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I. A filmek nyelvén 

 

 

Nyelv 

 Az emberi kommunikáció eszköze. 

 Jelrendszer, mely egymástól jól elkülöníthető jelekből tevődik össze. 

 A jel olyan jelenség, mely érzékelhető, és jelentéssel bír. Jelentése túlmutat önmagán. 

 A jelek kombinálhatók. 

 A jeleket szabályok alapján kombinálhatjuk egymással. 

 Véges számú jelből és szabályból szinte végtelen számú kombinációt hozhatunk létre. 

Filmnyelv 

 A filmnek is megvan a maga nyelve. 

 „Amint a hangokból szavakat, a szavakból mondatokat alkotunk a nyelvben, a képekből 

plánokat és beállításokat alkotunk a filmnyelvben.” (Krizsán Zoltán) 

 A filmnyelv tehát sajátságos eszköztárral rendelkezik: 

 képek, 

 jelenetek (a film térben és időben egységet képező része), 

 szekvencia (több jelenetből álló egység), 

 vágás (átkötési mód, melyben az új kép átmenet nélkül követi az előzőt), 

 inzert (közeli felvétel, melyet csak igen rövid időre vágnak be a jelenetbe), 

 plánok (képsíkok, kivágások – típusai: nagy totál, kis totál, premier plán stb.), 

 beállítások (felvétel, snitt – ugyanabból a kameraállásból, folyamatosan rögzített kép), 

 kameraállás (szemszög, nézőpont – felső és alsó állás), 

 zoomolás (ráközelítés vagy eltávolítás), 

 fénytechnika (megvilágítás), 

 zenei betét, 

 montázs (felvételek, jelenetek elrendezése, mely létrehozza a filmelbeszélést). 

 A film abban tér el a többi, korábban megjelenő vizuális művészeti ágtól, hogy nem csak térbeli, 

de időbeli kiterjedéssel is bír. 

 A film alkalmas arra, hogy ráadásul a térbeli és időbeli távolságokat is játszva áthidalja. 

A film, híres XX. századi teoretikusa, André Bazin szerint, a film tulajdonképpen egy nyelv. 
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FILM ÉS IRODALOM 

IRODALOM FILM 

A nyelv kódolja. A képek és a hangok kódolják. 

Közvetett megjelenítés. 

A szöveg láttató leírásai, eleven 

cselekményábrázolása az olvasó 

fantáziájában valósággá áll össze. 

Közvetlen megjelenítés. 

A film konkrét látványt is társít ehhez a 

megidézett valóságképhez. 

Gondolatok, érzések közlése. 

Az olvasó fantáziájában válik teljessé az alkotás. 

A szerző az olvasó képzeletére bízza a 

belső képek megteremtését, a 

vizualizálást. 

A belső képek megteremtése itt is a 

befogadó feladata, azonban sokkal 

komplexebb módon történik köszönhetően a 

vizuális (látható) és auditív (hallható) 

elemeknek. 

A szerző rendszerint az olvasóra bízza a 

történet és a szereplők „kibontását”, 

feltárását és elképzelését.  

A rendező átgondolja a történetet a néző 

helyett, motiválja a karaktereket, majd 

elképzeli és vizualizálja őket. A megélés és a 

történet értelmezése azonban a nézőre vár.   
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II. Az irodalmi adaptáció 

III.  

 

Feldolgozás 

 Az irodalmi alkotás filmes feldolgozása során a szövegben megszólaló történetet alkalmazzák, 

„fordítják le” filmes nyelvre. 

 A film képek és hangok révén eleveníti meg a történetet. 

 A filmben a cselekmény dominál. 

 Ideje sűrített. 

 Elbeszélésmódjából rendszerint hiányzik a narrátor. 

 A filmes feldolgozásban fontos szerep jut továbbá a zenei betéteknek is. 

 A filmben, akárcsak az irodalmi alkotásban, elkülöníthetjük a film cselekményét és történetét: 

a filmben elbeszélt cselekményét és a néző fejében születő történetét. A cselekmény (szüzsé) 

és a történet (fabula) időtartama, időkezelése a filmben eltérő szerkezetet mutat. 

