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I. Bevezetés, témaindoklás
Milyen karakterisztikák jellemzik a magyar filmipart? Ezt az elsőre egyszerűnek tűnő
kérdést fogom mélységeiben, több aspektusból vizsgálni dolgozatomban, többek között
hálózatelemzési módszerekkel. Kísérletet teszek egy átfogó képet adni erről a fontos, és az
utóbbi években egyre elismertebb filmes világról, hiszen – tudtommal – korábban még nem
készült ilyen típusú kutatás a filmes szakmában. Igyekszem utánajárni, hogy milyen hálózati
dinamikák jellemzők a filmes közösségre, mely tulajdonságok mentén különíthetők el
csoportok.
Korábbi

szakdolgozatom

is

tartalmazott

hálózatelemzési

módszereket,

a

tudományterület iránti érdeklődésem a későbbiekben pedig csak erősödött, így egyértelmű
volt számomra, hogy egy komplex, hálózatkutatási eszközökkel vizsgálható problémát, témát
szeretnék ebben a szakdolgozatomban is körüljárni. Éppen ezért örömmel fogadtam a
lehetőséget, hogy a filmipar szövevényes hálózatába neves producereknek és filmes
szakembereknek hála mélyebb betekintést is nyerhetek, és a dolgozatom segítségével jobban
megismerhetem ezen világ struktúráját és dinamikáját.
Emellett úgy vélem, hogy a filmipar értéket teremt, ami mind kulturális, mind gazdasági
aspektusból fontos tényező, „komplexitásával és progresszivitásával a kultúránk egyik
meghatározó részét képezi” (Foktői, 2016:5). Éppen ezért ennek a művészeti ágnak a
részletesebb bemutatása, működésének feltárása véleményem szerint egy fontos és hasznos
feladat.

II. A dolgozat felépítése
Dolgozatomban először sorra veszem a témám szempontjából legfontosabb elméleti
kereteket, kutatásokat és a vonatkozó szakirodalmat. Elsőként a hálózatelemzésre fókuszálva
részletezem a hálózatkutatás legfontosabb mérföldköveit, bemutatom a dolgozatomban is
vizsgált hálózati mutatók matematikai és módszertani hátterét. Ezek mellett ismertetek két, a
tanulmányaim során nem érintett hálózatelemzési módot, a blokkmodellezést, illetve a
hálózati brókerek detektálását. A filmes hálózatokat előttem számos hazai és nemzetközi
kutató is vizsgálta, ezért az elméleti rész második felében bemutatok néhány, dolgozatom
szempontjából releváns tanulmányt, melyek mind módszertanilag, mind kutatási kérdések
szempontjából inspirálták dolgozatomat. Végül pedig áttérek a filmekhez köthető irodalmak
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bemutatására, ismertetni fogom a magyar filmipar történetét is, hiszen ez az iparág egy
állandóan változó, dinamikusan fejlődő terület, így ahhoz, hogy bizonyos jelenségeket
megértsünk, fontos tudni, hogy milyen történeti események vezettek a jelenlegi helyzethez.
A szakirodalmi áttekintést követően ismertetem a legfontosabb, dolgozatomban
leginkább használt fogalmakat, majd a szakirodalmi inspirációk és szakértői interjúk által
alátámasztott kutatási kérdéseim bemutatása következik.
Ezután áttérek

dolgozatom

egyik

legfontosabb pillérjére,

az

eredmények

bemutatására, amely alapvetően három részre osztható: az adatgyűjtési technikák
részletezésére, a kvalitatív- és a kvantitatív részre. Mint említettem, dolgozatom sikeressége
érdekében interjúkat is készítettem a filmipar különböző szereplőivel. A kvalitatív részében
fogom bemutatni az interjúvázlatomat és az ehhez köthető legfontosabb eredményeket. A
második részben lépésről lépésre, több alponton keresztül bemutatom, hogy hogyan
készítettem el az elemzéshez szükséges adatbázist. Számos kutatói döntést kellett
meghoznom ezen adatbázis készítése során, ezen döntések leírása és indoklása szintén ebben
a fejezetben található. Az eredmények harmadik és egyben legnagyobb alfejezetében az
adatbázis elemzéséből készült kvantitatív eredményekről számolok be. Elsőként a leíró
adatokat mutatom be, azon eredményeimet, melyek nem igényeltek hálózatelemzési mutatók
bevonását (például: nemi megoszlás, filmek megjelenésének évenkénti megoszlása). Ezt
követően az adatbázis hálózati, ámde még mindig deskriptív bemutatása következik, különös
tekintettel az egyes foglalkozások szerinti algráfok mutatóira (mint például fokszám, sűrűség).
Mivel hálózatomat az egyes filmiparban dolgozó szakemberek fogják alkotni, ezért egy
centralitás-vizsgálattal fogom folytatni az elemzést, mely azt a célt szolgálja, hogy felderítsem,
hogy akár személy szerint, akár munkacsoportokra aggregált szinten láthatóvá váljanak a
meghatározó emberek, foglalkozások. Végül pedig ismertetem azon két új, számomra
korábban nem ismert módszertan eredményeit, melyeket a dolgozatom írása közben
sajátítottam el.
A dolgozatot az elemzés során megválaszolt kutatási kérdéseim összefoglalásával
zárom, összegzem a kutatás során szerzett tapasztalataimat és bemutatom, hogy milyen
lehetséges irányokban folytatnám a dolgozatom.
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Elméleti, szakirodalmi áttekintés
Elméleti áttekintésem és szakirodalmaim alapvetően két csoportra oszthatók: a
hálózatkutatásra, -elemzésre vonatkozó alapvető fogalmak, mutatók és modellek
bemutatására, illetve a filmiparhoz (különös tekintettel a magyar filmgyártáshoz) köthető
művek ismertetésére. A következőkben tehát ezeket mutatom be, hiszen a későbbiekben
többször is hivatkozom ezekre, és vissza is utalok majd rájuk.

I. Hálózatkutatás és gráfelmélet
Maga a hálózatkutatás egy fiatal tudományterületnek számít, ám legfőbb tárgya, a
kapcsolatok vizsgálata, már régóta foglalkoztatja a kutatókat. A matematikai módszerek
fejlődésének köszönhetően igazi lendületet a tudomány az 1960-as években kapott. A
technikai fejlődés (például egyre nagyobb kapacitású számítógépek megjelenése) pedig
tovább segítette, új perspektívákat nyitott a tudományterületnek, hiszen feldolgozhatóvá,
elemezhetővé váltak az egyre nagyobb adatbázisok is. (Kmetty – Koltai, 2015)
A hálózatkutatás egyik részterülete a társadalmi hálózatok vizsgálata, dolgozatomban
is társadalmi hálózatokat fogok vizsgálni, ugyanis a közös munka, egy-egy filmen való együtt
dolgozás, a munkahelyi kapcsolatok társas-, jelentéssel bíró kapcsolatok. (Albert – Barabási,
1999) (Angelusz – Tardos, 2012) Ezt pedig csak megerősíti Barabási, aki több cikkében is
elemzi, példaként hozza fel a (hollywoodi) színészket. (Barabási, 2003) (Albert – Barabási,
1999)
A

hálózatkutatás

tudományterületek,

és

a

alapfogalmaik,

gráfelmélet
számos

rengeteg
modelljük

közös

ponttal

megegyezik.

rendelkező

Hálózatkutatási

szempontból az alapvető fogalmakat célszerű úgy megkülönböztetni, hogy megvizsgáljuk,
hogy abszolút, avagy relációs jellemzőkkel bírnak az egyes megfigyeléseink tárgyai. Ezen két
ismérvek lényegi különbsége, hogy az abszolút ismérvek a megfigyelési egységek (például
egyének) tulajdonságaira koncentrálnak, míg a relációs megközelítések ezen egységek közötti
kapcsolatokra fókuszálnak. Ám ezen kategóriák csupán az egyes egyénekre koncentrálnak,
viszont számos esetben magának a teljes hálózatnak a leírása a cél, melyet már magasabb
szintű, úgynevezett analitikus ismérvek mentén tudunk megtenni (ilyen analitikus ismérvnek
tekinthető például számos statisztikai mutató: csoportátlag, szórás, legalacsonyabb és
9

legmagasabb értékek). Látható tehát, hogy az abszolút ismérvek csoportszintű kiterjesztése az
analitikus ismérvek családja. A relációs ismérveket is ki lehet terjeszteni magasabb szintre,
strukturális megközelítésnek tekinthetjük ezeket a csoporton belüli kapcsolatokat vizsgáló
mutatókat (például a következőkben részletesebben bemutatásra kerülő centralitás, vagy
sűrűség). (Takács, 2011)
Ezen ismérvek megvalósításában, matematikai és grafikus reprezentációjában
használja fel a hálózatelemzés a gráfelmélet alapvető fogalmait, ugyanis az egyes megfigyelési
egységek jelenthetik a gráfok egyes csúcsait. Ezen csúcsok közti élek pedig az egységeink közti
kapcsolatok, relációk. Tehát, „A pontok és a viszonyok által meghatározott hálózatok a szó
matematikai értelmében egy gráfot határoznak meg.” (Takács, 2011:5) Ehhez pedig nagyon
hasonló definícióban adható meg a hálózat fogalma: „A viszonyok egy bizonyos típusa által
meghatározott pontok halmazát nevezzük a továbbiakban hálózatnak.” (Takács, 2011:5)
Mivel dolgozatomban a filmipar hálózati struktúrájával foglalkozom, ezért a
következőkben a strukturális ismérvekből mutatom be a legfontosabbakat, illetve
részletesebben bemutatok két hálózatelemzési modellt is, melyekkel még árnyaltabb képet
fogok kapni a hálózatomról.

I.1. Fokszám, sűrűség, távolság
Ha hálózatokat, gráfokat kell értelmezni, elemezni, az első és talán legfontosabb
említésre méltó mutató a fokszám. Ez, a hálózat egyes szereplőire vonatkozó mutató mondja
meg, hogy hány él tartozik az adott csúcshoz. (Chartrand – Ping, 2012) A társadalmi
kapcsolathálózatok terminológiájában a fokszám az ismerősök, kapcsolatok számát jelenti.
(Takács, 2011)
Emellett egy hálózat sűrűsége vélhetően a másik legfontosabb mutatószám, hiszen ez
az arányszám határozza meg, hogy mekkora a tényleges és az összes lehetséges kapcsolatok
aránya, tehát mennyire sűrűek az egyes társadalmi kapcsolatok. (Takács, 2011)
𝐷=

2|𝐸|
|𝑉|(|𝑉| − 1)

Ahol E jelöli az élek számát, V pedig a csúcsok számát egy hálózatban.
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Két csúcs távolságán pedig az őket összekötő legrövidebb utat1 értjük, az átlagos
távolság (average path length) pedig ezen élek számának az átlaga.2 Ebből is következik, hogy
minél alacsonyabb ez a mutató, annál elérhetőbbek egymás számára a hálózat egyes tagjai, és
annál gyorsabban tud például az információ terjedni közük. (Guoyong – Ning, 2013)
𝐴𝑆𝑃𝐿𝐺 =

∑𝑁
𝑖,𝑗 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣1 , 𝑣2 )
∑𝑁
𝑖,𝑗 ℎ𝑎𝑠_𝑝𝑎𝑡ℎ( 𝑣1 , 𝑣2 )

I.2. Centralitás
Bármilyen hálózatról legyen is szó, általában az egyik legfontosabb kérdés annak a
meghatározása, hogy van-e centrális szereplő az adott hálózatban, és ha igen, akkor kicsoda,
milyen jellemzőkkel írható le az adott személy. Dolgozatomban sincs ez másként, hiszen
központi kérdésem, hogy mi jellemző a magyar filmiparban együtt dolgozókra, ami magában
foglalja a centralitás kérdését is. Egy szereplőt több szempontból is tekinthetünk centrálisnak,
hiszen fontos lehet, hogy hány kapcsolattal rendelkezik, vagy éppen az is centrális szereplővé
tehet valakit, ha ugyan nem a legtöbb, de valamilyen súlyozás, rangsorolás szerint fontosabb,
szorosabb kapcsolatai vannak. (Kürtösi, 2011)
Ezt a többfajta megközelítési lehetőséget taglalja Freeman (1978/79) is, aki kiemeli,
hogy nem létezik egy darab, jól definiált centralitás-mutató, még annak ellenére sem, hogy a
társadalmi hálózatok tudományában ez egy fontos és elismert mutatószám. Sorra veszi azokat
a főbb kutatókat, akik bármilyen módon is a centralitással, egy-egy új centralitás-mutató
bevezetésével foglalkoztak, tanulmányában részletesen bemutat kilenc ilyen mutatót3. Ezek
1

A gráfelméletben útnak hívjuk az olyan élek és csúcsok egymásutánját, ahol sem a csúcsok, sem az élek nem
ismétlődnek. (Kürtösi, 2011)
2

„Consider a network G with the set of vertices V. Let dist(v 1;v2) denote the shortest distance between v1 and v2
(v1;v2 ∈ 𝑉). Assume that dist(v1;v2) =0 if v1=v2 or v2 cannot be reached from v1 , has_path(v1;v2) =0 if v1=v2 or if
there is no path from v1 to v2 , and if there is a path from v1 to v2; then the average shortest-path length ASPLG
∑𝑁
𝑖,𝑗 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣1 ,𝑣2 )

is 𝐴𝑆𝑃𝐿𝐺 = ∑𝑁 ℎ𝑎𝑠_𝑝𝑎𝑡ℎ(𝑣
𝑖,𝑗

1 ,𝑣2 )

. Here N denotes the number of nodes in G, ∑𝑁
𝑖,𝑗 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣1 , 𝑣2 ) is the value of all-pairs

shortest-path length of graph G, and ∑𝑁
𝑖,𝑗 ℎ𝑎𝑠_𝑝𝑎𝑡ℎ( 𝑣1 , 𝑣2 ) is the number of paths that exist in graph G.”
(Guoyong – Ning, 2013:1) Vegyünk egy G gráfot V csúcsok halmazával. dist(v1;v2) jelölje a legrövidebb utat v1 és
v2 csúcsok között (v1;v2 ∈ 𝑉). Tegyük fel, hogy dist(v1;v2) =0, ha v1=v2 vagy v2 nem érhető el v1-ből. has_path(v1;v2)
=0 ha v1=v2 vagy nincs út v1 és v2 között. Ha van út v1 és v2 között, akkor az átlagos távolság: 𝐴𝑆𝑃𝐿𝐺 =
∑𝑁
𝑖,𝑗 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣1 ,𝑣2 )
𝑁
∑𝑖,𝑗 ℎ𝑎𝑠_𝑝𝑎𝑡ℎ( 𝑣1 ,𝑣2 )

N jelenti a csúcsok számát a G gráfban, , ∑𝑁
𝑖,𝑗 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣1 , 𝑣2 ) pedig a G gráf minden párjának

legrövidebb úthossza. . ∑𝑁
𝑖,𝑗 ℎ𝑎𝑠_𝑝𝑎𝑡ℎ( 𝑣1 , 𝑣2 ) pedig a G gráfban létező utak száma. (Saját fordítás) [hiv_35]
3

„Three are based on the degrees of points and are indexes of communication activity. Three are based on the
betweenness of points and are indexes of potential for control of communication. And three are based on
closeness and are indexes either of independence or efficiency.” (Freeman, 1978/79:23) Három mutató a pontok
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előnyeit, alkalmazhatóságait szemléletes példákkal illusztrálja, bemutatja, hogy gráftípustól
függően mennyire eltérő értékeket kaphatunk a centralitásmutatókat illetően. (Freeman,
1978/79) Ezen tanulmány alapján mutatom én is be a különböző centralitás-mutató
legtöbbjét.
A képletekben n fogja jelenteni a csúcsok számát, i, és k futóindexek egy-egy csúcsra
(p) vonatkoztatva. A többi, egy-egy mutatóra egyedileg jellemző jelölést az adott képlet után
tárgyalom.

I.2.1. Fokszámcentralitás
Ez a mutató az egyes csúcsok fokszáma alapján vizsgálja a központiság kérdését. Minél
több különböző él kapcsolható egy-egy csúcshoz, annál centrálisabb az adott szereplő. 4
(Freeman, 1978/79:220)
𝑛

𝐶𝐷 (𝑝𝑘 ) = ∑ 𝑎(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘 )
𝑖=1

ahol a a két csúcs közötti szomszédságok számát reprezentálja. (Freeman, 1978/79:220)
Látható, hogy ez a mutatószám erősen függ a hálózat méretétől, ezért szokás ennek a
mutatószámnak egy hálózatméret-független verzióját is használni: (Freeman, 1978/79:221)

𝐶′𝐷 (𝑝𝑘 ) =

∑𝑛𝑖=1 𝑎(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘 )
𝑛−1

ahol a szintén a két csúcs közötti szomszédságok számát jelöli. (Freeman, 1978/79:221)
Ezek a mutatók tehát csupán az egyes csúcsokra vonatkozóan adnak információt, viszont egy
hálózat elemzésekor szükséges lehet magát az egész gráfot vizsgálni: (Freeman, 1978/79:229)

𝐶𝐷 =

∑𝑛𝑖=1[𝐶𝐷 (𝑝∗ ) − 𝐶𝐷 (𝑝𝑖 )]
𝑛2 − 3𝑛 + 2

fokán, a kommunikációs aktivitás indexén alapul. Három másik a pontok közötti távolságra, azaz a kommunikáció
irányításának potenciáljára épít. Az utolsó három pedig a közelségen, mint a függetlenség és hatékonyság
mutatóján alapul. (Saját fordítás)
4

Ahol 𝑎(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘 ) = 1, akkor és csakis akkor, ha létezik kapcsolat 𝑝𝑖 é𝑠 𝑝𝑘 között, különben 𝑎(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘 ) = 0 (Freeman,
1978/79:220)
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I.2.2. Közöttiség centralitás
A centralitás úgy is megvizsgálható, hogy adott személy milyen helyet foglal el egy
kommunikációban, mennyire van hatása a hálózatban szereplők kommunikációjára.
(Freeman, 1978/79:223)
𝑛

𝑛

𝐶𝐵 (𝑝𝑘 ) = ∑ ∑
𝑖<

𝑗

𝑔𝑖𝑗 (𝑝𝑘 )
𝑔𝑖𝑗

Itt g a geodéziákra utaló jelölés, 𝑔𝑖𝑗 (𝑝𝑘 ) jelenti két csúcsot összekötő geodéziák számát.
(Freeman, 1978/79:223)
Ahogy a fokszámcentralitásnál, úgy itt is értelmezhető a hálózat méretétől független
mutatószám: (Freeman, 1978/79:224)

𝐶 ′ 𝐵 (𝑝𝑘 ) =

2𝐶𝐵 (𝑝𝑘 )
− 3𝑛 + 2

𝑛2

A közöttiség centralitás esetében is ki kell terjeszteni a mutató értelmezését teljes gráfra:
(Freeman, 1978/79:230)
𝐶𝐵 =

∑𝑛𝑖=1[𝐶𝐵 (𝑝∗ ) − 𝐶𝐵 (𝑝𝑖 )]
𝑛3 − 4𝑛2 + 5𝑛 − 2

I.2.3. Közelségi centralitás
Ezen statisztika is értelmezhető az egyén egyes hálózati szereplők kommunikációjára
gyakorolt hatásának a mérésére, de értelmezése eltér az előbb bemutatottaktól. Itt az a csúcs
tekinthető centrálisnak, akinek az információ megszerzéséhez nem kell másokra
támaszkodnia, el tudja kerülni a többi szereplő kontrollját. (Freeman, 1978/79:225)
𝑛

𝐶𝐶 (𝑝𝑘 )

−1

= ∑ 𝑑(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘 )
𝑖=1

Jelen esetben 𝑑(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘 ) a geodézikus élek számát reprezentálja két csúcs között. (Freeman,
1978/79:225)
Hasonlóan az előzőkhez, itt is szükséges bevezetni a méret-független mutató-variánst:
(Freeman, 1978/79:226)
𝐶 ′ 𝐶 (𝑝𝑘 ) =

𝑛−1
∑𝑛𝑖=1 𝑑(𝑝𝑖 , 𝑝𝑘 )
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Teljes gráfra vonatkozó kiszámítási módja pedig: (Freeman, 1978/79:231)

𝐶𝐶 =

∑𝑛𝑖=1[𝐶 ′ 𝐶 (𝑝∗ ) − 𝐶 ′ 𝐶 (𝑝𝑖 )]
(𝑛2 − 3𝑛 + 2)/(2𝑛 − 3)

Egy teljes gráfra vonatkozóan általánosan is levezethető, hogy miként kell megadni – a
centralitás típusától függetlenül – a centralitást: (Freeman, 1978/79:228)

𝐶𝑋 =

∑𝑛𝑖=1[𝐶𝑋 (𝑝∗ ) − 𝐶𝑋 (𝑝𝑖 )]
𝑚𝑎𝑥 ∑𝑛𝑖=1[𝐶𝑋 (𝑝∗ ) − 𝐶𝑋 (𝑝𝑖 )]

Ahol, 𝐶𝑋 (𝑝𝑖 ) az előzőekben említett mutatók egyike, 𝐶𝑋 (𝑝∗ ) pedig ezen mutató értékei közül
a legnagyobb. A nevező pedig a különbségek maximális lehetséges összege.

A Freeman által is taglalt mutatók közül számomra mindegyik fontos lesz, hiszen
például a fokcentralitás jól indikálja egy szereplő aktivitását egy hálózatban (Kürtösi, 2011), a
közelségi centralitás „abból indul ki, hogy egy szereplő akkor van központi helyzetben, ha
minden tagot viszonylag könnyen és gyorsan elér, így nem kell más szereplőkre hagyatkoznia”.
(Kürtösi, 2011:34) Fontos lesz megemlíteni továbbá a közöttiség centralitást is, hiszen ez
azokra a pontokra/személyekre koncentrál, amelyek inkább számos csoport, szereplők között
vannak. (Tehát azok, akik a legrövidebb úton kötnek össze két csoportot.) (Kürtösi, 2011)

I.2.4. Sajátvektor centralitás
Freeman nem tárgyalta, viszont hálózatelemzési szempontból fontos megemlíteni a
sajátvektor centralitást. Ez a faktorelemzésen alapuló centralitásmutató Bonachich nevéhez
köthető, egyfajta presztízsmutató. Alapja hasonlít a közelségi centralitás elvéhez, ám ez az
eljárás sokkal jobban figyelembe veszi a szomszédok kapcsolati fontosságát és az egész hálózat
struktúráját, nem csupán a gráf egy részét veszi alapul. (Ebből adódóan alkalmazása nagyobb
hálózatok esetén indokolt.) (Bonacich, 1987) Kiszámítási módja:
𝑐𝑖 = ∑ 𝑔𝑖𝑗 𝑐𝑖
𝑗
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Ahol  arányossági tényező, i és j futóindexek, c pedig g sajátértékével társított g jobb oldali
sajátvektora. (Bloch – Jackson – Tebaldi, 2017)

I.3. Háromszögek
A centralitások után érdemes megvizsgálni további, hálózati struktúrákat más
aspektusból megközelítő mutatókat. Elsőként a háromszögek fogalmát ismertetem, ami egy
hálózati jelenségnek tekinthető, szakszerű, gráfelméleti megnevezése a három elemű klikk,
tehát három olyan ember, amelyek között minden lehetséges kapcsolat jelen van. A klikkek
fogalma pedig értelmezhető mind a társadalmi hálózatok terminusában, mind pedig
gráfelméleti megközelítésben. Tekinthetünk tehát e fogalomra úgy, mint szoros, magas
kohézióval rendelkező kicsoportok, ahol a tagok között kölcsönös kapcsolat van. (Takács,
2011) Jelen esetben, a háromszögek esetében, ez pedig három ember közötti kapcsolatra utal.
Ezen definíció rendkívül fontos lesz számomra, hiszen többek között ilyen csoportok létezését
is szeretném detektálni. Gráfelméleti definícióval élve pedig a klikk nem más, mint egy
„maximálisan teljes algráf” (Takács, 2011:10). (Azaz a gráfnak egy olyan része, amelyben nem
minden csúcs és él szerepel, ám amely csúcsok reprezentálva vannak, azok közt minden
lehetséges él létezik.) (Radhakrishnan – Vijayakumar, 1991)

I.4. Csoporterősségi együttható
A csoporterősségi együtthatót (clustering coefficient) a könnyű interpretálhatóság
jegyében szokás úgy is illusztrálni, mint annak a mutatóját, hogy a barátaim mennyire
valószínűen lesznek szintén barátok. Szakszerűbben kifejezve, ez a mutatószám adja meg egy
hálózatban, hogy egy csúcshoz viszonyítva, a szomszédokat figyelembe véve, mekkora
arányban valósulnak meg háromszögek.
𝑁

1
2𝐿𝑖
𝐶= ∑
𝑁
𝑘𝑖 (𝑘𝑖 − 1)
𝑖=1

Itt k jelenti az i-edik csúcs fokszámát, L pedig az i-edik csúcs szomszédjai közötti élek száma. N
pedig a gráfban lévő összes csúcs száma.
Visszatérve a barátokkal illusztrált példához, tehát, ez a 0 és 1 közé eső szám indikálja,
hogy egy ember barátai közül két véletlenszerűen kiválasztott ember mekkora valószínűséggel
kapcsolódik egymáshoz. (Kertész, 2006, Latapy, 2008)
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Az egyes mutatók, mérőszámok bemutatása után áttérek különböző hálózati
elméletek, és modellek bemutatására, hiszen ezeket fogom a későbbiekben is értelmezni,
vizsgálni a hálózatomra vonatkozóan.

