
SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA 
 

 

 

 

 

INCZE ÁGNES 

 

 

MESEELEMEK A JÁTÉKFILMBEN 

- egy gyakorló filmkészítő vizsgálódása egy filmterv kapcsán - 

 

„doktori disszertáció tézisei” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témavezetők: MIKLAUZIC BENCE, GELENCSÉR GÁBOR 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 



Dolgozatom témáját -Meseelemek a játékfilmben- azért választottam, mert szeretném megérteni és 

a filmtervemben tudatosabban alkalmazni azt a narratív technikát, amely a mesékre jellemző.  

 

Filmtervem a mese csodálatos hatásait felhasználva egy mai dilemmákkal foglalkozó történet, 

amelynek fókuszában az a kérdés áll, hogy az ember meglépheti-e azt ami az önvalójának ideálisan 

megfelelő és fel merje-e vállalni életének kihívásait. A történetem lényege nem a mesei happy end 

létrehozása, mert az mindössze arra szolgál, hogy igazolja annak a gondolkodásnak a helyességét, 

mely szerint nem érdemes az aljasság alá becsatlakozni, vagy hallgatással létjogosultságot és életet 

adni neki. A lényeg a film nézése alatt történik és mutatkozik meg, amikor a nézőt az apró 

szituációk és gesztusok folyamatosan arra késztetik, hogy értékelje és minősítése a karaktereket, 

viselkedésüket és a jeleneteket, vagyis a történések észrevétlenül véleménykialakításra és 

állásfoglalásra ösztönzik őket.				 

A forma, ami a való világ mozaikjai és meseelemek együttes alkalmazása révén jön létre, olyan 

közeget teremt, ahol a fantázia és az intuíció nagyobb teret kaphatnak, ezáltal meg tudnak jelenni 

olyan összefüggések is, amelyek segítségével új tartalmi és érzelmi minőségek jöhetnek létre. A 

film végleges mondanivalója a meseelemek vagyis a mesei motívumok és az őket megfogalmazó 

filmnyelvi eszközök, valamint a mai valóság részleteinek egymásra találásából alakul ki. A mesei 

filmforma nem díszítő elem, hanem dramaturgiai funkciója van, a mondanivaló leghatékonyabb 

elmondásának igénye hozza létre. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon lehet-e önkényesen keverni 

látszólag nem összetartozó világokat egymással? Hiszek a műfaji határok szabad értelmezésében, 

az építőkockák megfontolt és remélhetőleg egyre tudatosabb egymásra rakásában attól függetlenül, 

hogy az milyen stílushoz vagy kategóriához tartozik, mert mindössze egy cél van, minél 

tökéletesebben elmondani a történetet.   

 

Dolgozatom annak a lehetőségeit vizsgálja, hogyan és milyen szempontok szerint érdemes egy 

epikus műfaj, vagyis a mese bizonyos elemeit átemelni a film médiumába olyan módon, hogy 

annak különös képességeit és hangulatát a film képes legyen érzékeltetni és azt a történet javára 

fordítani. Ráadásul itt nemcsak a film és a mese együttes munkájának kérdéseiről beszélünk, hanem 

a filmi rögzítés valószerűsége és a mese valóságon kívülisége egyidejűségéről is, amelyek 

összekapcsolása veszélyes művelet, megtöbbszörözi a felmerülhető problémákat.  A feltételezésem 

az, hogy mindez úgy jöhet létre, ha a film anyaga a mese által "inspirálódik" olyan módon, hogy 



egyrészt átemelődnek a mese működésének bizonyos narratív megoldásai a filmbe, másrészt a 

filmes eszközök, a képi-, hangivilág támogatja a meseiséget, és a sokféle filmi hatáselem számtalan 

kombinációja közül létrejön az optimális állapot. Akkor jó az együttműködés, ha a valóság és a 

mesejelleg nem különíthető el egymástól, hanem természetes partnerei egymásnak. 

Annak ellenére, hogy a mese egy nagyon változatos, komplex jelenség, a mindennapokban mégis 

kialakult a mese fogalmi jelentése. Ez alatt azt értem, hogy a közvélekedésben széles körben 

elfogadottnak tekintünk és egyértelműen a mese hatókörébe tartozónak tulajdonítunk bizonyos 

működési mechanizmusokat, amelyekkel kapcsolatban nagyjából hasonló elvárások jelennek meg 

az általuk keltett élményt illetően. Ezért ennek mentén próbáltam meg behatárolni és számba venni 

azokat a kulcsfontosságú mesei elemeket, amelyek elősegítik, hogy a történetem olyan speciális 

dimenzióba kerüljön, amelyben a megfigyelések és állítások más lelki csatornákon keresztül jutnak 

el a befogadóhoz.  

