
BA záróvizsga – Magyar filmtörténet tételsor  
(Érvényes a tanulmányaikat 2016-ban vagy később megkezdő hallgatók számára!) 
 
 
1. A némafilm korszaka a kezdetektől 1931-ig (a korszak belső szakaszhatárai, 
gyártásszerkezete, intézményrendszere; fontosabb alkotók és filmek). 
 
2. A korai hangosfilmkorszak 1931 és 1948 között (a populáris filmkultúra dominanciájának 
okai, intézményrendszere; meghatározó műfajok; film és politikai a II. világháború alatt; 
művészi törekvések; az 1945 és 1948 közötti koalíciós korszak átmeneti jellege). 
 
3. A szocialista realizmus időszaka 1948 és 1953 között, valamint a modernizmus előzményei 
1954 és 1962 között (politikai és ideológia az ötvenes évek termelési filmjeiben; az 1955-től 
jelentkező premodern formák; Máriássy Félix, Fábri Zoltán, Makk Károly korabeli filmjei). 
 
4. A magyar új hullám (a szerzői és műfaji film párhuzamos jelenléte; a filmgyártás 
megszilárduló intézményrendszere és a Balázs Béla Stúdió; modernista formák; a korszak 
jelentős szerzői: Jancsó, Kovács, Szabó, Gaál, Kósa, Sára). 
 
5. A hetvenes évek filmművészete (dokumentarizmus és esztétizmus; a Balázs Béla Stúdióban 
kibontakozó avantgárd/experimentalista filmezés). 
 
6. A nyolcvanas évek filmművészete (ötvenes évek-filmek; akadémizmus és új érzékenység). 
 
7. A magyar film a rendszerváltozás után (a fekete széria világképe, stílusa és műfajvonzalma, 
Tarr Béla filmjei; az intézményrendszer átalakulása 1990-től; az ezredfordulón induló fiatal 
nemzedék műfaji és stiláris törekvései). 
 
  



BA záróvizsga – Egyetemes filmtörténet tételsor  
(Érvényes a tanulmányaikat 2016-ban vagy később megkezdő hallgatók számára!) 
 
 
1. Az ősfilm. A filmelbeszélés kialakulása, a filmműfajok megjelenése. Az európai és az 
amerikai film az 1900-as és 1910-es években (gyártástörténeti, műfaji és stilisztikai 
sajátosságok). 
 
2. Az 1920-as évek európai irányzatai: német expresszionizmus, szovjet montázsfilm, francia 
impresszionizmus, cinema pur. 
 
3. A hangosfilmváltás Európában és Amerikában. Az európai és a hollywoodi film 1930-as és 
az 1940-es években. A klasszikus hollywoodi modell. 
 
4. A modern film előzményei az 1940-50-es években.  
 
5. A modern film jellemzése. A 60-as évek újhullámai Európában. A modernizmus alkonya a 
70-es években. 
 
6. Új-Hollywood. A kortárs hollywoodi film. Globowood és Hollyworld. 
 
7. A filmes posztmodern. 
 
  



BA záróvizsga – Műfaji film tételsor  
(Érvényes a tanulmányaikat 2016-ban vagy később megkezdő hallgatók számára!) 
 
 
1. A filmműfaj és a tömegkultúra. A műfaji film fogalma. A filmműfaj komponensei. A 
műfaji klasszifikáció alapproblémái. A filmműfaj és a befogadó. A filmműfajok funkciói. A 
filmműfajok és a filmipar. 
 
2. Műfajelméleti iskolák. Műfajtörténeti modellek és a műfaji változások elméletei. A 
filmműfajok rendszerezésének lehetőségei.  
 
3. Műfaj és/vagy stílus: a film noir. Formai és tematika sajátosságok ismertetése a következő 
három film alapján: The Maltese Falcon, Double Indemnity, Chinatown. 
 
4. Műfajiság és szerzőiség kapcsolatának vizsgálata egy szabadon választott alkotói életmű 
elemzésén keresztül. Például: Alfred Hitchcock, Douglas Sirk, Tim Burton, Sam Peckinpah, 
Robert Altman, Stanley Kubrick. 
 
5. A bűnügyi film műfajai: krimi, thriller, gengszterfilm. Az egyik kiválasztása: jellemzése és 
történetének vázlata. 
 
6. Fantasztikus műfajok: fantasy, science-fiction, horror. Az egyik kiválasztása: jellemzése és 
történetének vázlata. 
 
7. A klasszikus, a modern és a kortárs műfaji sajátosságok ismertetése szabadon választott 
műfaj történetén keresztül (választható: western, musical, melodráma). 
 
A tételekhez lásd A műfaji film bibliográfiája: http://szabadbolcseszet.elte.hu/index.php? 
option=com_tananyag&task=showElements&id_tananyag=47 
 