I.5. Kisvilág-elmélet
A legfontosabb fogalmak tisztázása után rátérek egy, a hálózatkutatásban és a
gráfelméletben rendkívül meghatározó elméletre, a kisvilág-elméletre. Ezen elméletnek az
egyik legfontosabb megalapozója, és magának a hálózati kifejezésnek (small world) a
megalkotója Milgram, aki kisvilág-kísérleteivel nem csupán azt vizsgálta, hogy egy vizsgált
személy milyen távolságra van egy előre kijelölt célszemélytől, hanem azt is kutatta, hogy a
„feladó” és a „címzett” közötti láncban milyen tulajdonságokkal rendelkező személyek
szerepelnek. Milgram és a témában hasonló kísérleteket végző kutatók is arra jutottak, hogy
az Egyesült Államokban az 1960-as és 70-es években átlagosan öt-hat lépésre volt szükség
ahhoz, hogy két ismeretlen ember között kapcsolat legyen az ismerőseik által. (Egyes kutatók
szerint ez az átlagos úthossz az egész Földet tekintve mára még alacsonyabb lehet.) (Takács,
2008) (Travers – Milgram, 1969) Gráfelméleti kontextusban nézve a kisvilág-teória lényege
nem más, minthogy a csúcsok számához viszonyítva az átlagos távolság a csúcsok között
alacsony. Ezen elméletet számos véletlen-gráf modellel és egyéb tulajdonságokkal rendelkező
modellekkel szimulálták, bizonyították, gráfelméleti szempontból a legjelentősebb a Watts–
Strogatz-modell. [hiv_47] (Palla, 2016) Ezen modell hálózatelméleti jelentőségének
megértéséhez bemutatom a kisvilág modell kapcsolatát a korábban alkalmazott gráfelméleti
modellekhez képest, továbbá a modell társadalomra vonatkozó fokozott jelentőségét.
A kisvilág modellek előtt széleskörben Erdős Pál és Rényi Alfréd modelljének használata
terjedt el, melynek alapja a véletlen, hiszen véletlen-gráfokat használtak, melyekben
nincsenek kitüntetett pontok, minden csúcsnak ugyanakkora esélye volt egy másik csúccsal
való kapcsolatra. Bemutatták, hogy kellően nagy számú pontok esetén, ha bekövetkezik az,
hogy mindenkihez átlagosan legalább egy él tartozik akkor megjelenik az úgynevezett óriás
komponens (a sok kis elszigetelt csoport helyett). (Barabási, 2003) (Erdős – Gallai, 1960) Erdős
és Rényi ezen véletlen modellje máig nagyon népszerű a hálózatkutatásban, ám belátható,
hogy a világban kialakuló hálózatok többségére nem jellemző a véletlen. (Hiszen például egy
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„Erdős-Rényi-féle világ társadalmában annak a valószínűsége, hogy a két legjobb barátom
egymást ismeri, pontosan annyi, mint hogy egy ausztráliai foltozóvarga legjobb barátja egy
afrikai törzsfőnök.” (Barabási, 2003:39) Granovetter mutatott rá, hogy a szerveződések alapja
a véletlen helyett sokkal inkább a kapcsolatok erőssége, melyeket ő két nagy csoportra, az
erős és a gyenge kapcsolatokra osztott. (Granovetter, 1973) Ezt a két – részben – ellentétes
nézőpontot használta fel a Watts – Strogatz szerzőpáros, és vezették be az általam is tárgyalt
kisvilág-gráfot és a csoporterősségi együtthatót, amely az ő modelljük lényege. (Barabási,
2003)

I.6. Blokkmodellek
A blokkmodellek alkalmasak különböző látens társadalmi struktúrák feltárására azáltal,
hogy csupán az egyes szereplők kapcsolatait veszik figyelembe, minden egyéb külső, az egyes
aktorra jellemző tulajdonságot figyelmen kívül hagynak. A modell egyik különlegessége, hogy
nagy hangsúly kerül az egyes kapcsolatok hiányára is. Az elemzés lényege, hogy az egyes
szereplőket diszjunkt csoportokba osztjuk és azt vizsgáljuk, hogy miként alakulnak az egyes
aktorok kapcsolatai ezen csoportokon belül és ezen csoportok között. Ezt az elemzési eljárást
gyakran szokás összehasonlítani a szociometriával, hiszen ez a tudományterület az egyes
hálózati klikkek feltárását, a hálózat összekapcsoltságát, az egyes kötések közötti átfedések
megértését tűzte ki célul. Az alapvető hasonlóságok mellett azonban jelentős eltérések is
vannak, melyek egyedivé teszik a blokkmodelleket. (Lásd: 1. Táblázat) (White – Boorman –
Breiger, 1976)
Tehát a blokkmodelleket úgy is fel lehet fogni, mint akár hipotézis egy multirelacionális
hálózatról, ahol a blokkmodell eljárás először az eredeti hálózat szociomátrixából olyan
mátrixot képez, amelyben a hasonló sorok és oszlopok, tehát a hasonló kapcsolati mintázattal
rendelkező emberek, egymás mellé kerülnek. Ezen rendezés után olyan almátrixok
keletkeznek, ahol csupa 1-es, avagy csupa 0-ás érték szerepelhet. (Általában 0-val van jelölve
a kapcsolat hiánya, míg 1-gyel maga a kapcsolat.) Az az eset azonban, hogy egy-egy blokkban
csupán csak egyes vagy nullás érték szerepeljen, ritka, így tehát különböző, nullát és egyet
egyaránt tartalmazó blokkokról kell eldöntenünk, hogy milyen osztályba (0, avagy 1) kerülnek.
Ezt a besorolást többféle kritérium alapján is megadhatjuk (Kürtösi, 2002):
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-

Zéróblokk-kritérium: Ez a kritérium azt mondja ki, hogy akkor nem tehető fel
kapcsolat két pozíció között, „ha a sorpozíció egyetlen eleme sem indít kapcsolatot
az oszlop pozíció elemei felé” (Kürtösi, 2002: 39)

-

Egyblokk-kritérium: „akkor van kapcsolat két pozíció közt, ha a sorpozíció minden
aktora indít kapcsolatokat az oszloppozíció minden aktora felé” (Kürtösi, 2002: 39)

-

Sűrűség kritérium: Ez a kritérium már árnyaltabban tekint az almátrixokra: egy
blokkban akkor tekinthetünk egy kötést létezőnek, ha egy meghatározott sűrűségi
arányszámot – amely az almátrix sűrűségének indikátora – elérünk, avagy
meghaladunk. Ez az arányszám a meglévő- és a lehetséges kapcsolatok aránya:
∆𝑘𝑙𝑟 =

∑𝑖∈𝐵𝑘 ∑𝑗∈𝐵𝑙 𝑥𝑖𝑗𝑟
𝑔𝑘 𝑔𝑙

„ahol 𝐵𝑘 és 𝐵𝑙 két pozíció, 𝑔𝑘 és 𝑔𝑙 az ezen pozíciókban lévő szereplők száma, 𝑥𝑖𝑗𝑟 pedig
a k-adik pozícióba tartozó i, és az l-edik pozícióba tartozó j közt fennálló kapcsolatot
jelöli adott r kapcsolattípus esetén.” (Kürtösi, 2002: 39) Természtesen lehetőség van
blokkon belüli sűrűségszámításra is:
∆𝑘𝑙𝑟 =

∑𝑖∈𝐵𝑘 ∑𝑗∈𝐵𝑙 𝑥𝑖𝑗𝑟
𝑔𝑘 (𝑔𝑘 − 1)

ahol, 𝑖 ≠ 𝑗.
Az pedig, hogy milyen küszöbszámhoz kell viszonyítani ezeket a sűrűség-mutatókat,
kutatói döntés lehet, ám ajánlott a teljes-kapcsolathálózat sűrűségét, avagy a
kapcsolattípusonkkénti sűrűséget alapul venni. (Kürtösi, 2002)
Miután készen van a modellünk, eredményeit többféleképpen – akár a most
felsorolásra kerülő elemzési módokat kombinálva – is értelmezhetjük:
-

Célszerű lehet megnézni, hogy a különböző pozícióba került emberek milyen
tulajdonságokkal bírnak, hiszen, ha felfedezhető egyfajta szisztéma, logika a
csoportokban a tulajdonságok szerint, akkor ez egy modellerősítő tényező is lehet.

-

Az egyes keletkezett blokkokat vizsgálhatjuk a kapcsolatok szintjén is, ez az
irányított gráfok esetén lehet hasznos értelmezési elv.

-

Image-mátrix: Ennek a mátrixnak a segítségével lehetőség nyílik lehetőség arra,
hogy a felállított kutatási kérdéseket, hipotéziseket vizsgáljuk, könnyen
detektálhatók vele olyan elméletek, mint például a centrumperiféria-modell vagy
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bármely más hipotézis, ami a hálózat tagjai közötti rejtett mintázatokat célozza.
(Kürtösi, 2002)

I.7. Brókerek szerepe a hálózatban
Az előző fejezetben említett, kapcsolatok szintjén történő vizsgálatból indult ki Burt
(2005) is, aki az aktorokat aszerint csoportosította, hogy mennyire fogadnak kötéseket
(kapcsolatokat), és a kapcsolatok iránya milyennek tekinthető. Ezen elvek mentén négy
csoportot alkotott: Izoláltak, Elit (kiválasztottak), Talpnyalók (hízelgők), Brókerek (közvetítők).
(Lásd: 2. Táblázat) (Kürtösi, 2002:29)
Ezen négy csoport közül az információval való kereskedés szempontjából a brókerek
szerepe és jelenléte a legfontosabb. Ha közelebbről megvizsgáljuk a csoportjukat,
elmondható, hogy a brókerek tekinthetők sokszor egy hálózat központi figurájának,
olyasvalakik, akik tudják, hogy mely emberekkel érdemes együtt dolgozni, viszonylag nagy
rálátásuk van a hálózat szereplőire. (Burt, 2005)
A brókerekhez pedig szorosan kapcsolódik a strukturális lyukak fogalma, mely szintén
Burt nevéhez köthető, ő vetette be a hálózatkutatásba. (Burt, 1999) Burt bizonyos kapcsolatok
hiányára utal a strukturális lyukak kifejezéssel. Ha két hálózaton belüli csoport között
strukturális lyuk van, az nem arra utal, hogy a két csoport izolált lenne egymástól, csupán arra,
hogy a csoportok között gyenge a kapcsolat, az egyes csoportok hajlamosabbak a bezáródásra,
csak a csoporton belüli kapcsolatok kialakítására, kevésbé figyelve a többi csoport
tevékenységére. (Gerő – Kovách, 2015) A hálózatnak ez a csoportok közötti gyenge
összeköttetésű tulajdonsága, tehát a strukturális lyukak, pedig alapvetően kedveznek a
brókereknek, hiszen bizonyos összeköttetések, kapcsolatok hiánya mellett jól tudják
koordinálni az információ áramlását, visszatartását, átívelik a strukturális lyukakat, egyedi
tudás birtokában lehetnek (Burt, 1999), ami pedig például filmes hálózatomra vetítve azt
jelenthetné, hogy bizonyos emberek előbb értesülhetnek potenciális lehetőségekről,
forgatásokról, munkákról.
Mivel elemzésemben egy projekt-alapokon működő szakma tagjait elemzem, azon
emberek, amelyek sokféle alcsoporthoz kapcsolódnak és így sokféle információhoz
hozzáférnek, nagyon nagy jelentőséggel bírhatnak, tehát fontosnak tartom megvizsgálni, hogy
a filmiparban ki, kik lehetnek ezek a brókerek.
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I.7.1. Globális és lokális gefura
A brókerek detektálása többféle módszerrel, eljárással is történhet, dolgozatomban én
a közöttiség centralitáson alapuló globális és lokális gefura mutatókat használom, ugyanis egy
másik, „constraint” nevű mutató kiszámítása kapacitás-problémák miatt nem volt lehetséges.5
Maga a gefura kifejezés görög eredetű, hidat jelent, amely pontosan leírja magának a
mutatónak a tulajdonságát, hiszen a mérőszám hidakat keres hálózati csoportok között. Ezen
gefura mutatók tehát az egyes csúcsokra vetített közöttiség centralitás adaptációk, ahol
alapvetően azt vizsgáljuk, hogy egy-egy csúcs és egyes csoportok között mekkora a
legrövidebb út, milyen csúcsok tartoznak ehhez az úthoz. Két gefura mutatót különböztetünk
meg: a globális gefura esetében azon brókert, brókereket detektáljuk, akik a hálózatban
szereplő összes csoportra vonatkoztatva rövid távolsággal rendelkeznek, azaz összekötők
lehetnek a hálózat csoportjai közt, míg a lokális gefura a csúcs saját csoportja és az összes többi
csoport közötti brókerség-mutatója. (Guns– Rousseau, 2015)
Egy csúcsra vonatkozó globális gefura érték kiszámítása:
𝑇𝐺 (𝑎) =

∑
𝑔,ℎ𝜖𝑉
𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝(𝑔)≠𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝(ℎ)

𝑝𝑔,ℎ (𝑎)
𝑝𝑔,ℎ

Egy csúcsra vonatkozó lokális gefura érték kiszámítása:
𝑇𝐿 (𝑎) = ∑
𝑔∈𝐴
ℎ∉𝐴

𝑝𝑔,ℎ (𝑎)
𝑝𝑔,ℎ

Mindkét mutatónál 𝑝𝑔,ℎ jelöli a legrövidebb utak számát g és h csúcsok között, 𝑝𝑔,ℎ (𝑎) pedig
azoknak a legrövidebb utaknak a számát adja meg g és h csúcsok között, amelyek
keresztülhaladnak a-n. (𝑔 ≠ ℎ ≠ 𝑎) Local gefura esetében pedig A egy adott csoportot jelöl.
(Rousseau – Egghe – Guns, 2018: 324) [hiv_27]
Ezen mutatók tehát megfelelőek arra, hogy a Burt (2005) által bemutatott brókereket
detektáljuk egy hálózatban. Dolgozatom szempontjából pedig azért is különösen releváns,
hogy foglalkozzam a bróker típusú emberekkel, mivel nem csupán azt szeretném megtudni,
hogy kik a legnépszerűbb szereplők, hanem azt is, hogy kik rendelkeznek olyan kapcsolatokkal,
melyeknek hála csoportok akár könnyebben elérhetőek egymás számára. Illetve ezen
5

Sem a lokális és globális gefura, illetve constraint kifejezésekre sem találtam megfelelő magyar fordítást
szakirodalmi kutatásaim során, ezért a továbbiakban is ezeket a kifejezéseket fogom használni.
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emberek potenciálisan olyan kapcsolati tőkével rendelkeznek, mely akár könnyebb elérést
biztosít különböző információkhoz, javakhoz.

II. Korábbi, filmiparral kapcsolatos hálózatkutatások
A filmkészítés egyik legnagyobb hazájában, Amerikában szintén foglalkoztatta a
kutatókat, hogy vajon milyen lehet a filmipar felépítése, milyen kapcsolatok jellemzők akár
filmprodukciós cégek szintjén, akár más típusú kontextusban a filmgyártásra. Cattani (Cattani
– Ferriani, 2008) a kreativitás és a kapcsolathálózat viszonyát vizsgálta és eredményeit,
módszertanát rávetítette az amerikai filmiparra is. (Hiszen maga a filmgyártás is rengeteg
kreativitást, speciális gondolkodásmódot igényel.) Tanulmánya (különös tekintettel az
adatbázis leírására) nagy hatással volt a dolgozatom felépítésére, ezért mindenképpen
érdemesnek tartom röviden bemutatni, hogy milyen módszerekkel dolgozott. (Cattani –
Ferriani, 2008)
Cattani a legnagyobb amerikai produkciós cégekre fókuszált, hiszen ezek a vállalatok a
legdominánsabbak a piacon, illetve gazdasági hatásuk is jelentős. Másrészt, ezeknél az
cégeknél jellemző az, hogy több részlegük is van attól függően, hogy milyen filmről van szó
(például: kisebb költségvetésű művészfilmek, avagy populárisabb mozifilmek)6.
Cattani adatbázisa 1992 és 2003 közötti adatokat tartalmaz összesen 2137 filmről, és
minden filmhez hozzárendelte a legfontosabb foglalkozásokat betöltő embereket („core
crew”).7 Így végül 11974 főt számlált az adatbázisa, a kapcsolat alapját az egy filmen való közös
munka adta. (Hiszen jogos a feltételezés, hogy azok, akik egy filmben közösen dolgoznak,
ismerik egymást, még akkor is, ha egy ilyen közös munka ténye nem árulja el, hogy a
valóságban mennyi kommunikáció volt két együtt dolgozó személy között.) (Cattani – Ferriani,
2008) A hálózatom létrehozásakor én is ezt az elvet követtem, nálam is a közös munka az egyes
filmesek közötti kapcsolat alapja. Eredményeinek bemutatását dolgozatom terjedelmi korlátai
miatt mellőzöm, hiszen ő ezen a hálózaton vizsgálta a kreativitás jelenlétét (főleg egy-egy film
sikeressége, díjai alapján), ami már nem tartozik az én vizsgálati fókuszomba. (Cattani –
Ferriani, 2008) (Cattani et al, 2008)
6

Számos rendszer szerint lehet osztályozni a filmstúdiókat, az egyik klasszikus a „Big Five”, avagy „The Majors”:
Universal Pictures, Paramount Pictures, Warner Bros., Walt Disney Pictures, Columbia Pictures. Korábban még
a „nagyokhoz” tartoztak: RKO Pictures, United Artist, Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox. [hiv_39]
[hiv_44] (Ebbers – Wijnberg, 2012)
7

Producer, rendező, (forgatókönyv)író, vágó, operatőr, látványtervező és zeneszerző. (Cattani – Ferriani, 2008)
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Cattani mellett Barabási (2003) is foglalkozott filmiparral hálózati szempontból,
hollywoodi színészeken keresztül mutat be számos hálózati tulajdonságot. Esetében is a
kapcsolatnak az alapja a színészek között egy filmben történő közös szereplés volt. Hollywood
színészeinek hálózatában az átlagos fokszám huszonhét volt, tehát ennyi kapcsolattal
rendelkeztek átlagosan a színészek. Az átlagos távolság két véletlenszerűen kiválasztott
szereplő között háromnak adódott. Viszont Barabásinál felmerült az az eset, hogy hálózatának
negyvenegy százalékában olyanok szerepeltek, akiknek tíznél kevesebb kapcsolata van, így az
átlagok nem használhatók. (A legtöbb kapcsolattal rendelkező személynek pedig körülbelül
négyezer linkje volt.) Ehhez kapcsolhatóan említette meg a közgazdaságtan egyik
legmeghatározóbb elvét, Pareto-szabályt, mely szerint számos területen, jelenség kapcsán
megfigyelhető az, hogy egy okozat nyolcvan százalékban köszönhető az okok húsz
százalékának. (Barabási hálózati példája: „a hollywoodi kapcsolatok 80 százaléka a színészek
30 százalékához tartozik.” (Barabási 2003: 57)) Illetve Barabási rávilágít arra a fontos tényre
is, hogy ha valaki sok filmben szerepel, még nem jelenti szükségszerűen azt, hogy sok
kapcsolattal rendelkezik (például a Barabási által említett pornószínészek példája8). (Barabási,
2003)
Dolgozatom szempontjából nagyon inspiratív volt Juhász Sándor: Kooperációs
hálózatok változása a magyar filmiparban (Juhász, 2017) című tanulmánya, melyben a szerző
a különböző produkciós cégek együttműködését vizsgálta hálózati módszerekkel. Ezen cikk
téma és módszer szempontjából is tartalmaz közös elemeket a dolgozatommal, ezért
mindenképpen szeretném röviden ismertetni.
Ebben a tanulmányban 15 évnyi magyar filmet vizsgált Juhász (2017) 1995 és 2010
között a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet adataira támaszkodva. A kutatást
az én munkámmal összehasonlítva, az adatok forrásának eltérése mellett fontos különbség,
hogy Juhász tanulmánya kizárja a külföldi koprodukciókat, tehát csak a teljesen
Magyarországhoz köthető filmekkel foglalkozott.
A tanulmány „a magyar filmipari produkciós cégek közötti együttműködések
változását kívánja vizsgálni.” (Juhász, 2017: 258) Az együttműködés, kapcsolat definíciója,
mint majd látható lesz, hasonló az általam felállított kapcsolat definíciójához, mely szerint két
– jelen esetben – produkciós cég között akkor van kapcsolat, ha egy filmet közösen készítettek.
8

Szakértői egyeztetés és ezen könyv hatására az általam használt adatbázis sem tartalmazza a pornográf
filmeket, ezek résztvevőit.
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A tanulmány megbízhatósági szempontokból csak olyan inkumbens irodákat vizsgált, melyek
különböző években és többször is készítettek filmet. Továbbá Juhász figyelembe vette az
együtt dolgozás idejét, mint kapcsolatmeghatározó tényezőt: a hároméves mozgó ablak
módszerét alkalmazva definiálta az éves kapcsolatokat: tehát két cég között egy adott évben
akkor volt kapcsolat – amellett, hogy az irodák megfelelnek az előbb említett kritériumoknak
– ha az adott évet megelőző három évben készítettek közösen filmet. (Juhász, 2017)
A végleges adatbázis méreteit tekintve látható, hogy hatalmas különbség van a két
dolgozat között, ugyanis Juhásznak évenként átlagosan 26 film kapcsolatait kellett vizsgálnia
(Juhász, 2017), míg – ahogy az majd látható lesz – nekem körülbelül 228 film szerepel évenként
az adatbázisomban. (A különbség természetesen abból fakad, hogy Juhász más időkerettel és
alapmintával dolgozott, mint én.)
A tanulmány egyik fontos eredménye, hogy kimutatta, hogy a produkciós cégek inkább
projekt-jellegűen szerveződnek és kooperálnak, a hosszútávú közös munka nem jellemző.
(Juhász, 2017)
Összességében tehát ezen tanulmány nagyon inspiratív és szakmailag fontos
információkat tartalmaz dolgozatomhoz annak ellenére, hogy bár mindketten a magyar
filmipart vizsgáljuk hálózati módszerekkel, mégis teljesen más adatszerkezettel és kutatási
fókusszal tesszük ezt.