A meseelemek, vagyis a szerkezeti és pszichológiai funkciók alapján meghatározható mesei 

alkotórészek, valamint az azokat képviselő és közvetítő filmi hatások együttes használatának 

következményeként összetett folyamatok indulnak el, ezért nagy jelentőségük van a történet 

dramaturgiai fejlődésében.  Egy filmkészítőnek a filmi megoldások keresésénél mindig a története 

saját törvényszerűségeiből kell kiindulnia és szinte lehetetlen máshonnan átvezetni eredményeket 

a megvalósítás során. Ugyanakkor nagyon fontos megérteni és felfedezni, hogy más alkotók 

hogyan gondolkodnak és milyen bátran teszik meg azokat az egyedi lépéseket, amelyek 

segítségével kialakítják a saját világukat, ezzel mondva el azt a történetet, amit senki más nem tud 

helyettük megtenni. Ez nagyon inspiráló, és ezeknek a folyamatoknak a megismerése megnyithatja 

az ember fantáziáját. Ezért saját filmtervem elemzésén túl kiválasztottam három filmet, amelyek 

az enyémhez hasonlóan szintén jelentékeny társadalmi kérdésekkel foglalkoznak, úgymint a 

szegénység, a felszínes, lélektelen világ, vagy az elmúlás kérdésköre, és ezeket a témákat ültetik a 

mesei környezetbe, ezzel a mondanivalót erőteljesebb pozícióba helyezve többek között a 

megoldás váratlansága révén. Mindegyik filmre jellemző egyfajta hasonló alapgondolkodás, 

miszerint a mondanivalójuk érdekében másik aspektusból mutatják a világot, a létező, aktuális 

problémákat másképp, más hangsúlyokkal tárgyalják, mint a szokásos megközelítések. A három 

film amelyeket vizsgálni fogok, stílusukban viszonylag távol esnek egymástól, ám valamennyien 

a probléma tárgyalását mesei környezetbe helyezték bizonyos szándékok mentén. Megoldásaik, 



eszközrendszerük teljesen eltérő, más hangsúlyokkal és különböző arányban keverik a valós és a 

mesés elemeket egymással.	Ezek a filmek a következők: Vittorio de Sica Csoda Milánóban, Tim 

Burton Charlie és a csokigyár és David Fincher Benjamin Button különös élete, valamint 

természetesen a filmtervem. Megnézem, hogy a mese létrejöttének feltételei közül melyek 

találhatók meg ezekben a filmekben, valamint elemzem a filmnyelvi eszközök használatát a 

létrejött hatás összefüggésében.	 Tehát módszeresen, azonos szempontrendszer mentén 

megpróbálom feltárni, hogy mitől és hogyan működik másképp egy jelenet a mesei elemek 

alkalmazása során, milyen azonosságok és különbözőségek találhatók a három kiválasztott 

filmben, mindebből milyen következtetéseket lehet levonni az alkotói szándékokról. Ezen filmek 

részletes elemzése meggyőződésem szerint jól illusztrálja alkotói törekvésem: a mesei elemek 

felhasználásának lehetőségeit filmtervemben.	

A filmeket a következő szempontok alapján vizsgáltam: 

 
Ami követi, illetve ami eltér meseábrázolás kritériumaitól: ez egy felsorolásszerű áttekintés 

abból a célból, hogy a meseműködés szempontjából mely elemek vannak jelen a történetben és 

melyek nem. 

Mise-en-scène:  a filmnyelvi hatáselemek használatának és dramaturgiai szerepének elemzése a 

következő szempontok alapján:   

1. Látványvilág, helyszínek   

2. Világítás   

3. Plánozás, kamerakezelés  

4. Színek  

5. Zene   

6. A színészi játék és a karakterek  

7. A mesei és filmi hatáselemek együttműködése: ebben a pontban foglalom össze, hogy az adott 

történetben a mesei és filmi elemek milyen módon hatottak a megcélzott mondanivalóra. 

 

Meggyőződésem, hogy a néző bármilyen konstruált világhoz alkalmazkodik, ha annak koherens a 

gondolkodásmódja. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a különböző filmnyelvi alkotóelemeket 

tudatos döntések mentén, a hatásmechanizmusokat kiszámítva, egymással szinkronban építkezve 

használja az alkotó. 

 



Dolgozatomban a filmtervem kapcsán, filmkészítőként, gyakorlati szempontok alapján, a 

gyakorlatban hasznosítható eredmények érdekben vizsgáltam a meseelemek alkalmazásának 

lehetőségeit a játékfilmben. Úgy érzem, számomra tisztázódtak és megérlelődtek gondolatok.  

Megértettem, hogy mennyire fontos az érzések mellé rendelni a tudatos elemzést, kitűzni a 

dramaturgiai célokat és összekötni a megfelelő pontokat. 

 
Dolgozatomat úgy fogom fel, hogyha van olyan megállapítása, ami kinyitja mások fantáziáját, azt 

nagy eredménynek fogom tekinteni. 

 

  

 

 