 A film időszerkezete kettős: beszélhetünk egyfelől a film játékidejéről (ameddig a film tart), 

másfelől a film cselekményének idejéről. 

 A filmcselekmény időkezelése egészen eltérhet a reális időtől: lassíthatja vagy gyorsíthatja a 

tempót, megismételhet bizonyos jeleneteket, elnyújthat egyes részeket, másokat átugorhat.     

 A film eseményei a szemünk előtt peregnek, közvetlenül hatnak ránk, megállás nélkül. Az 

irodalmi alkotások befogadása során a nyelvdekódolása és a képzelet áll köztünk és az 

események befogadása között. A film direktebb módon közelít a nézőhöz. 

 Az irodalmi alkotások filmes adaptációját azonban nem csak a direkt befogadás lehetősége 

indokolja. 

 A film nyelvén megszólaló irodalmi alkotás inspirálóan hathat a rendezőre, aki művészi 

szempontból elismeri mélységét és a filmvásznon újrateremti eredeti értékeit. 

 Ráadásul a film terébe helyezve egészen más tér- és időszerkezetbe, valamint 

összefüggésrendszerbe kerül a történet. 

 

  

Az adaptáció szó jelentése: alkalmazás, alkalmazkodás, átalakítás vagy igazítás valamihez. 

Lehet továbbá még: átirat vagy feldolgozás is a jelentése. 
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III. Édes Anna – a filmvásznon 

 

 Az adaptáció és az eredeti mű kapcsolata távolról emlékeztethet bennünket a műfordítás és az 

originál alkotás viszonyára. 

 A nyugatosok vallották, hogy a műfordítás olyan, mint a nő: csak a csúnya hűséges. Nem 

véletlenül nevezték a nyugatos szerzők fordításait „szép hűtlenek”-nek. 

 

FILMELEMZÉS 

ÉDES ANNA 

2012 óta a Magyar Művészeti Akadémia által kiválasztott 53 legjobb magyar alkotás között 

szerepelt.  

BEMUTATÁS 1958. 

RENDEZŐ Fábri Zoltán 

FORGATÓKÖNYVÍRÓ Bacsó Péter, Fábri Zoltán   

ÍRTA Kosztolányi Dezső 

MŰFAJA magyar filmdráma 

JÁTÉKIDŐ 98 perc 

FŐ- ÉS CÍMSZEREPLŐ Törőcsik Mari 

TOVÁBBI SZEREPLŐK 

Kovács Károly 

Mezey Mária 

Fülöp Zsigmond 

Greguss Zoltán 

KELETKEZÉSE 

Kosztolányi polgári értékrendje nem illeszkedett az 50-es évek elejének 

totalitárius kultúrpolitikájába. Az ötvenes évek végére valamelyest 

konszolidálódott a helyzet, tágult a művészek mozgástere. Így 

születhetett meg számos Mikszáth- és Móricz-adaptáció után egy 

Kosztolányi-regény mozgóképi feldolgozása is. 

Az adaptáció pontossága szerint beszélhetünk: tökéletes adaptációról (hűséges 

feldolgozás), szabad adaptációról (kissé elrugaszkodó feldolgozás) és interpretációról 

(eredeti alkotástól teljesen eltávolodó feldolgozás). 
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FILMELEMZÉS 

ÉDES ANNA 

ADAPTÁCIÓK 

Fábri Zoltánnak nem az Édes Anna az egyetlen filmes adaptációja: 

 Körhinta (Sarkadi Imre: Kútban) 

 Hannibál tanár úr (Móra Ferenc: Hannibál feltámasztása) 

 A Pál utcai fiúk (Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk) 

TÖKÉLETES ADAPTÁCIÓ? 

Az Édes Anna című film egészen pontosan és hűségesen követi az eredeti 

történet eseményeit pl. még a regény elején szereplő Kun Béláról szóló 

anekdota is bekerült a történetbe. 

SZABAD ADAPTÁCIÓ! 

Vannak azonban Fábri szemléletének olyan elemei, melyek a filmet a 

szabad adaptációk sorába helyezik. 

