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Kurzus kódja(i): FLMD16-212.28, FLMD-312.81 

Kurzus címe: A magyar film noir 

Tanár neve: Gelencsér Gábor 

Kurzus időpontja, helye: hétfő 9 00−10 30 -137 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elsajátítandó kompetenciák: 
 

A film noir fogalmának meghatározása termékeny elméleti dilemma: műfaj 
vagy stílus? A magyar film történetében a film noirral kapcsolatosan egy még 
alapvetőbb kérdés tehető fel: létezik-e egyáltalán? A rövid válasz: nem. A 
bővebb választ a szeminárium igyekszik megadni. E szerint – Király Jenő és 
más elméletírók vizsgálata nyomán – a magyar filmben noir-szenzibilitásról 
beszélhetünk. A szenzibilitás a noir mint stílus aspektusát állítja előtérbe, így a 
kurzus a fogalom elméletének tisztázásához is hozzájárul. Fő célkitűzése 
azonban a noir-szenzibilitás nyomon követése a teljes magyar filmtörténeti 
korpuszon. Mindez különös ívet rajzol, ugyanis a hangosfilmkorszak korai és 
legutóbbi szakasza mutat különös érzékenységet a noir iránt, míg a közbülső 
nagy korszak, az államszocializmusé kevésbé. Az órákon két-két film 
segítségével követjük nyomon a noir-szenzibilitás legfontosabb időszakait és 
módozatait. 
tudás: tájékozódás a műfajok és a magyar filmtörténetben  
képesség: a kulturális jelenségek és azok történeti beágyazottságának 
értelmezése  
attitűd: történetileg és társadalmilag meghatározott kulturális jelenségek 
megértése és elfogadása 
autonómia és felelősség: olyan történetileg és politikailag koherens egyéni 
álláspontok kialakítása, amely segíti önmaga és környezete fejlődését. 

Kurzus teljesítésének követelményei: - az órák elején eredményesen megírt filmismereti teszt (a teszt 3 
alkalommal hagyható ki vagy háromszor lehet sikertelen) 

- ZH (utolsó óra) 
- házi dolgozat: egy szabadon választott noir-szenzibilis magyar film 

elemzése (terjedelem: 8-12.000 karakter, leadási határidő: utolsó óra) 

Témák és kötelező filmek: 1. Bevezetés 

2. Előzmények (Vajda László: Ember a híd alatt, 1936; Bárdos Artúr: Én 

voltam, 1936) 

3. A vígjátéktól a tragikus románcig (Vaszary János: A papucshős, 1938: 

Kalmár László: Halálos tavasz, 1939)  

4. A melodrámai vamp (Hamza D. Ákos: Külvárosi őrszoba, 1941; Bűnös 

vagyok, 1941)  

5. Melodrámai ártatlan lány/bukott nő (Radványi Géza: Zárt tárgyalás, 

1940; Egy asszony visszanéz, 1942) 

6. Szoc-noir (Apáthi Imre: Forró mezők, 1948; Gertler Viktor: Gázolás, 

1955) 

7. Nemzedéki közérzetfilm-noir (Grunwalsky Ferenc: Utolsó előtt ítélet, 

1979; András Ferenc: Dögkeselyű, 1982)  

8. Fekete széria-noir (Fehér György: Szenvedély, 1998; Tarr Béla: A 

londoni férfi, 2007) 

9. Poszt-noir (Antal Nimród: Kontroll, 2003; Gigor Attila: A nyomozó, 

2008) 

10. Retro-noir (Gárdos Éva: Budapest Noir, 2017; Szász Attila: Apró 

mesék, 2019) 

11. Nordic-noir (Mátyássy Áron: Víkend, 2015; Bagota Béla: Valan, 2019) 

12. ZH 
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