III. Magyar filmipar
Mint majd látható lesz, adataim közel húszévnyi filmes információt tartalmaznak. Ennyi
idő alatt rengeteget változott – nemcsak – a hazai filmgyártás. Azért, hogy az időbeli
változásokat, tendenciákat és az aktuális helyzetet megértsük, úgy vélem, hogy
nélkülözhetetlen a múlt ismerete, hogy milyen hatásoknak köszönhetően tart ott a mai
filmipar, ahol. Éppen ezért szeretném röviden bemutatni a hazai filmgyártás kialakulását.
Az első említésre méltó dátum a magyar hangosfilmgyártás életében 1931, ugyanis a
világháborút követően innentől számottevő a hangosfilmgyártás a Hunnia Filmgyár és a
Magyar Film Iroda Rt. irányítása alatt.9 Az 1945 utáni években a különböző akadémiai
képzések beindítása mellett megtörtént az ipar teljeskörű államosítása is, illetve az évtized
végén elkészült az első magyar színes film is. (Nádasdy – Radnóti: Lúdas Matyi, 1949). Az ezt
9

Kurutz Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumának kutatási és gyűjteményi menedzserének email-ben
történő tájékoztatása nyomán, 2020. április 27.
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követő – a filmipar szempontjából hanyatló – évek filmjei alapvetően az üzemi életről szóltak,
avagy történelmi eseményeket dolgoztak fel. (Lakatos – Bárdosi, 2006) A hatvanas évek több
szempontból is fontos szerepet játszanak a filmes világban, hiszen 1963-ban két filmgyártó
vállalat egyesüléséből létrejött a máig kiemelkedő fontossággal bíró MAFILM szolgáltató
filmgyár, illetve egyre jobban terjedt a televíziózás. (Lakatos – Bárdosi, 2006)
„A magyar filmes képzés [...] a konjunktúra+TV miatt megugrott, ugyanakkor
silányabbá váltak a születő alkotások, noha rengeteg film készült.” 10 Jelenős változás a
rendszerváltás után következett, hiszen hasonlóan számos más területhez, itt is megindult a
magánosítás, az alapszintű átalakulás. (Például 1991-ben a Magyar Mozgókép Alapítvány
megalakulása.) Ám a MAFILM-nek ez a változás sem kedvezett, végül 1992-ben a Filmunió Kft.
vásárolta fel, később pedig a Magyar Mozgókép Közalapítványhoz került. (Lakatos – Bárdosi,
2006) (Valociková – Kolnhofer-Derecskei, 2018)
A magyar filmek nemzeti értéket képviselnek, így szabályozásuknak és támogatási
rendszerüknek kialakítása fontos és tisztázandó kérdés volt a rendszerváltás után, viszont a
jelentősebb rendezésre 2004-ig kellett várni. Ebben az évben fogadták el ugyanis azt a
törvényt, amely részletesen, pontosan, számos szempontrendszert figyelembe véve leírja,
hogy az államnak milyen feltételek mellett van helye a filmgyártás támogatásában.
(Valociková – Kolnhofer-Derecskei, 2018)
Később, 2010-ben kötelezettségvállalási problémák, illetve egyéb, szabálytalan
intézkedések miatt felszámolásra került a Magyar Mozgókép Közalapítvány, így annak
feladatait 2011-től a Magyar Nemzeti Filmalap látja el. Megalakulásakor a Filmalap
legfontosabb célként a hazai filmipar teljeskörű reformját tűzte ki, olyan stratégiát kellett
kidolgozni, amely a filmek támogatása révén versenyképessé teszi ezt az iparágat. A
versenyképessé tételben fontos lépés a külföldi népszerűsítés, értékesítés, amelynek legfőbb
platformjai a nemzetközi filmfesztiválok. Ezt a feladatot a Filmalap részeként a Filmunió látta
el. (Valociková – Kolnhofer-Derecskei, 2018). 2020-tól a Magyar Nemzeti Filmalap új néven, és
kibővített portfolióval Nemzeti Filmintézet néven működik.11

10

Kurutz Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumának kutatási és gyűjteményi menedzserének email-ben
történő tájékoztatása nyomán, 2020. április 27.
11

Lányi Eszterrel, a Nemzeti Filmintézet képzési igazgatójával való email váltás alapján, 2020. április 21.
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Konceptualizáció, kutatási kérdések
I. Konceptualizáció, a kutatás során használt alapvető fogalmak
definiálása
Most, hogy áttekintettem a témámba vágó legfontosabb tanulmányokat, áttérnék a
dolgozatomban használt általánosabb fogalmak definiálásához.12
Adataim forrása a későbbiekben részletesen tárgyalt Internet Movie Database,
(továbbiakban: IMDb) honlap. Ezen a weboldalon megtalálható minden fontos információ
filmekkel, színészekkel, illetve egyéb filmes produkciókkal, eseményekkel kapcsolatban,
megkérdezett szakértőim szerint magyar és nemzetközi viszonylatban is ez a leginkább
frissített filmes adatbázis, ezért az itt megtalálható adatokkal dolgozom a továbbiakban.
Magának a filmnek a fogalmát is szeretném röviden áttekinteni, hiszen fogalma ugyan
nem változott az idők során, tartalma, minősége mégis hatalmas átalakuláson ment keresztül.
A film nem más, mint egymás után gyorsan levetített állóképek sorozata. Kezdetben a film
nem is volt több, ennél, mozgó képek hang nélkül. Az 1930-as évektől megjelentek a
hangosfilmek, majd húsz-harminc évvel később már modern filmművészetről beszélhetünk, a
hetedik művészeti ág azóta is töretlen sikernek örvend. (Szabó, 2001)
A magyar film fogalmát érdemes lehet törvényi oldalról megközelíteni, hiszen a
korábban említett 2004-es, filmekhez kapcsolódó törvényi szabályozás ezt is egyértelműen
definiálja: „olyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel az 1. melléklet szerinti táblázat
alapján legalább 75 pontot ér el”. [hiv_01] A magyar filmek mellett elemzésembe beemeltem
a törvényben magyar részvételű-, illetve az egyéb magyar részvételű filmalkotások névvel
illetett műveket is, melyek ugyanezen táblázat szerint legalább 30, illetve legalább 15 pontot
érnek el.
Dolgozatom a magyar filmipari dolgozók leírására törekszik, ám ez nem azt jelenti, hogy
csupán magyar filmekkel foglalkoznék, hiszen a világ számos területéről érkeznek ide stábok
filmforgatásra, akik az esetek túlnyomó többségében valamilyen formában igénybe veszik a
magyar kollégák segítségét, így ezek a filmek is bekerültek az adatbázisomba.

12

A szakirodalmi részben már áttekintettem a legfontosabb hálózatkutatáshoz köthető fogalmakat, mutatókat,
így ebben a részben ezeket már nem tárgyalom.
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A magyar filmes szakmában dolgozóknak tekintem mindazokat, akik a 2004. évi II.
törvény (Mozgóképtörvény) 1. mellékletében megtalálhatók. [hiv_01] Sajnos azonban
elemzésemben nem tudok mindenkit feltüntetni, hiszen az adatbázisom nem tartalmazza
például a statisztákat, pedig nélkülük egy tömegjelenet leforgatása nem megoldható. Ezen
hiányzó emberek dilemmájára adott választ Cattani (Cattani – Ferriani, 2008), hiszen ő csak a
„core crew”-t vizsgálta, míg én egy jóval szélesebb foglalkozáspalettával dolgozom. Az 5.
táblázatban felsorolt foglalkozásokat fogom elemzésem foglalkozáspalettájának tekinteni,
minden egyéb, számomra hozzá nem férhető (azaz az IMDb-n nem elérhető, vagy magyar
vonatkozásban nem releváns) filmszakmai foglalkozástól el kell, hogy tekintsek.
A szakirodalmi részben látható volt, hogy messzire nyúlik vissza a magyar filmipar
története, ezért szakértői megbeszélések nyomán, az aktualitást és relevanciát szem előtt
tartva a csupán 2000 és 2019 közé eső filmalkotásokat tartalmaz az adatbázisom.
Összefoglalva tehát olyan, IMDb-ről származó filmadatokkal dolgozom, melyek
területileg valamilyen módon Magyarországhoz köthetők, és 2000 és 2019 között jelentek
meg.13 Az általam létrehozott adatbázison alapuló hálózatban a csúcsok az emberek lesznek.
Az Angelusz-Tardos (2012) szerzőpáros, valamint Cattani (Cattani – Ferriani, 2008) alapján, két
filmszakmában dolgozó ember között pedig abban és csak abban az esetben van kapcsolat
(él), hogyha volt legalább egy olyan film, amelynek készítésében mindketten részt vettek.

II. Kutatási kérdések
Ahhoz, hogy a filmiparhoz valóban kapcsolódó, aktuális, fontos, és releváns kérdésekre
tudjam keresni a választ, szükségem volt szakértői segítségre, ugyanis én korábban nem
ismertem ennek a világnak a sajátosságait, működési struktúráit. Így kérdéseim
megfogalmazásához – a szakirodalmi tájékozódás mellett – szakértői támogatást Lányi Eszter,
a Nemzeti Filmintézet képzési igazgatójának személyében kaptam. Segítő hozzáállásának
köszönhetően felfedeztem, hogy milyen lehetséges hálózati, kapcsolati viszonyok lehetnek a
filmiparban, mely területek lehetnek a hálózatelemzés szempontjából is érdekesek.
Fontosnak tartom, hogy bár dolgozatomban különböző hálózatelemzési eljárások
alkalmazását szeretném bemutatni a magyar filmekben dolgozó emberek kapcsolatain
keresztül, mégis megvizsgáljak pár olyan kérdést, amelyek nem szorosan kötődnek a
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Részletesebb leírás később, az adatbázis készítéséről szóló részben lesz olvasható.
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hálózatelemzéshez, ám a filmes világhoz igen. Úgy vélem, hogy ezen plusz információk segíteni
fogják a mélyebb és pontosabb megértését azon adataimnak, amiket később kapok. Illetve
ezen kérdések megválaszolásához szintén számos olyan eljárást, módszert kellett használnom,
amelyek beleillenek a szak profiljába (például programozási feladatok).
Így kutatási kérdéseimet végül két nagy csoportra osztottam aszerint, hogy
hálózatkutatási módszerekkel vizsgálandók-e, avagy más módszerek segítségével lehet rájuk
válaszokat keresni. Ezek alapján a kutatási kérdéseim a következők 14:

Nem hálózatkutatási kérdések:
-

Hányan dolgoznak a magyar filmes szakmában?

-

Ugyanaz a személy hány különböző munkakörben szerepelhet, mennyire jellemző a

többféle betöltött szerepkör?
-

Mekkorára tehető a magyar filmszínészek száma? Illetve hány olyan színész van, aki a

színészkedés mellett vállal egyéb, nem-színészi feladatokat is?
-

Egy szakember átlagosan hány filmen dolgozik egy év alatt?

-

Milyen a nemi megoszlás a filmiparban?

-

Évente hány produkció készül?

-

Évente összesen hány pozícióban dolgoztak?

-

Mi jellemző az elkészült alkotások műfajaira? Vannak-e domináns műfajok, és ha igen,

melyek ezek?
-

Mennyire nemzetközi a magyar filmipar? Hány országhoz köthetőek a Magyarországon

készült alkotások?

Hálózatkutatási kérdések:
-

Milyen csoportok szoktak együtt dolgozni? Mi jellemző ezekre a csoportokra?

-

Hogyan alakul a közös munkák száma?

-

Kik a centrális szereplői a magyar filmiparnak?

-

Milyen karakterisztikák mentén csoportosíthatók az egyes szereplők, van-e a betöltött

foglalkozáson kívül egyéb kategorizáló, meghatározó tényező?
14

Kutatási kérdéseim első olvasatra soknak, a dolgozat terjedelmi korlátait átlépő mennyiségűnek tűnhetnek,
ám úgy vélem, hogy a komplex megértéshez szükségesek.
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-

Mi jellemző a forgalmazó irodák szerinti munkákra, meghatározó tényezői a

kapcsolatoknak ezen irodák?
-

Az egyes szereplők kapcsolatai alapján megállapítható valamilyen látens struktúra a

filmipar hálózatában?
-

Vannak különleges pozíciót elfoglaló személyek (brókerek) a hálózatban?
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Eredmények
I. Kvalitatív elemzések: interjúk
Dolgozatom túlnyomó részében kvantitatív módszertanok közül válogatok, azonban
kutatásom sikerességéhez hozzájárultak szakértői interjúk is, melyeknek hála jobban
megértettem a filmipar működését, megláttam, hogy az itteni szakmák között mekkora az
átjárhatóság, egyáltalán hány ilyen szakma van, illetve, hogy pontosan milyen tényezőktől
függ, hogy egy-egy produkcióhoz milyen stáb áll össze. Emellett ezek az interjúk inspirálták
számos kutatási kérdésemet, hiszen olyan ötletek vetődtek fel általuk, amikről előzetes
filmszakmai ismeret hiányában nem is volt tudomásom. Emiatt a következőkben röviden
bemutatom az interjúzás általam használt módszertanát, milyen vázlattal, kérdésekkel
készültem az egyes interjúkra, mik voltak azok a legfontosabb témák, amelyekről mindenképp
szerettem volna megkérdezni az interjúalanyaimat.
A fókuszcsoportos kutatás és a terepmunka mellett az egyik legfontosabb kvalitatív
módszertan az interjú, amely „egyéni életutak, vélemények, tapasztalatok, értelemadások
megismerésére alkalmas eszköz.” (Hajdu, 2018: 1) Több formája van, beszélhetünk strukturált,
félig strukturált és strukturálatlan, narratív interjúról. Az interjúim célját figyelembe véve –
ami az ismeretszerzés és a mélyebb megértés volt – a félig strukturált interjúzási módszert
választottam. Ez abban különbözik a strukturált interjútól – ahol előre meghatározott
kérdésekre kell mintegy kérdőív-szerűen válaszolnia az interjúra felkért személynek – hogy
ebben az esetben is vannak előre meghatározott kérdések, témakörök, amelyeket egy
interjúvázlat segítségével kérdez meg az interjúztató személy, ám az interjúalany sokkal
nagyobb mértékben befolyásolhatja az interjú alakulását. (Hajdu, 2018) Esetemben is, a
beszélgetéseim során meghatározásra került a párbeszéd témája, ám interjúalanyaimnak
jelentős szabadsága volt a témakörön (filmkészítés, filmes szakmákban dolgozók, filmes stáb
stb.) belüli témaváltásra, kiemelhették a szerintük fontosnak, relevánsnak vélt gondolatokat.
Ezen szakmai beszélgetéseknek köszönhetően úgy tapasztaltam, hogy sokkal több
információra lehet szert tenni, mintha csupán előre meghatározott kérdésekre kérnék
válaszokat – és jelen módszer alkalmazásával éppen ez volt a célom.
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Az interjúim során használt interjúvázlat sokat segített abban, hogy az egyes
beszélgetéseimet a megfelelő mederben tartsam, minden fontosnak vélt témakört érintsek,
az előzetes felkészülésem alapján ezeket a főbb pontokat, kérdéseket használtam15:
-

Meséljen kérem arról, hogy Ön hogyan látja, mi kell egy film forgatásához, elsősorban
a humán erőforrások szempontjából?

-

Milyen lépések elengedhetetlenek egy filmalkotás létrejöttéhez?

-

Egy új film forgatása kapcsán Önnek mekkora beleszólási joga van, hogy kikkel dolgozik
együtt? Milyen szempontok alapján választja ki, hogy kik azok, akikkel közös munkát
tervez?

-

Milyen változásokat tapasztalt a filmes szakmákban ahhoz az időhöz képest, amikor
elkezdett ezen a területen dolgozni?

-

Hogy véli, mennyire jellemző ma a magyar filmiparra a fragmentáltság?

-

Ön mit tud az IMDb filmes adatbázis rendeszéről? Mennyire fontos Önnek, hogy ezen
a platformon is jelen legyen?

Ezek mellett számos egyéb, ad hoc jellegű kérdést tettem fel attól függően, hogy hogyan folyt
a beszélgetés, ezek a kérdések inkább csak nekem segítettek abban, hogy rákérdezzek olyan
dolgokra, amelyek az elemzés során fontosak lehetnek.
Számos producerrel, filmes szakemberrel felvettem a kapcsolatot, hogy segítsenek
munkájuk, illetve a filmes világ mélyebb megértésében, viszont csak a következőkben
bemutatott három interjú készült el maradéktalanul. Ezen interjúimnak csupán az
összefoglalóját, fókuszait közlöm, illetve a dolgozatom szempontjából legfontosabb
gondolatokat, azon információkat, melyek segítették munkámat. Ezen interjúk célja ugyanis
az ismereteim bővítése, a filmszakma mélyebb megértése és feltárása volt, nem a mélyebb
elemzés.

I.1. Lányi Eszter
Mint korábban említettem Lányi Eszter – a Nemzeti Filmintézet képzési igazgatója –
volt segítségemre többek között az alapvető információk biztosítása, illetve magának a filmes
világnak az általános megismerése kapcsán. Vele többször is volt lehetőségem mind
személyesen, mind elektronikus levelezés formájában beszélgetni. Ő segített eligazodnom

15

Minden interjú előtt utánanéztem az adott személy szakmai életútjának, és igyekeztem kérdéseimet úgy
alakítani, hogy azok relevánsak legyenek az adott személyre vonatkozóan.
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abban, hogy jelenleg milyen tudással rendelkeznek a magyar filmiparról, milyen adatok állnak
rendelkezésre, illetve, hogy mik lehetnek azok az érdekes területek, kérdések, melyek még
megválaszolásra várnak. Számos kutatási kérdésemet ő inspirálta, hiszen képzési igazgatóként
nagyobb rálátása van arra, hogy mely információk milyen lehetőségeket rejthetnek. Ezek
mellett, ha felmerült bármilyen filmekhez köthető, ámde tisztázásra szoruló kérdés, az ő
segítségének köszönhetően tudtam megnyugtató döntéseket hozni. Támogatásának hála
eredményeimet nemcsak elemzői szemszögből sikerült értelmeznem, hanem a filmipari
vonatkozásban is, rávilágított többek között, hogy egy-egy személy, foglalkozás pozíciója miért
lehet meglepő, avagy várakozásoknak megfelelő eredmény.
Az Eszterrel történő beszélgetéseimből tudtam meg, hogy hazánkban nem domináns,
hogy sok külföldi névvel rendelkező filmes dolgozzon a filmiparban, emellett ő világított rá a
forgalmazók és a gyártók közötti különbségekre is. Az adatbázisom készítésénél ő segített
meghatározni, hogy mely időszakban, mely paraméterekkel tudom a legoptimálisabban
összegyűjteni a filmeket, emellett segítségemre volt azon alkotások kiszűrésénél is, melyek
nem köthetők a filmiparhoz, azaz torzították volna eredményeimet. Tanácsot is adott, hogy
mely filmforgalmazók lehetnek relevánsak a dolgozatom szempontjából, melyekre lehet
érdekes és érdemes blokkmodellezést készíteni.

I.2. Pesti Ákos
Hasonlóan fontos interjúalanyom Pesti Ákos a Nemzeti Filmintézet Filmszakmai
Döntőbizottságának tagja, a Nemzeti Filmintézet gyártási igazgatója volt, akivel 2019.
november 22-én beszélgettem az akkor még Nemzeti Filmalap budapesti székhelyén. 16
Interjúm során törekedtem arra, hogy minél mélyebb betekintést nyerhessek magába
filmgyártásba, olyan informális információkhoz juthassak hozzá, melyeket csupán internetes
böngészésből, szakirodalmak olvasásából nem feltétlenül kaphatnék meg.
Elsőként az IMDb adatokkal kapcsolatos kérdéskörről beszélgettünk, mivel
adatbázisom, melyen a hálózatelemzést végzem, ennek információi alapján készült el. Ákos
világított rá arra az esetleges problémára, hogy nem mindenki lesz várhatóan fent ezen a
honlapon, ám konkrét arányt, hogy feltehetően hány százaléknyi ember, avagy film
hiányozhat, nem tudott sajnos mondani. Kiemelte, hogy az IMDb alapvetően az amerikai
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Illetve az eredményeimre is reflektált, ám csupán csak emailben.
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filmgyártás szerint épül fel, így sokszor nehéz az egyes foglalkozások, elnevezések
összehangolása. Kiemelte, hogy nem jelenthető ki teljes bizonyossággal ezen honlap
megbízhatatlansága, de a megbízhatósága sem, hiszen „régebben kontrollálták az adatok
feltöltését, de ahogy hallom az utóbbi években nem”17. Ezen platform használatát azonban a
nemzetközisége és az egyedülisége indokolja, hiszen más, nemzetközi szintű, hasonló
paraméterekkel rendelkező adatbázis, honlap nem elérhető.
Fontos és hasznos információ volt továbbá tőle az is, hogy ma már nem lehet éles
határt vonni film és televízió között, hiszen egyre több televíziós produkció készül filmes
keretek között, filmes minőségben.
Ezen beszélgetés kapcsán vált világossá számomra az is, hogy ma Magyarországon
rengeteg fiatal produkciós cég van, akikről nagyon keveset lehet tudni, hiszen nincs egy
általános regisztrációs-, központi rendszer, ahol esetleg minősítésekkel feltüntetve
szerepelnének a producerek, produkciós irodák. Tehát a filmszakmában egyre inkább
dolgoznak releváns végzettség és betanulás nélküli emberek, egyre kevésbé definiálható, hogy
ki tekinthető szakmabelinek.
A várható adatokkal kapcsolatban úgy vélte, hogy mind a filmek, mind a filmes
szakmában dolgozók tekintetében növekedés lesz várható, hiszen évről évre nő a stáblétszám.