1) Fábri filmjében Anna nem csak a Vízy családban, de társadalmi 

szempontból is kiszolgáltatott, kitaszított. 

2) Vizyné alakja is sokkal hidegebb és kegyetlenebb a filmben. 

(Kosztolányinál szigorát, ha nem is menti, de magyarázza gyermek 

elvesztése, kihűlt házassága. A filmből mindez nem derül ki.) 

3) Moviszter nem olyan jelentős figura, mint Kosztolányi regényében. 

Ott Moviszter doktor a lányt atyaian támogatja, még a tárgyaláson 

is védelmébe veszi. 

4) A regényben Kosztolányi ábrázolja a véres gyilkosságot, Fábri 

viszont kihagyja. 

5) A film záró jelenete: miután felfedezték a gyilkosságot, Annát 

elviszik. Kíváncsiskodók sorfala előtt. (A regény itt nem ér véget: 

ez után következik a tárgyalás, a szereplők további sorsáról is 

értesülünk, majd maga Kosztolányi is feltűnik egy epizód erejéig a 

színen.) 

FÓKUSZ 
 A kiszolgáltatottság drámája. 

 Az elnyomás drámája. 

STÍLUSA 

Ezek a (stílus)elemek segítenek abban, hogy a néző minél jobban 

beleélhesse magát Anna szerepébe: 

 A film képei távolságtartók és költőien megkomponáltak. 

 Expresszionista hatáselemekkel dolgozik a film: 

montázskompozíciók használata jellemzi (pl. lázálom-jelenet). 

 Kontrasztokra (ellentétekre) épülő jelenetek. 

 Drámai hangkompozíciók (monotónia, metsző hanghatások). 

 Gyakoriak benne az utalások. 

 Fontos motívummá válnak a filmben egyes tárgyak és gesztusok. 

 Szokatlan alsó- és felső kameraállásból felvett beállítások. 
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FILMELEMZÉS 

ÉDES ANNA 

LÉLEKRAJZ 

A regényhez képest a filmben gyakrabban lehetünk Anna vívódásának 

tanúi. A lélektani változás alapvetően nem a gesztusok, még kevésbé a 

szavak szintjén jelenik meg: a szituációk kódolt jelentése hordozza. Pl. 

Ahogy Anna orra előtt bezárul Jancsi ajtaja. 

MOTÍVUM 

Ajtó 

 A „bezárt ajtó”: ezen keresztül nézi a konyhából a vigadó 

vendégsereget. 

 A „bezáruló ajtó”: Jancsi „kizárja” Annát. 

A kirekesztés, kirekesztettség kifejeződése. 

Illatok 

 Annát már megérkezésekor taszítja az új lakás illata 

(kámforszag). 

 A filmben a kitömött bagoly utal erre a kellemetlen illatra. 

Kés 

 Kapkodva felvett kés az estélyen. 

 Leszelt piskóta. 

Csirke 

 Anna „házi kedvence”. 

 A konyhán nem képes a csirkét levágni, ezért Etelt kéri meg rá. 

 Véres nyakkal verdeső csirke képe. 

 Az estélyen felszolgált csirke. 

Piskóta 

 Levágott piskóta. 

 Visszautasított sütemény. 

 

Felhasznált irodalom: 

Krizsán Zoltán: Filmnyelvi alapelemek 

http://epa.oszk.hu/00400/00458/00474/pdf/EPA00458_Korunk_1977_03_210-215.pdf 

Alexander Sesonke: Idő és nyelvtani idő a filmben 

http://uj.apertura.hu/2007/tel/sesonske/ 

Nézőpontok, motívumok – Irodalmi témakörök, szerk.: Fenyő D. György, Korona Nova Kiadó, Bp. 

2001. 

http://epa.oszk.hu/00400/00458/00474/pdf/EPA00458_Korunk_1977_03_210-215.pdf
http://uj.apertura.hu/2007/tel/sesonske/
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REGÉNYELEMZÉS 

REGÉNYELEMZÉS 

ÉDES ANNA 

Keletkezés 1926. 

Műfaj regény 

Cím Édes Anna 

Cím eredete 

A regény címében a főhős neve szerepel (Anna a regény cím- és 

főszereplője is egyben.) 

