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A DOLGOZAT TÉZISEI 
összefoglalóan és a dolgozat egyes fejezetei szerint 

 

A DOLGOZAT CÉLJA 

 

Doktori dolgozatom az Színház- és Filmművészeti Egyetemen több mint egy évtizeden 

át, a legkülönbözőbb osztályokban megtartott filmnyelvi óráim tapasztalataira és az azokon 

általam előadottakra épül, azokat foglalja egybe. 

 

 Óráimon a film formanyelvének lehetőségeit, használatának mikéntjét vizsgáljuk, de 

nem elvontan, teoretikus megközelítésből, hanem nagyon is gyakorlati módon, egy gyakorló 

filmkészítő szemszögén keresztül, elsősorban a saját gyakorlati tapasztalataim alapján. 

A foglalkozások inkább tematikus beszélgetések a hallgatókkal, amennyiben a felvetett 

problémákat a bemutatott példák alapján - oktatói irányítással - mindig nekik kell 

megvizsgálniuk, feltárniuk, és a megfogalmazódó kérdések alapján keresniük, kutatniuk a 

lehetséges válaszokat, megoldásokat. Minden filmrészlet elemzése a filmalkotó lehetséges 

döntéseit vizsgálja a film elkészítése (dramatizálása, előkészítése, gyártása, forgatása, vágása, 

hangi utómunkálatai) során. Egészen pontosan arra keressük a válaszokat, hogy az adott alkotók 

mit, hogyan és miért tettek, milyen alapvető kérdésekre kellett a megfelelő válaszokat 

megkeresniük és milyen döntéseket kellett hozniuk, hogy a kész filmben látható (jó vagy éppen 

elhibázott) megoldáshoz jussanak. 

 

Dolgozatom célja, hogy egyetemi oktatásban hasznosítható jegyzet is lehessen, 

elsősorban a filmrendező szakos hallgatók, tanáraik és az SZFE mindazon hallgatói számára, 

akiknek elméleti tanulmányaikat és gyakorlati tevékenységüket segítheti a filmnyelvre, annak 

használatára, eszközeire, és a film nézővel folytatott kommunikációjának hatáselemeire 

vonatkozó, a szükséges alapismereteket taglaló szöveg. 

Ennek a célkitűzésnek megfelelően dolgozatomban öt nagyobb fejezetre bontva kerül 

tárgyalásra néhány olyan - a rendezői munka során (egy film előkészítésekor, forgatásakor, 

illetve az utómunkálatainál) mindenképpen előkerülő - problémakör, amelyek feltárása és 

megismerése nehézséget okozhat a hallgatóknak.  
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Dolgozatomat a saját rendezői tapasztalataimból leszűrt következtetésekre alapozva 

írtam. Ennek következtében, az egyes fejezetekben számos magam alkotta fogalmi megnevezés 

is szerepel, amelyek szándékaim szerint ugyancsak segíthetik egy, a szakmájával épp  

ismerkedő, vagy azt már professzionálisan gyakorló filmrendező munkáját. A dolgozat nem az 

adott témában már ismert filmnyelvi elméletek és elméleti írások összefoglalója, nem is kíván 

ezekkel versenyre kelni, hanem egy kifejezetten gyakorlati megközelítésből írt és - reményeim 

szerint - a gyakorlati (filmrendezői és filmoktatói) munkában hasznossá válható 

tanulmánysorozat. 

 

 

 

AZ EGYES FEJEZETEK TÉZISEI 

 

1.  

Az irodalmi forgatókönyv és a technikai forgatókönyv 

Kifejezetten gyakorlati célból a dolgozatba került - mintegy bevezető - fejezet, 

amelynek célja, hogy segítsen a hallgatóknak eligazodni egy film irodalmi és technikai 

forgatókönyvének megírása során felmerülő gyakorlati problémákban (szakszavak, fogalmak, 

tagolás, stílus stb.). 

A fejezet téziseként részletes és illusztrált kibontásra került a kezdő filmesek számára 

filmjük plánozása során a legtöbb hibalehetőséget jelentő nézésirány (nézési tengely, blikkzűr) 

probléma, és a tengelyek használatának helyes metodikája. 

     1/a A technikai forgatókönyv alapvető elemei  

     1/b Egy gyakorlati probléma: a blikkzűr (hogyan határozzuk meg a szereplő nézésirányát és 

ehhez képest a kamera helyes pozicionálását). 

 

2. 

A filmnyelv elemei 

Tematikusan csoportosított vizsgálódás a film legfontosabb nyelvi eszközeinek, 

elemeinek működéséről. Az információ. A filmes elbeszélés dramaturgiai mozgatói és pillérei. 

A filmes elbeszélés tér-idő szerkezete. A montázs, a filmidő, a filmtér fogalma és használata. 

