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VÁLSÁGBAN BOLLYWOOD?  
– VÁLTOZÓ TRENDEK  
AZ INDIAI MÉDIAPIACON

Szivák Júlia1 

Absztrakt
A bollywoodi filmipar, amely már jelentősen túlmutat a filmeken és olyan szórakoztatóipari kong-
lomerátumot alkot, amely világszinten is megállja a helyét, az indiai szórakoztatóipar legjelentősebb 
entitása, amely sikert sikerre halmoz és úton van a globális elismertség felé. Vagy mégsem? A 2021-
es és 2022-es év megrengette a bollywoodi film- és szórakoztatóipar megállíthatatlan sikerébe vetett 
hitet, ugyanis egymás után buktak meg a mozipénztárnál azok a nagy költségvetésű, A-listás sztá-
rokat felvonultató produkciók, amelyekhez a pandémia után magához térő filmipar a legnagyobb 
reményeket fűzte. Emellett a hagyományosan hindi nyelvű tartalmakra fókuszáló, észak-indiai te-
rületeken is nagy sikereket értek el a dél-indiai filmgyártó központok termékei, valamint a streaming 
platformokon bemutatott eredeti tartalmak is egyre nagyobb rajongótáborra tesznek szert. Ezek a 
jelenségek több olyan anyagi, strukturális és kreatív problémára is rávilágítottak, amelyek megkér-
dőjelezik Bollywood elsőbbségét és a figyelmet a dél-indiai filmiparokra, illetve a streamingszolgál-
tatókra tereli. Ez a cikk a médiapiac változásai mögötti strukturális, üzleti és kulturális jelenségeket 
elemzi.

Kulcsszavak: Bollywood, streaming, COVID, Tollywood, Netflix

Abstract
Until very recently, the narrative concerning the Bollywood industry has been that of success and 
constant growth. The erstwhile Hindi film industry has grown into conglomerate worth a multi-
billion dollars encompassing various forms of entertainment and has been considered as the leading 
hub of entertainment in India, showing an example to other, regional hubs of film production. 
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However, since 2021, we have witnessed a steady decline in the popularity of Bollywood both in 
India and abroad. A number of films, that could boast a stellar cast and an exorbitant budget ended 
up flopping at the box office. At the same time, films from the Southern film industries, especially 
the Telugu industry, as well as Hindi language original shows on streaming platforms have reached 
unprecedented popularity in North India as well. This article traces the financial, structural and 
cultural aspects of this shift and argues that the Indian media landscape is changing and Bollywood 
is yielding its supremacy to a variety of new and newly popular forms of cultural products.

Keywords: Bollywood, streaming, COVID, Tollywood, Netflix

1.  Válságban Bollywood? – Változó trendek  
az indiai médiapiacon

Az indiai médiapiac szédítő sebességgel változik, és napjainkban évtizedek óta paradigmaként szá-
montartott jelenségek kérdőjeleződnek meg. Ezek közül az egyik legjelentősebb ilyen alapvetés az, 
hogy a hindi nyelvű, Mumbai-központú bollywoodi filmipar az indiai szórakoztatóipar zászlóshajó-
ja, amely kiemelkedik a többi, regionális filmgyár közül, és az egész nemzeti identitásra kiható, meg-
határozó trendeket alkot. A bollywoodi szórakoztatóipar válságáról szóló narratíva egyre szélesebb 
körben terjed, melynek ékes bizonyítéka, hogy még a nem angolszász szórakoztatóiparnak hagyo-
mányosan kevés figyelmet szentelő magyar sajtóban is megjelentek ezzel kapcsolatos hírek (Varga, 
2022). A COVID-járvány, a bollywoodi ipar kreatív válsága, a moziba járás szokásának változásai 
és a streaming platformok dinamikus növekedése mind olyan jelenségek, amelyek kétségessé teszik 
azt, hogy továbbra is a Mumbai-központú, hindi nyelvű filmipar diktálja a tempót Indiában. Ebben 
a cikkben a bollywoodi szórakoztatóipar válságának és a felemelkedő egyéb iparágak és regionális 
filmkészítő központok vizsgálatával vázolom fel az indiai médiapiac változásait.

2. Az indiai filmipar általános jellemzői
Az indiai szórakoztatóiparral foglalkozó piaci elemzők és tudósok érdeklődésének középpontjában 
hagyományosan a hindi nyelvű szórakoztatóipar állt, amelyet az elmúlt 20 évben Bollywood néven is 
ismerhetünk. Bár az indiai szórakoztatóipar olyan összetett, mint maga India, és ennek megfelelően 
híven tükrözi India regionális, nyelvi és kulturális különbségeit is, az 1950-es évek óta a hindi mozi 
dominál mind a bevételek, mind a kulturális befolyás tekintetében. Annak ellenére, hogy az And-
hra Pradesh tagállamban található telugu nyelvű filmipar, a Tamil Naduban található tamil nyelvű 
filmipar, a Keralában található malajálam filmipar és egyéb, regionális filmgyártó központok is igen 
népszerű termékeket gyártanak, általános vélekedés, hogy a „nemzeti mozi” szerepét a hindi film 
tölti be (Virdi, 2003, p. 2).

A hindi nyelvű filmeket ugyanis egész India területén forgalmazzák, és ezzel ezen filmipar termékei 
sokkal szélesebb közönséghez jutnak el, mint a regionális logika szerint működő piacokon, ahol 
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sokkal korlátozottabb a potenciális közönség köre. Az 1990-es években zajló politikai és társadalmi 
folyamatok révén a hindi filmek piaca pedig nemzetköziesedésnek indult. A gazdasági liberalizáció 
egyik folyományaként a hindi nyelvű szórakoztatóipar is rohamos fejlődésnek indult: nyugati min-
tájú produkciós házak, átlátható finanszírozási modellek, nemzetközi terjesztési hálózatok jöttek 
létre, a bollywoodi színészek pedig világszerte ismert és világszínvonalon kereső celebekké váltak. 
A multiplex mozik megjelenése miatt növekvő jegyárak, a filmdalok monetizálása és a filmekhez 
kapcsolódó egyéb reklámbevételek mind fontos bevételi forrásokat jelentettek, amelyek egyre komo-
lyabb befektetőket vonzottak a filmiparba (Punathambekar, 2013, p. 68). A szórakoztatóipar kor-
poratizációja még hatékonyabbá tette a filmterjesztést és az elmúlt évtizedekben egyre csökkent a 
szakadék a mumbai és a nyugati filmkészítési módok és lehetőségek között

Folyamatosan gyarapszik a bollywoodi filmek Indián kívüli közönsége is. Ez egyrészt a népes indiai 
diaszpóra tagjainak köszönhető, akik közül sokan a bollywoodi filmek fogyasztásával maradnak 
kapcsolatban indiai identitásukkal (Virdi, 2003, p. 2), azonban jelentős létszámú a bollywoodi fil-
mek nem indiai származású rajongótábora is. Ha csak közvetlen környezetünket nézzük, megfigyel-
hetjük, hogy Magyarországon is egyre több a bollywoodi rajongó, több filmklub és rajongói csoport 
is létezik már, Németországban és Ausztriában pedig néhány évig külön csatorna is létezett, amelyen 
csak indiai, és főként bollywoodi filmeket vetítettek (Krieger, 2020). Bár ettől függetlenül az indiai 
tartalmak nem hódították meg a világot olyan iramban, mint a koreai vagy japán populáris kultúra 
termékei, az indiai kultúráról alkotott elképzeléseknek világszerte jelentős részét alkotják az indiai, 
és főként a bollywoodi filmek (amely kategóriába sokszor – helytelenül – a többi regionális filmipar 
termékét is beleszámítják). 

