Németh László1
Az elsők és a Másnaposok – filmkritika a torrentes letöltésekben?2

Bevezetés
A XXI. század szerzői jogsértéseinek legfontosabb színhelye az internet. A rohamos
gyorsasággal fejlődő világhálón a kezdetektől megtalálhatóak az illegális tartalmak, ezek
robbanásszerű előretörése azonban a Napster kliens 1999-es megjelenésének köszönhető.
Ezen rendszert nevezhetjük a fájlcserélés első generációjának, amikor még csak zenei fájlok
voltak elérhetőek a főleg Amerikai Egyesült Államokbeli egyetemi hálózatokon. A
technológia fejlődésének (és az igazságszolgáltatás többnyire gyors reakciójának)
köszönhetően később megjelent a második, majd a harmadik generáció. Ez utóbbi, a
BitTorrent-technológia adja ezen cikk alapját, így ezzel érdemesebb néhány címszóban is
megismerkednünk.3
A sávszélesség hihetetlen növekedésével egyre nagyobb állományok oszthatóak meg az
interneten, ennek talán legegyszerűbb módja a köznyelvben torrentezésnek hívott folyamat. A
korábbi generációkhoz képest a legnagyobb különbség az, hogy a kliensnek hívott
segédprogramok segítségével a megosztandó állományok apró darabokra bontva
továbbíthatóak. A decentralizált peer-to-peer technológiának köszönhetően nincs szükség egy
központi szerverre, amely az adatokat tárolná: az állományok minden esetben csak a
felhasználók számítógépein találhatóak meg. Ami közös, az „indexáló”, vagy más néven
„közösségi” oldal (a továbbiakban a torrentoldal kifejezés használata esetén ezt kell érteni),
amelyen megtalálhatóak a néhány kilobájtnyi méretű torrent-fájlok, amelyek segítségével, és
az ún. tracker közbeiktatásával, a felhasználók megtalálhatják egymást. A tracker tehát egy
olyan szerver, amely tárolja az összes, adott torrentoldalon található torrentfájlt; valamint azt,
hogy ezeket kik töltötték le, ők milyen kapcsolatban állnak egymással, az eredeti állományok
hány százalékát töltötték már le a saját számítógépükre. Ez utóbbi alapján két lehetőséget
ismerünk: seederek azok, akik az eredeti állomány 100%-ával már rendelkeznek, míg
leecherek azok, akik csak annak 0-99,99%-át birtokolják a számítógépükön.4 A torrentoldalak
között megkülönböztetünk nyílt (opennet) és zárt (darknet) rendszereket. Előbbiek mindenki
számára nyitva állnak, míg utóbbiakra a bejutás csak korlátozott számú felhasználó számára
lehetséges, esetenként csak egy belső tag meghívójával, vagy akár emeltdíjas SMS
elküldésével.
Magyarországon eddig egy felmérést publikáltak (két részletben), amelyben zárt
torrentoldalakon történő filmletöltést vizsgált Bodó Balázs és Lakatos Zoltán.5 Ebben
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empirikus kutatásuk okaként azt jelölték meg, hogy „[a] tartalom fogyasztását elemző kutatók
jellemzően kérdőíves felmérésekből, és nem közvetlen megfigyelésből származó adatokkal
dolgoznak, a legális és offline tartalmak fogyasztásának vizsgálatára alkalmas módszerek
azonban nem, vagy csak nagy nehézségekkel használhatók a p2p kalózkodás kutatásában”.6
Ők három nagy torrentoldalra feltöltött összes filmet szerepeltettek vizsgálatukban, amelyhez
(valószínűleg bővebb anyagi forrásokkal rendelkezve) külön programot írattak informatikus
szakemberekkel. Ezen átfogó tanulmány, valamint azon megállapításuk, hogy „a filmek p2p
feketepiacának vizsgálata meglehetősen elhanyagolt terület”7 adta meg az ötletet egy
specifikusabb kutatás elvégzéséhez.