Az atmoszféra, hangulat megteremtésének módja és lehetőségei. A filmes elbeszélésben a 

vizuális hangsúlyok megteremtésének módja és eszközei.  
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A fejezet téziseként azt az állításomat kívánom bizonyítani, miszerint a filmrendező (a 

filmkészítés rendkívül szerteágazó munkafázisait tekintve, talán helyesebb a filmkészítő 

megnevezés), egyik legfőbb feladata, hogy a tér és idő mozaikszerű darabkáiból egységes, a 

befogadói érzet szintjén töretlen folyamattá szervezve építse fel a filmet, mint narratív, 

információ közlő struktúrát. 

 

 

3. 

Időérzetek, időállapotok 

A dolgozatnak ez a fejezete szorosan kapcsolódva az előző, a filmnyelv általában 

használatos elemeit taglaló fejezethez négy ismert filmjelenet aprólékos elemzésén keresztül 

mutatja be a filmidő manipulációinak, torzításának, nyújtásának, tömörítésének, lassításának 

vagy a valós idejű kezelésének lehetőségeit és ennek filmnyelvi eszközeit, olyan helyzeteket 

véve alapul, amelyekben a filmidő elválaszthatatlan a filmbéli karakterek szubjektív 

időérzékelésétől. 

A fejezetnek az a tézise, hogy a filmbéli időtorzításnak az az értelme és célja, hogy ezzel 

a néző szubjektív időérzetét is torzítva az ő érzékelését szinkronba hozhassuk a filmbéli 

karakter szubjektív időérzékelésével, ami pedig szorosan kapcsolódik a karakter által megélt 

rövid vagy éppen hosszantartó, rá érzelmileg ható szituációval. 

 

 

4. 

A filmkép mögöttese és a film poézise - a montázs, mint a néző tudatalattijával folytatott 

kommunikáció eszköze 

Az előző fejezethez szorosan kapcsolódva a montázs hatásmechanizmusának kissé 

részletesebb taglalása, különös tekintettel a montázsban és a montázzsal közvetíthető 

nonverbális, nem azonnal tudatosuló érzéki, zsigeri, érzelmi információkra.  

A fejezet téziseként a megállapításokkal és következtetésekkel azt kívántam 

alátámasztani, hogy a filmek készítése és elemzése során a filmet nem kizárólag, mint 

történetmesélő, cselekményes, dramatikus struktúrát és médiumot kell szemlélni, hanem 

legalább ilyen fontos a nonverbális közlésekkel és az ezeket a közléseket lehetővé tevő 

filmnyelvi eszközökkel is foglalkozni. Mindebből következően e fejezet középponti 

megállapítása, hogy a film nem csupán drámai műfaj, hanem a zenéhez és a költészethez 

hasonló nonverbális, érzéki közlésekre is alkalmas médium. 
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(A fejezet egy szakmai szimpóziumon1 elmondott előadásom rögzített szövege. S bár 

jelentős mértékben kapcsolódik az előző fejezethez, önálló megállapításai miatt, és mert az 

előző fejezet általánosabb filmnyelvi megállapításait - példákkal is illusztrálva - részletesebben 

kibontja, fontosnak tartottam, hogy a dolgozat egységes, fejezeteiben egymásra épülő 

gondolatmenetében helyet kapjon). 

 

 

5. 

 A hitchcocki suspense működésének elve, gyakorlati megszerkesztésének metodikája és 

szerkezetének elemei 

 Ez a fejezet a klasszikus - hitchcocki (nemcsak Hitchcock által használt) - suspense 

elvével és szerkesztésének dramaturgiájával ismerteti meg a dolgozat olvasóját. Az általános 

bevezetőt követően két ismert suspense-jelenet mikroszkópikus részletezettségű elemzése tárja 

fel a hitchcocki suspense dramaturgiai tagolását és az egyes szakaszok funkcióját. Elemzésem 

kitér azokra a lehetséges hibákra is, amelyek a suspense hatását ronthatják.  

Tézisem az a központi gondolat, hogy a suspense és a meglepetés nem egymást kizáró 

hatáselemek. 

 

6.  

Egy tökéletes gyilkosság részletei 

A dolgozat előző fejezeteiben tett megállapítások és következtetések mintegy összegzéseként 

Alfred Hitchcock Psycho (Psycho, 1960) című filmje zuhany jelenetének képről-képre történő 

komplex - képi, dramaturgiai, szerkezeti - elemzése, a nézőre erőteljesen ható nonverbális meta-

üzenetekre és hatásokra fókuszálva. Kiegészítve mindezt annak a saját felfedezésű technikai 

megoldásnak a részletezett - ábrákkal is illusztrált - leírásával, amellyel a jelenet egyik 

leghíresebb beállítása - a kamera felé cseppmentesen vizet lövellő zuhanyrózsa képe - 

egyszerűen reprodukálható. (A dolgozatnak ez a fejezet képezte a szigorlatom anyagát.) 

 

 

 

                                                 
1 A Vászon és a Dívány találkozása – szabad asszociációk filmművészet és pszichoanalízis határvidékén I. Magyar 

Pszichoanalitikus Filmkonferencia Pécs, Apolló Artmozi, 2006. december 7-9.  

 