I.3. Gellai Tamás
Igyekezetem minél több különböző pozícióban lévő emberrel beszélgetni, így volt
szerencsém egy független, kisebb volumenű filmeket készítő rendezővel, producerrel, Gellai
Tamással interjút készíteni.18 Számára nem a producerkedés a mindennapi megélhetés tárgya,
egyfajta „hobbi, szenvedély”, ahogy fogalmazott. Épp ezért tartottam érdekesnek, hogy vajon
milyen meglátásai, elképzelései, tapasztalatai lehetnek a teljes filmiparral kapcsolatban.
Interjúnkkor is éppen egy filmforgatás előkészítésén dolgozott, így friss tapasztalatait is meg
tudta velem osztani: Tamás kiemelte, hogy a támogatások és juttatások megszerzése nagy
kihívást jelentenek, viszont ezek hiányában nagyon nehéz egy filmforgatás megszervezése, a
sikeresség sokszor az interperszonális kapcsolatok erősségén, a barátságon alapul.
Kutatásomra reflektálva elmondta, hogy benyomásai alapján egy eddig még
mélységeiben kevésbé feltárt területtel foglalkozom, kiemelte, hogy valóban nem áll
17

2020. április 21. email-váltás Pesti Ákossal és Lányi Eszterrel.
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Az interjúra 2020. február 13.-án került sor 1132, Budapest, Váci út 26. szám alatt.
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rendelkezésre például egy olyan adatbázis, ahol produkciós irodák között lehetne böngészni.
Megerősítette továbbá azt a feltételezésemet, hogy lesz egy olyan része is az adatbázisomnak,
akik nem kimondottan tartoznak a filmiparhoz, csupán – mint például esetében is –
szívességből segítenek egy-egy film létrejöttében.

II. Adatbázis
Az interjúim bemutatása után a végleges adatbázisom elkészítésének részleteit
taglalom, hiszen Magyarországon nem állt rendelkezésre egy komplett, a teljes magyar
filmipart lefedő regiszter. Elsőként az adatszerzés folyamatát részletezem, ezt követően
részletesen bemutatom, hogy hogyan készült el a három, különböző struktúrájú, elemzésre
kész adatbázisom.

II.1. Web scraping
A web scraping egy, szinte az internet megjelenésével egyidős adatszerzési mód, mely
töretlen népszerűségnek örvend. Lényege, hogy vagy internetes böngészésen, vagy API19-on
keresztül kerül adat legyűjtésre. Ehhez szükséges írni egy olyan kódot, mely meglátogatja a
kívánt weboldalt, megtalálja a szükséges adatot, és a megfelelő formátumban letölti azt. Ez az
elsőre egyszerűnek tűnő néhány lépés azonban széles körű programozói, adatelemzési és
adatbiztonsági ismeretet igényel. Ennek az adatszerzési módnak köszönhetően sokkal több és
rendezettebb struktúrájú adathoz tudunk hozzájutni, mintha csupán csak az interneten
böngésznénk. Web scraping esetében többnyire automatizálni tudjuk az adatletöltést, így egy
folyamatosan frissülő, rendezett struktúrájú adatbázist tudunk építeni, amely emberi
beavatkozás nélkül is naprakész információkkal tud szolgálni. (Braunstein, 2018)
Természtesen, azonban nem érhető el minden adat ezen módszer segítségével, többek
között az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapó adatvédelmi rendelkezések szigorú
szabályai miatt sem.20 Emellett pedig léteznek olyan adatok is, amelyeknek az APIhozzáféréséért fizetni kell, vagy rendelkezni kell a megfelelő hozzáférési jogokkal a
19

API: Application Programming Interface: „Non-technical readers may not understand what an API is. In nontechnical terms it can be understood as a 'contract' that says to software developers that if you send a request
from a 'client' computer (e.g., a phone, tablet, notebook or desktop) to a 'server' (the computer where the
information is stored) in the specified format you will always get a response in a specified format or initiate a
defined action.” (Braunstein, 2018:9) Alkalmazás programozási felület (Application Programming Interface) Az
API egyszerűen úgy is értelmezhető, mint egy szerződés a szoftverfejlesztő és a szerver között, mely szerint adott
fejlesztői kérdésre adott szerveroldali válasz fog érkezni. (Saját fordítás)
20

Például: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete: [hiv_02]
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letöltésükhöz. (Például: Google Maps Platform bizonyos szolgáltatásai [hiv_28], Twitter
prémium API [hiv_45], stb.)
Ha egy weboldal nem rendelkezik API-jal, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem
lehet róla adatot letölteni, csupán arra enged következtetni, hogy várhatóan nem lesz olyan
egyszerű az adatszerzés, mintha egy direkt kapcsolat lenne az oldal és az adatot letölteni
kívánó között. (Braunstein, 2018) (Ryan, 2015)
II.1.1. Web scraping - előzmények
Az adatbázisépítés célja az volt, hogy a magyarországi filmesek hálózatelemzésére
alkalmas legyen. Ahhoz, hogy a lehető legrészletesebb adatbázissal dolgozhassak, egy
nemzetközi platformot, az IMDb-t használtam. Ehhez a honlaphoz köthetően felmerült
bennem a kérdés, hogy a magyar adatok mennyire pontosak, aktuálisak, jól dokumentáltak,
hiszen ez egy nyílt, nem kötelezően vezetendő adatbázis. Interjúim során azonban világossá
vált számomra, hogy ha a teljes lefedettség nem is garantált, a kutatásom egyik célja, a filmipar
hálózati dinamikájának feltérképezése nem került veszélybe, szakértőim sem megerősíteni,
sem pedig megcáfolni nem tudták az IMDb adatok megbízhatóságát, viszont mivel ők is
sokszor ezekből az adatokból dolgoznak, úgy vélem, dolgozatom forrásaként is releváns ez a
honlap.
Adatgyűjtésem

során

az

elérhető

legtágabb

tartományban

kerestem

a

Magyarországhoz köthető filmalkotásokat azzal a céllal, hogy a lehető legszélesebb körben
tudjam reprezentálni a filmes szakembereket. Ám interjúim és korábbi szakirodalmi
olvasmányaim alapján is tudtam, hogy a teljes populáció leírására nincs lehetőségem. Ezért
adatbázisom csupán egy mintaként értelmezhető a teljes populációhoz viszonyítva, amelyben
a már említett okok miatt (például az IMDb honlapon feltüntetett foglalkozások skálája) nem
minden filmes szakember fog szerepelni. Sajnos nem kaptam egyértelmű szakértői választ arra
vonatkozóan, hogy mekkora lehet azon filmek száma, amelyek nincsenek regisztrálva az IMDbn, vagy mitől függhet az, hogy mely filmek vannak jegyezve itt, és melyek nem, szakértőim azt
feltételezik, hogy a kisebb, vélhetően önszerveződő módon készült filmek hiányozhatnak, ám
úgy vélik, hogy ezen kimaradt filmek száma alacsony.
A legtöbb film esetében a már említett „core crew”, illetve az Above the Line
kategóriák foglalkozásainak feltüntetése megtörtént. Emellett a Below the Line kategóriában
is megfelelő mennyiségű foglalkozás és szakember található, bízom benne, hogy hiányuk a
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legtöbb esetben tényleges hiány, és nem a filmes adatlap pontatlan kitöltését eredményező
hiány. Viszont ezt a bizonytalanságot sajnos nem tudom számosítani, pontosan meghatározni,
így csak annyi feltételezhető, hogy a „vonal alatti” alpopulációra a minta torzabb képet fog
mutatni. Forgalmazók szempontjából is vizsgálom az adatbázisom, a későbbiekben két
forgalmazó irodát elemzek részletesebben, a rájuk vonatkozó eredmények általánosíthatók
lesznek, ám – mint majd látható lesz – a forgalmazókról szóló adataim jelentős adattisztítást
igényelnek. Végül nemek szerint is elemzem az eredményeket, ezért itt jegyezném meg, hogy
a nemek különböző csoportokon belüli eloszlása a nemzetközi mintázatokhoz igazodik,
másrészt az egyes személyek nemi besorolását névkategorizáló algoritmusokkal igyekeztem
támogatni.21
Felmerült bennem továbbá a kérdés, hogy pontosan mely területek tartoznak a film,
és melyek a televíziós műsorkészítés kategóriáiba. Szakértői interjúm során erre a kérdésre
sajnos nem kaptam egyértelmű választ, hiszen az idő előrehaladtával egyre jobban mosódik
össze a két terület, számos televíziós produkció készül filmes keretek között. Ezen információk
birtokában végül úgy döntöttem, hogy eredendően minden, az IMDb honlapon fellelhető,
magyar kötődéssel rendelkező alkotást hozzáadok az adatbázisomhoz, és egyes kategóriák,
konkrét alkotások kizárását csak szakértői egyeztetés után teszem meg.
Így tehát minden, az IMDb adatokkal kapcsolatban felmerülő kérdés, bizonytalanság
tisztázódott, elkezdhettem a web scraping-et.
II.1.2. Web scraping - beállítások
Mivel az általam használt internetes adatbázisban rengeteg historikus adat is van, ezért
a Nemzeti Filmintézet szakértőivel közösen úgy döntöttünk, hogy csupán az ezredforduló
utáni adatokat vizsgáljuk (2000 és 2019 között), más megkötést (például műfaj, filmkategória,
nyelv) nem tettünk.22 Mivel a magyarországi filmesek feltérképezése volt a cél, bármilyen
nemzetiségű, ám Magyarországon forgatott filmek leszűréséről döntöttünk, hiszen az itt
forgatott filmekben szakértőim szerint jelentős számban dolgoznak magyar szakmabeliek. Az
IMDb-n két lehetséges módon lehet az országokra vonatkozó adatokat szűrni: „Countries”: Itt
egy országokból álló listából lehetett kiválasztani Magyarországot, illetve „Filming Locations”,

21

Ezekről részletesebben a fejezet későbbi pontján írok.

22

A pornográf tartalmak megjelenítése ki van zárva a keresések esetében, ennek engedélyezésére külön van
lehetőség, amit a már említett okok miatt nem tettünk meg.
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ahol a „Hungary” nevet gépeltem be. Ezeket külön-külön állítottam be, mint keresési feltétel,
hiszen előfordulhatott olyan, hogy egy film esetében például a „Country” kategória nincs
megadva, csupán a „Filming Locations” (illetve fordítva). Így tehát ez a két keresési feltétel
(időszak és helyszín) volt az, amikkel végül elkezdtem az adatok legyűjtését 2019.
novemberében.23
Az adatok leszedéséhez a Python programnyelvet választottam, mivel ehhez a
programnyelvhez tartozik egy jól dokumentált, az IMDb-ről történő adatleszedéshez alkalmas
package, az IMDbPy.24
Ahhoz, hogy részletes képet tudjak adni a magyar filmiparról, többféle adatra volt
szükségem, melyek két csoportba oszthatók:
Elsőként szükségem volt a filmek leíró adatira, hiszen ezekhez is kötődnek kutatási
kérdéseim, illetve a pontos azonosítást is elősegítik. Ezen adatokat a Táblázatjegyzék 3.
táblázata tartalmazza.
Ezután, mivel a dolgozatom fő fókuszában a filmszakmában dolgozók állnak,
szükségem volt minden olyan foglalkozás-kategóriára, amely megtalálható – és magyar
vonatkozásban releváns – az IMDb-n. A kategóriáim az 5. táblázatban találhatók a
Táblázatjegyzékben. Az adatok leszedésekor listákba rendezéssel biztosítottam, hogy minden
film minden kategóriája együtt maradjon, azaz egy-egy lista azonos pozícióján ugyanazon film
adatai szerepelnek.
II.1.3. Web scraping – felmerülő problémák és megoldásuk
A kétféle ország-szűrés miatt előfordult, hogy egy-egy film mindkét keresési feltételnél
megjelent, hiszen esetében ki volt töltve mind a „Filming locations”, mind a „Countries” mező.
Ezt a problémát a filmek ID-ja alapján történő azonosítással küszöböltem ki és töröltem a
duplumokat, így végül 7077 darab mű került a végleges adatleszedési listámra.
Az első attribútumok leszedésének futtatásakor szembesültem azzal a ténnyel, hogy
egy film adatainak lekérése körülbelül 1,5 másodpercet vett igénybe, egy kategóriára
vonatkozó adat körülbelül három óra alatt töltődött le. Tehát a teljes folyamat nagyjából 84
óra alatt, azaz megközelítőleg három és fél nap alatt ment volna végbe, viszont a valóságban
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A dolgozatom további részében többször úgy fogok adataimra hivatkozni, hogy 2000-2019 közötti filmekre
vonatkoznak, de fontos látni, hogy ezek az adatok tehát csupán 2019 novemberéig állnak rendelkezésre.
24

Dokumentáció: [hiv_31]
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ez sokkal több időt vett igénybe, hiszen már csupán technikai okok miatt is szükséges volt a
számítógép „pihentetésére”. Ezen a technikai sajátosságon sajnos nem tudtam változtatni, így
magának az előkészítésnek ez a fázisa eléggé időigényes folyamat volt.
Mindegyik kategória adatainak leszedésekor beállítottam egy olyan paramétert, amely
mutatta, hogy éppen hányadik filmnél tart az adatleszedési folyamatom. A praktikussági ok
mellett erre azért is volt szükség, mert ennek segítségével tudtam követni, ha egy-egy filmnél
valamilyen probléma adódott. (Például előfordult, hogy az internetkapcsolat szakadozása
miatt pár rekord nem tudott letöltődni, így ezeket utólag, a film ID-ja alapján pótoltam, így
elkerülve az esetleges technikai okokból felmerülő adatvesztést.)
Miután letöltődött minden, számomra szükséges adat nested-list formátumban, egy
közös dataframe-ben mentettem el és exportáltam őket xlsx formátumba a gyorsabb
áttekinthetőség és adattisztítás miatt.

II.2. Adattisztítás
Mint említettem tehát, összesen 7077 darab alkotás került az adatbázisomba, amiket
több szinten is tisztítanom, szelektálnom kellett.
II.2.1. Filmszelekció
Az adatokat látva egyeztettem a Nemzeti Filmintézet szakembereivel, hogy kerültek-e
esetleg az adatbázisomba olyan alkotások, melyek nem a filmiparhoz köthetők, amik
benntartása adattorzulást eredményezne. Ennek eredményeként 2496 darab televíziós
alkotást zártam ki, ezek túlnyomó többsége különböző sorozatok egy-egy epizódjai voltak
(például: Barátok közt, Konyhafőnök). Így tehát végül összesen 4581 különböző alkotásra
vonatkozó adatot fogok a továbbiakban bemutatni.
II.2.2. Első, kiindulási adatbázis (Filmek alapján rendezett)
A legyűjtés utáni nyers adataim – köszönhetően az adatleszedésre használt packagenek – strukturáltan, számos elválasztó karakterrel tárolódtak 25, amelyekre nekem nem volt
szükségem, így ezeket számomra megfelelő formátumra kellett hoznom, hiszen ez a tisztított
adatbázis az alapja a további munkámnak, illetve az így kapott „tiszta” struktúra alkotja a
dolgozatom deskriptív adatainak az alapját, melyet a későbbiekben fogok részletesen
bemutatni.
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Például: <Person id:0119725[http] name:_István Bujtor_>
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Mint már említettem, a dolgozatom a magyar filmiparra koncentrál, amire az elmúlt
években viszont egyre inkább jellemző volt a külföldi cégekkel való kooperáció, számos híres
és kevésbé híres filmnek adott otthont Magyarország. Ennek a nemzetközi irányba nyitó
tendenciának egyik következménye, hogy adatbázisomban rendkívül nagy mértékben voltak
jelen nem magyar nevű filmes dolgozók. (Az ehhez köthető, külföldi névvel rendelkező, ám
magyar filmes szakemberek problémáját a következő alfejezetben részletesebben mutatom
be.) A jelentős számuk miatt, illetve a vizsgált populációm definíciója miatt is, őket tehát ki
kellett szűrnöm az adatbázisomból.
II.2.2.A. Nemzetiség szelekció
Az adatok magyarokra való szűkítése során számos kihívással, megoldandó
problémával találtam magam szemben. Mivel egy sok ember által szerkesztett honlap
adataival dolgozom, ezért sajnos az adatok tisztasága, a következetesség nem volt
garantálható.
Összesen 73 743 különböző ember nevét tartalmazó listáról próbáltam kiszűrni, hogy
ki lehet magyar nemzetiségű. Sajnos azonban csak az utónevekre nem hagyatkozhattam több
szempont miatt sem:
-

Nemzetközi keresztnevek problémája: Számos olyan magyar név van, melynek
külföldi megfeleltetése ugyanaz (például: Emma).

-

Ékezetek hiánya, nem megfelelő karakterkódolás: Észrevettem, hogy a magyar
nevek regisztrálása nem következetes, sajnos előfordulnak rossz karakterű,
ékezetes és ékezetnélküli változatok is, utóbbiak pedig így akár nemzetközi nevek
is lehetnek (például: Dániel – Daniel, Gergõ)

-

Becenevek/művésznevek használata: Olyanra is volt példa, hogy egy-egy ember –
feltételezhetően – nem az anyakönyvezett nevével került beregisztrálásra, hanem
egy becenévvel/művésznévvel, melyet a Magyar Tudományos Akadémia
utónévjegyzéke nem jegyez. [hiv_36] (például: Pamkutya Pista, Gangsta Zolee)

-

Együttesek, formációk: A színészeknél fordult elő túlnyomórészt, hogy sokan
együttesként lettek feltüntetve, melyet szintén nem lehet programozási szinten
kezelni. (például: Irigy Hónaljmirigy)

-

Férjezett nevek: Hölgyeknél fordult elő, hogy a férjük által felvett névvel
szerepeltek, ami szintén megnehezítette a kategorizálást. (például: Gonda Jenone)
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-

Teljesen nemzetközi nevek: Volt pár olyan személy is az adatbázisban, akiknek sem
vezeték-, sem keresztnevéről nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy magyar,
avagy külföldi (például: Schwartz Daniel, Emma Mikes)

-

Magyarok, akik nem a magyar filmiparban dolgoznak: Előfordulhat, hogy
adatbázisomba bekerültek olyan személyek, akik ugyan magyar névvel
rendelkeznek, ám mégsem itthon dolgoznak a filmszakmában. Sajnos esetüket
nem tudom kiszűrni, de szakértői interjúim alapján úgy vélem, hogy ezen emberek
száma eléggé alacsony lehet, így jelentősen ez sem befolyásolja a hálózati
eredményeim értelmezését.

-

Nemzetközi névvel élő magyarok: Felmerült az a probléma is, hogy van pár magyar
filmipari szakember, aki ugyan magyar, neve mégsem szerepel például az
utónévlistákban. (például: Tvrtko Vujity) Ezt a problémát úgy kezeltem, hogy abban
az esetben, ha teljes bizonyossággal tudtam, hogy az adott személy magyar, akkor
bent hagytam az adatbázisban, míg ellenkező esetben kizárásra került az adott
személy. Ennek a problémának a feloldását is az alacsony gyakoriságban látom,
illetve szakértőim is megerősítették ezt a feltételezést, hogy nagy valószínűséggel
elhanyagolható számban tartalmazott ilyen embereket az adatbázisom.

Ezen problémák feloldására több névkategorizáló algoritmust is kipróbáltam, főleg
keresztneveket és a leggyakoribb magyar utóneveket tartalmazó listák alapján próbáltam
mindenkihez hozzárendelni azt, hogy feltehetően magyar névvel rendelkezik-e, vagy sem, ám
a fent említett problémák miatt egyiknek sem volt jó a predikciós eredménye a nevek
következetlen vezetése, nem kellő tisztasága miatt, így ezeket a megoldásokat csupán
tájékoztató módon vettem figyelembe.26 Végül manuálisan néztem végig az összes nevet, és
ahol egyértelmű volt, ott besoroltam az adott embert, hogy magyar-e vagy sem, így elkerülve
az adatvesztést. Azon emberek esetében, akiket a fent említett problémák miatt nem tudtam
rögtön kategorizálni, úgy jártam el, hogy megnéztem, a filmes adatlapját az ID-ja alapján, hogy
milyen produkciókban dolgozott, és amennyiben ez megnyugtatóan bizonyította az országot,
ahol többségében dolgozik, úgy besoroltam, amennyiben ez sem vezetett eredményre, úgy az

26

Felmerült a lehetőség, hogy egy komplexebb, szöveganalitikai feladatként kezeljem ezt a problémát, ám mivel
a dolgozatom hálózatkutatási fókuszú, úgy véltem, hogy ez az irány – összetettsége miatt – jelentősen
elbillentené a dolgozatom tárgyát, így nem alkalmaztam mélyebb megoldásokat.
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adattisztaság szempontját előtérbe helyezve inkább külföldinek tekintettem őket. Szerencsére
nagyon kevés ilyen esettel találkoztam, többségük csupán egy-egy filmben működött közre,
így az őket övező bizonytalanság nem okoz gondot. Másik probléma lehet még az utolsó
pontban említett külföldi névvel rendelkező magyarok esete. Sajnos őket csak abban az
esetben tudtam tehát azonosítani, ha olyan személyekről volt szó, akikről biztosan tudom,
hogy részei a magyar filmiparnak.
Összességében tehát sikerült nagy pontossággal besorolnom mindenkit aszerint, hogy
feltételezhetően magyar-e vagy sem, így le tudtam szűkíteni az adataimat rájuk, összesen
27 510 magyar névvel élő ember maradt végül az elemzésemben.
II.2.2.B. A nem meghatározása
Sajnos az IMDb-n csupán a filmekben szereplő emberek nevei publikusak, egyéb
demográfiai adat (például születési idő) csupán nagyon kevés esetben áll rendelkezésünkre,
pedig ezek egy-egy elemzésben fontosak, hasznosak lehettek volna. Ezért az egyetlen, csupán
névből is megállapítható demográfiai attribútumot, a nemet próbáltam meghatározni a
Magyar Tudományos Akadémia utónévlistája segítségével. [hiv_36] Itt egyszerűbbnek és
hatékonyabbnak tartottam a Microsoft Excel függvényeit segítségül hívni, az FKERES beépített
funkció segítségével gyorsan és nagy pontossággal azonosítottam be a férfiakat és a nőket.
Természetesen – mint azt már korábban említettem – előfordultak kirívó esetek, ebben az
esetben is manuálisan átnéztem, javítottam a teljes besorolást, így biztosítva, hogy mindenki
a saját nemének megfelelő kategóriát kapja. Említettem, hogy voltak együttesek, formációk
is, mivel számuk az adatbázisban rendkívül alacsony (kevesebb, mint tíz), ezért úgy döntöttem,
hogy a tagok többségének nemét kapják.

Ezen adattisztítás után megkaptam tehát az első olyan adatbázisomat, melyben egy
sorban egy film szerepel az összes leíró adatával, illetve a benne dolgozó magyar emberek
listájával (oszlopokként szerepeltetve az egyes munkaköröket, egy oszlop cellájában pedig
annyi névvel tehát, ahányan az adott film adott foglalkozási kategóriájában dolgoztak).
II.2.3. Második adatbázis – Emberek
A filmeket leíró adatok mellett létrehoztam egy ember-szintű adatbázist is, melyben
egy emberhez hozzárendeltem a filmeket és azok leíró adatait, amelyekben közreműködött
(FilmID, cím, megjelenés éve, műfaj, kategória), illetve a foglalkozását az egyes filmekben.
Ennek az adatstruktúrának az elkészítése több lépést vett igénybe:
40

Első lépésben foglalkozási kategóriánkként létrehoztam egy-egy táblázatot az előző
pontban ismertetett, tisztított adatbázisomból, melyben a filmadatok, illetve mindig csupán
egy foglalkozási kategória szerepelt. Ekkor tehát egy filmhez tartozó foglalkozásnál több
ember is szerepelhetett, így ezt az oszlopot felosztottam úgy, hogy egy oszlopban csupán egy
ember szerepeljen, majd ezt követően a Microsoft Power Query Editor segítségével
unpivotáltam

az

embereket

tartalmazó

oszlopokat.

