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Kurzus címe: Film és irodalom kapcsolata a magyar filmben (1945-53)

Tanár neve: Gelencsér Gábor

Kurzus időpontja, helye: hétfő 11.30–13.00 -137

Vetítések időpontja, helye: a filmek előzetes egyeztetést követően megtekinthetők a stúdióban

Kurzus típusa: Szeminárium

Kurzus leírása: A Film és irodalom kapcsolata az 1945 utáni magyar filmművészetben című 
előző félévi áttekintő kurzus folytatásaként (amely nem jelent előfeltételt) 
ezúttal egy rövidebb korszakok dolgozunk fel szemináriumi formában. 
Vizsgálati szempontunk továbbra is kettős: az adaptációk formai karaktere 
miképpen függ össze a kulturális-történeti funkcióval, illetve a kulturális-
történeti funkció milyen formavilágú adaptációt hoz létre. Az 1945–53 közötti, 
azaz a koalíciós időszakot (1945–48) és a sematizmus éveit (1948–1953) 
magában foglaló periódusban elsősorban az irodalom presztízsének fel-, 
majd kihasználása vet fel az adaptációkon túlmutató, a filmtörténet egészére 
érvényes gondolatokat. 
Az irodalmi művek és a filmek feldolgozása szemináriumi kiselőadások 
formájában történik: a bevezető órát követően az adott irodalmi mű és film 
vizsgálatát hallgatói referátum exponálja, majd ezt közös vita követi.

Kurzus teljesítésének követelményei: a) filmismereti teszt az adott óra anyagából
b) szemináriumi kiselőadás

Vetített filmek: Tematika: adaptált művek és filmek
1. febr. 13.: Bevezető: a magyar film és irodalom kulturális funkciójának 

változása, film- és irodalomtörténet formai-szemléleti párhuzamai és 
összefüggései, különös tekintettel az 1945 és 1953 közötti időszakra

2. febr. 20.: Bródy Sándor – Keleti Márton: A tanítónő (1945)
3. febr. 27.: Szép Ernő – Ráthonyi Ákos: Aranyóra (1945)
4. márc. 5.: Tamási Áron: Vitéz lélek; Himnusz egy szamárral – Bán 

Frigyes: Mezei próféta (1947)
5. márc. 12.. Móra Ferenc – Szőts István: Ének a búzamezőkről (1947)
6. márc. 19.: Mikszáth Kálmán – Keleti Márton: Beszterce ostroma 

(1948)
7. márc. 26.: Szabó Pál – Bán Frigyes: Talpalatnyi föld (1948)
8. ápr. 16.: Fazekas Mihály – Nádasdy Kálmán–Ranódy László: Lúdas 

Matyi (1949) 
9. ápr. 23.: Móricz Zsigmond – Bán Frigyes: Úri muri (1949)
10. máj. 7.: Örkény István: Házastársak – Gertler Viktor: Becsület és 

dicsőség (1951)
11. máj. 14.: Illyés Gyula: Két férfi – Nádasdy Kálmán: Föltámadott a 

tenger (1953)
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Magyar Filmintézet, Budapest, 1992.

Az egyes művekhez (irodalom és film) tartozó szakirodalom összeállítása a 
szemináriumi kiselőadás készítőinek feladata.

Az OSZK honlapján elérhető szépirodalmi művek: 
Bródy Sándor: A tanítónő http://mek.oszk.hu/00600/00629/index.phtml 
Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről http://mek.oszk.hu/00900/00962/index.phtml 
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma http://mek.oszk.hu/00800/00899/index.phtml 
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi http://mek.oszk.hu/00600/00648/index.phtml 

Letölthető szépirodalmi mű:
Móricz Zsigmond: Úri muri http://www.google.hu/#hl=hu&q=m%C3%B3ricz+zsigmond+
%C3%BAri+muri+mek&revid=753578947&sa=X&ei=v6gZT9q-
NKn04QT1_MmVDQ&sqi=2&ved=0CB0Q1QIoAw&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=7dab025a56223442&biw=1280&bi
h=661 
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