Ugyan a legtöbb filmkészítő vágyott volna arra, hogy filmjeit a nemzetközi filmfesztiválokon és az 
indiai diaszpóra tagjain kívül más közönség is széles körben fogyassza, az indiai piac a valóságban 
bőven elég volt arra, hogy megtérüljenek a film készítésének kiadásai és megérje filmeket készíteni. 
2022-ben azonban arról szólnak a hírek, hogy a bollywoodi filmipar válságban van. A tények való-
ban azt mutatják, hogy az év nagy bemutatóiként várt filmek igen gyéren szerepeltek a mozipénztá-
raknál, és a hatalmas büdzsével, nagy sztárokkal és még annál is nagyobb elvárásokkal készült filmek 
bizony veszteségesek lettek. Elemzők és kritikusok már megkongatták a vészharangot, és jelezték, 
hogy ez nem véletlenek sorozata, hanem egy kialakulóban lévő válság, amelynek okai strukturális és 
kreatív téren is kereshetők, amely okokat a továbbiakban részletesen bemutatunk.

3. A bollywoodi filmipar kihívásai

3.1. Bollywood és a COVID-19
A bollywoodi filmipar válságának legkézenfekvőbb magyarázata a COVID-járvány negatív hatá-
saiban kereshető. A különösen szigorú lezárások komoly befolyást gyakoroltak a filmiparra, mind a 
filmbemutatók, mind pedig a filmkészítés szempontjából. Az Indián belüli filmforgatások is hóna-
pokra leálltak, azonban a nemzetközi légiközlekedés korlátozása és az indiai állampolgárok utazási 

korlátozásai is nehézségeket okoztak, mivel a bollywoodi filmek általában több forgatási helyszínen 
készülnek, amelyek közül sok külföldön található (Rashid, 2020). A forgatások állása miatt bekövet-
kező veszteségek mellett az újranyitást követően a filmkészítők előre nem látott költségekkel kellett, 
hogy számoljanak, ugyanis a COVID-biztonsági előírások betartása jelentősen megbonyolította a 
forgatásokat és gyakran külső munkavédelmi cégek bevonását is szükségessé tette a maszkviselési, 
távolságtartási és tesztelési szabályok betartása érdekében (Sequeira, 2020).

Tovább súlyosbította a filmipar anyagi helyzetét, hogy a mozik is hónapokra bezártak, így a mozi-
belépők által jelentett bevételektől is elestek a filmkészítők, holott továbbra is ez az egyik legfőbb 
bevételi forrás. Indiában a moziba járás nagy társadalmi eseménynek számít, gyakran a család apra-
ja-nagyja együtt megy megtekinteni a legújabb filmeket. Ráadásul általában a rajongók többször is 
elmennek megnézni ugyanazokat a filmeket a premiert követő hetek során, így ugyanarra a filmre 
több belépőt is megváltanak (Christopher, 2006, p. 22). Mivel a bollywoodi filmek bevételének tipi-
kusan körülbelül 50%-a a mozijegyekből származik, a lezárások, majd pedig a szigorúan korlátozott, 
és limitált kapacitású újranyitás mind anyagi terhet róttak a filmkészítőkre. Némi segítséget jelen-
tett, hogy bizonyos tengerentúli országokban, amelyek egyébként is a bollywoodi filmek piacaként 
szolgálnak, mint pl. az Egyesült Arab Emirátusok, az USA, vagy Nagy-Britannia viszonylag hamar 
lehetővé vált a filmforgalmazás, azonban az indiai piac a mai napig nem állt teljesen vissza a pandé-
mia előtti szintre (Shackleton, 2022). 

A filmkészítők számára a másik kiutat a streamingplatformok jelentették, amelyek fix összeget fi-
zetnek a film forgalmazásának fejében. A koronavírus-járvány alatt szinte megszokottá vált, hogy 
nagy büdzsével készült, mozivászonra szánt alkotások is rögtön a streaming platformokon kezdtek, 
hisz teljesen kiszámíthatatlan volt, hogy pontosan mikor és hány mozivásznon tudják majd ezeket 
bemutatni. Ugyan már a mozibemutatók is visszatértek, de még mindig gyorsabban kerülnek fel a 
filmek a streaming platformokra, mint korábban. Ennek a tendenciának pozitív és negatív hatásai is 
egyaránt vannak. Egyrészt segíti a kisebb filmeket a közönséghez jutásban, ugyanis az indiai mozi-
vásznakért zajló harcokban általánosságban a nagy stúdiók által finanszírozott filmek tudnak érvé-
nyesülni. A körülbelül 9000 mozi vásznaiért Indiában hagyományosan nagy háború zajlik a külön-
böző filmgyártók között, és gyakran attól függ, hogy melyik filmet mikor, hogyan és mennyi ideig 
vetítik a mozik, hogy mennyi pénzt tudnak erre szánni a gyártók (Lodderhose, 2022). A streaming 
platformok révén így a kisebb költségvetésű filmek is jobban tudnak érvényesülni, másrészt pedig 
szélesebb közönséghez is eljuthatnak az indiai filmipar termékei, hiszen sok országban, például Ma-
gyarországon sem jellemző az, hogy indiai filmeket forgalmaznának a mozik. A streamingnek hála 
a rajongók immár nem kénytelenek illegális módokon beszerezni a vágyott tartalmakat, hanem a 
streamingoldalon, bevételt generálva ezzel a filmkészítőknek. Azonban a gyors streaming bemuta-
tónak árnyoldalai is vannak: azokon a piacokon, ahol egyébként ez a lehetőség elérhető volna, még 
azok sem ülnek be a moziba, akik egyébként tervezik megnézni a filmet, hiszen úgy gondolják, hogy 
hamarosan már otthonuk kényelméből, a streaming szolgáltatás áráért is megtekinthetik a legújabb 
filmeket is, és nem kell extra kiadásokkal terhelniük magukat (Kumar, 2022).
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A különböző kényszermegoldások ellenére a filmkészítők a hosszú lezárások és jelentős bevételkie-
sés után ki voltak már éhezve arra, hogy 2022-ben bemutathassák a régóta produkcióban lévő, nagy 
sztárokat felvonultató blockbustereket. Ehhez képest az elmúlt években számos olyan nagy költség-
vetésű hindi film készült, (pl. Shamshera, 2022, rend. Karan Malhotra; Bachchan Pandey, 2022 
rend. Farhad Samji), amelyek csúfos kudarcot vallottak a mozipénztáraknál. Ez különösen meglepő 
volt a húzónévnek számító főszereplők (Ranbir Kapoor, Akshay Kumar) és a feldolgozott témák 
(nacionalista, mitológiai témák és gengszterhumor) népszerűségének okán is. Bár a legnagyobb boly-
lywoodi sztároknak olyan kultusza van, hogy lényegében már a felbukkanásuk is elegendő szokott 
lenni ahhoz, hogy egy-egy film anyagilag is sikeres legyen, azonban ez a trend az elmúlt években 
változni látszik. A filmkritikusok véleménye szerint a közönség elvárásai változóban vannak, és már 
nem elegendő egy húzónév a film eladásához. A producerek abban is látják a problémát, hogy a 
nagy húzónevekkel fémjelzett produkciók költségvetésének aránytalanul nagy részét, az A-listás férfi 
főszereplők esetén időnként a büdzsé akár felét is elviszik a sztárgázsik, és emiatt kevesebb pénz jut 
a produkció minőségi kivitelezésére (Gupta, 2022). Bár ez a jelenség már a pandémia előtt is meg-
jelent, és több nagy filmsztár hatalmas büdzsével készült filmje (pl. a Vijay Krishna Acharya által 
rendezett 2018-as Thugs of Hindostan Aamir Khan és Amitabh Bachchan főszereplésével, vagy az 
Anand L. Rai által rendezett 2018-as Zero, Shahrukh Khan főszereplésével) megbukott (Financial 
Times, 2020), de az egyébként is gyengélkedő hindi filmipart ez még rosszabbul érinti.

