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Kurzus kódja(i): FLM-403:9 

Kurzus címe: A humor problémája a magyar filmben 

Tanár neve: Buglya Zsófia 

Kurzus időpontja, helye: Hétfő 12.30 – 14.00,  -137-es terem 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: Hányadán áll a magyar film a humorral, jogosak-e a magyar vígjáték 
problematikus voltát visszatérően hangoztató érvek? Ez a kérdésfelvetés a 
szeminárium apropója, kerete; az órákon a közös munka – magyar és angol 
nyelvű szövegolvasás, filmelemzések – során a hallgatók humorral, 
vígjátékkal, filmkomikummal kapcsolatos korábbi (látens, intuitív) tudását 
mobilizáljuk, problematizáljuk. A cél a reflektált nyelvhasználat kialakítása. 
Mivel az órákon magyar filmtörténeti példákkal dolgozunk, a hallgatók ez 
irányú ismereteiket is gyarapíthatják, a filmanyag sokfélesége azonban 
elsősorban a vizsgálati szempontok gazdagságának érzékeltetésére szolgál. 
 

Kurzus teljesítésének követelményei: Maximum 3 hiányzás. Filmnézés, olvasás az órákra. A félév végén zh. 
 

Kötelező / ajánlott filmek és tematika: 1. Segédfogalmak I. – Szövegolvasás 
Néhány kritika segítségével kísérletet teszünk szerzőjük műfajjal, 
filmkomikummal kapcsolatos elvárásainak rekonstrukciójára, továbbá 
felvetjük a magyar film humordeficitjének kérdését. Az elemzésre szánt 
írásokat (szemelvényeket) az órán ismerik meg a hallgatók. 
 
2. Segédfogalmak II. – Definíciós kísérletek 
Mielőtt műfaji kérdéseket kezdenénk vizsgálni, összegyűjtünk néhány a 
nevetés esztétikájához kapcsolódó fogalmat (részben az olvasott kritikák 
alapján), majd megpróbáljuk meghatározni őket. (Magyar és angol nyelvű 
szemelvényeket olvasunk közösen, ezeket társítjuk a terminusokhoz.) 
 
3. Vígjátéki elemek 
A műfaj hagyományos tematikus, narratív elemeit keressük  egy klasszikus 
magyar filmvígjáték kapcsán. Szót ejtünk a vígjáték irodalmi hagyományairól, 
a műfaj státusáról az elméleti irodalomban.  
 
Az órára megtekintendő film: Liliomfi (1954) 
Elolvasandó: Altman, Rick: A film és a műfajok In:  Oxford Filmenciklopédia. 

284–286. 

 
4. Filmvígjáték és narratíva 
Rátérünk a másik definíciós elem, a happy end kérdésére, s alapvetően a 
vígjátéki narrítíva problémájára. Mi az a gag, és hogyan viszonyul a 
narratívához? 
 
Az órára elolvasandó: King, Geoff: Comedy and narrative. In: Film Comedy. 
pp. 19-42. 
 
5. A komikus figura 
A komikus figura irodalmi, színpadi és filmes hagyományáról (sztereotípiák, 
figurakonvenciók, attribútumok) beszélünk. Konkrétan Kabos Gyuláról, a rá 
jellemző humorról. A pesti kabaré hagyományáról. 
 
Az órára megtekintendő filmek: Hyppolit, a lakáj (1931), valamint a Hippolyt 

(1999) 
 
6. A szerelmi szál: melodráma vagy vígjáték? 
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A megadott szövegek alapján a „romcom”, avagy a „komikus románc” 
műfaját vesszük szemügyre. 
 
Az órára elolvasandó: Neale and Krutnik: The Comedy of the Sexes (Chapter 
7). pp. 132-173. 
Megtekintendő film: egyeztetjük 
 
7. Szerelmi szál és ideológia 
Vígjáték és ideológia kapcsolatáról gondolkodunk. A magyar film egykori 
sikerreceptjét vesszük szemügyre; szerelem és rang és boldogulás kérdését 
járjuk körül. 
 
Az órára megtekintendő film: A csúnya lány (1934)  
 
8. Szerelmi szál és ideológia II. 
Folyatatva a témát: egy másik korszak kultuszfilmjét vizsgáljuk meg.  
 
Az órára megtekintendő film:  Állami áruház (1952) 
Olvasmány: Szilágyi Gábor: Tűzkeresztség. pp. 287-304. 
 
9. Vígjáték és társadalmiság – Lakásvígjátékok 
Szociálpolitika és humor találkozása a filmvásznon. Kitekintés a téma 
alakváltozataira – a Csendes otthontól a Bástyasétány hetvennégyig.  
 
Az órára megtekintendő film: Két emelet boldogság (1960). 
 
10. Vígjáték és/vagy szatíra 
Hol válik el egymástól, hol érintkezik egymással ez a két műfaj(?), és 
létezhet-e köztük valamilyen hierarchia? Erre keressük a választ egy film, 
valamint egy vita megidézésével. 
 
Az órára megtekintendő film: Miért rosszak a magyar filmek? (1964) 
 
11. Dokumentumfilm és nevetés 
Ezúttal valódi társadalomkritikára nézünk példákat. 
Az órán tekintjük meg az Illetlen fotók, a Hosszú futásodra mindig 
számíthatunk és a Protokoll szerint c. filmeket. 
 
12. Komikum és tragikum 
A félévet a komoly témák és a nevetés közti összefüggésekre futtatjuk ki – 
ezt érintettük már a szatírák kapcsán is. A nevetés és a kimondhatatlan 
kapcsolatáról való beszédhez Joachim Ritter esszéjét hívjuk segítségül.  
 
Az órára megtekintendő film: Fel a fejjel (1954) 
Elolvasandó: Ritter, Joachim: A nevetésről. In: Szubjektivitás. pp. 29-55. 
 
13. Zh. és bonus track vetítés 
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