettek részt. Az előadás célja a roma kultúra megismerése, bemutatása volt,
melyet nem előzött meg alaposabb kutatás vagy felkészülés, így annak végeredménye semmiképp
sem adott hiteles képet szereplőiről, de talán még nagyobb gond volt, hogy a résztvevők identitását
is idézőjelbe tette. A színház gazdag és izgalmas terepe mind a dokumentarizmus, mind a verbatim
irányzat, s egyre gyakoribb a civil szereplőkkel, készített előadás.
Prezentációm során a már említett előadás példáján keresztül arra keresem a választ, hogy vajon
miképpen lehetséges úgy szólni a romaságról, a civilségről, hogy elkerüljük az ártalmas és gyakori
sztereotípiákat.

Lengyel Anna:
Verbatimszínház Magyarországon: XX. századi előzmények

Az  előadó  által  alapított  független  színház,  a  PanoDráma  kezdettől  az  első  hazai
verbatimszínházként  aposztrofálja  magát. A magyar színháztörténet államszocialista korszakának
szakértői  kritikákban  és  beszélgetésekben  többször  felvetették,  hogy  a  hetvenes  években  már
lehettek  a  műfajnak  előzményei  dokumentumjáték  műfaji  meghatározással.  Az  adott  időszak
dokumentarista  művei  képezik  előadásom tágabb kontextusát,  de konkrétan Éless Bélának és  a
tatabányai Bányász Színpadnak a magukra hagyott gyerekekről szóló,  1971-es Kukabúvárok áll
majd  prezentációm  fókuszában.  Az  előadás  szövegkönyvének  elkészítését  a  verbatimdrámák
létrejöttében  kulcsfontosságú  szerepet  játszó  interjúzás  előzte  meg  az  adott  témában,  sőt
felfedezhetjük a szerencsésen fennmaradt szövegkönyvben a PanoDráma munkafolyamatában “az
utca  embere”  miniinterjúkra  emlékeztető  részeket  is,  elsősorban  a  Kar  szövegeiben.  Ezek  a
jellemzően  saját  vagy  álnéven  nyilatkozó,  de  a  drámán  sokszor  végigvitt  főszereplő  figurák
mélyinterjúihoz képest, névtelenül adott, sokszor egészen rövid válaszok ugyanarra a kérdéssorra,
melyet  az alkotók egymás után sok embernek tesznek fel,  egy adott  jelenség vagy eseménysor
tágabb társadalmi kontextusát vizsgálandó.
Előadásom a párhuzamokat és a különbségeket mutatja fel a Kukabúvárok és a PanoDrámának a
2008-2009-es  romák  elleni  támadásokat  feldolgozó  Szóról  szóra  c.  darabjának  interjúzási  és
kutatási  módszerei,  illetve  a  két  szövegkönyv  szerkesztési  eljárásai  között,  kiemelt  figyelmet
szentelve a szó szerintiség mértékének.



Szenteczki Zita:
Naplók a színpadon

Előadásomban  a  naplót  mint  az  önvallomás  egyik  legőszintébb  formáját,  és  ennek  színházi
megjelenéseit mutatom be. A naplók színpadra vitelében az érdekel, hogy ezek a szövegek képesek-
e dialógusba lépni egymással. Ez egy kísérlet, hiszen a naplók erős szubjektivitást képviselnek, saját
rendszerükben léteznek. Hiszem, hogy ezen szövegek előadássá alakításával új nyelv, új személyes
történelem,  kollektív  emlékezet  jöhet  létre.  Két  konkrét  akcióra  fogok kitérni  előadásomban:  a
Kedves  Én!  címmel  bemutatott  előadásomra,  a  naplók  szövegkönyvvé  szerkesztésére,  színpadi
adaptációjára,  és  a  Gyarmati  Fanni  naplójából  készült  performanszra.  A Kedves  Én!  előadás
naplóinak szerzői  különböző társadalmi és földrajzi  palettán helyezkednek el,  naplóbejegyzéseik
témája mégis felállít egy szempontrendszert. Akik térben és időben sose találkoztak, a színpadon új,
fiktív valóságot hoznak létre.  Az előadás tere a kollektív emlékezet, ahol a naplóírók személyei
kerülnek egy térbe. Gyarmati Fanni naplói kapcsán azt helyezem fókuszba, milyen következményei
vannak, hogy a naplót nem saját magának, hanem Radnóti Miklósnak szánta, majd Gyarmati Fanni
halála után ezek a naplók nyilvánosságra kerülnek.