A filmipar anyagi és strukturális problémáin kívül voltak olyan egyéb, COVID-hoz kapcsolható 
ügyek, amelyek szintén megtépázták Bollywoodot, de inkább a presztízs szempontjából. Nem tett 
jót a filmipar hírnevének, hogy a leállások nyomán a reflektorfény ráirányult arra a kb. 500 000 
munkásra, akik a szürkegazdaság keretein belül, gyakran munkaszerződés nélkül végeznek kevésbé 
megbecsült, ám igen fontos munkát a forgatásokon, mint táncosok, statiszták, díszletépítők, azonban 
a koronavírus-járvány idején nagyon csekély segítségre számíthattak a munkáltatóiktól (Srivastava, 
2020). Ezen kívül a COVID-hoz kapcsolható negatív hatás a Sushant Singh Rajput 2020 júniusi 
öngyilkossága után a bollywoodi filmipar ellen indult lejárató kampány is. Sushant Singh Rajput 
fiatal, ámde népszerű színész volt, aki évek óta súlyos depresszióval küzdött és végül tragikus körül-
mények között vesztette életét, amely sokkolta a bollywoodi filmek közönségét. Azonban ahelyett, 
hogy a mentális egészség fontosságáról zajló párbeszéd erősödött volna fel a közbeszédben, hamar 
összeesküvés-elméletek kaptak szárnyra arról, hogy Rajput halálát a bollywoodi filmipar morális kor-
ruptsága okozta. A pletykák szerint mivel nem a bollywoodi filmipar nagy sztárjait tömörítő filmes 
családokból származott, ezért hátrányos megkülönböztetés érte, amely az öngyilkosságba hajszolta. 
Sushant Singh Rajput halála utáni közfelháborodás több közösségimédia-kampányhoz is vezetett, 
amelynek a célja a „bennfentes” színészek és filmjeik bojkottja volt (Bose, 2021, p. 686). Online kam-
pányok indultak bizonyos filmes személyiségek, filmes családok és az egész bollywoodi filmipar boj-
kottálására is. Ez feltételezhetőleg a kormány aktív támogatásával jött létre, ugyanis addig is elterelte 
a figyelmet a koronavírus-járvány tragikus következményeiről, illetve jól illeszkedik a konzervatív, 
hindu nacionalista kormánynak a kozmopolita bollywoodi filmipar ellen vívott harcába is. Annak 
megítélésére, hogy ezek a bojkottra szólító kampányok ténylegesen hozzájárultak-e a filmek bukásá-
hoz, nincs objektív adat, de a Bollywood válságáról szóló narratívát mindenképp erősítik (Rao, 2022).

3.2. Bollywood kreatív válsága
A Bollywood mélyrepülését elemzők között gyakran felmerül Bollywood kreatív válságának a kér-
dése is. Megfogalmazódtak olyan vélemények, melyek szerint az igazi probléma nem azzal van, hogy 
a pandémia során megrendült a filmipar anyagi alapja, vagy hogy a filmsztárok gázsija megviseli a 
filmek büdzséjét, hanem azzal, hogy Bollywood egyszerűen már nem képes olyan új tartalmakat 
előállítani, amelyek lebilincselnék a nézőket és arra sarkallnák őket, hogy jegyet váltsanak és a mo-
ziban nézzék meg a filmeket, ahelyett, hogy illegális forrásokból jussanak hozzá, vagy a streaming 
platformokon nézzék azokat (Gupta, 2022; Narayanan, 2022). Valóban, az elmúlt években szám-
talan kritika jelent meg akár a színészek szerepválasztásával kapcsolatban (gyakori téma a férfi és a 
női szereplők közötti hatalmas korkülönbség vagy az, hogy bizonyos filmsztárok, pl. Akshay Kumar 
vagy Salman Khan mindig hasonló jellegű szerepeket vállalnak), az uralkodó politikai ideológia 
szolgalelkű átvételével és tolmácsolásával kapcsolatban (az indiai történelem átírására, illetve a kor-
mányprogramok népszerűsítésére törekvő filmek esetén), vagy a rosszul megírt, repetitív és logikai 
bukfencekkel operáló történetekkel kapcsolatban. Az eredetiség hiánya és a kreatív válság témája 
bár már hosszabb ideje jelen van az indiai szórakoztatóiparban, mégis nehezen értelmezhető abból 
a szempontból, hogy a bollywoodi filmek mindig is egyfajta formula-jelleget öltöttek, amellyel a 
közönségnek egészen a legutóbbi időkig nem volt jelentős problémája.

A bollywoodi filmekben már az 1950-es évek óta jelen van az a tendencia, hogy korszakonként 
különböző történetmesélési formulák alakulnak ki, amelyek az adott időszak filmjeit átfogóan jel-
lemzik. Léteznek korszak-specifikus formulák, pl. az 1950-es években a szétszakított testvérek to-
posza, az 1970-es években a haragvó ifjú toposza, aki saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást, vagy 
az 1990-es években a gazdag, tengerentúli indiai családok motívuma, amelyek a korszak filmjeit 
jellemzik, de léteznek ennél átfogóbb tendenciák is. A jelenség értelmezéséhez szükség van annak 
a megértésére is, hogy a bollywoodi filmeket jellemzően nem tudjuk műfaj szerint kategorizálni, 
ugyanis az 1970-es évek óta a legutóbbi időkig a legtöbb film úgynevezett maszálá film volt, vagyis 
több műfaj elemeit vegyítette. A műfajok vegyítése létrehozott egyfajta sikerformulát, amelyet ha-
gyományosan a legtöbb bollywoodi film követ. A filmben tehát van egy szerelmi szál, néhány humo-
ros jelenet (amelyet általában egy karakterhez köthetünk), átlagosan hat dalnak kell szerepelnie, és a 
szereplők is egy limitált karakterkészletből kerülnek elő. Ezen kívül a filmnek fontos pozitív módon 
zárulnia, melynek során a főhős visszaállítja a társadalmi rendet, amelyet a film elején a konfliktus 
megzavart (Prasad, 1998, p. 31). Ennek következményeként a filmek nagyon széles közönségnek 
szólnak: a család összes tagja megtalálhatja benne azt, ami számára vonzó, de ezen kívül széles 
érzelmi spektrumon is végig vezették a nézőket, akik így egy film futási ideje alatt érzelemmel és 
hangulattal is tudnak azonosulni (Ganti, 2013, p. 147).

