
ELTE Filmtudomány Tanszék kurzusleírás 1/1 oldal 

 

Kurzus kódja(i): FLM-101.03 

Kurzus címe: Filmesztétikai és műfaji alapfogalmak 

Tanár neve: Dr. Pápai Zsolt 

Kurzus időpontja, helye: hétfő 09 30–11 00; 34-es terem 

Kurzus típusa: Előadás 

Kurzus leírása: A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a filmes műfajok fogalmát, 
lehetséges tipologizálási módjait, alapvető jellegzetességeit, továbbá 
megalapozni azt a háttértudást, amely a műfaji filmek befogadásához és 
értelmezéséhez szükséges. A félév során kitérünk műfajiság és stílus 
problémáira, és kísérletet teszünk néhány műfajportré felvázolására is. 
Az első előadás szeptember 16-án lesz! 
 
Témák: 
 
1. A filmelbeszélés befogadásának problémái. Sémák az elbeszélésben. 
2. Mozgókép-tipológiák. Elbeszélő és nem elbeszélő film. 
3. Játékfilm és dokumentumfilm. A fikciós filmek dokumentumértéke. 
4. A film mint ipar. A film és a kultúripar. Archetípusok a filmkultúrában. 
5. A műfajok rendszere. A műfajok élete. 
6. Mesélő, kvázi-ábrázoló műfajok, és a kifejtett kaland. A mítoszok 
szociológiája. 
7. A kifejtett kaland 2.: bűnügyi filmek. 
8. Stílusfilm kontra műfajfilm. A film noir narratív és stílusfogásai. 
9. Fantasztikus filmek. 
10. Műfajelméletek. 
11–12. A magyar műfaji film kérdései 1–2. 

Kurzus teljesítésének követelményei: Írásbeli teszt megírása a félév végén. A teszt kitöltéséhez az előadáson 
elhangzottak, továbbá a kötelező filmek és szakirodalmi tételek ismerete 
szükséges. A kötelező filmek közé az előadásokon vetített kisfilmek is 
beletartoznak! 

Kötelező filmek: A rövidebb filmeket az előadás során vetítjük. A nagyjáték- és 
dokumentumfilmeket minden hallgatónak egyénileg kell megnéznie. 
 
Az előadásokon vetítendő kisfilmek: 
Lumière fivérek: A megöntözött öntöző (1895); Georges Méliès: Utazás a 
Holdba (1902); Edwin S. Porter: A nagy vonatrablás (1903); Lewin Fitzhamon: 
Rover, a megmentő (1905); Viking Eggeling: Diagonális szimfónia (1924) 
 
Egyénileg megtekintendő nagyjáték- és dokumentumfilmek: 
Tóth Endre: 5 óra 40 (1939) 
Kertész Mihály: Casablanca (1942) 
Billy Wilder: Kettős kárigény/Gyilkos vagyok (1944) 
Fred Zinnemann: Délidő (1952) 
Alfred Hitchcock: Hátsó ablak (1954) 
Alfred Hitchcock: Psycho (1960) 
Alfred Hitchcock: Madarak (1963) 
Robert Altman: McCabe és Mrs. Miller (1971) 
András Ferenc: Dögkeselyű (1982) 
Jan Sverák: Olajfalók (1988) 
Michael Moore: Kóla, puska, sült krumpli (2002) 

 