A kutatásról
Az adatgyűjtés még 2011 áprilisában kezdődött el, a kutatás céljainak felvázolásával. Eszerint
a fentiekben bemutatott Bodó-Lakatos tanulmánytól eltérően a filmek egy szűkebb körével
kívántam foglalkozni, lehetőség szerint összehasonlítva a mozis megtekintéseket és az
internetes letöltéseket. Legfőképpen azért, mert Bodóék végkövetkeztetésétől eltérően
(miszerint „az online feketepiac [Magyarországon legalábbis] egyértelműen hiánypótló
szerepet tölt be”8) a helyettesítést igyekeztem a vizsgálódás középpontjába állítani.9 A
kiválasztott filmek tehát 2011. május-július között (a továbbiakban: tárgyidőszak) debütáltak
a magyar mozikban vagy/és jelentek meg hazánkban DVD-n. Közöttük ugyanúgy találunk
nagy költségvetésű, ám ehhez mérten megbukott alkotásokat (például Az utazó); ahogyan
kevesebb dollármillióból készült, de a kritika és a nézők kedvencévé váló mozikat (például A
király beszéde). Amint a listából is kivehető, csak amerikai filmek szerepelnek rajta, mert –
ahogyan erre a Bodó-Lakatos tanulmány is utal – „[m]agyar filmet – a legnagyobb
közönségsikereket leszámítva – csak alacsony kópiaszámmal és alacsony reklám-büdzsével
forgalmaznak. Ennek – nem utolsósorban pedig a »magyar filmet nem lopunk«
szolidaritásnak – köszönhetően a magyar filmgyártás kurrens alkotásai nem, vagy csak
nyomokban érhetők el a magyar feketepiacokon.”10 A „magyar filmmel szembeni általános
érdektelenségnek”11 szintén eklatáns példája, hogy a hollywoodi szuperprodukciók részletes
nézettségi és bevételi adatait tartalmazó magyar honlapon az egyetlen, tárgyidőszakban
bemutatott magyar film nem található meg a listában.12
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A torrentoldalak kiválasztásánál szintén a minél szélesebb letöltői környezet felmérésére
törekedtem. Elöljáróban azonban elmondható, hogy csak zárt közösségek jöhettek számításba,
mivel teljesen magyar, nyílt oldal nincs jelenleg az interneten. Az nCore13 Magyarország
egyik, ha nem a legnagyobb torrentes közössége, amely 200.000 fő feletti regisztrált
felhasználószámával és közel azonos mennyiségű aktív torrentjével egyértelműen
kiemelkedik a mezőnyből. A belga domainen bejegyzett The 1st14 az internetes
„középosztályt” képviseli, közel 70.000 felhasználójával és majd 48.000-es torrentszámmal.
A kis oldalak képviseletében a szebb napokat látott, de a nem túl életképes fejlesztések miatt
népszerűségéből erősen vesztő, 33.000 felhasználóval és 14.000 torrenttel rendelkező
Pretorians15 is bekerült a listába.
Az induláskor volt egy negyedik vizsgált oldal is, amely különlegességként szerepeltetésért
kiáltott: a csak kiváló minőségű (High Definition) filmekkel16 foglalkozó HDPre azonban
2011. július 10-én egyesült egy másik honlappal17, ennek következtében pedig a tracker
tartalma törlésre került. Az új helyre viszont nem minden, korábban vizsgált release került
vissza, ráadásul a letöltések számlálóját is nullázták, így a továbbiakban nem volt alkalmas az
előzőekben kitűzött célok teljesítésére.
A release-ek18 osztályozásánál három nagy csoportot alakítottam ki: mozis, öszvér és
minőségi. A legegyszerűbben meghatározható kategória a mozis: ide soroltam minden olyan
release-t, amelyet valamilyen technikával moziban rögzítettek.19 A minőségi kiadások alatt
értettem az általában kereskedelmi forgalomban kapható vagy kölcsönözhető kiadásokból
másolt példányokat.20 Annál érdekesebb viszont az általam öszvérként aposztrofált kategória,
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hiszen ide olyan tartalmakat soroltam, amelyek az előbbi két csoport között helyezkednek el,
általában minőségi képpel, de mozis hanggal.21 A számolás egyszerűsítése miatt viszont a
mozis és az öszvér kategóriát a bevételkiesések felmérésekor egy kalap alá vettem, hiszen
utóbbiak általában még akkor jelennek meg, mikor az adott film moziban is elérhető, vagyis
ezek a nézettséget csökkenthetik.
A 2. számú táblázatban látható jegyárak vonatkozásában öt budapesti és négy vidéki
filmszínházat vizsgáltam meg. A magyarországi helyzetet22 jól jellemzően hat multiplex és
három „klasszikus” mozihelyszínt választottam – érdekes megfigyelni az azonos hálózatba
tartozó mozik árai közötti különbséget is. Az adatok összesítését követően kiszámolt 1290 Ftos átlagos jegyár létjogosultságát erősíti az a tény is, hogy a Filmadatbázis oldala szerint a
vizsgált filmek mozis bevételének és nézettségének hányadosaként 1286 Ft-ot kapunk átlagos
jegyárként.