Mindennek következtében az elmúlt évtizedekben viszonylag kevés hangsúlyt fektettek a filmké-
szítők az eredeti történetekre és az innovatív történetmesélésre, sokkal inkább a bevált formulák 
használata volt a jellemző. Filmesztéták már régóta igyekeznek a formula sikerét megfejteni és több 
elmélet is létezik ezzel kapcsolatban, mint például az ismertség érzése, amikor az első vetítés is olyan 
már mintha egy ismerős történetet látna a közönség (Mazumdar, 2019). Emiatt hagyományosan 
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nem feltétlenül a történetek újdonsága számít, hanem inkább az, hogy az ismerős történeteket mi-
lyen „fűszerezéssel” prezentálják a filmkészítők. Fontos szerepet játszik ezen kívül az intertextua-
litás, a filmtörténet klasszikusaira való gyakori hivatkozás, híres jelenetek újjáteremtése, klasszikus 
párbeszédek felidézése is. Ezen kívül gyakori jelenség az is, hogy a filmek nemcsak a korábbi boly-
lywoodi filmekre, de indiai legendákra, hindu mítoszokra, az indiai irodalomtörténet klasszikus 
szerelmespárjaira hivatkoznak, és a jelen filmet is annak a történetnek a feldolgozásaként, modern 
kori megjelenéseként értelmezik (Vajdovich, 2018, p. 177). 

A kulturális univerzum, a filmkészítési tradíciók tisztelete és a formulák népszerűsége ellenére olybá 
tűnik, hogy a jelenlegi bollywoodi filmek nagy része már nem tud beilleszkedni ezekbe a sémákba 
és nem tud megfelelni a közönség elvárásainak. Ez a változóban lévő közízléssel lehet kapcsolatban, 
amely immáron újdonságot és kreativitást vár el a kreatív tartalmak készítőitől. Hasonló narratíva 
van jelen a filmzenékkel kapcsolatban is, ahol szintén létezik a klasszikusok tisztelete és a szten-
derdizált énekhangok és hangzásvilág kánonja (Beaster-Jones, 2009), de már évek óta kritizálják a 
filmzenéket az eredetiség hiányával kapcsolatban. Ennek oka az, hogy az elmúlt években elterjedt 
az a gyakorlat, hogy új filmzenék komponálása helyett inkább régi filmzenék feldolgozásai kapnak 
helyet a filmekben. A bollywoodi – és az indiai filmeknek általánosságban, – integráns részét képe-
zik a betétdalok, amelyek sokszor a történetet is előrelendítik, ugyanis ami a filmdalokban történik, 
gyakran része a történetvezetésnek, ugyanis a filmdalokat a nyugati musicalekhez hasonlóan a fil-
mszereplők előadják, táncolnak és énekelést mímelnek. Azonban annak ellenére, hogy ennyire bele 
vannak ágyazva a történetbe, a filmdaloknak a filmeken kívül külön élete is van. A filmdaloknak 
saját premierje van, már a film bemutatója előtt játsszák őket a zenei rádió és tévécsatornákon, így 
tehát a film promóciójában is fontos szerepet játszanak. Ennek megfelelően komoly büdzsét szoktak 
fordítani a filmdalok zenei és képi világának megalkotására is. Az elmúlt években azonban a költsé-
gek csökkentésének és haszon maximalizálásnak jegyében elindult az a tendencia, hogy az 1980-as 
és 1990-es évek bollywoodi slágereit dolgozzák fel az új filmekbe, ahelyett, hogy új dalokat készíte-
nének. Elméletileg így csökkentik a kockázatot is, azzal, hogy az eredeti dal népszerűségére építve 
abban reménykednek, hogy a feldolgozás is sikeres lesz (Ghosh, 2019). A tapasztalat azonban azt 
mutatja, hogy a feldolgozások sokak tetszését nem nyerik el, és rámutatnak arra, hogy a régi kedven-
cek megszentségtelenítésén kívül ez valójában azt is jelenti, hogy a kreatív önkifejezésnek kevesebb 
tere marad (Ameer, 2022, p. 72).

Bollywood kreatív válsága tehát egy ellentmondásos témakör. A közönség ragaszkodik a konven-
ciókhoz, kedveli a klasszikus filmeket és zenéket, és vágyik az intertextualitásra és arra, hogy az 
új filmek és zenék kapcsolódjanak az indiai kulturális tradíciókhoz és ahhoz az ízlésbeli univer-
zumhoz, amelyet jól ismer, mégis a legújabb és kevésbé sikeres bollywoodi filmekkel kapcsolatban 
megfogalmazódik az az elvárás, hogy mutassanak valami újat és kreatívat. Ennek elsődleges oka 
feltételezhetőleg a közönség igényeinek változásában érhető nyomon, amely a streamingplatformok 
megjelenését követi.

4. Az új kihívók

4.1. A streaming platformok
Indiában 2016-ban jelent meg az első streaming szolgáltató, az Amazon Prime, majd pedig 2017-
ben a Netflix. Azóta számos egyéb nemzetközi (Hulu, Disney), és hazai cég (Voot, Hotstar, MUBI 
stb.) követte a példájukat és indított streaming szolgáltatást. Ezek egyelőre nem érték el a legrégebb 
óta működő YouTube népszerűségét, azonban komoly erőfeszítéseket tesznek az indiai nézők kegye-
inek elnyeréséért. Figyelembe véve az indiai piac méretét2 és a filmeknek és az egyéb mozgóképes 
tartalmaknak az indiai kultúrában játszott jelentős szerepét, nem meglepő, hogy hamar prioritássá 
vált az indiai piac kiaknázása ezen cégek számára, és ezért különféle stratégiákat dolgoznak ki az 
indiai közönség igényeinek megismerésére és kiszolgálására. 

Természetesen a streaming-szolgáltatóknak igencsak kapóra jött a világjárvány okozta lezárások 
sora, ugyanis a moziba járás ellehetetlenülésével nem csökkent az új tartalmak iránti igény, ami 
alaposan fellendítette a streaming platformok iránti igényt. Azonban más társadalmi és gazdasági 
folyamatok is állnak a háttérben, amelyek megteremtették a streaming platformok felfutásához a 
technológiai és kreatív hátteret. Indiában az elmúlt évtizedben rohamléptekkel zajlik a digitális for-
radalom, amelyben fontos szerepet játszott a Digitális India kormányprogram és a kormányközeli 
Reliance Jio-konglomerátum 2016 és 2017 között zajló kampánya, amelynek során az indiai piacra 
fejlesztett olcsó okostelefonokat és nagy mennyiségű mobiladatot tartalmazó csomagokat dobtak 
piacra olyan nyomott áron, amely radikálisan átalakította az indiai telekommunikációs piacot és a 
fogyasztási szokásokat. Ennek következtében a szegényebb rétegek is csatlakozhatnak az internet-
hez,3 illetve emiatt a helyi nyelveken készült tartalmakra is nagy igény mutatkozik (Deck, 2020). 
A streaming szolgáltatók így kénytelenek voltak rádöbbenni, hogy az indiai piac sajátosságainak 
megfelelően adaptálniuk kell az üzleti modelljeiket. Mivel Indiában sokan leginkább az okostele-
fonjukon interneteznek és fogyasztanak médiatartalmakat (sokaknak nincs is számítógépük vagy 
wifijük) ezért a Netflix is előállt egy csak-mobil előfizetési rendszerrel. Ez jelentősen olcsóbb, mint a 
hagyományos, több eszközön is elérhető előfizetési modell (Biswas, 2022).4

Az indiai közönség megnyerésének másik módja a saját, indiai készítésű tartalmak gyártása. Indi-
ában először a példátlanul sikeres YouTube kapcsán merült fel, hogy mekkora igény is van a helyi 
nyelvű és a helyi kulturális kontextusnak megfelelő tartalmakra. Hatalmas, kiaknázatlan piaca van 
azoknak a felhasználóknak, akik nem tudnak eléggé angolul ahhoz, hogy kövessék az angol nyel-
vű influenszereket és csatornákat, viszont rendelkezésükre áll annyi adatforgalom, hogy lényegé-

2   021-ben Indiában már közel 40 millió háztartás rendelkezett összesen 80 millió előfizetéssel, azonban a szektor továbbra is szé-
dítő gyorsasággal terjeszkedik: 2020 és 2021 között 29%-kal növekedett a digitális platformok előfizetőinek száma (E&Y 2022, 
p. 12), és jelentős visszaesés a jövőben sem várható. 

