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Kurzus leírása: A melodráma műfaját a magyar film történetében elsősorban az 1945 előtt
korszakhoz társítjuk, amikor is a melodráma a második világháború kezdetétől
a vígjátékok mellett a másik meghatározó műfajként jelenik meg. Az 1945
utáni időszak látszólag nem kedvez a melodráma klasszikus ún.
nagyformájának – ám kedvez a társadalmi melodrámák változatos tematikájú
megvalósulásának. A szemináriumon a társadalmi melodrámák 1954 és 1962
között, a premodern korszakhoz tartozó egységes korpuszát tekintjük át. A
mostani, az előzményétől függetlenül is látogatható szemináriumon a
melodrámák több korszakon átívelő változatos formáját vizsgáljuk egy 1967-es
önmagában álló munkától a hetvenes–nyolcvanas évek történelmi
melodrámáin át a nyolcvanas évektől születő, különböző stílusirányzatokhoz
kapcsolódó filmekig.
Elsajátítandó kompetenciák: Tudás: a mozgóképtörténet nagy korszakainak átfogó ismerete, valamint
egyes korszakok, irányzatok, nemzeti filmgyártások alapos ismerete, ezen
belül kiemelten a múltbeli és kortárs európai és a magyar mozgóképes
jelenségek ismerete
Képesség: a mozgóképes kulturális jelenségek történeti elemzésének, kritikai
értelmezésének képessége magyar és európai kontextusban
Attitűd: a mozgóképes jelenségek társadalmi hátterének minél alaposabb
megismerésére
autonómia és felelősség: tudatosan reflexió a mozgóképes jelenségek
történeti és kulturális beágyazottságára
Módszer: Szemináriumi előadás az adott film által reprezentált korszakról és életműről,
majd ezt követően a film szoros elemzése közös szemináriumi munka
keretében.
Kurzus teljesítésének követelményei: -

Kötelező filmek: 1.
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a kötelező filmek óráról-órára történő megtekintése (az óra elején megírt
filmismereti teszt 3 alkalommal hagyható ki vagy háromszor lehet
sikertelen)
szemináriumi előadás vagy házi dolgozat
ZH, időpontja: az utolsó óra (május 9.)
febr. 15.: Gertler Viktor: Gázolás (1955)
febr. 22.: Fehér Imre: Bakaruhában (1957)
febr. 29.: Bán Frigyes: Csigalépcső (1957)
márc. 7.: Máriássy Félix: Csempészek (1958)
márc. 21.: Herskó János: Vasvirág (1958)
ápr. 4.: Fábri Zoltán: Dúvad (1959)
ápr. 11.: Fejér Tamás: Kertes házak utcája (1962)
ápr. 18.: Makk Károly: Elveszett paradicsom (1962)
ápr. 25.: Rényi Tamás: Sikátor (1966)
máj. 2.: Révész György: Egy szerelem három éjszakája (1967)
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