Az

unpivotálás

egy

olyan

adattranszformációs eljárás, mely során az oszlopokból sorokat képzünk egyfajta tulajdonságérték párokat képezve. [hiv_38] Így végül egy olyan adatstruktúrát kaptam, ahol egy film annyi
sorban szerepelt, ahány ember dolgozott az adott filmben az adott foglalkozási kategóriában.
Ezekből a foglalkozások szerinti részadatbázisokból is kiszűrtem a külföldi neveket, hiszen
ebben az adatbázisban is csak a magyar filmesekre van szükségem. (Minden névhez tartozik
egy egyedi ID, így az előző pontban létrehozott besorolás könnyen átültethető volt erre az
adatstruktúrára is.)
Ezzel az adattranszformációval tehát sikerült elérnem, hogy megfordítsam az
adataimat, a filmek helyett az emberek alkossák a soronkénti adatokat. Viszont így egy ember
többször is szerepelhet egy sorban, pontosan annyiszor, ahányszor bármilyen filmben,
bármilyen foglalkozási kategóriában megjelent az adatbázisban. (Például, ha egy ember három
filmben dolgozott rendezőként, kettőben pedig íróként, akkor a rendezőkre vonatkozó
részadatbázisban háromszor, az írók adatbázisában pedig kétszer szerepelt.) Számomra
viszont egy olyan struktúra kellett, amelyben egy ember csak egyszer szerepel úgy, hogy
minden előforduló adat megmarad. Ezt a problémát a Visual Basic Applications (VBA)
segítségével oldottam meg, melyben egy makrót használtam a probléma megoldására. A kód
segítségével a duplikáltan előforduló ID-k adatai az általam meghatározott elválasztó karakter
mentén egy cellába kerültek, az ID-k pedig így duplikátumok nélkül, növekvő sorrendbe
állítódtak. Ezt a makrót tehát lefuttattam minden foglalkozás részadatbázisára, majd az így
kapott hasonló struktúrájú táblákat egyesítettem, hiszen ezeket a lépéseket meg kell ismételni
a foglalkozási kategóriáktól függetlenül is, mivel előfordulhat, hogy egy-egy ember nem
csupán egy foglalkozásban van jelen. Így végül megkaptam a végleges, minden magyar filmes
szakember IMDb-n szereplő pozícióját tartalmazó adatbázist.
Többek között ez az adatbázis azért fontos számomra, mert így detektálható, hogy
mennyire jellemző a filmes szakmában a foglalkozások zártsága, avagy mennyire mozognak az
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egyes szereplők több pozícióban, illetve ezen adatstruktúra segít megválaszolni a legtöbb,
nem hálózatkutatási kérdésemet.
A másik szempont, amiért kiemelkedő jelentőséggel bír ez az adatbázis, az nem más,
mint, hogy ebből képeztem azt a csúcs-tulajdonságlistát, melyet a hálózatomhoz kapcsolva
lehetőség nyílt a teljes hálózatomnak a részleteiben történő elemzésére (így tudtam például a
foglalkozások szerinti algráfokat, avagy a nemek szerinti bontást is megtenni).
Abban az esetben, ha egy személy több foglalkozási kategóriában is jelen volt, akkor
megvizsgáltam, hogy melyik kategória van túlsúlyban, és azt a foglalkozást rendeltem hozzá,
amelyikben többet tevékenykedett. Abban az esetben pedig, ha megegyező számú ilyen
kategória volt, akkor a film megjelenésének éve közül a későbbit tekintettem relevánsnak. (Ám
ilyen esetek elenyésző mértékben voltak jelen az adatbázisomban.)
II.2.4. Harmadik adatbázis – kapcsolatok
Dolgozatom fő fókuszában a filmipar kapcsolathálózata szerepel, ahol a kapcsolatot a
közös munka jelenti egy filmre vonatkoztatva. Szükségem volt tehát egy olyan
adatstruktúrára, ahol soronként jelölöm, hogy két ember hányszor (hány filmben) dolgozott
együtt, hiszen ez a szám lesz az éleim súlya. A hálózat egy nem irányított gráf lesz, hiszen az
együtt dolgozás automatikusan reciprok kapcsolatot jelent.
Ebben az esetben is az eredeti, tisztított adatbázisomhoz nyúltam vissza. Minden
filmnek létrehoztam egy listát, ahol a betöltött munkakörtől függetlenül szerepeltek egymást
követően az emberek. Itt már különböző regular expression-ök27 segítségével eltávolítottam
a neveket, csupán a nevek azonosítóját (ID) hagytam meg, mivel a kódom futási idejét nagyban
befolyásolta, hogy milyen hosszú karakterláncokkal dolgoztam. Létrehoztam egy listát,
amiben az összes külföldi filmes ID-ja szerepel, ugyanis ezt a listát kivontam a filmek listáiból,
így garantálva azt, hogy mint a korábbi lépéseknél, itt is csak a magyar filmiparban dolgozókkal
foglalkozzam. Sajnos túl nagy volt az adatbázis ahhoz, hogy egy futtatás segítségével, egyben
tudjam ezeket a kapcsolatokat megszámoltatni, ezért több részre kellett osztanom az
adatbázist, és egyszerre körülbelül 300 filmen sikerült futtatnom a kapcsolatok számát
meghatározó kódrészletet, ami szintén egy időigényes folyamat volt. Ez, illetve a kódom
tulajdonsága azt eredményezte, hogy egy-egy kapcsolatpár többször is előfordulhat, ami
27

A regular expression-ök olyan speciális karakterláncok, melyek segítségével mintázatokat kereshetünk
különböző szövegekben. Esetemben például: name:.*?” segítségével távolítottam el minden karaktert, ami a
name: és egy idézőjel (”) között volt. [hiv_41]
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azonban nem gond, hiszen azok az eszközök, amikkel az elemzéseket végzem, képesek ezeket
a duplikátumokat detektálni, az élsúlyokat összeadni. Illetve ezzel a kóddal tehát minden
kapcsolatom kétszer szerepel, azt nem tudtam figyelembe venni, hogy ha már egyszer rögzítve
vagy egy kapcsolat, akkor a másik oldalról az már ne történjen meg. (Azaz például, ha „A”
személy dolgozott „B”-vel, akkor a kapcsolat kétféleképp fog megjelenni: A – B, illetve B – A)
Ezt a problémát viszont az adatok beolvasásánál és a súlyok kezelésénél könnyen kezelni
tudtam a duplikátumok törlésével, hiszen minden pontosan kétszereseként került rögzítésre.
Ezzel az eljárással tehát egy nested listet kaptam, melynek allistái tartalmazták a
kooperációkat. Vegyük például A személyt, aki kétszer dolgozott B személlyel, és egyszer C
személlyel:
Nested_list = [ [„A”, {„B”: 2, „C”: 1} ], ….]
Ez a struktúra pedig nagyon hasonlít ahhoz, amilyen struktúrában az első, filmek
szerinti adataim voltak, így ebben az esetben is tudtam az unpivotálást használni, hogy egy
olyan adatstruktúrát kapjak, ami egy három oszlopból álló lista, melyben egymás mellett
szerepelnek az együtt dolgozók, majd harmadik értékként pedig az együtt dolgozás
gyakorisága. Így tehát elkészült az az adatszett is, ami már hálózati adatokat tartalmaz, mivel
a fenti módszer gyakorlatilag egy „él listát” (edge list) hoz létre.
Ennek kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy lehet-e olyan szakember az adatbázisban,
aki senkivel sem áll kapcsolatban, izolált. Összesen három olyan alkotás volt az
adatbázisomban, melyben a külföldi munkavállalók kizárása miatt csupán egyetlen magyar
maradt, ám ők is rendelkeztek kapcsolatokkal más filmekből származóan.

II.3. Adatbázis – összefoglalás
Ezekkel a főbb lépésekkel tehát elkészültek azok az adatstruktúrák, melyekből a
dolgozatom második felében dolgozni fogok. Egy-egy feladat, adatmanipuláció során
igyekeztem a legoptimálisabb megoldást kiválasztani, olyanokat, amelyek több platformon is
biztosítják az elemezhetőséget, hiszen az adatbázis méretéből adódóan is szükséges volt
mindegyik feladathoz megtalálni azt az eszközt, amivel a legkevesebb futási idővel a legjobb
eredmény érhető el.
A kiindulási, alap adatbázisomban tehát összesen 4581 rekord szerepel, hiszen ennyi
filmből készítem az elemzést. Másodikban már 27 510 sor található, hiszen ennyi különböző
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magyar található az adatbázisomban. A harmadik, kapcsolatokat rögzítő adatbázis a
duplikátumok törlése után pedig 2 758 233 darab sort tartalmaz.
Így tehát, hogy bemutattam a dolgozatomban használt adatok keletkezésének módját,
áttérek ezen adatok értelmezésére/elemzésére. Az elemzési rész első felében az interjúim
bemutatása után az adatbázist leíró deskriptív adatokkal fogok foglalkozni, megválaszolom
azon kutatási kérdéseimet, amelyek ezen leíró statisztikai módszereket igénylik, majd ezután
következnek az elemzések, amelyek a hálózati jellemzők feltárására irányulnak.

III. Kvantitatív elemzések
III.1. Leíró adatok
III.1.1. Hányan dolgoznak a magyar filmiparban?
Egyik kutatási kérdésem az alcímben említett kérdés. Adatbázisom elkészítésénél már
jeleztem, hogy ez az elsőre egyszerűnek tűnő ötlet mennyi csapdát és bizonytalanságot rejt
magában. Az ott említettek mellett fontos még kiemelnem, hogy bár a nevek többsége
könnyen beazonosítható volt mind származás (magyar – nem magyar név), mind nem
szempontjából, arra semmilyen adat sem áll rendelkezésemre, hogy ezek az emberek
mennyire szerves részei a magyar filméletnek. Előfordulhat ugyanis, hogy az adatbázisban lévő
személyek egy része teljesen más szakmát űz, csupán egy-egy munkára kapott felkérést.
Mindezen információk mellett így az eredeti kutatási kérdést teljes bizonyossággal nem tudom
megválaszolni, csupán egy módosított változatát, mely szerint 2000 és 2019 között összesen
27 510 magyar nevű személy dolgozott magyar vagy Magyarországon forgatott filmekben.
III.1.2. Nemi megoszlás
A magyar filmekben dolgozók nemi arányánál is fontos megjegyeznem a korábban már
említett csoportosulások/zenekarok jelenlétét, viszont alacsony számuk miatt nem torzítanak
a mintámon. A nemi megoszlást tekintve a nemzetközi helyzetet figyelembe véve nem
meglepő eredmény jött ki, ugyanis 2017-2018-ban a száz legnagyobb bevételű hollywoodi film
esetében csupán 33 százalék női résztvevő volt jegyezve az úgynevezett „onscreen”
kategóriában, míg a már említett „core crew” munkákban csupán 16 százaléknyi nő volt jelen.
[hiv_46] A magyar eredmények hasonló tendenciát mutatnak tehát, ugyanis, a filmipar
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túlnyomó többségét, 65 százalékát (17987 fő) férfiak teszik ki, a nők aránya így tehát csupán
35 százalék (9523 fő). (Lásd: 1. Ábra)
III.1.3. Megjelenés éve
Mint az ábrajegyzék 2. ábráján is látható, a filmek száma az évek előrehaladtával
növekvő tendenciát mutat, jelentősebb visszaesés a 2019-es évben tapasztalható. Ennek oka
lehet, hogy az adatleszedésem pillanatában még nem került feltöltésre minden, abban az
évben készült film, továbbá, hogy az adatgyűjtésem 2019. novemberében ért véget. Emiatt az
átlag és szórásszámításból a 2019-es évet kizártam, hogy ezen mutatók ne torzított eredményt
közöljenek. Egy évben átlagosan 228,37 darab film készült, az adataim szórása 69,50. Ezzel
tehát választ kaptam egyik kutatási kérdésemre, mely arra volt kíváncsi, hogy hogyan alakul
az évenkénti megoszlása a kiadott filmek számának.
III.1.4. Filmkategóriák, műfajok
Összesen hét kategóriából származnak a filmjeim (illetve volt 19 alkotás a 4581-ből,
melyek esetében nem volt feltüntetve, vagy nem volt meghatározható egyértelműen, hogy
melyik kategóriába sorolódik). A hét kategória a következő: mozifilm, epizód, TV mozi, videó
mozi, televíziós mini-sorozat, videó, TV-s rövidfilm.28;29 Túlnyomó többségük, 71 százalékuk a
mozifilm kategóriába esik, a többi kategória közel azonos arányban képviseli magát. Az adatok
ismerete előtt is várható volt ez az eredmény, hiszen a magyar filmipar elsődleges termékei
állnak a dolgozatom fókuszában (és nem a televíziós alkotások). (Lásd: 3. Ábra)
A filmműfajokat tekintve fontos megemlíteni, hogy egy film több műfaji kategóriába is
eshetett, illetve itt is előfordulhatott olyan, hogy egy-egy film nem került besorolásra egyetlen
műfajba sem. (A műfajok esetében 82 ilyen alkotás volt szintén 4581-ből, ami körülbelül két
százalékos hiányt jelent.) Hogy pontosan milyen műfajok vannak jelen az adatbázisomban, azt
a 6. Táblázat tartalmazza.

A legnagyobb arányban a rövidfilmek vannak, majd ezt követi a

dráma, majd a dokumentumfilm kategóriák. A legkevesebb filmalkotás a Game-Show, western
és a talk-show kategóriákban készültek. Egy filmalkotás átlagosan 1,89 műfaji besorolással
rendelkezik. (Lásd: 4. Ábra)

28

Hogy melyik kategória pontosan mit takar, az IMDb Help Center-e tartalmazza: [hiv_30]

29

Felmerülhet a kérdés, hogy miért szerepelnek televíziós kategóriák a végső adatbázisban, hiszen korábban
említettem, hogy ezek kizárásra kerültek. Ennek oka, hogy a bentmaradt alkotások olyan stábokat vettek igénybe,
melyek egyértelműen a filmiparhoz köthetők, így helyük van az adatbázisban.
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III.1.5. Forgatási helyszínek
A filmalkotásokat, melyekkel foglalkozom, összesen 118 különböző országban
forgatták, Magyarország után a legtöbb film – talán nem annyira meglepő módon– az Egyesült
Államokban készült. Európát tekintve a legtöbb film Angliában és Németországban készült,
illetve van 27 olyan ország is szerte a világban, ahol csupán egy filmalkotás került leforgatásra.
Ezek tehát olyan filmek, amelyek besorolása az IMDb-n legalább részben az volt, hogy
„magyar”. Természetesen, itt is fontos hangsúlyozni, hogy egy film számos országban
foroghatott, nem feltétlenül csak egyben. Úgy vélem, hogy ez a 118 ország magas aránynak
tekinthető, hiszen ma jelenleg a világon összesen 195 ország található [hiv_40], tehát a Föld
országainak 61 százalékához köthető az elmúlt húsz évet tekintve valamilyen magyar
vonatkozású film. (Lásd: 5. és 6. Ábra)
III.1.6. Különböző betöltött szerepkörök
Érdekes kérdés lehet, hogy a filmiparra mennyire jellemző a több szerepkör betöltése,
mennyire tipikus, hogy valaki több munkakörben is aktívan kipróbálja magát. Kisebb filmek
esetében ugyanis – mint beszélgetéseim során megtudtam – még akár egy filmen belül is
jellemző lehet a több betöltött pozíció.
Eredményeim azt mutatják, hogy az élet más foglalkozási területeihez hasonlóan, itt is
inkább az az elmondható, hogy az adatbázisomban szereplők túlnyomó többségének (85
százalék) egy szakmája van. (Átlagosan 1,28 különböző pozícióval rendelkezik egy ember, ezen
adatok szórása 0,83.) 10 ember azonban eléggé sokoldalúnak tekinthető, hiszen 10, vagy annál
több szerepkörben mozogtak az elmúlt 20 évben.(Lásd: 7. Ábra) Azt, hogy pontosan kik ezek,
a 14. Táblázat tartalmazza.
III.1.7. Színészek, szereplők
Egy átlagos mozifilmet néző személy általában csupán a színészekkel, szereplőkkel
találkozik, hiszen általuk kerül bemutatásra mindaz, amin egy kisebb-nagyobb filmes csapat
hosszú hónapokon, éveken keresztül dolgozik. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy jobban
megvizsgáljam ezt a foglalkozási kategóriát, illetve egyik kutatási kérdésem is hozzájuk
köthető.
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Adatbázisomban összesen 15 050 olyan személy van, aki vállalt szereplői szerepet 2000
és 2019 között.30 Sajnos adataim nem tükrözik teljes mértékben azt, hogy ezen szereplők
között hány színész van, ugyanis, bár létezik „Actor” és „Actress” kategória az IMDb-n, ezek
jegyzése nem volt következetes, a legtöbbször a „Cast” kategória volt pontosan vezetve. 31 (A
különbség a színész és a szereplő között abban rejlik, hogy a színész tanulta mesterségét, míg
a szereplőről ez nem minden esetben mondható el.) Ezért ezen kutatási kérdésemre is csupán
módosítva tudok reflektálni, a színészek helyett a szereplőkről tudok csak következtetéseket
levonni.
Esetükben ugyanaz a tendencia látható, mint a többi kategóriában, a legtöbbjük
maradt a szereplői pozícióban (89 százalék). Az adataim főbb leíró statisztikái is megegyeznek,
az átlag 0,24 (0 az érték, ha valakinek nincsen más szakmája a színészkedésen kívül), a szórás
pedig 0,84, tehát látható, hogy munkavállalási sokszínűség tekintetében nincs különbség a
teljes minta és a szereplők alcsoportja között. (Ami magas részarányuknak is köszönhető.) A
legtöbb munkát, a szereplésen kívül tizenegyet, két ember vállalt. (Lásd: 8. Ábra és 14.
Táblázat) Ezen, elsőre olvasatra talán magasnak tűnő számra reflektált Pesti Ákos is, aki
kiemelte, hogy ezt a tizenötezer embert, mint szereplőt kell tekintenünk, hiszen többségük
nem hivatásos színész.
III.1.8. Egy szakember egy évre jutó munkáinak a száma
Egyik kutatási kérdésem akár az egyes munkavállalók leterheltségére is utalhat, hiszen
arra keresi a választ, hogy egy ember évente átlagosan hány filmben dolgozik. Ezt úgy
számoltam ki, hogy vettem az összes, adatbázisomba bekerült személyt, és megszámoltam,
hogy 2000 és 201832 között ki-ki hány filmalkotásban működött közre. Ezeket, az egyénenkénti
összegeket elosztottam 19-cel, hiszen ennyi évet ölel fel ebben az esetben a vizsgált
időszakom. Végül pedig vettem ezeknek az egyéni átlagoknak a teljes átlagát, így elérve azt,
megtudjam, hogy átlagosan évente hány különböző filmben dolgoznak az emberek. Ez a szám
0,24-nek adódott, az adataim szórása 0,49. Ez az eredmény arra enged következtetni, hogy
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Ez a szám természetesen nem egyezik meg a színészek, szereplők számával a hálózatomban, ez a szám azon
emberek száma, akik valaha ilyen szerepkörben dolgoztak. (Így például beletartozna egy sok filmhez köthető
producer is, aki mondjuk csupán egyszer is, de elvállalt színészi szerepet.)
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Ezért is döntöttem ennek használata mellett.
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A 2019-es évet kizártam, hiszen az adatok erre az évre vonatkozóan nem 12 hónapot ölelnek fel.
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nagyon sok olyan ember szerepel az adatbázisomban, akik lazábban köthetők a filmiparhoz, a
vizsgált idősávban kevés, esetenként csak egy-egy filmen dolgoztak.
Ha pedig foglalkozási kategóriákra aggregáltan tekintünk a munkavégzés gyakoriságára
a 15. Táblázat alapján, látható, hogy a legtöbbet a rendező asszisztensek és a képi világért
felelős részlegen dolgozók tevékenykedtek a vizsgált 19 évben. Adataim alapján pedig a
legkevesebb munkája a forgatókönyvíróknak volt. Ezen adatok tehát megerősítik azokat a
definíciókat, amik az egyes szakmákhoz tartoznak, illetve bizonyítják a különbséget a technikai
foglalkozások és a szellemi, alkotói munkák között. Emellett pedig előfordulhat olyan is, hogy
egy-egy technikai részlegen dolgozó szakember egyszerre több projektbe, film készítésébe van
bevonva, míg egy rendező általában egyszerre inkább egy filmen dolgozik.
III.1.9. Évente betöltött pozíciók száma
Fontos, és sokatmondó információ, hogy egy évben hány film készül, viszont ez az adat
még nem enged betekintést számunkra abba, hogy egy-egy évben hány pozíciót kell feltölteni
magyar vagy Magyarországon forgatott filmekben magyar filmesek által, tehát mekkora éves
szinten a stábigény. Interjúim és a hazai szakirodalom (Juhász, 2017) alapján is az volt a
várakozásom, hogy növekvő tendencia lesz ebben a tekintetben a filmes szakmában, ezt a
feltevést pedig adataim is megerősítették. (Lásd: 9. Ábra) A 2019-es visszaesés mögött úgy
vélem, hogy az állhat, hogy mint már korábban említettem, 2019 novemberében történt az
adatok begyűjtése, tehát sajnos nem minden adat áll rendelkezésre ebből az évből, illetve
feltételezéseim szerint számos 2019 év végén megjelenő film csak később, akár 2020-ban
került regisztrálásra az imdb.com-on. Ha a 2019-es évtől eltekintünk, akkor az átlagos
betöltött pozíciók száma 5951,42, a szórás viszont magas, 2276,35. Illetve a növekvő
tendenciát bizonyítja az a számadat is, mely szerint 2000-hez képest több mint
háromszorosára növekedett a stábigény 2018-ra. Látható tehát, hogy egyre több szakemberre
van szükség, hiszen egyre több film is készül, melyet csak növekvő stábbal lehet megfelelően
kiszolgálni.
III.1.10. Forgalmazók
A forgalmazók adatait tekintve sajnos újra szembesültem az adatok kevésbé tiszta
mivoltával, illetve a forgalmazók és gyártók összemosódásával, egy-egy forgalmazó többféle
névvel is szerepel az adatbázisomban. (Például: Twentieth Century Fox – 20th Century Fox) Ezt
a problémát sajnos a cégek ID-jával sem tudtam kiküszöbölni, mivel ilyen esetekben sajnos
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ezek is eltértek. Ezért az olyan esetekben, ahol egyértelmű volt a megfeleltethetőség,
összevontam a neveket, azonban így is 1601 különböző cégem maradt. Itt is fontos azonban
kiemelnem, hogy egy filmhez több iroda is tartozhat.
Egyeztetve Lányi Eszterrel, végül arra a döntésre jutottunk, hogy ezen adatok jelentős
bizonytalansága, esetleges pontatlansága miatt a forgalmazókat önálló kategóriaként nem
elemzem, hiszen a 10. Ábrán is látható, hogy forgalmazók és gyártók vegyesen vannak jelen a
forgalmazó kategóriában. (Természetesen, nem az összes forgalmazói kategória került
pontatlanul rögzítésre, a később, általam használt magyar filmforgalmazók adatai megfelelően
szerepelnek adatbázisomban.)
III.1.11. Foglalkozási kategóriák
Mivel hálózati adataim egy részét a foglalkozási kategóriák mentén csoportosítom,
ezért elengedhetetlen bemutatni, hogy milyen arányban oszlanak el az adatbázisom szereplői
ezen kategorizáció mentén. Mint már említettem, mindenkihez az a foglalkozási kategória lett
hozzárendelve, amiben a legtöbbet dolgozott, a kérdéses eseteket külön vizsgálat után
soroltam be. Mint a 11. Ábrán látható, a legnagyobb arányban színészek, szereplők vannak,
mellettük még két jelentősebb létszámmal bíró csoport, a képi világért felelős részleg, illetve
a művészeti részleg említhető meg nagyobb kategóriaként, a többi foglalkozás körülbelül
hasonló arányban képviseli magát.
III.1.12. Above/Below the Line
A dolgozatomban résztvevőket alapvetően négy attribútum mentén csoportosítom:
foglalkozás, nem, forgalmazócég és a most röviden bemutatásra kerülő Above the Line / Below
the Line (ATL / BTL) kategóriákban. Ez utóbbi csoportosításnak az alapja a film költségeihez
köthető elsősorban, de a különbségtétel a filmért / filmben vállalt felelősségben rejlik. Azok,
akik az Above the Line kategóriába tartoznak, az egész film sikeréért felelnek, míg azok, akik a
Below the Line csoportba esnek, csupán a film egy-egy részéért, a saját feladatkörükért
elszámoltathatók.33 (Morley – Silver, 1977)
A színészek, szereplők nagy száma miatt több ember köthető az „Above the Line”
kategóriához, ám a legtöbb betöltött pozíció (tehát, amit egy ember egy adott filmben betölt)
a második, Below the Line kategóriába tartozik, 59 százaléka az összes előforduló és elvégzett
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Hogy milyen foglalkozások kerülnek az egyes kategóriákba, a 4. Táblázat tartalmazza.
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munkának ebbe a kategóriába esik.34 (Lásd: 12. Ábra) Filmes szakemberekkel egyeztetve ez a
eredmény is várt módon alakul, hiszen vannak olyan szakmák, amikből több ember szükséges
egy filmalkotás elkészítéséhez (tipikusan „Below the Line” kategóriából, például operatőr), míg
más szakmákat kevesebb ember reprezentál (például rendező, aki az „Above the Line”
kategóriába esik).