3  A nagy társadalmi és gazdasági különbségek megmutatkoznak a digitális penetrációban is, de ennek ellenére 2021 szeptemberében 
már 834 millió internetelőfizetés, 503 millió okostelefon-felhasználó, és 10 millió okostévé volt Indiában (E&Y 2022). 

4  2022 júliusában a csak-mobil előfizetési modell havonta 169 rúpia (822 Ft), míg a prémium, full HD-s előfizetési csomag 649 rúpia 
(3159 Ft) (Biswas, 2022).
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ben folyamatosan streamelhessenek különböző tartalmakat (Poonam, 2019). Ennek megfelelően a 
streaming platformok egyre többet fektetnek be a saját készítésű, indiai tartalmak gyártásába is, 
így igen fontos számukra, hogy legyen, aki ezt fogyasztja. A streaming platformok, amelyeket az 
indiai angol zsargonban jellemzően OTT platformoknak („Over the Top” platform) neveznek, olyan 
diverzifikációt hoztak az indiai médiapiacra, amelyet talán a szatellites műsorszórás megjelenéséhez 
hasonlítható. 

A streaming szolgáltatók megjelenése újfajta tartalmak gyártásához vezetett műfaj és tartalom szem-
pontjából egyaránt: létrejöttek a hat-nyolc epizódból álló minisorozatok. Az indiai sorozatok hagyo-
mányosan a szappanopera modelljét követték, vagyis sok évadon keresztül, kifejezett cél vagy irány 
nélkül folyt a cselekmény a mederben. A streaming platformokon azonban megjelentek a limited series 
jellegű tartalmak, vagyis azok a rövid sorozatok, amelyek egy konkrét problémakört járnak körül, 
gyakran olyan témákat tárgyalva, amelyek korábban ritkán jelentek meg a mainstream médiában a 
cenzúra vagy az öncenzúra miatt. A hagyományos filmkészítésben nagyon fontos szerepet játszott az, 
hogy az elkészült film minél szélesebb rétegek számára legyen vonzó, ugyanis az eladott jegyek árából 
keletkezett bevétel az, ami a filmkészítők számára a hasznot jelenti. A streaming szolgáltatások meg-
jelenésével ez megváltozott. Ennek egyenes kihatása van arra, hogy megjelentek azok a tartalmak is, 
amelyeket hagyományosan nem mutattak volna be moziban. Ehhez képest a streaming platformokon 
megjelenő tartalmak sokkal realisztikusabbak és olyan témákat is elővesznek, amelyek a filmvásznon, 
a mainstream filmgyártás körében csak ritkán, vagy sokkal visszafogottabban jelennek meg. Ezen 
témák közül az egyik a nők helyzete és a nők elleni erőszak kérdése. Indiában sajnos hétköznapinak 
számítanak a nők elleni szexuális erőszakos cselekmények, ezek közül azonban csak nagyon kevés az, 
amely átlépi az ingerküszöböt és az egész országot megmozgatja, ugyanis ez a társadalom nagy részé-
nek számára a hétköznapi élet és a férfiközpontú társadalom sajnálatos velejárója és a nagy publicitást 
kiváltó és közfelháborodást keltő esetek5 hatására sem változik. Mindez egy nagyon akut és ellent-
mondásos téma, hiszen a társadalom széles rétegei tartoznak az áldozathibáztatók közé, illetve a szex 
minden formája továbbra is tabunak számít, ezért az egész család szórakoztatására törekvő bollywoo-
di filmek ezzel a témával csak ritkán foglalkoznak.6 Ehhez képest a streaming platformokon teljesen 
más a helyzet, ugyanis számtalan nőközpontú film és sorozat jelent meg. Ezek közül kiemelhető a 
Nirbhaya-esetet tárgyaló Bűntény Delhiben című sorozat (2019, rend. Richie Mehta), a társadalom 
összes rétegét érintő nemi diszkriminációt tárgyaló Bombay királynői (2021, rend. Alankrita Shrivas-
tava), a szórakoztatóipar férfiközpontúságát firtató A hírnév mögött (2022, rend. Bejoy Nambiar) stb. 

5  Az egyik olyan eset, amely még az indiai közvéleményt is megmozgatta az a 2012-es Nirbhaya-eset volt, amikor egy 22 éves 
orvostanhallgató vált csoportos nemi erőszak áldozatává. Az eset különös brutalitása és egyéb körülményei (pl. Delhi egyik elit, 
gazdagok által lakott környékén történt az eset, a rendőrség inkompetenciája – a busz, amelyen éppen a nemi erőszak zajlott át-
haladt egy rendőrségi ellenőrzőponton is, illetve az áldozat hősies küzdelme az életéért) miatt hosszú heteken át maradt az eset a 
közvélemény homlokterében. Gyertyafényes tüntetések zajlottak India-szerte és valósnak tűnt a remény, hogy ez a borzasztó eset 
hosszú távú változást fog tudni hozni, ugyanis úgy tűnt, hogy a törvényhozás fog tudni reagálni az esetre és innentől fogva gyor-
sabban és hatékonyabban fognak a bíróságok ítélkezni a nemi erőszakos cselekmények esetében, illetve a rendőrség hatékonyabban 
fog fellépni a nők védelmében.

6  Néhány kivétel közé sorolható az Angry Indian Goddesses (2015, rend. Pan Nalin) vagy a Pink (2016, rend. Aniruddha Roy 
Chaudhuri) inkább a művészfilmek közé sorolhatók.

Ezek a sorozatok nemcsak a kritikusok tetszését nyerték el, hanem kiemelkedően népszerűekké is 
váltak a nézők körében, amely azt is jelentheti, hogy létezik egy széles réteg Indiában, amely igenis 
nyitott ezekre a típusú, társadalomkritikus tartalmakra és úgy is lehet nagy bevételt generálni, ha 
a társadalom nem minden rétegét igyekszenek megnyerni a készítők. Fontos kiemelni még, hogy 
ezek a sorozatok már csak azért is festhetnek sokkal realisztikusabb képet az indiai társadalmat 
sújtó problémákról, mert kívül esnek az indiai Cenzori Testület hatáskörén, vagyis nem köti meg a 
Cenzori Testület a kezüket, mint a moziban bemutatott filmek esetében, ahol gyakran kell kivágni 
olyan részeket, amely a konzervatív és politikailag gyakran elfogult cenzorok szerint sértené a köz-
szemérmet vagy a vallási érzékenységet (Shaw, 2021).