Az Anna nevet nagyon kedvelte Kosztolányi, mert hangzásában a 

manna szóra emlékeztet. 

Fókusz Úr-cseléd viszony, kiszolgáltatottság, elidegenedés, eltárgyiasulás. 

Téma Egy kettős gyilkosság, melyet egy cselédlány követ el a gazdái ellen. 

Téma eredete 

Kosztolányi felesége, Harmos Ilona adta a regény ötletét. Az író úgy 

érezte, hogy a cselédek sorsa valamelyest rokon az övével, mert 

Kosztolányi is reggeltől késő estig dolgozott: cseléd volt – szellemi 

értelemben. 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Irodalom Középszint Segédanyag 

TÉMAKÖR Az irodalom határterületei 

TANANYAG CÍME A megfilmesített irodalom 

SEGÉDANYAG CÍME Édes Anna – A regény elemzése (táblázat) 
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Szerkezet 

A regény három tartópillérre épül, három legendára. Az első fejezet 

Kun Béláról, a 10. a regényhős Annáról, míg a 20. fejezet Kosztolányiról 

szól. Mindhárom az ítéletalkotás pontatlanságát bizonyítja: arról ír, 

hogy mennyire nem hitelesen ítélkezünk, alkotunk véleményt az 

emberekről. Mindenkit az idő mér meg: Kun Bélát a történelmi, Annát a 

regényé, Kosztolányiról, pontosabban műveiről pedig az utókor dönti 

majd el irodalmi helyüket. 

Késleltetéssel (retardáció) dolgozik: Annáról eleinte csak hallomásból 

tudunk, híreket, pletykákat, s csak a 6. fejezetben jelenik meg.  

Cselekmény 

A kommün bukásával kezdődik a történet. A színhely bemutatását 

követően megismerkedünk Annával, majd láthatjuk, amint beilleszkedik 

a Vízy-családba. Anna és Jancsi úr afférját követően a cselédlány 

megesik, de elveteti gyermekét. Báthory, a kéményseprő szívesen 

elvenné, de végül Vízyné eléri, hogy Anna kiadja az útját. Egy estély 

után Anna megöli gazdáit. A regény zárásában a tárgyaláson Anna 15 

év fegyházbüntetést kap.  

Műfaj 
Lélektani regény, társadalmi regény és néhány elemében a bűnügyi 

regények hagyományát követi. 

Hitelesség 
Konkrét, valódi helyszínen, pontosan megadott időben játszódik a 

történet. 

Szereplők 

Anna 

A tökéletes cseléd, aki azonban mindenkinek a kezében csak eszköz 

lesz. Nem tekintik emberi mivoltát: olyan, mint egy makulátlan gép. 

Szótlan alkat, némán viseli el a szenvedést. Áldozatot hoz: megszakítja 

terhességét, nem megy férjhez. Gyilkos és áldozat is egyben. Neve 

rímel a manna és az „édesanya” szavakra. 

Vízyné 

Eltorzult személyiség, rögeszméje a tökéletes cseléd „kinevelése”. 

Ragaszkodik Annához, akár zsarolás árán is meg akarja tartani. 

Elvesztette gyermekét, ami részben magyarázza sérült és torz 

egyéniségét, ridegségét. 

Vízy Kornél 

Jellegzetes hivatalnok. Személytelen, gyakran érzéketlen, de 

képmutató. 

Patikárius Jancsi 

Tipikus érdekember. Kihasználja Annát: szerelmes fellobbanását 

követően élvezeti cikként kezeli. 

Moviszter 

Orvos, akit érzékenyen érint az emberi fájdalom, empatikus a 

szenvedőkkel. Neve a latin moveo („megindítva érzem magam”) igéből 

származik. Az egyetlen, aki belátja, hogy Anna tette szükségszerű és 

nem észszerűtlen. Ő az író szócsöve (rezonőr). 
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Hangvétel Ironikus. 

Motívumok 

 Anna egyidős a századdal (általánosítható sors). 

 9 hónap alatt játszódik a történet (gyermek kihordásának 

ideje, születés, újjászületés). 