Most tehát, hogy áttekintettem a nem hálózatelemzési módszerekkel megválaszolható
kutatási kérdéseimet, bemutattam, hogy milyen leíró adatokkal jellemezhető az adatbázisom,
áttérek dolgozatom következő fejezetére, az adatbázisom hálózati megközelítésből történő
bemutatására.

III.2. Hálózati adatok
Mint tehát említettem, összesen 27 510 különböző ember alkotja az adatbázisomat,
hálózatomban mindegyiküket egy-egy csúcs szimbolizálja, míg a köztük lévő él (2 758 233
darab) az együtt dolgozást reprezentálja. Az élvastagság, tehát az élek súlya, pedig egyenesen
arányos a közös munka gyakoriságával. (Lásd: 13. Ábra) A következőkben ismertetett
eredményeket a Networkx nevű Python package (Aric – Schult – Swart, 2008), segítségével
készítettem el, az adatbázis méretéből adódóan a Google Cloud Platformon.

III.2.1. Teljes hálózatot leíró adatok
III.2.1.A. Fokszám, sűrűség, távolság
A 7. Táblázat tartalmazza a teljes hálózatra vonatkozó leíró adatokat, melyeket most
bemutatok. Hálózatom egy súlyozott élekkel ellátott hálózat, ezért a súlyozott átlagos fokszám
az első fontos mutató számomra, értéke 149,19, ami a hálózat méretét tekintve várható
eredménynek tekinthető. Összesen tehát átlagosan egy ember ennyi kollégájával volt
kapcsolatban a vizsgált húsz évben.35

34

Érdemes látni, hogy ez az arány nem az egyes emberekhez rendelt foglalkozások kategorizációjának az aránya,
hanem a kiválasztott időszakban (2000-2019. november) betöltött pozíciók aránya.
35

Barabásihoz (2003) hasonlóan nálam is felmerül a kérdés, hogy hálózatomon megfelelő mutatószám-e az átlag,
hiszen sok esetben fordulhat elő, hogy csupán egy kapcsolattal rendelkezik például valaki, így az átlag erősen
torzított lehet a teljes hálózatra vonatkozóan. Éppen ezért fogom a többi, hálózati ismérveket jobban
reprezentáló, mélyebb megértést segítő mutatókat is elemezni.
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A teljes hálózatomban nagyon alacsony 0,006 a sűrűség-mutató értéke, tehát alacsony
a megvalósult és a lehetséges kapcsolatok aránya, ami – ha figyelembe veszem a
következőkben bemutatásra kerülő csoporterősségi együtthatót is – arra enged következtetni,
hogy inkább kisebb csoportosulások dolgoznak szorosan össze, nem igaz tehát az egész
magyar filmiparra a tömbösödés, a zártság.
Az átlagos úthossz a gráfomra viszonyítva 3,17, tehát átlagosan körülbelül három
ember kell ahhoz, hogy két véletlenszerűen kiválasztott ember kapcsolatba kerüljön
egymással. Tehát ezek az adatok is azt mutatják, hogy a korábban bemutatott kisvilág-elmélet
a hálózatomra is igaz, hiszen, ha összehasonlítjuk a csúcsok számát az átlagos úthosszal, akkor
látható, hogy gráfom megfelel a kisvilág-elméletben állítottaknak. Barabási (2003) szintén
hasonló eredményekre jutott hollywoodi színészekkel kapcsolatos kutatásában, esetében
szintén háromlépésnyi távolság volt két színész között (az átlagos fokszám nála huszonhét volt,
viszont adatbázisában nem szerepelt többféle foglalkozási kategória). Barabásitól viszont eltér
a fokszámaim megoszlása, hiszen esetemben az öt, vagy annál kevesebb fokszámmal bírók
csupán 4 százaléknyian vannak, így tehát a Pareto-elv esetemben nem érvényes.
III.2.1.B. Csoporterősségi együttható, háromszögek
Interjúim, és a témában olvasott szakirodalmak alapján a várakozásaimnak
megfelelően alakult a csoporterősségi együttható36, értéke 0,83, tehát az látható, hogy a
magyar filmiparra inkább jellemző a kisebb csoportok zártsága, a közös munka. Viszont ennél
jóval meglepőbb eredmény, hogy 22238,34 háromszög szerepel átlagosan a hálózatomban,
tehát ennyi olyan kapcsolat van, ahol három ember között „bezárul a kör”, mindenki dolgozott
mindenkivel. Ez a szám különösen is magasnak tekinthető, ezért adataim pontosabb
értelmezése, illetve a véletlen kizárása érdekében készítettem egy véletlen-gráfot, mely
pontosan ugyanannyi élt és csúcsot tartalmazott37, mint az eredeti hálózatom, és ebben azt
találtam, hogy átlagosan csupán 144, 85 háromszög található (szórás: 23,79) ami lényegesen,
153-szor kevesebb, mint az eredeti hálózatomban található átlagos háromszög-szám, így
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Elemzésem során a Networkx Python package-t használtam, azon belül is az „average_degree_connectivity”
függvényt, mely a gráf átlagos csoporterősségi együtthatóját adja meg.
37

Előre definiáltam egy irányítatlan gráfot, melyben csupán a csúcsok és élek számát határoztam meg, így két él
között a kapcsolat véletlenszerű volt. Jelen esetben a súlyozás hiánya nem okozott problémát, hiszen a
háromszögek vizsgálatakor számomra csupán a kapcsolat léte, avagy nem-léte a releváns, az, hogy két ember
hányszor dolgozott együtt, elhanyagolható.
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kijelenthető, hogy amellett, hogy egyértelműen nem a véletlen határozza meg a közös
munkát, az is igaz, hogy a filmiparra jellemző a csoportosult, projekt-jellegű munka.38

III.2.2. Részhálózatok
III.2.2.A. Nemek szerinti részhálózatok
Elsőként nemi bontásban fogom megvizsgálni a hálózatomat, hiszen fontos lehet a
leíró adatokon túl tudni, hogy mennyiben tér el a két csoport. A leíró részből már kiderült,
hogy a gráfom 65 százalékát férfiak alkotják, a hálózati elemzésből pedig kiderül, hogy a
kapcsolatok körülbelül felét is a férfiak jegyzik (a teljes adatbázishoz viszonyítva). A
csoporterősségi együtthatók alapján viszont nincs eltérés a két csoport között. A férfiakat
tekintve gyakorlatilag elhanyagolható mértékben vannak jelen izoláltak, a nők körében is két
százaléknyian vannak az azonos nemű kapcsolattal nem rendelkezők. (Lásd: 8. Táblázat)
III.2.2.B. Above/Below the Line szerinti részhálózatok
Második kategorizációm az egyes foglalkozások csoportosítása felelősségi körök
szerint. Az adatbázisomba került emberek 61 százaléka a nagyobb felelősségi körrel bíró
Above the Line kategóriába esnek. Meglepő viszont az az eredmény, mely szerint közel száz
ember a különbség a két kategóriát tekintve az átlagos kapcsolatszámok tekintetében, az
inkább technikai foglalkozásokban dolgozók, azaz a Below the Line kategória ugyanis sokkal
sűrűbb. (Mind a fokszám mind a sűrűségmutató nagyobb ebben a kategóriában.) (Lásd: 9.
Táblázat) Tehát látható, hogy az ATL kategória bár nagyobb számban reprezentálja magát,
mégis kevésbé sűrű hálózat, mint a vonal alatt dolgozók. Azaz olyan emberek reprezentálják a
BTL kategóriát, akiknek szaktudása minden film esetében szükséges. Ez az eredmény pedig
összhangban van a leíró részben megállapítottakkal, tehát egy-egy film elkészítéséhez sokszor
a Below the Line kategóriából több emberre van szükség.
III.2.2.C. Foglalkozások szerinti részhálózatok
Ki kell hangsúlyozni, hogy ezen algráfokban csak az egy-egy szakmában dolgozók közös
munkáját vizsgálom, így az élek is csupán az adott foglalkozásokon belül vannak bemutatva,
tehát ha van egy-egy izolált, éllel nem rendelkező csúcs, az csupán annyit jelent, hogy adott
személy nem dolgozott együtt saját szakmáján belüli másik emberrel. Ezen fejezetben csupán
a kirívó eseteket vizsgálom, az összes algráfra vonatkozó mutatószám megtalálható a 10.
Táblázatban. A foglalkozások szerinti részgráfok ábráit pedig a 14. Ábrák mutatják.
38

A teljes hálózatra vonatkozó adatok megtalálhatók a 7. Táblázatban.
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Adatbázisom több mint felében színészek szerepelnek, úgyhogy mindenképp
fontosnak tartom röviden bemutatni, hogy mi jellemző a csoportjukra. A 14 521 emberből
csupán 119, azaz körülbelül egy százaléknyi ember tekinthető izoláltnak, azaz ennyi színésznek
nincsen kapcsolata más színésszel. Ők vélhetően azon emberek, akikről a Gellai Tamással
történő interjúm során szó esett, azaz olyanok, akik feltehetően nem szerves, állandó részei a
filmiparnak. A színészek között összesen körülbelül 450 000 kapcsolat található, ami az összes
foglalkozási kategória között itt a legmagasabb, ami várható volt, hiszen ebben a kategóriában
dolgoznak a legtöbben. Egy szereplő átlagosan 62 másik szereplővel áll kapcsolatban, ami, ha
a teljes alcsoport létszámát tekintjük, akkor alacsonynak tekinthető.
A legkisebb csoport a látványtervezőké, csupán 107 ember jellemezhető ezzel a
foglalkozással, illetve a jelmeztervezők mellett rájuk igaz a leginkább, hogy nem dolgoznak
foglalkozáson belül együtt, ami nem meglepő, mert ezek olyan pozíciók, amikből nincs sokra
szükség egy alkotáson belül: mindkét munkakör esetében hetven százalék feletti az izolált
csúcsok száma a foglalkozásban lévő összes csúcshoz viszonyítva.

III.2.3. Centralitáselemzés
Egyik kutatási kérdésem arra vonatkozott, hogy mi jellemző a hálózatomra központi
résztvevők szempontjából. Ennek a kérdéskörnek a vizsgálatára tökéletes eszköz a
centralitásmutatók vizsgálata. Mások mellett Freeman nyomán már bemutattam, hogy milyen
főbb centralitásmutatók léteznek, mostani centralitás-elemzésemben a fokszámcentralitás és
a közöttiségcentralitás mentén fogom elsősorban megvizsgálni hálózatomat. Teszem mindezt
azért, mivel a fokcentralitás mutatja meg, hogy egy ember hány másikkal áll kapcsolatban, míg
a közöttiségcentralitás esetemben az egyes emberek protektáló, adott munkára invitáló erejét
lehet hivatott mérni. A 11. Táblázat mutatja foglalkozási kategóriára aggregált szinten a
fokszám-, közelségi-, közöttiség- és sajátvektor centralitás mutatók átlagait és szórásait.
Eredményeim alapján Krasnyánszky Gyula, SFX koordinátor a legcentrálisabb
szereplője a hálózatomnak. Beszélgetéseimből adódóan számítottam rá, hogy várhatóan a
technikai foglalkozások körében kell keresni a kulcsszereplőket, ugyanis tudásukat nemcsak a
magyar alkotásokban, hanem a külföldi, de hazánkban is forgatott filmekben is igénybe veszik.
Emellett az országban kevés ilyen tudással rendelkező szakember van, így, ha bármikor
szükség van ilyen pozícióra, akkor általában ugyanazokat a szakembereket kérik fel. A vizsgált
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időszakban összesen 363 hazai és nemzetközi film elkészítésében működött közre
Krasnyánszky mint SFX koordinátor, így egyértelmű, hogy ezen filmek forgatása során jelentős
kapcsolati tőkére tett szert. (A nagy nemzetközi produkciók mellett olyan magyar
filmalkotások köthetők a nevéhez, mint például az Aranyélet, avagy az Üvegtigris.) [hiv_34] A
vizsgálatomat felölelő közel húsz évben pedig 6662 emberrel dolgozott legalább egyszer
együtt a magyar filmiparban. (Lásd: 15. Ábra) (Havi bontásban ez közel 28 új embert jelentene
húsz éven keresztül.) Dolgozatomhoz segítséget nyújtó szakértőktől megtudtam, hogy
Krasnyánszky Gyula egy már nyugdíjas, ámde nagyjából 50 évig pályán lévő pirotechnikus, SFX
koordinátor, aki nemcsak munkavállalóként, hanem munkaadóként is tevékenykedett, és
életpályája mellett az is indokolhatja centrális szerepét, hogy a Mafilm fóti stúdiójában „ő a
Mafilm Szcenika képviselője”39.
Második, szintén fontos pozícióban lévő személy Khin András, aki a képi világért felelős
részlegen dolgozik. Ebben a pozícióban a vizsgált időszakban összesen 223 filmben működött
közre, két legfrissebb adataim közt megtalálható filmje: Kölcsönlakás, illetve az Akik maradtak.
[hiv_33] Ő 4785 kapcsolattal bír, tehát közel kétezer kapcsolatnyi a különbség az első és a
második helyen lévő ember között. Szakértői vélemény szerint centrális pozícióját – unikális
és fontos tudásán túl – a számos külföldi filmben végzett munkájának is köszönheti.
Színészek terén is érdekes lehet megvizsgálni, hogy ki a leginkább centrális színész a
filmes körökben. Csuja Imrére igaz az, hogy a legtöbb kapcsolattal ő rendelkezik a színészek
közül. Ezt az eredményt szakértői segítséggel értelmezve, az magyarázhatja, hogy Csuja „sok
nagy stábbal rendelkező külföldi gyártású filmben kaphatott karakterszerepeket” 40, amit
igazolni látszik az a tény is, hogy számos kedvelt magyar filmje mellett olyan neves amerikai
színészekkel is játszott egy filmben, mint például Colin Firth, Benedict Cumberbatch. [hiv_04]
Csuja 3220 különböző embert ismerhet a filmiparban. (Lásd: 16. Ábra)
A legcentrálisabb nő Szigeti Krisztina, naplóvezető, aki a teljes hálózatra vonatkoztatott
fokcentralitási mutatók alapján a harmincnegyedik helyen szerepel. Felkapott hazai és
nemzetközi produkciókban egyaránt dolgozott, részt vett a Fehér Isten című, több hazai és
nemzetközi filmfesztiválon is jelölt dráma forgatásán, emellett dolgozott a Kincsem, az utóbbi
évek szintén elismert filmjén. Ezek mellett összesen 138 film naplójáért volt kisebb, nagyobb
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részben felelős 2000 és 2019 között. [hiv_43] A legtöbb kapcsolattal rendelkező nő 3095
kapcsolatot tudhat magáénak (tehát körülbelül fele annyit, mint az ugyanilyen paraméterekkel
rendelkező férfi). Szigeti szakmai tudása több másik kollégája mellett elvitathatatlan, női első
helyezése mögött – mint Pesti Ákos reflektálásából megtudtam – tudása mellett az állhat, hogy
sok magyar filmben működött közre, ami szakmájában, a naplóvezetésben, előny, hiszen a
nemzetközi produkciók a magyar naplóvezetőknek nem kedveznek, mivel sokszor
asszisztensként tüntetik fel őket.
Tehát ez is mutatja az IMDb adatok esetleges problémáját, mely szerint lehetséges,
hogy egy külföldi produkciókban sokat dolgozó naplóvezető munkája, kapcsolatai nem
látszanak dolgozatomban, hiszen a filmhez asszisztensként van hozzárendelve.

Általánosságban elmondható továbbá, hogy az átlagos fokszámcentralitás szerinti első
húsz filmiparban dolgozó közül kilenc a képi világért felelős részlegen dolgozik, illetve a többi
szakma is inkább a technikai jellegűek közül kerül ki a legjobb húszban. Érdekes, de egyáltalán
nem meglepő ez az eredmény, hiszen ezen szakemberek munkája és szakértelme
nélkülözhetetlen

egy-egy

filmalkotás

létrejöttében,

illetve

a

képi

megvalósítás

elengedhetetlen a filmek esetében, viszont kis számú ilyen szakember van, így általában
ugyanazok töltik be ezeket a pozíciókat minden filmben. (Lásd: 12. Táblázat)

Másik, szintén csupán hálózati eszközökkel, azon belül is a fokszámcentralitással
detektálható jelenség a filmekhez köthető. Az IMDb honlapon utánanézve az egyes központi
szereplőknek, egyértelműen kiderül, hogy többségük nevéhez olyan sikerfilmek köthetők mint
a díjakat nyert Saul fia, Testről és lélekről, vagy a nagy költségvetésből készült Szárnyas
fejvadász 2049 (Blade Runner 2049) és Mentőexpedíció (The Martian). Igazolódni látszik tehát
a szakértők által is említett olyan tendencia, mely szerint minél nevesebb, rangosabb,
népszerűbb filmben kap lehetőséget valaki dolgozni, várhatóan annál nagyobb
kapcsolathálóra is tud szert tenni és ezáltal centrálisabb szerepet tölt be. (Lásd: 12. Táblázat)
Ezen tendencia pedig az úgynevezett Máté-effektusra egy megfelelő példa.
A Máté-effektus kiindulási és névadási pontja Máté evangélista, aki a befektetett
pénzről szóló példabeszédét a következő gondolatokkal zárja: „Mert mindannak, akinek van,
még adnak és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még azt is elveszik amije van.” (Mt 25,
29-30.) [hiv_42] Hálózatkutatási terminológiában ez az idézet ihlette effektus nem más, mint
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a preferenciális kapcsolatok leírása és magyarázata, mely szerint a több kapcsolattal
rendelkező csúcsok egy hálózat növekedésével hajlamosabbak több kapcsolatra szert tenni,
ami a kevés kötéssel rendelkezők hátrányát tovább növeli – azaz „a gazdag egyre gazdagabb
lesz”. (Barabási, 2003:69) (Albert – Barabási, 1999) Ez az effektus tehát megmagyarázza, hogy
egyes szereplők miért bírnak kiemelkedő kapcsolatszámmal, illetve részben magyarázatot
adhat arra is, hogy miért pont ők vehettek részt nagyobb volumenű produkciókban.

A

közöttiségcentralitási

mutatók

is

hasonló

struktúrát

mutatnak

a

fokszámcentralitáshoz, itt is ugyanazok a szereplők bírnak fontos szereppel, tehát
elmondható, hogy azon szereplők játszanak közvetítő szerepet, akik sok kapcsolattal is bírnak.

Az egyes szereplőkön túlmutatva megvizsgálható a centralitásmutatók átlagos értéke
foglalkozásonként,

a

11.

