
 

SYLLABUS 
 

 

 

 

I. 

Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 

Kar BTK 

Szak Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy 

megnevezése 
Filmszemiotika 

A tantárgy típusa 

DF DD DS DC 

  X  

II. 

 Tantárgy felépítése (heti óraszám) 

Szemeszter 
Kreditek 

száma 
Előadás Szeminárium Gyakorlat Projekt 

3 2 1 1   

III. 

Tantárgy besorolása kötelező opcionális fakultatív 

(x–el jelölni)  X  

IV.  

Tantárgy oktatója 

 előadás szeminárium gyakorlat projekt 

Vezetéknév, 

keresztnév 
Maczelka Csaba Maczelka Csaba 

  

Intézmény PKE PKE   

Tanszék/Intézet Magyar Nyelv és 

Irodalom 

Magyar Nyelv és 

Irodalom 

  

Tudományos fokozat PhD PhD   

Didaktikai fokozat adjunktus adjunktus   

Besorolás (főállású 

/társult) 
főállású főállású 

  

Életkor 34 34   

V. 

A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések: A tantárgy célja, hogy rövid, a mozi váradi megjelenésére is kitérő 

történeti áttekintést, majd egy alapvető, kifejezetten gyakorlatias szemiotikai bevezetést követően 

megismertesse a hallgatókat a filmelmélet és a filmszemiotika néhány alapproblémájával. A 

felkészítő órákat követően a különböző problémaköröket egy-egy kiválasztott film közös 

megvitatásán keresztül térképezzük fel. A filmek tekintetében alapvetően az újabb, kifejezetten a 

mainstreambe (vagy annak közelébe) tartozó művekre esik a hangsúly, mint ahogy a félév utolsó 

órái is a legújabb tendenciákat és kérdéseket igyekeznek feltárni. 

Kognitív kompetenciák: jelenségek és összefüggések felismerése és értelmezése, a 

reprezentáció problémáinak felismerése 

Szakmai kompetenciák: filmelemzési és lexikális ismeretek, filmtörténeti ismeretek 

Érzelmi és érték-kompetenciák: tudatosabb befogadói pozíció kialakítása, a film mint forma 

komplexitásának értékelése 

VI. 



Tantárgy tartalma 

 VI.1. Előadások 
Óra- 

szám 

1. 

hét 

Téma: Bevezetés, szervezési kérdések 

Kulcsszavak: - 

Bibliográfia: - 

1 

2. 

hét 

Téma: A film születése és megjelenése Nagyváradon 

Kulcsszavak: film, Lumiére, Edison, bioszkó, Narten György 

Bibliográfia: KUPÁN, 3-26. 

1 

3. 

hét 

Téma: Filmtörténeti alapvetés – korszakolás, a műfajok 

kialakulása 

Kulcsszavak: némafilm, hangos film, modern film 

Bibliográfia: George NOWELL-SMITH szerk., Új Oxford 

Filmenciklopédia, Bp., Glória Kiadó, 2003, A korai évek c. 

fejezet 

1 

4. 

hét 

Téma: Szemiotikai alapvetés 

Kulcsszavak: denotatív/konnotatív jelentés, reprezentáció,  

Bibliográfia: http://visual-

memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/ (angol nyelvű forrás – 

magyarul részletek kiosztmányon) 

1 

5. 

hét 

Téma: A film, mint nyelv; a film nyelve 

Kulcsszavak: motiváció, verbális/vizuális gondolkodás, 

racionalizmus/determinizmus 

Bibliográfia: BÍRÓ Yvette, A film és a beszélt nyelv = 

MOZGÓKÉPKULTÚRA, 23-29; Jean EPSTEIN, A film 

célszerűsége  = MOZGÓKÉPKULTÚRA, 30-42 

1 

6. 

hét 

Téma: A „szórakoztató” film és a „művészfilm” 

Kulcsszavak: legitimáció, sznobizmus, kritika 

Bibliográfia: KIRÁLY Jenő: Filmelmélet, Tankönyvkiadó, 

Budapest, 1989, 11-24. 