A DVD-kiadások árait az xpress.hu webáruháza alapján állapítottam meg23, ahol a 25
lemez átlagára 2870 Ft lett.24 Legnagyobb sajnálatomra a magyarországi DVD-eladásokról
átfogó statisztikát (pontos számokkal) nem találtam az interneten, a vizsgált oldalon is csak
toplistát találhatunk, konkrét adatok nélkül.25
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Az előző bekezdésben már említésre került a nézettség, amely annyiban torz adatokat mutat,
hogy csak bizonyos intervallum számait láthatjuk.26 Sajnos a honlapon arra vonatkozóan
információt nem találtam, honnan és milyen módszerrel származnak az adatok, ahogyan a
fenntartókhoz vezető kapcsolattartási lehetőséget sem. Egy alkotást (A szobatárs) pedig a
magyar mozikban nem láthattak a kedves nézők.

A számokról
Hogy a mozis debütálást követő hányadik napon került fel egy-egy release a torrentoldalakra,
azt hosszasan lehetne elemezni, de ennek már csak azért sincs gyakorlati jelentősége, mert
általában nem hazánkban mutatták be először az alkotásokat.27
El kell viszont egy kicsit időznünk a Másnaposok 2 című filmnél, amellyel a magyar
„kalózok” világhírnévre tettek szert. A nemzetközi színtéren először a CiNEDUB csapat
magyar moziban, magyar hanggal rögzített verziója tűnt fel.28 A forgalmazó Warner Brothers
Pictures szinte azonnal szankcióra szánta el magát: filmjeinek magyar bemutatóit későbbre
tolta, így például a kutatásban is szereplő Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. rész című filmet
csak július 15-től, péntektől vetíthették a magyar mozik, míg a világpremier július 7-én volt
Londonban, de Nyugat-Európában is már július 13-tól láthatták a nézők.29 Meglátásom szerint
a későbbiekben ezzel csak a letöltési statisztikákat fogja javítani a kiadó, hiszen a hosszabb
várakozás miatt az igazán nagy rajongók inkább letöltik majd a filmet egy idegen nyelvű
kamerás verzióban, minthogy megvárják a magyar mozis megjelenést. Már az ifjú
varázslótanonc kalandjai is a premiert követő második napon elérhetőek voltak az interneten
magyar nyelven.30
A vizsgált filmek közül először nézzük meg azt a tizenkettőt, amelyeket a tárgyidőszakban a
mozikban vetítettek. Nem meglepő módon mindegyikről készült mozis vagy öszvér release,
közülük egy esetében a letöltések száma ráadásul meghaladta a mozis nézettség mutatóját is
(X-men: Az elsők). Ennek oka vélhetően az, hogy „a nagy közönséget vonzó filmekről a
fájlcserélők is könnyebben értesülnek és többet tudnak, ezért inkább ezeket töltik le, mint a
kisebb közönségű filmeket.”31 A legnépszerűbb letöltött alkotás a fent már említett
Másnaposok 2 volt, majdnem 130.000-es mutatójával – ám ez is 200.000-rel elmarad a mozis
megtekintések számától.
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A torrentezők körében a legkevésbé népszerű alkotás a Férfit látok álmaidban volt, ezt
mindössze 24-en töltötték le egy öszvér verzióban a The 1st oldaláról (a másik két trackeren
nem is volt jelen ez a release). A szintén emlegetett Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. rész
másfél hónap alatt alig maradt el a Másnaposok 2 azonos intervallumú teljesítményétől. Nem
kizárt, hogy ha a kutatás tovább folytatódott volna, hasonló számot ért volna el ez a film is.
„Természetesen” a májusban moziban vetített filmek augusztus végén már minőségi releaseek formájában is elérhetőek voltak a torrentoldalakon (a júniusi és júliusi premierek esetében
a nyolcból csak három film „büszkélkedhetett” ilyen verzióval szeptember elejéig). Érdekes
látni, hogy a rövid időszak ellenére a Halálos iramban – Ötödik sebesség című alkotást
nagyjából két hét alatt harmad annyian töltötték le minőségi formában, mint előtte három és
fél hónap alatt mozis vagy öszvér verziókban.
