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Az amerikai családi film tipológiája 

Tanár neve: Hirsch Tibor
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Vetítések időpontja, helye:

Kurzus típusa: szeminárium
Kurzus leírása: A családi film értelmezhető: 

1. mint forgalmazási kategória, 
2. de több műfajra is érvényes képi/narratológia normakészletként is 
meghatározható, mely nem mellékesen korhatár-szempontokhoz 
igazodik, 
3. végül, egy harmadik irányból közelítve:  születőben lévő amerikai 
filmműfaj, illetve más műfajokhoz kapcsolódó tematikus elem.  
A kurzus során mindhárom értelmezésre, és ezek történetére kitérünk, 
de különösen a harmadikra: azaz részletesen megvizsgáljuk a “család-
témájú családi filmek” értékvilágát, dramaturgiáját, ezek 
társadalomtörténeti összefüggéseit
A kurzus első felében a családi film fenti vonatkozásait elméletben 
tekintjük át. Második felében közös filmelemzésekkel, hallgatói 
prezentációk segítségével vizsgáljuk e műfajszerű képződmény 
sajátosságiat.     

1. Családi film, mint korhatár-szempont:
Filmek kategorizálása: az MPPA rating system hatálybalépése előtt
Filmek kategorizálása:  1968, az MPPA r.s. hatálybalépése után

2. Családi film: a filmnézés családi riutáléja: 
A riutálék története – Forgalmazási, terjesztési szempontok
  
3. Családi film: téma és értékvilág
a. Családi film:  gyerek-hős film / műfajok infantilizálása

4. Családi film:  a család filmen
Családkép-erősítés
Család-egyesítés, család-rekonstrukció

5. Születő műfaj: a “tékozló apa” történetei
Előzmények – változó férfi és női vígjátéki pozíciók  
apa-gyerek konfliktus
apa-anya konfliktus
“apa és az egész család” konfliktus

6. “Tékozló apa” filmek a konfliktus-gerjesztő tulajdonságok 
alapján  
“Kritikus-korlátozó” apa
Félrelépő/kicsapongó apa
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Konzervatív-felnőtt, empátia-hiányos apa
Munkamániás/karrierista apa
Monomániás/infantilis apa

7. órától: filmelemzések, prezentációk

Kurzus teljesítésének követelményei: Filmelemzés a tanultak alapján, min. 6 oldal terjedelemben. A félévi 
osztályzatot a prezentációk, illetve az órai aktivitás is befolyásolja. Az 
órán fontos a közös munka, ezért a megengedett hiányzások száma 
korlátozott, a prezentációra kiválasztott filmet a többieknek is 
ismerniük kell, tehát még az óra előtt alkalmat kell találni egyedi vagy 
csoportos megtekintésükre.

Vetített filmek:

ajánlott irodalom: Smith, Sarah, J.: Children Cinema and Censorship. I.B.Tauris London. 2005

Lury, Karen: The Child in Film. Tears, Fears, Fairytales I.B.Tauris. London. 
2010

Lebeau, Viky: Childhood and Cinema. Reaktion Books. London. 2008. 
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