Táblázat

tartalmazza

az

összes

kategória

négy-féle

centralitásmutatóját. Ezen átlagokat és szórásokat úgy képeztem, hogy vettem az összes,
adott foglalkozási kategóriában lévő személy adott centralitásmutatóját, majd ezen
mutatóknak vettem az átlagát és szórását. Eredményeim mutatóról mutatóra változva
eltérnek, ami hasonlatos a Freeman (1978/79) által bemutatottakhoz.
Fokszámcentralitás szempontjából a legnagyobb értékkel az SFX koordinátorok
rendelkeznek az adataim alapján, tehát összességében a foglalkozási csoportok közül ők
bírnak a legtöbb kapcsolattal. Ezt az eredményt a személyekre vonatkoztatott centralitásmutatók is visszaigazolják, illetve beszélgetéseim, a témában való tapasztalataim is erre
engedtek következtetni. Az eredmény mögött pedig az az egyszerű indok húzódhat meg, hogy
ebben a csoportban viszonylag kevesen vannak, ezért mindenki velük dolgozik, illetve sokszor
bizonyos feladatokat csak bizonyos szakemberek végezhetnek el. Illetve nem elhanyagolható
az a tény sem, hogy ebbe a csoportba tartozik Krasnyánszky Gyula, aki hatalmas
kapcsolathálózatával feltételezhetően torzítja az eredményt.
Közelségi centralitás szempontjából a képi világért felelős részleg a kiemelkedő,
tagjainak kevésbé kell mások segítségét igénybe venni, ha különböző információra lenne
szükségük. Ez az eredmény is várható volt, itt is erre utaltak a személyekre és teljes gráfra
lekért eredmények.
A közöttiség-mutató szerint újabb technikai csoport a lényeges, az operatőrök azok,
akik a legfontosabbak a kapcsolathálózati csatornákban. Ez az eredmény jelentősen
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visszaigazolja mindazt, ami például az operatőrökről szóló leírásban is szerepel, ez a szakma
folytatja a legintenzívebb kommunikációt a különböző részlegek között, így sokféle
kapcsolatuk sokféle újabb munkát eredményezhet nekik – ami pedig ismét több kapcsolathoz
vezethet.
Sajátvektor-centralitás esetében, – ami mint a szakirodalmaknál látható, figyelembe
veszi a kapcsolatok beágyazottságát is – sem okoz meglepetést, hogy a hangi megvalósításért
felelős részleg lett a kiemelkedő, tehát ezen emberek feltehetően kellően sok számú
alacsonyabb presztízsű kapcsolattal rendelkeznek, vagy kevesebb, ám magasabb rangú
kapcsolataik vannak.
Összességében látható tehát, hogy bármilyen szempontból is közelítjük meg a
centralitás kérdését, elsősorban technikaibb jellegű szereplőkkel fogunk találkozni. Első
olvasatra talán meglepő lehet ez az eredmény, hiszen, ha egy filmmel kapcsolatban hallunk
híreket, olvassuk a sikereiről, kudarcairól szóló cikkeket, főleg a színészek, rendezők és
producerek neveivel találkozunk. Ebből adódóan pedig jogos lehet a várakozás, mely szerint
közülük is fog kikerülni a centrális szereplő. Viszont, mivel itt a kapcsolatokat az együtt
dolgozás adta, ezért azt várhattuk, hogy egy BTL pozíciót betöltő filmes (például hangi
megvalósításért felelős szakember) több filmen tud együtt dolgozni, mint egy ATL pozíciójú
(például rendező). Emellett, ha jobban megnézzük az egyes foglalkozások feladatait,
képességeit, látható lesz, hogy egyes szakmákban nagyobb az átjárás, illetve, hogy az ezekben
a technikai munkakörökben dolgozók tudása sokkal univerzálisabb, mint például egy színészé.
(Hiszen lehet, hogy egy színész kiemelkedően játszik egy vígjátékban, ám egy komolyabb,
drámai szerepre mégsem biztos, hogy kiválasztásra kerül, míg például a hangosítás ugyanolyan
fontos és univerzális mind a vígjátékban, mind a drámában.)
III.2.4. Blokkmodellek
Mivel foglalkozási csoportok szerint már megvizsgáltam a hálózatomat, ezért a
blokkmodelleket a forgalmazók szerinti csoportonként vizsgálom. Mivel számos, kisebbnagyobb pontossággal rögzített filmforgalmazó vállalat található az adatbázisomban, ezért
szakértői iránymutatásra én csupán két magyar céget vonok be a modellembe: az InterCom
Zrt.-t, illetve a Budapest Filmet. Ez a két magyar filmforgalmazó – mint majd az adatok
elemzésénél látható lesz – teljesen eltérő profilú filmeket forgalmaz, ezért is érdekes az
összehasonlításuk, a teljes hálózat bevonására a forgalmazók sokszínűsége mellett a hálózat
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mérete miatt sem került sor. Dolgozatom hálózati elemzését ugyanis virtuális, a Google Cloud
Platform által biztosított nagy teljesítményű gépeken végeztem, ám még a számomra elérhető
gépek41 közül a legerősebb sem tudta lefuttatni a teljes hálózatra vonatkozó mutatóim egy
részét.
A blokkmodellek futtatásakor – adatvalidálási szempontokat előtérben tartva – nem
csupán az említett két forgalmazóra készítettem el a modelleket, hanem az InterCom és a
Budapest Film hálózataival megegyező méretű véletlen-hálózatokat is generáltam a
háromszögeknél látott hasonló módszerrel, hogy lássam, eredményeimet mennyire okozhatta
a véletlen.42
III.2.4.A. InterCom Zrt.
Az InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
egy 1989-ben alakult sikerfilmeket, nagy mozifilmeket forgalmazó cég, hazánkban ő
forgalmazza többek között a 20th Century Fox International és a Sony Pictures International
által gyártott filmeket. [hiv_32]
Az InterCom-hoz összesen 13 film volt egyértelműen köthető 1171 emberrel, közöttük
114 922 kapcsolattal, egy ember átlagosan 196 másik, szintén ehhez a forgalmazóhoz köthető
kollégát ismer.
Mint a mellékelt 17. Ábrákon is látható, jelentős, szignifikáns a különbség a randommodellhez képest, tehát egyértelműen látszik a közös munka szervezettsége. Kisebb
blokkokba történő csoportosulás a jellemző, számos kisebb-nagyobb csoport különül el
élesebben, melyek egyrészről produkciókat, illetve közös foglalkozásúakat is jelölnek. Az
InterCom blokkmodelljének jobb-alsó felében található tömbösülés például öt film stábtagjait
öleli fel, melyeket többségében a tömbön belüli halványabb csíkok is elválasztanak. Ezen
filmek: Getno (2004), Megdönteni Hajnal Tímeát (2014), Az ember aki nappal aludt (2003),
Pappa pia (2017) és Egerszegi (2000). Ezen filmek stábtagjai akár több, InterCom által
forgalmazott filmben is szerepelhettek, ám ezen filmek azok, melyek erősebb köteléket
alakítanak ki, modellem tehát képes volt felismerni csupán a kapcsolatok alapján, hogy
bizonyos emberek között a filmek tekinthetőek a csoportképző mutatónak. Az ezek mellett
41

Az, hogy milyen kapacitású számítógépek használhatók, függ attól, hogy melyik lokációban tartózkodik a
felhasználó, (A lokációkat a Google előre definiálta.) illetve meghatározza az is, hogy a próbaidőszak alatt
biztosított 300 dolláros keretet használjuk, avagy már saját költségünkre dolgozunk. [hiv_28]
42

Ezen véletlenhálózatoknál figyelembe vettem a súlyozást, így minden élhez véletlenszerűen rendeltem hozzá
élsúlyokat, melyek eloszlása teljesen megegyezett az eredeti hálózataim súlyainak eloszlásával.
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látható kisebb, sárga színnel illusztrált tömbök pedig arra engednek következtetni, hogy az
InterCom által forgalmazott filmek esetében jellemző, hogy ugyanaz a csapat dolgozik az adott
filmen, tehát ezen modell csupán az egyéni kapcsolatok alapján jól tudta identifikálni az egyes
együtt mozgó filmes csapatokat, így segítségével bizonyítást nyert az a feltételezés, mely
szerint az egyes foglalkozási kategóriák mellett az InterCom Zrt. egyfajta csoportképző egység.
III.2.4.B. Budapest Film
Másik kiválasztott forgalmazóm a legnagyobb hazai művészfilmeket forgalmazó
Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A fővárosban
hat mozi köthető a nevükhöz: Corvin, Kino, Művész, Toldi, Puskin, Tabán. [hiv_03]
Ehhez a céghez köthetően 2190-en dolgoznak 47 filmben, akik 122 210 kötéssel
rendelkeznek, egy Budapest Film által forgalmazott filmhez köthető ember pedig átlagosan
111 másik emberrel van kapcsolatban.
A 18. Ábrákon látható, hogy hozzájuk köthetően is elkészítettem egy véletlen-modellt,
mely azonban semmilyen korrelációt nem mutat, így itt is igaz, hogy a megfigyelhető
különböző blokkok nem a véletlen művei. A Budapest Film esetében csupán pár kisebb
tömbösülés észlelhető, ezekben csupán két filmet tudtam teljes bizonyossággal azonosítani:
Portugál (2000) és Szerelem utolsó vérig (2002), a többi blokkban szereplőre az jellemző, hogy
feltételezhetően összeszokott csapatként dolgoznak együtt akár több filmben is. Tehát
látható, hogy az inkább művészfilmeket forgalmazó Budapest Film esetében nem annyira
meghatározók a csoportosulások filmek mentén, kevéssé figyelhetők meg csapatok, szoros
kooperációk, modellem kevésbé tudta a kapcsolatokból detektálni akár a filmeket, akár a
foglalkozási kategóriákat. (Előfordulhat, hogy esetleg más, látens tartalom, kapcsolódási pont
van bizonyos blokkok között, de ezeket nem tudtam teljesen beazonosíthatóan detektálni,
feltárásuk mélyebb filmszakmai ismeretket igényelne.) Úgy vélem, hogy ez a forgalmazó
sajátosságából, az eltérő profilból is adódhat.

Összevetve a két forgalmazót, látható, hogy jelentős a különbség a kasszasikereket
forgalmazó InterCom és a művészfilmekkel foglalkozó Budapest Film között. Érdekes, ám nem
meglepő, hogy körülbelül ezerrel több ember köthető a Budapest Filmhez az InterCom-hoz
képest, hiszen utóbbi jelentősebb mértékben forgalmaz külföldi filmeket, amikhez kevesebb
magyar szakember köthető, mint az inkább hazai gyártású művészfilmekhez. Az átlagos
kapcsolatszámot tekintve viszont az InterCom bír több kapcsolattal, ami szintén megerősíti a

59

különbség logikusságát a két forgalmazó között, hiszen látható, hogy az InterCom-on belül
vannak szorosabb kapcsolatok, tehát érzékelhető egy olyan tendencia, hogy igyekeznek
ugyanazon személyekkel dolgoztatni. Ezen eredmények összességében pedig azt mutatják,
hogy a forgalmazó cégek mentén is feltételezhetők csoportosulások, tehát ez is a filmipar
csoportokba történő szervezettségéről szóló feltevést igazolja.

III.2.5. Brókerek a hálózatban
Ezen elemzés futtatása során szintén, a már korábban említett számításigény miatt
bekövetkezett kapacitás-problémába ütköztem, így itt is az előbb elemzett két részgráfot (az
InterCom és a Budapest Film hálózatai) fogom elemezni. Adataimat mindkét forgalmazóra
vonatkozóan a 13. táblázat tartalmazza, illetve a háromszögekhez és a blokkmodellekhez
hasonlóan itt is összevetem az eredményeimet a véletlen-modelleken lefuttatott elemzések
eredményeivel.
Általánosan igaz mindkét forgalmazóra, hogy rendkívül alacsony a lokális és globális
gefura értékek átlaga, ami eddigi eredményeim alapján várható volt, hiszen ezen mutatók a
közöttiség centralitáson alapulnak, amik pedig, mint a 11. Táblázatban is látható, szinte
minden foglalkozási kategóriánál alacsonyak. Ezek az alacsony gefura eredmények pedig azt
jelentik, hogy hálózatomra nem jellemzőek a strukturális lyukak, azaz nincsenek potenciálisan
hiányzó kapcsolatok.
Az InterCom esetében a 19. Ábrák, a Budapest Film esetében a 21. Ábrák mutatják
mind a globális, mind a lokális gefura értékeket foglalkozási kategóriák szerint az eredeti és a
véletlen modellekben. Mindkét gefura mutató értékénél látható a különbség a random
modellek és a tényleges adatok között, ugyanis a véletlen modellek esetében sokkal
kiegyenlítettebb eloszlást láthatunk, mint a tényleges megoszlásoknál. Mind az InterCom,
mind a Budapest Film esetében a legszembetűnőbb példa a valóság és a véletlen eltérésére a
színészek, szereplők csoportja: esetükben mind a lokális mind a globális gefura értékek
terjedelme nagyobb, a megoszlásban pedig a véletlenhez képest inkább vannak jelen
outlierek.
A 19. Ábrán látható violin-plotokból már szemmel látható különbségeket pedig a
számadatok is alátámasztják, hiszen az InterCom Zrt. esetében az emberek 84 százaléka
semmilyen közvetítő szerepben sincs a hálózat összes csoportja között, azaz nekik a globális
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gefura értékük nullával egyezik meg. A saját foglalkozási csoportja és a teljes hálózat között
pedig szintén 84 százaléknyian nincsenek bróker szerepben (azaz a lokális gefura értékük
egyenlő nullával). Ugyanez a véletlen modellek esetében nulla százalék a globális gefuránál, 1
százalék a lokális gefuránál, tehát a véletlen-InterCom modellben kisebb-nagyobb mértékben,
de mindenki jellemezhető bróker tulajdonságokkal.
A Budapest Film gyakorlatilag megegyező tendenciát mutat az InterCom-mal,
esetükben 19 százalék azon emberek aránya, akik a valamilyen mértékben rendelkeznek
közvetítő, bróker szereppel a hálózat összes csoportjára vonatkozóan, és ugyanennyi
százaléknyian vannak kitüntetett pozícióban a saját csoportjukhoz és a hálózat összes
csoportjához viszonyítva. (A véletlen-modellben mindenki nullánál nagyobb lokális és globális
gefura értékekkel rendelkezik.)
Látható tehát, hogy ezek a lokális és globális gefura mutatók mindkét forgalmazónál
hasonlóan alakulnak, viszont a nullás értékek részarányából még nem megállapítható, hogy
vajon ugyanazok a személyek rendelkeznek-e magasabb globális gefura értékkel, mint akik
magas lokális gefura értéket képviselnek. Ennek megállapítására megnéztem mindkét
forgalmazónál a korrelációt ezen két változó mentén (illetve természetesen a
véletlenmodelleknél is), és mindkét cég esetében nagyon magas, 0,96 és 0,99-es a korreláció
mutatója, tehát ha valaki magasabb lokális gefura értékkel rendelkezik, akkor várhatóan
magasabb globális gefura értéke is lesz. A véletlenmodelleknél ezeknél jóval alacsonyabb, az
InterCom esetében 0,47-os, míg a Budapest Film esetében 0,35 a korreláció, tehát csak
gyengén korrelál esetükben a lokális és a globális gefura mutató. A foglalkozásonként színezett
korrelációs diagramok is szemléletesen illusztrálják a különbségeket a véletlen és az eredeti
hálózatok között, a pontok számából is látszik, hogy milyen magas azon esetek száma, akiknek
a bróker-mutatóik nullával egyenlők.
Mint említettem, nagyon alacsony értékű lokális és globális gefura mutatókkal
rendelkeznek hálózataim, ezért ugyan feltüntettem, hogy az InterCom esetében Thuróczy
Szabolcs, a Budapest Film esetében pedig Börcsök Enikő bír bróker szereppel, mind a lokális,
mind a globális gefura tekintetében, eredményük annyira együtt mozog több másik szereplő
értékeivel, hogy valódi, Burt-i értelemben vett bróker szerep (1999, 2005) nem köthető
hozzájuk.
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Összefoglalva tehát mind az InterCom, mind a Budapest Film sűrű hálózattal
rendelkezik,

nem

különböztethetünk

meg

olyan

személyeket,

akik

kitüntetett

brókerszerepben lennének
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A dolgozat összefoglalása, további elemzési
lehetőségek
I. A dolgozat összefoglalása
Most, hogy bemutattam minden, a dolgozat kereteibe beleférő és fontos eredményt,
röviden összefoglalom dolgozatomat, hogy látható lehessen milyen úton jutottam el a
dolgozatomban szereplő eredményekig.
Szakdolgozatomban tehát egy olyan formában, eszközökkel és módszerekkel
vizsgáltam a magyar filmipart, amelyekkel tudtommal még korábban senki. Mivel
tanulmányaimat nem filmes szakon folytatom, mindenképpen szükségesnek éreztem, hogy
mind a szakdolgozatom megírása előtt, mind az írási, elemzési időszak alatt konzultálhassak
filmes szakemberekkel, akik szakértelmükkel segítettek jobban megismernem ennek az
iparnak a működését. Ezen konzultációknak hála véglegessé vált a legyűjtendő adatbázisom
tartalma, illetve a beszélgetések inspirálóan hatottak rám a kutatási kérdések kapcsán is. Az
említett, IMDb-ről származó adatbázis összeállításához Python programnyelvet használtam,
illetve a legtöbb adattranszformációt, majd ezt követően az elemzéshez szükséges
mutatószámokat, eloszlásokat, modelleket is ezen programnyelvben programoztam le.
Emellett természetesen használtam számos további eszközt is, melyekkel adataim tisztítását,
validitását biztosítottam.
Közel húsz év alatt 4581 Magyarországhoz köthető alkotás készült, huszonhat
különböző műfajban és hét kategóriában. Összesen 27510 magyar filmest sikerült
azonosítanom, huszonegy különböző foglalkozási területről. Számos hálózati mutatót
kiértékelve, egyértelműen bebizonyosodott, hogy a magyar filmipar hálózatára a kisebb
csoportosulásokba szerveződés, ezek között lazább kapcsolatok léte a jellemző. A
legfontosabb pozíciókban egyedi tudással rendelkező technikai kategóriákban dolgozókat
találunk, illetve az ő foglalkozási csoportjaikra jellemző inkább a csoporton belüli gyakori közös
munka. Jellemző továbbá a Máté-hatás is a filmesek hálózatára, hogy várhatóan nagyobb
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eséllyel lesznek centrális szereplők azok, akik sikeresebb, akár magyar, akár nemzetközi
vonatkozásban nagyobb volumenű filmekben dolgoznak. 43
A forgalmazókat tekintve egyértelmű a különbség a két elemzésbe bevont
forgalmazóiroda között, ezen modellek tovább erősítették előzetes feltevéseimet,
eredményeimet, mely szerint a foglalkozási csoportok, illetve a néhány esetben erős, nagy
élsúllyal rendelkező háromszögek a meghatározók, ám ha nagy volumenű alkotásról van szó,
akkor a projektalapú szoros szerveződés is kirajzolódik. (Épp úgy, mint Juhásznál.) (Juhász,
2017) Kitüntetett brókerek nincsenek a forgalmazói hálózataimban, tehát nem jellemzők a
strukturális lyukak a forgalmazók hálózatára.

II. További lehetőségek
A dolgozatom témájából és módszertanából kiindulva úgy vélem, hogy számos irány
van, melyen kibővíthetném, folytathatnám elemzésem. Ha a filmekre koncentrálnék, akkor
úgy vélem, hogy eléggé érdekes lehetne, ha az adatbázisom frissítése mellett, a meglévő
adataimat kibővíteném az egyes filmek/szereplők díjaival, jelöléseivel. Ezen információk
alapján két lehetséges irányt tartanék relevánsnak: egyrészt érdekes lehetne predikciót adni
arra, hogy egy még meg nem jelenő, ám már tervben lévő film várhatóan milyen sikeres lesz,
illetve másrészt – szintén a filmes elismerések változó segítségével – egy olyan „filmet
készíteni”, mely sikeressége az adataim alapján magas valószínűséggel garantált lenne (azaz
megkeresni a legsikeresebb rendezőt, operatőrt...) Ezen elemzések akár nemcsak a filmek és
emberek díjai kapcsán lehetnének elképzelhetők, hanem egyes filmek költségeit illetően is
(várható költségek – várható bevétel kontextusában). Emellett a szakirodalmi részben említett
Cattani (Cattani – Ferriani, 2008) féle kreativitás-vizsgálat is egy izgalmas lehetőséget kínál.
Hálózatkutatási szempontból is több irányban lehetne folytatni dolgozatomat, hiszen
számos olyan hálózati mutató van, melyek interpretálása már nem fért a dolgozatom
kereteibe, ám megállták volna helyüket. Emellett egy lehetséges irány a blokkmodellek
kiterjesztése, több forgalmazó (vagy akár gyártók), esetleg foglalkozási kategóriák bevonása.
Izgalmas lenne utánajárni a nemi megoszlások alakulásának az egyes foglalkozási
kategóriákban, hiszen erre a terjedelmi korlátok miatt már nem tudtam sort keríteni. A

43

Adataimból sajnos jelenleg azonban az ok-okozati irány nem egyértelmű, tehát nem tudom kijelenteni, hogy a
magas presztizsű filmekben történő közreműködés okozza a centralitást, avagy egy személy a centrális
szerepének köszönhetően kap lehetőséget ilyen típusú filmekben dolgozni.
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centralitás kapcsán pedig felmerült, hogy nem egyértelmű, hogy a magasabb filmpresztízs az
oka a központiságnak, avagy a központi szerepe predesztinált valakit ilyen filmek elérésére.
Ezt a problémát is érdemesebb lenne néhány nemzetközi és magyar filmalkotás esetében
megvizsgálni, akár úgy, hogy megnézzük, hogy egy-egy adott film előtt milyen a struktúrája a
filmes hálózatnak, bizonyos emberek kapcsolatainak, majd bevonni az elemzésbe az adott
filmet, illetve az azt követő időszakot. A brókerek vizsgálata is egy számomra nagyon izgalmas
terület, amennyiben lehetőségem nyílna rá (számítógép-kapacitási szempontból), szívesen
megvizsgálnám a teljes hálózatot ebből a megközelítésből is, hiszen igazán érdekes és izgalmas
információ lenne megtudni, hogy a teljes adatbázisomban kimutatható-e ilyen bróker(ek) léte.

Összességében úgy vélem, hogy a dolgozatom elején kitűzött céljaimat elértem,
sikerült egy komplex képet kapnom a magyar filmiparról mind leíró, mind hálózati
szempontból. Kutatási kérdéseim legtöbbjére sikerült választ adnom, azok esetében, ahol
pedig nem lehetett explicit választ adni, ott igyekeztem egy módosított, az eredeti kérdésre
minél inkább reflektáló választ adni. A dolgozat készítésének teljes időszaka alatt rengeteg
kihívással, új ismerettel kerültem szembe, melyek jelentősen segítették szakmai fejlődésemet.
Új, eddig nem használt technológiákkal dolgozhattam, eddig általam nem ismert
módszertanokat sajátíthattam el, melyeket nem csupán a dolgozatom keretei közt
hasznosíthattam, hanem a mindennapi munkám során is.
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Táblázatjegyzék
1. Táblázat – A szociometria és a blokkmodellek összehasonlítása
Szociometria

Blokkmodell

A klikkekbe nem tartozó személyek ignorálása.

Azon személyek is lehetnek strukturálisan
fontos szereplők, akik nem szerepelnek az egyes
klikkekben.

Az a meghatározó, hogy egy ember egy adott
csoport tartozik-e, vagy sem.

Az egyes mintázatok a meghatározó elemek a
csoportoknál.

Gyakori egy absztrakt, kiterjedéssel és
távolsággal rendelkező térbe történő
beágyazása.

Nem szükséges a térbeli beágyazottság.