A streamingplatformokkal kapcsolatban még érdemes megjegyezni az indiai közönség számára új-
donságnak számító nemzetközi tartalmak bemutatását, illetve India más tájairól származó tartalmak 
könnyebb elérhetőségét. Ezek szintén hozzájárulhattak a közízlés megváltozásához és a bollywoodi 
filmekkel szemben támasztott elvárások megváltozásához. A nagyvárosi fiatalok körében Indiában 
hagyományosan nagy piaca van az angol nyelvű filmeknek, de a streamingplatformoknak köszönhe-
tően egyéb, idegennyelvű tartalmak, elsősorban koreai sorozatok is igen népszerűek lettek (Kanozia 
& Ganghariya, 2021, p. 224). Másrészről pedig az Indián belüli regionális filmiparok termékei is 
elérhetővé váltak a streamingplatformokon a feliratozásnak és szinkronizálásnak köszönhetően.

4.2.  Régi kihívók új lendületben: A regionális filmiparok  
felemelkedése

Fontos hangsúlyozni, hogy az indiai médiapiacon nem arról van szó, hogy a filmnézés helyét átvet-
ték volna a sorozatok, sokkal inkább a hindi filmek népszerűségének csökkenéséről beszélhetünk. 
A bollywoodi filmipar válságával egyidőben ugyanis példátlan népszerűségre tettek szert a különbö-
ző regionális filmgyárak filmjei a hindi övben. 2021-ben a streaming platformokon megjelenő saját 
gyártású tartalmak 47%-a és a nem saját gyártású tartalmak 69%-a nem hindi, hanem valamilyen 
másik indiai nyelvek készült (E&Y 2022, p. 63) Az előrejelzések szerint a regionalizáció trendje 
folytatódni fog: szakértők szerint 2025-re már a televíziós tartalmak 60%-át és az OTT tartalmak 
50%-át a regionális tartalmak fogják adni, a 2020-as 55% és 30% helyett (E&Y, 2022, p. 15).

Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a hagyományosan hindi és angol nyelv kettősségében 
létező Észak-India is egyre nyitottabb a déli nyelveken készült tartalmakra. Mindez abból a szem-
pontból is figyelemre méltó, hogy Észak-Indiában általánosságban kevésbé ismert Dél-India kultú-
rája, és a közbeszédet a dél-Indiával kapcsolatos kulturális sztereotípiák uralják. Az észak-dél nyelvi 
és kulturális különállás már évezredek óta fennáll, de kiélesedett a 20. század derekán, amikor a déli 
államok lakosai egyre hangsúlyosabban azt érezték, hogy az Észak politikai és kulturális dominan-
ciája túlsúlyba kerül. Az 1947-es függetlenedést követően a déli tagállamok értelmisége és politikai 
vezetői nem nézték jó szemmel azt, hogy az újonnan születő indiai állam nemzetépítési törekvései-
nek során a nemzeti kultúra kialakításakor az észak-indiai hindi nyelvet és az észak-indiai kultúrát 
vették alapul. A hindi nyelvet államnyelv szintjére emelő törvény meghozását Dél-Indiában hindiel-
lenes agitáció és függetlenségi mozgalom létrejötte követte. A központi kormányzat is kénytelen volt 
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meghátrálni és nagymértékű nyelvi és kulturális autonómiát engedélyezni a déli államoknak, de a 
hindi fenyegető réme7 azóta is gyakran felmerül a déli politikai életben és közbeszédben (Punatham-
bekar & Mohan, 2021, p. 176). Északon pedig továbbra is inkább a sztereotípiák uralkodnak a déli 
államokkal és lakóikkal kapcsolatban. A déli szereplők gyakran jelennek meg bollywoodi filmekben 
karikatúraszerűen, a hindiül rosszul beszélő „idegent” testesítik meg, aki humorforrásként szolgál. 
Az elmúlt években több olyan film is volt, amely dél-indiai szereplőkre fókuszált, pl. 2 States (2014, 
rend. Abhishek Varman), Meenakshi Sundareshwar (2021, rend. Vivek Soni), azonban ezeket szá-
mos kritika érte amiatt, hogy a dél-indiai kultúrát felületes és sztereotip módon mutatják be (Gupta, 
2014; Kumar, 2021; Menon, 2021).

Éppen ezért meglepő, hogy a dél-indiai filmek milyen népszerűségre tettek szert az elmúlt néhány 
évben. Különösen sikeresek lettek a telugu filmipar termékei közül a Baahubali: The Beginning (2015, 
rend. S. S. Rajamouli) és a Baahubali: The Conclusion (2017, rend.: S. S. Rajamouli), Pushpa: The 
Rise (2021, rend. Sukumar), az RRR (2022, rend.: S. S. Rajamouli), a kannada filmiparból a K.G.F. 
filmek (2019 és 2022, rend.: Prashanth Neel), illetve a malajálam filmek közül a művészfilmesebb 
jellegű filmek, elsősorban Fahadh Faasil főszereplésével (Menon, 2021).

Annak ellenére, hogy a domináns észak-indiai nézőpont hajlamos a dél-indiai filmiparokat egy ka-
lap alá venni és a termékeikre is csupán „déli filmekként” hivatkozni, de a dél-indiai filmipar ter-
mészetesen nem egységes. A tamil, telugu, malajálam és kannada nyelvű filmiparok külön-külön 
entitásként működnek, mind saját nyelven, saját sztárokkal és rendezőkkel és saját közönséggel ren-
delkeznek. Ennek ellenére viszonylag nagy az átfedés közöttük, ugyanis nem ritka, hogy egy-egy 
nagyobb költségvetésű filmet egyszerre több, dél-indiai nyelven forgatnak, és a sztárok is gyakran 
fordulnak meg több regionális filmipar filmjeiben is.

Mindeddig azonban az észak-indiai közönség ezekből a filmes áramlatokból jórészt kimaradt, most 
viszont nagy mennyiségben fogyasztják Északon is a déli filmes tartalmakat, akár a moziban, akár a 
streaming platformokon. Fontos megemlíteni, hogy a telugu és tamil nyelvű produkciók közül nem 
a realisztikusabb, szofisztikáltabb és finomabb érzelmi húrokat pengető filmek lettek igazán népsze-
rűek, hanem a monumentális látványvilágot és alternatív mitológiát megteremtő filmeposzok, mint 
például a Baahubali vagy a RRR. Ezek a filmek meglehetősen hasonlítanak az északi társaikra férfi-
központúságukban, azonban az akciójelenetek még virtuózabbak és a speciális effektusok is sokkal 
grandiózusabbak, mint a hasonló típusú bollywoodi filmekben, és a jelek szerint ez roppant vonzó 
az észak-indiai közönség számára is. 