1 

7. 

hét 

Téma: Film/idő 

Kulcsszavak: tényszerűség, időbeliség,  

Bibliográfia: Andrej TARKOVSZKIJ, A megragadott idő = 

MOZGÓKÉPKULTÚRA, 55-71 

1 

8. 

hét 

Téma: Film és regény 

Kulcsszavak: drámaiság, szubjektív élmény 

Bibliográfia: J. H. LAWSON, Film és regény = 

MOZGÓKÉPKULTÚRA, 72-86, részletek John STEINBECK Érik 

a gyümölcs c. regényéből 

1 

9. 

hét 

Téma: Film és narratíva 

Kulcsszavak: narrativitás, multiplex, hipertextualitás 

Bibliográfia: VAJDA Judit, „Emberek jönnek, mennek... és 

sosem történik semmi.” Multiplex narratíva az amerikai 

filmekben, Filmtett. Erdélyi Filmes Portál, 2005. április 15., 

elérhető: 

 http://www.filmtett.ro/cikk/2404/multiplex-narrativa-az-

amerikai-filmekben  

Robert T. SELF, Más világok. Rövidre vágva, Metropolis, no. 2., 

2009, 66-83. 

1 

http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/
http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/
http://www.filmtett.ro/cikk/2404/multiplex-narrativa-az-amerikai-filmekben
http://www.filmtett.ro/cikk/2404/multiplex-narrativa-az-amerikai-filmekben


10. 

hét 

Téma: Film és adaptáció 

Kulcsszavak: hűségkritika, dialógus 

Bibliográfia: DRAGON Zoltán, Mese az adaptációról – Neil 

Gaiman: Csillagpor, Apertura, 2009. 07. 16., elérhető: 

http://magazin.apertura.hu/film/mese-az-adaptaciorol-neil-

gaiman-csillagpor/406/  

1 

11. 

hét 

Téma: A digitalis film világa 

Kulcsszavak: 3D, adatbázis, bluebox, open source 

Bibliográfia: Dragon Zoltán és Sághy Miklós tanulmányai az 

Apertúra 2011. tavaszi számából 

(http://apertura.hu/2011/tavasz/tartalom) 

1 

12. 

hét 

Téma: Médium vagy algoritmus? A videojáték problémája 

Kulcsszavak: videojáték, interakció, virtuális valóság, ludológia 

Bibliográfia:  
KAPÁS Zsolt Zsombor, Az algoritmus birodalma – Gondolatok a 

videojáték meghatározásáról (beta), Apertúra, 2012. dec. 31., 

elérhető: http://magazin.apertura.hu/media/az-algoritmus-

birodalma-%E2%80%93-gondolatok-a-videojatek-

meghatarozasarol-beta/1795 / 

KISS Gábor Zoltán, Iteráció és dizájn a videojáték elméletében, 

Apertura, 2011/tavasz, elérhető: 

 http://apertura.hu/2011/tavasz/kiss   

1 

13. 

hét 

Téma: Otthoni számítógépes szoftverek a filmgyártásban 

Kulcsszavak: vágás, filmszerkesztés, átmenet, effektusok 

Bibliográfia: -  

1 

14. 

hét 

Téma: Ismétlő-összefoglaló óra 

Kulcsszavak: - 

Bibliográfia: - 

1 

VI.2.  

 VI. B. Szemináriumok 
Óra- 

szám 

1. 

hét 

Téma: Bevezetés, szervezési kérdések 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): a szemináriumi 

tennivalók tisztázása: ha van feladva film, akkor szeminárium 

elején írásban válaszolni kell az adott órán tárgyalandó filmmel 

kapcsolatos kérdésekre 

1 

2. 

hét 

Téma: Filmelemzési gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): szóbeli filmelemzés 

előzetes filmismeret alapján 

Film: Az első nyilvános műsorok (a Lumiére-testvérek és 

Edison műsora) 

1 

3. 

hét 

Téma: Filmelemzési gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): szóbeli filmelemzés 

előzetes filmismeret alapján 

Film: R. J. Flaherty, Nanuk, az eszkimó (1922), Ch. Chaplin, 

Aranyláz (1925) [részletek] 

1 

4. 

hét 

Téma: Filmelemzési gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): szóbeli filmelemzés órai 

filmnézés alapján 

Film: órán vetítendő rövidfilmek 

1 

http://magazin.apertura.hu/film/mese-az-adaptaciorol-neil-gaiman-csillagpor/406/
http://magazin.apertura.hu/film/mese-az-adaptaciorol-neil-gaiman-csillagpor/406/
http://magazin.apertura.hu/media/az-algoritmus-birodalma-%E2%80%93-gondolatok-a-videojatek-meghatarozasarol-beta/1795%20/
http://magazin.apertura.hu/media/az-algoritmus-birodalma-%E2%80%93-gondolatok-a-videojatek-meghatarozasarol-beta/1795%20/
http://magazin.apertura.hu/media/az-algoritmus-birodalma-%E2%80%93-gondolatok-a-videojatek-meghatarozasarol-beta/1795%20/
http://apertura.hu/2011/tavasz/kiss