 A gyerektükör eltörése. 

 Moviszter, Anna pártfogója halálos beteg: előrehaladott 

cukorbetegségben szenved. 

 Anna első perctől undorodik a lakástól: nem bírja az illatát. 

Értelmezés 

1) Mindkét felet elembertelenítő úr-szolga viszony. 

Ez a viszony elévült feudális maradvány, amin változtatni kell. 

2) Egyetlen kiút: az empátia, a nagylelkűség és az emberség. 

3) Anna freudi értelemben elfojtja indulatait, melyek végül a felszínre 

törnek. 

4) Anna a 9. hónap végére öntudatára ébred, és cselekszik. 

5) Annát a kiúttalanság (nem mondhat fel gazdáinak) érzése viszi a 

gyilkosságba. 

6) Anna tettét nem tudja megmagyarázni: ösztönösen cselekszik. 

Ösztönösen reagál a sok megaláztatásra, melyek – gyakran – az 

urak részéről sem tudatosak. 
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Módszertani tippek diákoknak a feldolgozás lépéseihez 

AZ ÉRTŐ FILMNÉZÉS 

A diákok „olvasásgyorsító”, vagy épp -kiiktató módszerei közé tartozik a kötelező olvasmányok 

rövidített változatának, kivonatának elolvasása, illetve az irodalmi alkotásból készült film 

megnézése. Ez utóbbi esetben kb. 1,5-2 óra alatt megismerhetjük egy 500 oldalas regény 

történetét. Vagy mégsem? 

Már önmagában elgondolkoztató, hogy milyen fokú sűrítettséget kell hordoznia a filmnek, ami egy 

több száz oldalas regényt ilyen rövid idő alatt feldolgoz, bemutat. Még ha a rendező regényhez hű 

filmes adaptáció készítésére törekszik is, a benne tett változtatás szükségszerűen jelen lesz. 

Milyen változtatásokat tesznek? 

1) A regény cselekményét megvágják: a rendezői koncepciónak leginkább megfelelő jelenetek 

és szereplők maradnak csak benne. 

2) A regényben elhangzó szövegek nem feltétlenül eredeti helyükön és az eredeti szereplő 

szájából hangzanak el, hanem a dramaturgiai szempontból indokolt pillanatban és hőstől. 

3) Eltolódhat a filmben az egyes szereplők, helyszínek, motívumok és jelenetek súlyozása: a 

regényben egyébiránt fontos szereplő veszíthet jelentőségéből, a filmben elhalványulhat, 

amennyiben szerepe a rendezői koncepcióban háttérbe szorul. 

4) A vizuális elemek jelentősége felértékelődik, sőt olyan látványos jelenetek, epizódok is 

bekerülhetnek a filmbe, amik a regényben nem is szerepeltek. 

5) Egyes esetekben (pl. túl kevés a történetben a női szereplő) előfordulhat, hogy új szereplőket 

emelnek a történetbe, hogy kellően ellenpontozzák a többi hőst. 

6) stb. 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Diák 

TÉMAKÖR Az irodalom határterületei 

TANANYAG CÍME A megfilmesített irodalom 
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Láthatjuk, hogy a film sohasem adja, adhatja a regény élményét. Gondolatvilágát, képi világát 

megidézheti, de a film nem azonos a „mozgóregénnyel”. 

Mire figyelj, ha filmes adaptációt nézel? 

1) Olvasd el előtte a regényt!  

Egyrészt mert így alkothatsz igazán képet a filmről másrészt, ha csak később veszed kezedbe 

a könyvet, a film hőseit látod majd magad előtt: nem lesz a könyvnek számodra saját 

„olvasata”. 

2) Mi lehetett a rendezői koncepció (elképzelés)? 

3) Mit tartott fontosnak a regényből a rendező, és mit nem? 

4) Mit hagyott ki a regényből a rendező? 

5) Mi került bele újonnan a filmbe? 

6) Milyen hangsúlyeltolódások történtek a filmben?  

7) Mennyire fedi a hősök karaktere a könyvben megismertekét? 