A dél-indiai filmek népszerűsége természetesen a bollywoodi filmkészítők figyelmét sem kerülte el, 
és valamilyen módon igyekszenek lépést tartani a sikeresebb déli szomszédokkal. Az egyik taktika, 
amellyel Bollywood próbál kompenzálni, az a roppant sikeres déli filmek adaptációinak elkészítése. 
Arra már régebben is volt példa, hogy egy-egy nagyon népszerű déli rendező (pl. Mani Ratnam) 
vagy déli szupersztár (pl. Rajnikanth) filmjeit szinkronizálják hindire, ritkábban, de előfordul az is, 

7  A hindi nyelv szerepét némiképp árnyalja, hogy a bollywoodi filmek széleskörű forgalmazása a nemzeti nyelvként propagált hindi 
nyelv viszonylag „fájdalommentes” terjesztéséhez is hozzájárult (Virdi, 2003, p. 19).

hogy egy produkciót több nyelven készítenek egyszerre.8 A leggyakoribb módszer azonban mégis 
az, hogy egy sikeres filmet újraforgatnak az adott regionális piac nagy sztárjaival. A dél-észak irá-
nyú kulturális transzferre már korábban is volt példa (pl. a 2011-es Bodyguard című film, amelyet 
a telugu nyelven aratott sikere után, Siddique, az eredeti film rendezője alkotott újra hindi nyelven, 
a bollywoodi szupersztár, Salman Khan főszereplésével, vagy a malajálam nyelvű, S.S. Rajamouli 
által rendezett Vikramarkuduból Akshay Kumar főszereplésével a 2012-es Prabhu Deva által rende-
zett Rowdy Rathore), azonban az elmúlt években ez a tendencia felerősödött. A legsikeresebb ezek 
közül az Arjun Reddy című telugu film (2017, rend. Sandeep Reddy Vangha) Kabir Singh című 
(2019, rend. Sandeep Reddy Vangha) hindi változata volt, amely bár a kritikusok és nézők szerint 
is kifejezetten regresszív és problematikus volt a két főhős toxikus kapcsolatának idealizálása és a 
főhős diszkriminatív viselkedésének idealizálása miatt, de ettől függetlenül elképesztő sikert aratott 
a mozipénztáraknál, és a 2019-es év harmadik legtöbbet kaszáló filmje lett.

Egy másik stratégia a déli filmsztárok bollywoodi produkciókban való szerepeltetése. Ez azért fon-
tos, mert a sztárközpontúság nemcsak a bollywoodi filmipar sajátja, de a különböző déli filmköz-
pontokban is megvannak azok a kultikus sztárok, akikért rajongóik életüket és vérüket is adnák. 
Bizonyos szempontból a sztárcentrikusság Dél-Indiában még jelentősebb is mint Északon, ugyanis 
főként Tamil Naduban évtizedek óta létező jelenség a politika és a filmipar összefonódása (Chris-
topher, 2011, p. 103). M.G.R. és Jayalalithaa nemcsak a tamil filmipar jelentős alakjai voltak, de 
évtizedeken keresztül tagállami főminiszterként is szolgáltak (MGR 1977 és 1987 között, Jayala-
lithaa pedig 1991-től 2016-os haláláig összesen hatszor volt Tamil Nadu főminisztere). Napjaink 
nagy dél-indiai filmsztárjai, például Allu Arjun, Mahesh Babu, Prabhas, Dhanush és mások, nézők 
millióit tudják bevonzani a moziba, ezért a bollywoodi producerek talán abban reménykednek, hogy 
ha sikerül őket megnyerni egy-egy projektnek, akkor a déli rajongók is beülnek megnézni egy-egy 
bollywoodi filmet. 

Ennek ellenére nem úgy tűnik, hogy ez a taktika működne, és elsősorban azért, mert dél-indiai férfi 
sztárok ritkán vállalnak szerepet bollywoodi filmekben, amikor pedig igen, akkor gyakran vallanak 
egészen csúfos kudarcot. Erre jó példa a telugu szupersztár, Vijay Deverakonda első hindi nyelvű 
projektje, a Liger (2022, rend. Puri Jagannadh), amely a bemutató utáni első héten, amely minden 
film számára a legfontosabb időszakot jelenti az indiai piacon való teljesítménye szempontjából, 
mindössze a készítési költségeinek 24%-át tudta visszahozni, amely nagyjából a férfi főszereplő 
gázsijának feleltethető meg (AsiaNet, 2022). Hasonló élménye már több dél-indiai színésznek is 
volt, ezért nem is nagyon törekszenek arra, hogy megvessék a lábukat Bollywoodban. Feltételezhető-
leg anyagi és marketing okok is állnak a filmiparok átjárhatatlansága között. A dél-indiai színészek 

8  Ez általában azokban az esetekben fordul elő, amikor a főszereplő több filmpiacon is népszerű. Jó példa erre az 1980-as évek dí-
vájának, Sridevinek visszatérését jelentő filmje, az English Vinglish (2012, rend. Gauri Shinde). A háztartásbeli szerepből előtörő 
és önmagát megvalósító nő története egyébként is meglehetősen nemzetközi és nem helyhez kötött volt, ugyanis a történet szerint 
Sridevi az Egyesült Államokba utazik és ott megismerkedik egy francia férfivel, aki elkezdi csapni neki a szelet. A film egyszerre 
készült tamil és hindi nyelven, amelyet az is indokolt, hogy Sridevi alapvetően tamil származású volt és ebben a filmiparban ala-
pozta meg a karrierjét, mielőtt Bollywoodban is befutott volna. A tamil és hindi közönség így egyaránt nagyon várta a visszatérést 
és a két nyelven való párhuzamos forgatás sem okozott problémát a színésznőnek (NDTV, 2013).
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egyrészt attól is tartanak, hogy a bollywoodi ipar nem honorálja őket ugyanolyan szinten, mint a 
saját filmiparuk, másrészt pedig amíg a bollywoodi projekten dolgoznak, addig az otthoni filmipar-
ban nem tudnak szerepet vállalni és azt is kockáztatják, hogy elveszítik az otthoni bázist (Rajendran, 
2022). Ezek a megfontolások és félelmek Indián belül és nemzetközileg is megállják a helyüket, hisz 
annak ellenére, hogy az indiai filmsztároknak hatalmas követőtábora van, csak nagyon ritkán jelen-
nek meg Hollywoodban. Az egyetlen indiai férfi színész, aki komolyabb hírnévre tudott szert tenni 
a hollywoodi filmiparban, az Irrfan Khan volt, aki viszont Indiában sosem számított egy klasszikus 
értelemben vett, fősodorbeli sztárnak, sokkal inkább a populáris film és művészfilm határmezs-
gyéjén egyensúlyozó filmjeiről volt ismert (Mukherjee, 2020, p. 279). A hollywoodi filmipar nem 
nyitott arra, hogy a más színészeti hagyományból érkező, nem fehér dél-ázsiai színészek főszerephez 
jussanak a filmekben (jó példa erre a bollywoodi megasztár Amitabh Bacchan elhanyagolható szere-
pe A nagy Gatsby című filmben, vagy a tamil színész Dhanush mellékszerepe A szürke ember című 
netflixes produkcióban), az Indiában a híresség legmagasabb fokát elért színészek pedig érthető 
módon nem szeretnének kis halak lenni a nagy tóban.9