5. 

hét 

Téma: Filmelemzési gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): szóbeli filmelemzés 

előzetes filmismeret alapján 

Film: Darren Aronoffsky, A forrás (2006) 

1 

6. 

hét 

Téma: Filmelemzési gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): szóbeli filmelemzés 

előzetes filmismeret alapján 

Film: Jim Jarmusch, Halott ember (1995) 

1 

7. 

hét 

Téma: Filmelemzési gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): szóbeli filmelemzés 

előzetes filmismeret alapján 

Film: Paul Auster, Füst (1995) 

1 

8. 

hét 

Téma: Filmelemzési gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): szóbeli filmelemzés 

előzetes filmismeret alapján 

Film: John Ford, Érik a gyümölcs (1940) 

1 

9. 

hét 

Téma: Filmelemzési gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): szóbeli filmelemzés 

előzetes filmismeret alapján 

Film: Robert Altman, Short Cuts (1993) 

1 

10. 

hét 

Téma: Filmelemzési gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): szóbeli filmelemzés 

előzetes filmismeret alapján 

Film: Matthew Vaughn, Csillagpor (2007) 

1 

11. 

hét 

Téma: Filmelemzési gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): szóbeli filmelemzés 

előzetes filmismeret alapján 

Film: Edgar Wright, Scott Pilgrim a világ ellen (2010), Bassam 

Kurdali, Elephants Dream (2006) 

1 

12. 

hét 

Téma: Filmelemzési gyakorlatok 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): szóbeli filmelemzés órai 

filmnézés alapján 

Film: órai vetítés 

1 

13. 

hét 

Téma: Filmgyártás otthoni számítógépen 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): gyakorlati feladatok 

megoldása 

Film: - 

1 

14. 

hét 

Téma: Ismétlő-összefogalaló óra 

A hallgató kötelezettségei (feladatai): szóbeli reflektálás a 

félév során vett témákra 

1 

VII. Általános bibliográfia 



 

Kötelező bibliográfia: 

KUPÁN Árpád, A mozi évszázada Nagyváradon, Nagyvárad, 2007 (Partiumi Füzetek 47.). 

 

KAKUK Jenő, HAUSER Zoltán, SZILÁGYI Erzsébet szerk, Mozgóképkultúra. 

Szöveggyűjtemény, Eger, 1998 (a bibliográfiában: MOZGÓKÉPKULTÚRA) 

 

Apertura. Film. Vizualitás. Elmélet. www.apertura.hu  

 

Filmtett. Erdélyi Filmes Portál. www.filmtett.ro  

 

Ajánlott bibliográfia: 

GELENCSÉR Gábor szerk., Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény, online 

változat, elérhető: http://mek.oszk.hu/00100/00125/index.phtml  

 

VIII. 

Tevékenységi formák  Didaktikai módszerek 

Előadás Frontális előadás vizuális segédanyagokkal (ppt-k, egyéb) 

Szeminárium Szövegelemzések az oktató által javasolt szövegek kapcsán 

IX. 

Értékelés formája Értékelés 

(írásbeli, írásbeli és szóbeli, szóbeli, teszt, 

gyakorlat, egyéb) 

Százalék az 

érdemjegyből 

Vizsga Írásbeli feladat: min. 7500 karakter terjedelmű 

filmelemzés készítése a félév utolsó órájára 

50% 

Kollokvium   

Szeminárium A feladott filmek ismerete, aktív órai munka 50% 

Egyéb pontosítások: a tantárgy promováláshoz mindkét összetevő teljesítése kötelező. 

 A foglalkozásokon való részvétel kötelező. 

 A szemináriumi jelenlét csakis a szemináriumi olvasmány ismeretében és a 

jegyzetanyag bemutatásával szerezhető meg. 

 A tárgy során elvégzett feladatokkal kapcsolatos alapvető elvárás az eredetiség. A 

plágiumon kapott hallgatók a vizsgáról kizáratnak.  

 A felmérések és a vizsga alatti csalások következménye a tantárgyról való kizárás, 

pótlási lehetőség nélkül. 

Az eredményeket a vizsgát követő 48 órában a hallgatók tudomására hozom, fellebbezni az ezt 

követő 24 órában lehetséges. 

 

        Tantárgy oktatója, 

 

  

http://www.apertura.hu/
http://www.filmtett.ro/
http://mek.oszk.hu/00100/00125/index.phtml