Egy esetben láthatunk ugrásszerű emelkedést: a fentebb már említett Férfit látok álmaidban
több mint 8000%-os növekedést produkálva immáron 1933 alkalommal került letöltésre
minőségi formában, de így is a legnagyobb érdektelenséget kiváltó mű lett.32 Ahogyan BodóLakatos is fogalmaznak: „[a] mozikban éppen játszott filmek online kalózkínálata erősen
marketingvezérelt: a forgalmazótól komolyabb promócióban részesülő alkotások könnyebben
kikerülnek a fájlcserélő hálózatokra, mint a kisebb marketingbüdzséjű filmek.”33 Woody
Allen filmjeit inkább nevével, mint reklámmal adja el – vélhetően a fájlcserélést előszeretettel
alkalmazó fiatalok34 már kevésbé ismerik őt, ezért nem töltik le a filmjeit.
Meg kell említenünk a Hanna – Gyilkos természet című alkotást, amelyet 10.440
mozis/öszvér letöltést követően majdnem hétezren választottak minőségi formában – ebben
akár az is közrejátszhat, hogy a mértékadó nemzetközi filmes oldalon, az IMDB-n 7,0-s
átlagot ért el, ezzel bekerült minden idők legjobb 500 filmje közé.35
A maradék 13 filmalkotás a tárgyidőszakban jelent meg DVD-n, mozis premierjük esetenként
még a 2010-es évben volt. Ennek (és a ténynek, hogy a torrentoldalakon a sokáig inaktív, régi
torrenteket az oldal automatikusan vagy a staff tagjai manuálisan törlik) is köszönhetően a
mozis és öszvér release-ek számával kapcsolatban nem kaphatunk hiteles és átfogó képet,
hiszen a jobb verziók megjelenésével ezek már „kihaltak” az oldalakról. Érdekes látni, hogy
Sylvester Stallone filmje, a The Expendables – A feláldozhatók 55 ezres mozis nézettségét
követően 50 ezres letöltési számot hozott csak a minőségi release-ek kategóriájában. Még
furcsább, hogy a Filmadatbázis adatai szerint a mozikban mindössze két hétig játszott Zöld
Darázs36 majdnem 17.000 megtekintőjéhez képest a letöltések száma bő 28.000 volt. Ehhez
képest nem meglepő, hogy az Egyesült Államokban is megbukó Gulliver utazásai37 közel
azonos számokat produkált mozis nézőszám (26.368) és minőségi release-letöltés (24.849)
tekintetében. Ezt is túlszárnyalta A negyedik: 30 ezer nézőre négyszer ennyi, több mint 124
ezer letöltő jutott. Ebben az esetben még a tömegpszichózisra sem hivatkozhatunk, mint a
32
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Jack Black 3D-ben vetített komédiája a 120 millió dolláros elkészítési költséggel szemben még 43 millió
dollár bevételt sem termelt – az ilyen veszteségeket még a legnagyobb stúdiók sem nézik jó szemmel.

Hanna – Gyilkos természet esetében, hiszen az IMDB-n mindössze 6,1-es átlaggal áll az
alkotás, valamint a főszereplő Alex Pettyfernek odaítélt Teen Choice Movie Breakout Award38
sem lehet véleményem szerint a különbség valós oka.
A hibás adatokon kívül más magyarázat nem lehet arra sem, hogy a magyar mozikban
(állítólag) csak egy hétig futó Rohanás valamivel több, mint 5000-es nézőközönségére
hogyan jutott 110 ezerrel több letöltés. Hasonlóan érdekes a 127 óra 7000-et sem elérő mozis
nézőszámához kapcsolódó 75.049 illegális másolat. A filmek közül egyedüliként a korábban
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http://www.imdb.com/title/tt1464540/awards. (A letöltés időpontja: 2011. november 5.)

említett A szobatárs 38.178 letöltését nem tudjuk mihez mérni – hacsak nem ahhoz a 81-hez,
amelyet a mű angol nyelvű mozis és öszvér verzióinak illegális beszerzéséből kaptunk.
Összegzés
Végezetül nézzük át, milyen bevételkiesés39 érte a forgalmazókat a letöltések miatt. Mivel
korábban említettem, hogy a magyarországi dvd-eladásokról pontos mutatókat nem sikerült
beszereznem, a kialakult kép természetesen csalóka, némileg torz is. Az átlagolással számított
1290 Ft-os mozijegy- és 2870 Ft-os DVD-árral is lehet vitatkozni, mint ahogyan a kijött
számadatokkal is. Az viszont tény, hogy az adatok alapján a 25 filmet összesen 2.803.073
fizető néző látta a mozikban, a három torrentoldalról pedig 1.732.988 alkalommal töltötték le
őket 2011. szeptember 3-ig bezárólag. Az egyénileg számított kár-mutató éppen ezért
döbbenetes: a 3,588 milliárd Ft alig marad el a mozik 3,606 milliárd Ft-os bevételétől.
