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A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A Kurzus a négy szemeszterre elosztott egyetemes filmtörténet stúdiumon belül a harmadik.
A hallgatónak a félév végére meg kell éreznie, hogyan bizonytalanodik el a tömegfilm
tematikáját, stílusát, fogyasztási protokollját tekintve az ötvenes években, hogyan - milyen
nemzeti filmgyártásokon keresztül közelítünk a modern film évtizedei felé, illetve mindez
milyen fokozatos stiláris. tematikus változásokon keresztül történik, és milyen társadalmi és
politikai környezetben.

A magyar filmben csak vetületeket van módunk kiválasztani, ebben viszont az egyetemes
filmtörténethez képes előrébb jutunk, aza eljutunk a hatvanas évek végéig: megvizsgálva a
"termelési tematika" átalakulását, annak alapján, amit az ötvenes évek filmjéről már
megtanultunk, és ami egyszerre engedi a hallgatónak felismerni a Rákosi-kor és a Kádár-kor
mozija közti rejtett kontinuitást éppen úgy, mint az óriási személeti, értékrendi, stiláris,
cenzurális változásokat.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
Értelemszerűen a százhúsz éves filmtörténeten belül időrendben haladunk, ugyanakkor nem
arányosan: az első két félév, mivel a kezdeti évtizedekhez kevesebb klasszikus érték
tartozik, nagyobb időperiódusokat fogott át. A harmadik félévben az egyetemes
filmtörténeten belül nagyjából másfél évtizedre, a negyvenes-ötvenes évekre, ezen belül az
amerikai tömegfilm átalakulására, majd röviden az európai premodern mozgóképre
fókuszálunk. Ahogy eddig is: egy-egy évtized európai filmes történéseinek áttekintése után
megnézzük, mi történik ezzel párhuzamosan Amerikában, majd visszatérünk Európába,
hogy az ottani, vagy éppen ott születő mozgóképes trendeket vizsgálhassuk.

A „Mozgóképtörténet III.” annyiban más, hogy ebben a félévben a magyar filmtörténet már
nagyobb arányban jelenik meg az előadáson belül, az egyetemes filmtörténet mellett. A
magyar filmtörténetet másképpen közelítjük meg: miután az előző félévben áttekintettük az
hazai mozgókép első fél évszázadát, a Kádárkor – úgyis, mint a magyar filmes modernitás –
termését már nem egyszerűen időrendben vizsgáljuk, hanem sorra vesszük bizonyos
tanulságos vetületeit, a szerzői filmes tendenciáktól a termelési tematikáig. Ez a „vetületek”
szerinti áttekintés fog folytatódni a következő félévben is.

Az előadásokhoz minden alkalommal demonstratív filmrészletek kapcsolódnak, melyek
szoros elemzésére ugyan nincs mód, de a szövegben azért utalás történik rájuk. A PPT
diasor – benne képekkel, nevekkel, évszámokkal, tendencia összefoglaló tőmondatokkal és
a filmrészletek linkjeivel – természetesen csupán sorvezetőül szolgál előadónak,
hallgatóknak egyaránt, noha az utóbbiak ezek segítségével, saját előadás-jegyzeteik alapján



a vizsgára maradéktalanul felkészülhetnek. Az érintett témák az egyes előadás-alkalmakon
átívelhetnek, illetve egy előadás több témát is érinthet.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Az órán egyes stílusjelenségek felbukkanása lehetőséget ad a hallgatónak, hogy
bekapcsolódjon a filmek értelmezésébe filmtörténeti minősítésébe, de alapvetően az
ismeretek átadása a filmtörténeti előadás kereteihez igazodva – a frontális oktatás protokollja
szerint folyik.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A számonkérés formája online teszt, kis tételszámú kérdéssorral, melyen belül elsősorban
felelet-választásokat, párosításokat talál a vizsgázó.
Az előadások alapján és a kötelező filmek megtekintése után minden kérdés
megválaszolható.

A Teszt egyes kérdései irányulhatnak

a. bizonyos lexikális tudásanyagra (filmcímekre, filmes alkotókra, ikonikus művészek,
intézmények neveire),
b. az alapfilmek cselekmény-színtű ismeretére,

c. az előadáson tanult tendenciák, összefüggések, stílusjegyek stb. ismeretére,
megnevezésére.

Bár a lexikális tudásanyag a filmtörténetben megkerülhetetlen fontos érték, a
számonkérésnél azok lesznek a súlyozottan magasabb pontszámmal értékelt kérdések,
melyekre a hallgató akkor tud válaszolni, ha látta is az adott filmet, és érti a jelenség –
például egy stíluseszköz – és az adott film, vagy filmcsoport kapcsolatát.

91-100%: jeles
76-90%: jó
61-75%: közepes
40-60%: elégséges
0-40%: elégtelen
Megajánlott jegy adható: Nem.
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