Éles határok

Nagyobb világba ágyazott emberek hálózatára
vonatkozik

Komplex indexekkel dolgozik

A konkrét struktúrát elemzi, nem pedig
indexeket

Forrás: White – Boorman – Breiger, 1976

2. Táblázat – Burt kötéskategorizációja
Kevés kötést fogadnak

Sok kötést fogadnak

Inkább befelé vannak kötéseik

Izoláltak

Elit (kiválasztottak)

Inkább kifelé vannak kötéseik

Talpnyalók (hízelgők)

Brókerek (közvetítők)

Forrás: Kürtösi, 2002:29
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3. Táblázat – Filmek leíró adatai
Angol megnevezés

Fordítás

ID

Filmet azonosító egyedi kód

Title

Filmcím

Year

Film megjelenésének éve

Country

Filmforgatási ország(ok)

Genre

Film műfaji besorolása(i)

Kind

Filmtípus44

Forrás: [hiv_30]

4. Táblázat – Above the Line és Below the Line kategóriák
megfeleltetése
Megnevezés
Színészek
Producerek
(Forgatókönyv)író
Rendező
Rendező asszisztens
Jelmeztervező
Látványtervező/ díszlettervező
Berendező
Naplóvezető
Felvételvezető
Szállítási részleg
Vágó
Operatőrök
SFX koordinátor
Produkciós menedzser
Jelmez részleg
Maszkmester
Hangi megvalósításért felelős részleg
Művészeti részleg
VFX koordinátor
Képi világért felelős részleg

Kategória

Above the line

Below the line

Forrás: [hiv_09]

44

Egy film csak egy típussal rendelkezhetett, hogy pontosan hogyan is kerül meghatározásra egy-egy alkotás
esetén, hogy melyikbe esik, arról az IMDb honlapján találtam információt: [hiv_29]
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5. Táblázat – Foglalkozási kategóriák leírása
ANGOL
MEGNEVEZÉS
Art-department
Assistant directors

FORDÍTÁS

LEÍRÁS

Művészeti részleg

Ennek a részlegnek a feladata a megvalósítani mindazt, amit a látványtervező
elképzel. [hiv_17]

Rendező

A rendező közvetlen munkatársaként ő felel azért, hogy folyamatos legyen a
kommunikáció a filmes részlegekkel, a helyszíni munkákat irányítja. [hiv_22]

asszisztens

Camera

Képi világért

department

felelős részleg

Cast

Színészek

Cinematographers

Operatőrök

Costume

Ezen szakmában dolgozók felelősek a film képi megjelenítéséért, rengeteg
csapatból állnak, hogy garantálva legyen a tökéletes képi megvalósítás.
[hiv_14]
„A színész testesíti meg és kelti életre a film karaktereit, rajta keresztül
mesélik el a történetet.” [hiv_24]
„Az operatőr – a rendező mellett – a film egyik legfontosabb kreatív alkotója.
Ő képzeli el és valósítja meg a film képi megjelenését. Az operatőr és a
rendező együttműködése rendkívül szoros: művészi szempontból a
leglényegesebb. Közösen döntenek a film rögzítéséhez használt
nyersanyagról, a jelenetek felsnitteléséről, a képek kompozíciójáról, a
bevilágításáról, a kameraállásról, arról, hogy milyen lencsével veszik fel az
adott snittet.” [hiv_19]

Jelmez részleg

Minden olyan foglalkozás, mely a filmben viselt jelmezekhez, ruhákhoz
köthető, ebbe a kategóriába sorolható. [hiv_12]

Costume designers

Jelmeztervező

Director

Rendező

„A jelmeztervező felel a filmben a színészek által viselt összes ruhanemű
megtervezéséért.” [hiv_13]
A rendezők azok a személyek, akik felelősek az adott film megalkotásáért,
sokszor részt vehet a forgatókönyv megírásában, szorosan együttműködik a
producerrel. [hiv_21]

Distributors

Forgalmazó

department

Editor

Location
management
Make up

Vágó

Felvételvezető

A
filmforgalmazó
végez
minden
kereskedelemmel
és
marketingtevékenységgel összefüggő feladatot, ő mutatja be a filmpiacon a
közönségnek a filmet. [hiv_37]
„A vágó dolga, hogy a rendezővel együttműködve a leforgatott
nyersanyagból kiválassza a filmben felhasználni kívánt snitteket és sorba
rendezze oly módon, hogy azokból összeálljon a rendező által elképzelt film.”
[hiv_25]
Ez a személy próbálja együttműködve a rendezővel és a látványtervezővel
megtalálni a tökéletes forgatási helyszíneket, illetve az ő feladata ennek a
helyszínnek a biztosítása (engedélyek stb.) [hiv_08]

Maszkmester

Ebben a csoportban dolgozó emberek álmodják meg együttműködve a
rendezővel és az operatőrrel a színészek sminkjét. [hiv_16]

Producer

Producer

Egy film esetében az egyik döntéshozó, ez a személy végigköveti, irányítja
egy film gyártási folyamatát, hozzá köthető a film megszületésének
gondolata is. Ő rendelkezik a filmek felhasználási jogával is. [hiv_20]

Production

Látványtervező/

designers

díszlettervező

department

Ezen emberek felelősek a filmek stílusáért, vizuális megjelenéséért, ők
álmodják meg a díszletet, kelléket, kosztümöt, sminket stb. [hiv_15]
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Production

Produkciós

managers

menedzser

Script department

Naplóvezető

Set decorators

Berendező

A produkciós menedzser felelős a film üzleti, anyagi részéért, a
költségvetésért. [hiv_05]
A naplóvezetők feladata, hogy a forgatás és az utána következő munkálatok
gördülékenyen összekapcsolódjanak. Jelenetenként rögzíti a technikai, képi
részleteket, naplózza a változásokat, eltéréseket a forgatókönyvtől. [hiv_18]
A díszlet berendezéséért, a benne található tárgyak beszerzéséért,
folyamatos biztosításáért felelősek. [hiv_07]

Hangi
Sound department

megvalósításért
felelős részleg

Special effects

SFX koordinátor

Tech

Technikai részleg

Ez a csapat gondoskodik a filmben található összes hang, zörej rögzítéséről,
a csapat vezetője a hangmester. [hiv_11]
Számos részleggel, vezetővel egyeztetve irányítja a filmben használt
különböző trükkök, speciális effektek megvalósítását. [hiv_23]
Ez a kategória minden filmem esetében üres volt.

Azok a szakemberek, akik a szállítási részlegen dolgoznak, azok felelősek a
produkcióhoz használt berendezések, kellékek, színészek szállításáért, ők
Szállítási részleg
department
garantálják, hogy minden és mindenki a megfelelő időben a megfelelő
helyen legyen. [hiv_06]
„A VFX koordinátor a film számítógépes programok segítségével létrehozott
Visual effects
VFX koordinátor
látványelemeinek, trükkjeinek megtervezését és megvalósítását irányító
szakember”. [hiv_26]
„A forgatókönyvíró készíti el a film forgatókönyvét saját ötlet vagy a
Writer
(Forgatókönyv)író producer/rendező ötlete alapján, esetleg egy létező irodalmi mű, színdarab
vagy életrajz nyomán.” [hiv_10]
Forrás: Az egyes foglalkozási kategóriák leírásánál megtalálhatóak a hivatkozások.
Transportation
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6. Táblázat – Filmes műfajok magyar megfelelői
Angol megnevezés

Fordítás

Action

Akció

Adventure

Kaland

Animation

Animációs

Biography

Életrajzi

Comedy

Komédia

Crime

Krimi

Documentary

Dokumentumfilm

Drama

Dráma

Family

Családi

Fantasy

Fantázia

Game-show

Vetélkedő

History

Történelmi

Horror

Horror

Music

Zenei

Musical

Musical

Mystery

Rejtély

News

Hír

Reality-tv

Valóságshow

Romance

Romantikus

Sci-fi

Sci-fi

Short

Rövidfilm

Sport

Sport

Talk-show

Beszélgetős műsor

Thriller

Thriller

War

Háborús

Western

Western

Forrás: [hiv_30]
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7. Táblázat – A teljes hálózatra vonatkozó legfontosabb hálózati
mutatók
Csúcsok
száma
(százalék
os arány)
Teljes
hálózat

27 510

100%
Forrás: Saját szerkesztés

Élek száma

2 758 233

Átlagos
súlyozott
fokszám

Sűrűség

Csoporterősségiegyüttható

194,187

0,006

0,830

Izolált
csúcsok
száma
(Arányuk a
csúcsok
számához
viszonyítva)

Háromszögek
(átlag, szórás)

0

22 238,341

0%

64 250,243

8. Táblázat – A nemek szerinti részhálózatra vonatkozó legfontosabb
hálózati mutatók
Csúcsok
száma
(százalék
os arány)

Férfiak

17 987

Élek száma

1 334 509

Átlagos
súlyozott
fokszám

Sűrűség

Csoporterősségiegyütthat
ó

149,090

0,008

0,785

65,383 %
9 523
Nők

34,617 %

231 240

48,790

0,005

0,777

Izolált csúcsok
száma
(Arányuk a
csúcsok
számához
viszonyítva)

Háromszögek
(átlag, szórás)

56

13 286,781

0,311%

38 675,902

213

1 341,246

2,236%

3 637,195

Forrás: Saját szerkesztés

9. Táblázat – Above/Below the Line kategóriákra vonatkozó
legfontosabb hálózati mutatók
Csúcsok
száma
(százalék
os
arány)
Above
the Line
Below
the Line

Élek
száma

Átlagos
súlyozott
fokszám

Sűrűség

Csoporterősségiegyüttható

630950

74,536

0,004

0,817

16930
61,451%
10580
899918
38,459 %

172,216

0,016

Izolált
csúcsok
száma
(Arányuk a
csúcsok
számához
viszonyítva)

Háromszögek
(átlag, szórás)

96

2754,819

0,567%

7205,579

119

19212,236

1,124%

47207,188

0,761

Forrás: Saját szerkesztés
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10. Táblázat – Foglalkozások szerinti részhálózatok legfontosabb
hálózati mutatói

Színészek
Képi világért
felelős részleg
Művészeti részleg
Rendező
asszisztens
Maszkmester
Jelmez részleg
Producerek
Hangi
megvalósításért
felelős részleg
Szállítási részleg
Rendező
Produkciós
menedzser
Operatőrök
VFX koordinátor
Vágó
Felvételvezető
(Forgatókönyv)író
SFX koordinátor
Naplóvezető
Jelmeztervező
Berendező
Látványtervező/
díszlettervező

Csúcsok
száma
(Százalékos
arány a
teljes
hálózathoz
képest)
14 521
52,784 %
2 404
8,739 %
1 978
7,190 %
919
3,341 %
756
2,748 %
749
2,723 %
742
2,697 %
731
2,657 %
688
2,501 %
529
1,923 %
497
1,807 %
476
1,730 %
449
1,632 %
399
1,450 %
395
1,436 %
348
1,265 %
326
1,185 %
204
0,742 %
158
0,574 %
134
0,487 %
107
0,389 %

Élek
száma

Átlagos
súlyozott
fokszám

Sűrűség

Csoport erősségi
együttható

450 747

62,638

0,004

0,838

77 300

64,309

0,026

0,654

66 647

67,388

0,034

0,74

8 986

19,556

0,021

0,482

9 515

25,172

0,033

0,579

7 535

20,120

0,026

0,645

1 380

3,719

0,005

0,333

2 897

7,926

0,010

0,49

3 335

9,694

0,014

0,662

212

0,801

0,001

0,035

340

1,368

0,002

0,202

0,002

0,151

270

1,134

3351

14,926

0,033

0,674

183

0,917

0,002

0,119

1623

8,217

0,020

0,562

85

0,488

0,001

0,096

2738

16,797

0,051

0,682

108

1,058

0,005

0,129

21

0,265

0,001

0,028

61

0,910

0,006

0,243

19

0,355

0,003

0,038

Izolált csúcsok
száma
(Százalékos
arányuk a
csúcsok
számához
viszonyítva)
119
0,820 %
55
2,288 %
44
2,224 %
72
7,835 %
78
10,317 %
74
9,880 %
207
27,898 %
135

Háromszögek

2 081,576
5 238,010
2 420,872
5 445,509
2 489,264
4 740,098
148,070
294,657
523,654
1 005,151
319,301
657,059
7,888
24,129
39,693

18,468 %

114,233

78
11,337 %
307
58,034 %
211
42,455 %
255
53,571 %
50
11,136 %
243
60,902 %
46
11,646 %
242
69,540 %
34
10,429 %
109
53,431 %
123
77,848 %
79
58,955 %
78
72,897 %

61,966
108,860
0,175
0,786
1,002
2,901
0,932
2,775
157,276
267,438
0,466
1,410
36,820
65,927
0,155
0,484
151,693
264,178
0,544
1,781
0,037
0,249
0,716
1,679
0,112
0,571
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11. Táblázat - Foglalkozások szerinti részhálózatok centralitás
mutatói
Közelségi
centralitás
Átlag Szórás

Átlag

Szórás

Közöttiség
centralitás
Átlag
Szórás

Fokszám centralitás

Sajátvektor
centralitás
Átlag
Szórás

Színészek

0,394

0,122

0,004

0,007

0,023

0,001

0,003

0,007

Képi világért
felelős részleg

0,362

0,098

0,026

0,039

0,000

0,001

0,010

0,017

Művészeti részleg

0,355

0,102

0,034

0,043

0,000

0,002

0,012

0,018

Rendező
asszisztens

0,289

0,107

0,021

0,027

0,001

0,003

0,018

0,027

Maszkmester

0,232

0,131

0,033

0,048

0,001

0,003

0,019

0,030

Jelmez részleg

0,225

0,129

0,026

0,038

0,001

0,005

0,018

0,031

Producerek

0,076

0,075

0,005

0,009

0,000

0,003

0,013

0,034

Hangi
megvalósításért
felelős részleg

0,170

0,110

0,010

0,019

0,001

0,005

0,016

0,032

Szállítási részleg

0,148

0,101

0,014

0,017

0,001

0,006

0,018

0,033

Rendező

0,009

0,016

0,001

0,002

0,000

0,002

0,009

0,042

Produkciós
menedzser

0,011

0,019

0,002

0,004

0,000

0,001

0,011

0,043

Operatőrök

0,005

0,010

0,002

0,003

8,487

0,000

0,006

0,045

VFX koordinátor

0,158

0,112

0,033

0,038

0,001

0,005

0,022

0,041

Vágó

0,011

0,020

0,002

0,004

0,000

0,001

0,015

0,047

Felvételvezető

0,197

0,108

0,020

0,024

0,003

0,011

0,021

0,045

(Forgatókönyv)író

0,001

0,003

0,001

0,002

3,590

2,771

0,008

0,053

SFX koordinátor

0,300

0,139

0,051

0,063

0,003

0,011

0,033

0,043

Naplóvezető

0,017

0,029

0,005

0,009

0,000

0,002

0,023

0,066

Jelmeztervező

0,001

0,003

0,001

0,003

1,033

0,000

0,012

0,078

Berendező

0,008

0,011

0,006

0,009

7,906

0,000

0,023

0,083

0,006

0,003

0,006

1,679

1,737

0,018

0,095

Látványtervező/
0,003
díszlettervező
Forrás: Saját szerkesztés

73

12. Táblázat – A 20 legmagasabb átlagos fokcentralitással rendelkező
személy foglalkozása és néhány jelentős filmje
Név

Foglalkozás

Átlagos
fokszámcentralitás

1.
2.
3.
4.

Krasnyanszky Gyula
Khin András
Breckl János

SFX koordinátor
Képi világért felelős részleg
Jelmez részleg

0,235
0,168
0,165

Kiss József

Művészeti részleg

0,158

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Juhász Csaba
Gottmann István
Kiszelly Gábor
Pohárnok Iván
Dzsupin Zoltán
Racsek Viktor

VFX koordinátor
Képi világért felelős részleg
SFX koordinátor
Maszkmester
Képi világért felelős részleg
Képi világért felelős részleg
Hangi megvalósításért
felelős részleg

0,157
0,145
0,141
0,135
0,133
0,132

Kincsem, A Viszkis, Saul Fia
Liza a rókatündér
Dolina, A Viszkis
Szárnyas fejvadász 2049,
Mentőexpedíció, Saul Fia, Fehér Isten
Dolina, A Viszkis
Mentőexpedíció
Szárnyas fejvadász 2049, Gemini Man
Mentőexpedíció, Dolina
Kincsem, Saul Fia
A Viszkis, Saul Fia

0,127

Kincsem, Saul Fia

Művészeti részleg

0,124

Szárnyas fejvadász 2049,
Mentőexpedíció, Gemini Man, Kincsem

0,123

Papírkutyák

0,122

Saul Fia
Szárnyas fejvadász 2049, A Viszkis,
Kincsem
Kincsem
Mentőexpedíció
Gemini Man, A Viszkis, Saul Fia
Mentőexpedíció, A Viszkis
Szárnyas fejvadász 2049, A Viszkis

12.
13.

Beke Tamás
Szabó Zoltán Gábor

14.
15.

Seress Bálint

Hangi megvalósításért
felelős részleg
Képi világért felelős részleg

Kirsch Gusztáv

Képi világért felelős részleg

0,121

16.
17.
18.
19.
20.

Kamerda Károly
Török István
Orosz Norbert
Jánossa Tamás
Bakos Gergő

Képi világért felelős részleg
Képi világért felelős részleg
SFX koordinátor
Képi világért felelős részleg
Produkciós menedzser

0,120
0,119
0,118
0,118
0,118

Erős Csaba

Néhány jelentősebb film, amiben
közreműködtek

Forrás: Saját szerkesztés
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13. Táblázat – Global és local gefura adatok az InterCom Zrt.-re és
Budapest Film Zrt.-re vonatkozóan

InterCom Zrt.

InterCom Zrt. –
Véletlen gráf

Budapest Film
Zrt.

Budapest Film
Zrt. – Véletlen
gráf

Global
gefura

Local
gefura

Global
gefura

Local
gefura

Global
gefura

Local
gefura

Global
gefura

Local
gefura

Átlag

7,79e-4

7,83e-4

7,22e-4

7,50e-4

5,02e-4

5,15e-4

4,37e-4

4,87e-4

Szórás

3,07e-3

2,94e-3

9,90e-5

2,16e-4

2,22e-3

2,27e-3

8,80e-5

2,57e-4

Minimum

0,00

0,00

4,60e-4

0,00

0,00

0,00

1,93e-4

5,67e-7

Maximum

4,12e-2

3,91e-2

1,03e-3

1,98e-3

4,80e-2

4,66e-2

7,82e-4

4,01e-3

Global gefura = 0-s
értékek aránya

84%

–

0%

–

81%

–

0%

–

Local gefura = 0-s
értékek aránya

–

84%

–

1%

–

81%

–

0%

Korreláció a global
gefura és local gefura
adatok közt

Legnagyobb
global/local
gefura
értékkel
rendelkező
személy

0,96

0,47

0,99

0,35

Neve

Thuróczy Szabolcs

–

–

Börcsök Enikő

–

–

Global
gefura

4,12e-2

–

–

4,80e-2

–

–

Local
gefura

3,91e-2

–

–

4,66e-2

–

–

Fokszá
m

121

–

–

371

–

–
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14. Táblázat – Tíznél több foglalkozási kategóriával rendelkező
személyek
Név

Papp
Ágnes

Csáki
László

Pálfi
Szabolcs

Tibor Attila

Foglalkozások
száma

12

12

11

10

10

Esses
Tamás

10

Kovács M.
András

Sipos
Szabó
Elemér

Szombath
Máté

Producer
Berendező

Rendező
Jelmeztervező

Jelmez részleg

Látványtervező

Művészeti részleg
Látványtervező

Rendező
Felvételvezető
SFX
koordinátor
Rendező
Látványtervező
Képi világért
felelős részleg
Rendező
Jelmez részleg
Rendező
asszisztens
Rendező
Hangi megv.
felelős részleg
Vágó

Rendező asszisztens

Elekes
Gergő

Gallai
József

Foglalkozások

10

10

10

10

Producer
VFX koordinátor
Hangi megv.
felelős részleg
Producer
VFX koordinátor
Produkciós
menedzser
Producer
Képi világért
felelős részleg
Látványtervező
Producer
Rendező asszisztens
SFX koordinátor
Producer
Rendező asszisztens
Hangi megv.
felelős részleg
Producer
Rendező asszisztens
Képi világért
felelős részleg
Producer
Rendező asszisztens
Hangi megv.
felelős részleg
Producer
Produkciós
menedzser
Képi világért
felelős részleg

Színész
Felvételvezető
Produkciós
menedzser
Színész
Operatőr
Produkciós
menedzser
SFX koordinátor
Operatőr
Produkciós
menedzser
Színész
Operatőr

Író
Vágó
Művészeti
részleg
Író
Vágó
Képi világért
felelős részleg
Író
Vágó

Színész
Művészeti
részleg

Író

Író
Vágó

Operatőr

Rendező
Operatőr

Színész
VFX koordinátor

Író
Vágó

Rendező
Berendező
Produkciós
menedzser
Rendező
Naplóvezető
SFX
koordinátor
Rendező
Operatőr
VFX
koordinátor
Rendező

Színész
Operatőr

Író
Látványtervező

Színész
Operatőr

Író
Vágó

Színész
SFX koordinátor

Író
Vágó

Színész

Író

Operatőr

Vágó

Látványtervező
Hangi megv.
felelős részleg
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15. Táblázat – Egy évre jutó munkák foglalkozási kategóriák szerinti
megoszlása

Átlag

Szórás

Maximum
érték

Művészeti részleg

0,38

0,67

7,05

Rendező asszisztens

0,48

0,65

5,26

Képi világért felelős részleg

0,45

0,81

7,05

Színész

0,15

0,34

7,05

Operatőrök

0,24

0,39

3,42

Jelmez részleg

0,27

0,51

4,00

Jelmeztervező

0,12

0,16

1,32

Rendező

0,24

0,31

3,63

Vágó

0,20

0,42

4,47

Felvételvezető

0,28

0,50

4,16

Maszkmester

0,31

0,65

6,74

Producerek

0,26

0,63

7,05

Látványtervező/díszlettervező

0,12

0,27

2,05

Produkciós menedzser

0,15

0,36

4,37

Naplóvezető

0,22

0,54

3,95

Berendező

0,14

0,42

3,63

Hangi megvalósításért felelős
részleg

0,32

0,75

5,32

SFX koordinátor

0,35

0,78

7,05

Szállítási részleg

0,14

0,27

2,47

VFX koordinátor

0,22

0,40

3,47

(Forgatókönyv)író

0,09

0,16

1,89

Forrás: Saját szerkesztés
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Ábrajegyzék
Minden ábra saját szerkesztésű.

1. Ábra – Nemi megoszlás

2. Ábra – Megjelenés éve

78

3. Ábra - Filmkategóriák

4. Ábra – Műfajok

79

5. Ábra – Forgatások országai

6. Ábra – Országonkénti forgatások száma
(Az adatok áttekinthetősége miatt Magyarország nem szerepel a diagramon, illetve csupán az
ötnél nagyobb értékeket szereplettem a kiolvashatóság jegyében.)

80

7. Ábra – Különböző betöltött foglalkozások száma

8. Ábra – Különböző betöltött foglalkozások számának megoszlása a
színészek körében

81

9. Ábra – Évente betöltött pozíciók száma

10. Ábra – Forgalmazók
(Az adatok áttekinthetősége miatt csupán a tíz legnagyobb céget tüntettem fel.)

82

11. Ábra – Foglalkozási kategóriák megoszlása

12. Ábra – Above the Line and Below the Line kategóriák

83

13. Ábra – Teljes hálózat45

14. Ábrák – Foglalkozások szerinti részgráfok
Színészek, szereplők

46

45

A gráfméretből adódóan csupán random nézetben tudtam vizualizálni hálózatomat.

46

A gráfméretből adódóan csupán random nézetben tudtam vizualizálni színészek, szereplők részgráfját.

84

Művészeti részleg

Képi világért felelős részleg

Rendezőasszisztensek

Maszkmesterek

85

Jelmez részleg

Szállítási részleg

Felvételvezetők

SFX koordinátorok

86

VFX koordinátorok

Producerek

Produkciós menedzserek

Hangi megvalósításért felelős részleg

87

Operatőrök

Jelmeztervezők

Rendezők

Vágók

88

Naplóvezetők

Forgatókönyvírók

Berendezők

Látványterveők

89

15. Ábra – Krasnyánszky Gyula részgráfja

16. Ábra – Csuja Imre részgráfja

90

17. Ábrák – InterCom Zrt. blokkmodelje, illetve hasonló paraméterű
véletlengráf blokkmodellje

InterCom Blokkmodell

Véletlengráf Blokkmodell

18. Ábrák – Budapest Film blokkmodelje, illetve hasonló paraméterű
véletlengráf blokkmodellje
Budapest Film Blokkmodell

Véletlengráf Blokkmodell

91

19. Ábrák – InterCom-ra vonatkozó violin-plotok foglalkozási
kategóriák szerint
InterCom – Globális gefura

InterCom – Lokális gefura

InterCom – Globális gefura
Véletlen modell

InterCom – Lokális gefura
Véletlen modell
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20. Ábrák – InterCom-ra vonatkozó korrelációs diagramok globális és
lokális gefura szerint, foglalkozási kategóriákra vonatkozóan
InterCom - Eredeti

InterCom – Véletlen modell
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21. Ábrák – Budapest Filmre vonatkozó violin-plotok foglalkozási
kategóriák szerint

Budapest Film – Globális gefura

Budapest Film – Lokális gefura

Budapest Film – Globális gefura
Véletlen modell

Budapest Film – Lokális gefura
Véletlen modell
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22. Ábrák – Budapest Filmre vonatkozó korrelációs diagramok
globális és lokális gefura szerint, foglalkozási kategóriákra
vonatkozóan
Budapest Film - Eredeti

Budapest Film – Véletlen modell
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