8) Hogyan alkalmazza a filmes eszközöket a rendező? (vágás, plánok, kameraállás, 

hangeffektusok, megvilágítás stb.) 

9) Melyik jelenet tetszett a legjobban? 

10) Melyik jelenet a legkevésbé? 

11) Kivel tudtál leginkább azonosulni? Szerinted ez egybevágott a rendezői elképzeléssel? 

12) Stb. 
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Módszertani tippek a feldolgozás lépéseihez 

AZ ÉRTŐ FILMNÉZÉS 

Bár rengeteg filmet néznek meg a mai diákok, változatlanul fontos, hogy „lássák” is azokat a 

filmeket, ami egy sokkal tudatosabb filmnézői attitűdöt jelöl. 

Ehhez azonban filmnézővé kell nevelni őket: hogy tudják, mit is néznek, mit nézzenek, és mire 

figyeljenek oda. Ez nem jelenti a filmnézés örömének beárnyékolását, sokkal inkább a film mélyebb 

rétegeinek feltárását. 

A filmnézést megelőzően mindig érdemes kicsit „megágyazni” a filmnek. 

1) Tisztázni kell a filmes nyelvhasználat néhány fogalmat, ezek a következők: 

 a kép, a jelenet és a szekvencia fogalma, 

 a vágás mint átkötési mód, 

 az inzert szerepe (közeli felvétel, melyet csak rövid időre vágnak be a jelenetbe), 

 plánok (képsíkok, kivágások), 

 plánok típusai: 

o nagy totál (távoli: a tájban kicsinek látszanak az alakok) 

o kis totál (teljes alakok láthatók) 

o premier plán (közeli: a fejeket vagy legfeljebb a felsőtestet látjuk), 

 felvétel, snitt (ugyanabból a kameraállásból, folyamatosan rögzített kép), 

 kameraállás (szemszög, nézőpont – felső és alsó állás), 

 zoomolás (ráközelítés vagy eltávolítás), 

 fénytechnika (megvilágítás), 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Módszertani útmutató Mentor 

TÉMAKÖR Az irodalom határterületei 

TANANYAG CÍME A megfilmesített irodalom 
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 zenei betét és hangeffektusok, 

 montázs (felvételek, jelenetek elrendezése, mely létrehozza a filmelbeszélést). 

2) Érdemes beszélgetni ismert filmek idő- és térkezeléséről. 

 Milyen eszközökkel mutatja be a helyszínt? 

 Hogyan érzékelteti az idő múlását? 

 Mennyi idő alatt játszódik a film cselekménye? És a története? 

 Milyen a film tempója? 

 Melyik jelenetek lassabbak a többinél? Melyek a gyorsabbak? 

 Milyen szerepet játszik a filmben az idő? 

3) Vizsgáljunk meg közösen ismert filmes hősöket!  

 Milyen eszközökkel mutatja be az adott film a hősét? 

 Hogyan válik valaki vonzóvá, más alak pedig taszítóvá? 

 Mi utal a szereplő belső világára: gondolataira, érzéseire? 

 Milyen instrukciókat kaphattak a filmbéli színészek? 

4) A film történetét és cselekményét is érdemes elkülönítenünk. 

 Mely elemekből épül fel a film cselekménye? 

 Mely elemek következtethetők ki a filmből? 

 Mi a film története? 

5) A film látványvilágát is vegyük górcső alá! 

 Melyik film mennyire alkalmazza a látvány hatáselemeit? 

 Melyik filmes műfajok kedvelik leginkább a látványos nagyjeleneteket? 

 Hogy használják ki a kameraállás adta lehetőségeket a filmek? 

 Hogyan alkalmazzák a plánokat? Melyik típus mely jelenetekben gyakori? 

6) Vizsgáljuk meg, milyen feszültségkeltő és -oldó eszközöket alkalmaznak a filmek? 

 Milyen szerep jut a zenének mindebben? 

 És a tempónak? 

 A plánoknak? 

 És a vágásoknak? 
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7) Végül vizsgáljuk meg a film motívumrendszerét! 

 Milyen visszatérő elemekre épül a film? 

 Mi a szerepük? 

 Mi lehet a jelentésük? 

 
 