Ha ezektől a számoktól még nem ámultunk el teljesen, tegyük hozzá: a vizsgált filmek
bevétele az Amerikai Egyesült Államokban 3 milliárd dollár volt. 2011-es árfolyamokkal
számolva tehát a magyar bevételek még a 0,5%-át sem érik el az amerikainak. Ezek szerint
Hollywood anyaországa csak 31-szer nagyobb népességgel rendelkezik, de 200-szor annyian
járnak moziba. Természetesen ez egy provokatív feltételezés, amely valóságtartalmának
megvizsgáláshoz tisztában kellene lennünk a magyar mellett az amerikai mozijegy-árakkal.
Ennek hiányában viszont van információnk az átlagkeresetekről: 2010-es adatok szerint a
tengerentúlon egy állampolgár átlagosan 40.560, míg hazánkban 12.843 dollárt visz haza
évente.40 A differencia háromszoros, viszont a DVD-lemezek árai közötti különbség
nagyjából 15%-os.41 Ennek, valamint a több és jobb legális lehetőség42 hiányának köszönhető,
hogy a magyar társadalom tagjai inkább a fájlcserélést választják a moziba járás és a DVDvásárlás helyett.
Bodó Balázs és Lakatos Zoltán „nem találnak meggyőző magyarázatot a magas helyettesítési
arányra, és feltételezik, hogy az illegális letöltés jelentős (időben és erőfeszítésben
megnyilvánuló) ráfordításigénye miatt azok töltik le a filmeket, akik egyébként is megnéznék
moziban.”43 Véleményem szerint ezen megállapítás több ponton is támadható. Az idő- és
erőfeszítésbeli ráfordítást mindenképpen túlzónak érzem, hiszen egy gyakorlott fájlcserélő
számára nem okoz nagyobb nehézséget egy torrentoldalon adott film megkeresése és
letöltése, mintha ezt egy legális oldalon tehetné meg. Viszont ez a módozat ingyenes, míg a
legális szolgáltatásért kénytelen lenne fizetni az illető. A mozival szemben pedig
mindenképpen előny, hogy a letöltés „otthon” van, fizikai helyváltoztatást nem igényel. Zenei
albumoknál előszeretettel hangoztatják, hogy a letöltés azért hasznos, mert amennyiben
tetszik az adott együttes zenéje, szponzorációs célzattal vélhetően később megvásárolja majd
a fájlcserélő az adott CD-lemezt.44 Filmalkotások esetében véleményem szerint a helyettesítő
hatás jóval fontosabb. Mivel egy filmet általában tovább tart megnézni, mint egy zenei
albumot meghallgatni, az ismétlés kevesebb esetben valószínű. Sajnos sem ebben, sem a
Bodó-Lakatos tanulmányban nem sikerült arra választ találni, mi lesz az illegálisan letöltött
filmalkotások további sorsa. Egyáltalán megnézésre kerülnek-e a felhasználók számítógépein;
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ha igen, akkor azokat archiválják-e, vagy azonnal törlik a merevlemezről, esetleg még
moziban is megtekintik újra. Emiatt mindenképpen torzak az adatok, hiszen nem a
forgalmazók tényleges kárát mutatják, hanem egy vélt, számított bevételkiesést.
Akárhogy is, a magyar helyzet némileg meglepő, ugyanakkor elkeserítő is. A jelenlegi
gazdasági helyzetben egy átlagpolgár nem engedheti meg magának, hogy havonta több
alkalommal moziba menjen, eredeti DVD-kiadású filmeket vásároljon. Ezért rengetegen
fordulnak az illegális forrásokhoz és töltenek le filmeket az internetről. Erre kész iparágak
fejlődtek már ki, a hobbiból készített torrent-trackerektől kezdve a súlyos tízezrekért
fenntartott fizetős FTP-szerverekig bezárólag. Mivel ezekben az esetekben nemcsak a szerzői
jogok megsértéséről beszélhetünk, hanem egyéb polgári jogi és büntetőjogi normák
megsértéséről is,45 beláthatjuk: nagyobb mértékben a filmletöltés is számítógépes
bűncselekmények sorozata. Más kérdés, hogy hazánk igazságszolgáltatásának vannak égetőbb
problémái is, mint a netes kalózok elfogása, így a helyzet javulása a közeljövőben vélhetően
nem várható.
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