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Kurzus kódja(i): FLM-403.133; FLM18-402.22; FLMD16-212.27 

Kurzus címe: Koreai irodalmi művek filmadaptációi 

Tanár neve: Jin Kyoung-ae, Vincze Teréz  

Kurzus időpontja, helye: csütörtök 16.00-17.30, Múzeum krt. 6-8. fsz. 34-es terem 
(egyelőre online a Canvas és az MS Teams használatával) 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: 2021. febr. 11-én 16 órakor óramegbeszélést tartunk az MS Teamsben. 
Legyetek ott! 
 
A kurzus célja, hogy az irodalom és a filmkultúra találkozásának, az irodalmi 
művek alapján készült filmalkotások vizsgálatával hozza közelebb a 
hallgatókat a koreai irodalom és filmművészet meghatározó alkotásaihoz. A 
kurzus során olyan filmalkotásokat tekintünk meg, amelyek irodalmi alkotások 
alapján készültek, és amely irodalmi alkotások léteznek magyar fordításban is. 
Ez lehetővé teszi, hogy a koreai szakosok mellett a koreai nyelven nem olvasó 
filmszakos hallgatók is részt vehessenek a kurzuson. (Ugyanakkor a filmek 
nagyrészt csak angol feliratos változatban áll rendelkezésre, tehát az angol 
nyelv ismerete nélkülözhetetlen a kurzus elvégzéséhez!) 
 
A kurzust eredetileg úgy terveztük, hogy kéthetente duplaórák (egy film 
vetítése + óra) lesznek a Koreai Kulturális Központ vetítőtermében. Most úgy 
tűnik, ennek megvalósítására egyáltalán nem lesz lehetőség ebben a 
félévben. Az online változatban a filmek online lesznek nézhetők szabadon 
választott időpontban, az órák pedig, az alább megadott dátumok szerint 
csütörtökönként 16 órától az MS Teams felületén zajlanak majd. Az órák előtt 
tehát önállóan megtekintendő az órán tárgyalandó film, valamint olvasandó az 
alapját képező irodalmi mű. Az órákon pedig megismerkedünk az adott 
olvasmány irodalmi, a megtekintett film filmtörténeti vonatkozásaival, illetve az 
adaptációra vonatkozó tanulságokkal.  
(Az olvasmányok és a filmek elérhetősége a kurzus Canvas felültén lesz 
megtalálható.)  

Kurzus teljesítésének követelményei: A hallgatóknak minden órára készülve meg kell tekinteniük az online 
elérhetővé tett filmet, és el kell olvasniuk a film alapjául szolgáló irodalmi 
művet.  
A félév végén a jegyszerzés szemináriumi dolgozat vagy egyéb feladat 
beadásával történik (utóbbiról részletek az óramegbeszélésen). A 12 000 
karakter terjedelmű dolgozatban egy, a félév során tárgyalt, vagy egy 
szabadon választott koreai irodalmi alapú filmadaptációról kell elemző 
dolgozatot készíteni. 

Elsajátítandó kompetenciák  
és módszerek 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a filmadaptáció jelenségének 
elméleti és gyakorlati vonatkozásaival. A koreai kulturális, irodalmi és 
filmtörténeti ismeretek gyarapítása mellett, irodalmi és filmelemzési 
ismereteket is szereznek. 

Témák: Feb. 11. Óramegbeszélés 
 
Feb. 18. Bevezetés a félév tematikájába: film és irodalom, az irodalmi 
adaptáció  
 
Feb. 25. 

Novella: Ri Hjoszok: Hajdinavirágzás idején (이효석: 메밀꽃 필 무렵). In: A 

tigris intelme - Koreai elbeszélések. Budapest: Terebess Kiadó, 2006. 

Film: Lee Seong-ku: When the Buckwheat Flowers Blossom (메밀꽃 필 

무렵(1967) 
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Március 11.: 

Novella: Kim Szüngok: Utazás Mudzsinba (이승옥: 무진 기행). In: Nagyvilág 

LX. évfolyam 8. szám (2015 augusztus) 

Film: Kim Su-yong: Mist (안개, 1967) 

 

Március 25.:  

Novella: Hvang Szun-von: Az öreg fazekas (황순원: 독짓는 늙은이). Hvang 

Szun-von: Kagylóhéjak. Ráció Kiadó, 2005.  

Film: Choi Ha-won: An Old Potter (독짓는 늙은이, 1969) 

 

Április 8.:  

Novella: Hvang Szun-von: Felhő szakadás (황순원: 소나기). In: Hvang Szun-

von: Kagylóhéjak. Ráció Kiadó, 2005. 

Film: Go Yeong-nam: The Shower (소나기, 1978) 

 
Április 22.: 

Kisregény: Yi Mun-yol: Torz hő sünk. Pont Kiadó Kft., 2016 (이문열: 우리들의 

일그러진 영웅) 

Film: Park Jong-won: Our Twisted Hero (우리들의 일그러진 영웅, 1992) 

 

Május 6.: 

Regény: Han Kang: A növényevő  (한강: 채식주의자)  

Film: Lim Woo-seong: Vegetarian (채식주의자, 2009) 
 
Május 13.: 

Regény: Cso Namdzsu: Született 1982-ben. Athenaeum, 2019. (조남주: 

82 년생 김지영) 

Film: Kim Do-young: Kim Ji-young: Born 1982. (82 년생 김지영, 2019) 

 

Ajánlott olvasmányok: Kortárs dél-koreai film. Metropolis (2011) no. 2. 
Koreai rendezőportrék. Metropolis (2019) no. 1. 
 
Osváth Gábor: A mai dél-koreai elbeszélő irodalomról.  
https://terebess.hu/keletkultinfo/delkorea.html 
 
Király Hajnal: Könyv és film között: A hűségelven innen és túl. Kolozsvár: 
Koinónia, 2010. 
 
Csoma Mózes: Korea: egy nemzet, két ország. Budapest: Napvilág, 2013. 
 
Muraközy László: A koreai rejtély – Remetéből világpolgár. Akadémiai Kiadó, 
2020. 

 

 

 