A harmadik stratégia pedig a déli filmes formulák lemásolása. Mivel a streamingplatformokon ké-
nyelmesebb és olcsóbban hozzájuthatnak a felhasználók az új filmekhez, mint a mozikban, ráadásul 
a bemutató után nem is kell sokat várniuk arra, hogy a filmek felkerüljenek, ezért a nézők nem mo-
tiváltak arra, hogy pénzt és energiát áldozzanak arra, hogy moziban nézzék meg ezeket a filmeket. 
Kivéve, ha a filmek olyan látványvilágot ígérnek, amely az otthon kényelméből kevésbé élvezhető. 
A déli, és különösen telugu nyelvű filmek látványvilága pedig elsősorban a mozivásznon érvénye-
sül. A Baahubaliban is a VFX és az egyéb animációs technológiák voltak igazán lenyűgözőek, ami 
az RRR-re is igaz. A tömegjelenetek, a harcjelenetek és a látványos animációs megoldások miatt a 
nézők hajlamosak a mozijegyet is megvenni, csak hogy valami igazán látványosat lássanak. Hasonló 
próbálkozások a hindi filmiparban is történtek, az egyébként népszerű és elismert színész, Ranbir 
Kapoor legújabb két filmjével, a Shamsherával (2022, rend. Karan Malhotra) és a Brahmastrával 
(2022, rend. Ayan Mukherjee). A Shamshera nagyon csúfos kudarcot vallott a mozipénztáraknál, 
amelynek egyik oka az lehet, hogy a film még a COVID-járvány és a lezárások előtt forgott, vagyis a 
speciális effektusok már kissé idejétmúltnak tűnnek, illetve a történetmesélés sem eléggé lenyűgöző. 
A Brahmastrára már több pénzt fordítottak, ráadásul a film a rendkívül népszerű színész-szerelmes-
pár Alia Bhatt és Ranbir Kapoor első közös filmje is, ezért kiemelkedő figyelem ötvözte a készülését 
is, és a film beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Már az elővételben megváltott jegyek száma is 
elégedettségre adott okot, azonban azóta is olyan töretlen a film népszerűsége a mozikban, ami miatt 
még a nemzeti filmnapot is el kellett halasztani Indiában, hogy nehogy ne tudják vetíteni a filmet 

9  Fontos megjegyezni, hogy mindez elsősorban a férfi színészekre igaz, ugyanis több bollywoodi színésznő ért el sikereket Holly-
woodban (pl. Aishwarya Rai, Priyanka Chopra Jonas, Freida Pinto). Dél-indiai színésznők pedig gyakran használják ugródeszká-
nak a tamil és telugu filmipart a bollywoodi karrierjük előtt. Elég Deepika Padukone-ra vagy Sridevire gondolni, akik bár dél-in-
diai filmiparokban kezdték a karrierjüket, Bollywood legjobban fizetett és legbefolyásosabb színésznőivé váltak a maguk korában. 
A jelenség okát az indiai filmiparok férficentrikusságában kereshetjük, amely nemcsak azt jelenti, hogy a színészek és színésznők 
között hatalmas bérkülönbségek jelennek meg, de abban is, hogy a filmek általában igen férfiközpontúak. A történet abszolút 
főszereplője a férfi, így a férfi színészeknek egyrészt sokkal munkaintenzívebben telik a forgatás, vagyis nem tudnak párhuzamos 
projekteket vállalni, akár más filmiparokban, illetve a filmet övező marketingkampánynak is ők a főszereplői (Rajendran, 2022). 

egy napig (Mhatre, 2022). A film sikerét elsősorban az akciójeleneteknek és a látványos VFX-tech-
nológiának köszönheti, amellyel egy mitológiai szálakat napjainkba keverő, szuperhősfilmeket imi-
táló történet jött létre. Ezzel lényegében csatlakozott a hindu mitológiát látványos elemekkel és nagy 
sztárokkal vegyítő filmek táborához, amelyben jórészt telugu filmek találhatóak.

Konklúzió
A fentiekben áttekintettünk néhány az indiai szórakoztatóiparra vonatkozó kurrens trendet, ami 
alapján megállapíthatjuk, hogy az indiai közönség médiafogyasztási szokásaiban jelentős változások 
zajlanak. A tartalomfogyasztás mikéntje, illetve a fogyasztott tartalmak jellege is gyorsan változik. 
A moziba járás megkérdőjelezhetetlen elsőségét lassan, de biztosan átveszi a streaming platformok 
révén az otthoni tartalomfogyasztás, és a moziba járás sokkal inkább alkalmi szórakozássá válik.  
A fogyasztott tartalmak is változnak, mind a bollywoodi filmek, mind a hagyományos sorozatok 
nézettsége is eltörpül a konfliktusos, társadalmi tabukat feszegető sorozatok népszerűsége mellett. 
A bollywoodi filmeknek pedig más kihívókkal, a dél-indiai, főleg telugu filmekkel is fel kell venniük 
a versenyt. 

Amennyiben a szórakoztatóipar üzleti folyamatainak szintjén kívánjuk vizsgálni a helyzetet meg-
állapíthatjuk, hogy a koronavírus járvány megfékezésére tett intézkedések feltételezhetőleg örökre 
megváltoztatták azt a környezetet, amelyben a bollywoodi filmek készültek és amelyben fogyasztot-
ták őket. A közönség elvárásai megváltoztak, a streaming platformoknak köszönhetően gyorsan és 
egyszerűen, otthonukban kívánnak filmeket fogyasztani, azonban a fogyasztott tartalmak minősége 
is jobban számít már. A nézők egyre nagyobb része viszonyul kritikusan a hagyományos formu-
la-jellegű kortárs filmekhez, amelyek elsősorban korábbi filmes fordulatok és építőelemek ismétlése-
ire korlátozódnak és ugyanazokat a színészeket vonultatják fel repetitív szerepekben. Elképzelhető, 
hogy az egyébként is megtépázott renoméjú Bollywoodnak is szembe kell néznie azzal, hogy már 
nem elegendő nagy neveket felsorakoztatnia, fontos elegendő pénzt és figyelmet fordítani a megfe-
lelő történetszövésre is. Emellett fontos példát vennie a déli filmiparokról, amelyek képesek voltak 
a saját stílusukat kialakítani és a megfelelően grandiózus látványvilág megalkotásával relevánsak 
tudtak maradni és továbbra is moziba tudják csábítani nézőiket.

Azonban, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az indiai szórakoztatóipar változásai nemcsak anyagi 
jellegűek, hanem ideológiai tartalmat is hordoznak, sokkal érdekesebb kérdésekhez jutunk el. Mit 
jelent az, ha az évtizedeken keresztül az indiai nemzet szimbólumának számító hindi nyelvű mozi 
ennyire gyengélkedik? Megváltozott volna az indiai társadalomnak a magáról alkotott képe? Véle-
ményem szerint a bollywoodi filmek kihívóiban ugyanaz a kettősség reflektálódik, amelyet az indiai 
társadalomban egyéb helyzetekben is felfedezhetünk. Létezik egy liberális értékrenddel rendelkező, 
elsősorban nagyvárosi, felső-középosztálybeli réteg, amely szívesen fogyasztja a nyugati mintára ké-
szült társadalomkritikus tartalmakat. Emellett azonban létezik egy olyan réteg is, akik számára a 
nemzeti büszkeség érzése a legfontosabb és a filmvásznon elsősorban az olyan tartalmakat szeretnék 
viszont látni, amelyek grandiózus látványvilággal számolnak be India dicső kultúrájáról és mitoló-
giájáról. A trendek pedig azt mutatják, hogy ezt a kormánypárt által ideológiailag támogatott hindi 



Szivák Júlia Válságban Bollywood? – Változó trendek az indiai médiapiacon 

Eurázsia szEmlE ii. évfolyam 2022/3. szám, 178–197194 195

filmeknél sokkal jobban tudja teljesíteni a telugu mozi, amelyet pedig hagyományosan a bollywoodi 
filmipar után másodvonalbelinek tartottak. De egyelőre úgy tűnik, hogy a közönség elvárásai pedig 
akár még a hagyományos Észak-Dél ellentétet is leküzdhetik, legalábbis a filmiparok versengésének 
terén, amely pedig tényleg radikális változás volna az indiai nemzeti identitás és regionális identitá-
sok viszonylatában.
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