
5 és 6. korcsoport



http://dia.osaarchivum.org/public/index.php
https://diafilm.hu/index.php?route=common/home
http://dydudu.hu/diafilm/tartalom.html

http://dia.osaarchivum.org/public/index.php
https://diafilm.hu/index.php?route=common/home
http://dydudu.hu/diafilm/tartalom.html


5. korcsoport
(cselekmény – stílusra alakítás – látványterv)

• „Diafilm”

• A diafilm vetítése, nézegetése egy lassan feledésbe merülő népszerű családi-
program és ismeretterjesztési- oktatási (szemléltetési/prezentációs) forma volt az 
1950-es, 60-as és 70-es években, a televízió tömeges elterjedése előtt.

• Alkotóik diapozitív képeket szerkesztettek tematikus sorrendbe, amiket értelmező 
feliratokkal vagy kísérőszövegekkel láttak el.







• A feladat egy kiválasztott irodalmi 
mű részletének műismereten 
alapuló diafilmre történő vizuális 
adaptációja.





• Ennek érdekében alakítsanak négy főből álló csoportot és – közös munkával –
hozzanak létre egy diafilm-tervet.

• A feldolgozáshoz készítsenek forgatókönyvet, mely alapján kivitelezhetők a 
kísérőszövegeket vagy párbeszédeket tartalmazó, képszerűen megfogalmazott, 
akvarell- illetve temperafestéssel készülő illusztrációk.

• A hiteles megjelenítés érdekében használják a letölthető diafilm képkocka-keretet!



jelenet kép/kompozíciós vázlat képleírás/tartalom szöveg/narráció 

7. 

 

Insert-kép, felirattal A jóságos megmentőt Priszkosz rétornak hívták. 
Tudós ember volt és a császári palotába járatos. A 
fiút Zétának nevezte el, tanította, úgy bánt vele, 
mint édes fiával. Évek múltán elsajátította a 
tudományokat: másoló lett a császári 
könyvtárban. Így telt el nyolc esztendő Priszkosz 
szolgálatában. 

8. 

 

Szobabelső, előtérben Zéta 
áll, vele szemben egy asztal 
mögött Priszkosz ül. 

Egy reggel magához hívatta és pénzzel teli 
bőrzacskót tett elé: - Mától fogva szabad vagy, 
Zéta, a magad ura! – Óh, jó uram – kérlelte –, ne 
küldj el engem! 

9. 

 

Közelkép, Priszkosz atyaian 
a zavarban lévő Zéta vállára 
teszi kezét. 

– Attilához kell mennem. Oda küld a császár! 
Eljössz-e velem a barbárokhoz? – kérdi tőle. – 
Veled megyek, uram! – felelte Zéta. – Talán nem 
is olyan fekete az a hun, mint amilyennek festik. 

 





Feldolgozásra ajánlott, kijelölt művek:

• Babits Mihály: Jónás könyve [https://mek.oszk.hu/04300/04341/04341.pdf]

• Biblia, Ószövetség - József és testvérei;

• Boccaccio: Dekameron (Ötödik nap, kilencedik novella) 
[https://mek.oszk.hu/00300/00334/html/02.htm#108]

• Csáth Géza: A varázsló kertje [https://mek.oszk.hu/00600/00630/00630.htm#2]

• Jane Teller: Semmi

[http://www.sgyak.u-szeged.hu/tanar/nyemcsokne/lapok/jt_semmi.pdf]

• Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (negyedik fejezet) 
[http://www.mek.oszk.hu/00700/00744/00744.htm#4]

• Móricz Zsigmond: Tragédia [https://epa.oszk.hu/00000/00022/00040/00979.htm]

• Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Deli Vid és Borbála) 
[http://www.mek.oszk.hu/01100/01136/01136.htm]

https://mek.oszk.hu/04300/04341/04341.pdf
https://mek.oszk.hu/00300/00334/html/02.htm#108
https://mek.oszk.hu/00600/00630/00630.htm#2
http://www.sgyak.u-szeged.hu/tanar/nyemcsokne/lapok/jt_semmi.pdf
http://www.mek.oszk.hu/00700/00744/00744.htm#4
https://epa.oszk.hu/00000/00022/00040/00979.htm
http://www.mek.oszk.hu/01100/01136/01136.htm


A pályaművek szkennelve/fotózva kerüljenek feltöltésre.

(Kondíciók: hosszabb oldal max. 2000 px, jpg kiterjesztés).

Beküldendők:

• A történet képes forgatókönyve

(A3 lapon/lapokon, szöveg és kulcskép-vázlatok, pdf)

• 4 db, A3 méretű diakép-terv

(a főcím-kép valamint 3 db – a történetmesélés- és megértés

szempontjából kulcsfontosságú – kidolgozott diakép)



6. korcsoport
(cselekményelemzés – modalitásváltás – ábrázolás)

• „Átalakítás más médiumra” vagy „Újragondolva-rendezve”

• Alakítsanak négy főből álló csoportot és – közös munkával – készítsék el egy kiválasztott film 
képregényre történő adaptációjának storyboardját (képes forgatókönyvét) a „A Hős útja” modellnek 
megfelelően.

• A storyboard egyik jelenetét (pl.: találkozás a mentorral) 4 kulcs-képben dolgozzák ki. 



• A tervezés során ügyeljenek arra, hogy az eredeti film látványvilága-hangulata ne vesszen el; ill. a 
jelenetben megjelenő karakter-ábrázolások beazonosíthatók maradjanak, illeszkedjenek a forráshoz.

• Színátalakítások, redukciók megengedettek (pl. színesből monokróm; színesből szürkeárnyalatos + egy 
szín, stb).

• A tervezés során szoftveres támogatás megengedett, de a beküldésre szánt képeknek hagyományos 
technikák (fapác, tustinta, akvarell, tempera, rajzszén, grafitceruza, stb) alkalmazásával kell elkészülniük.



https://kepregeny.blog.hu/tags/fazekas_attila

https://kepregeny.blog.hu/tags/fazekas_attila


https://konyves.blog.hu/2010/10/08/ben_apo_es_a_sugarpallos
https://www.kilencedik.hu/fazekas-attila-a-csillagok-haboruja-gyujtemeny/

https://konyves.blog.hu/2010/10/08/ben_apo_es_a_sugarpallos
https://www.kilencedik.hu/fazekas-attila-a-csillagok-haboruja-gyujtemeny/


Feldolgozásra ajánlott, kijelölt filmek:

• Mátrix [1999.];

• A Gyűrűk ura – A Gyűrű Szövetsége [2001.];

• Óz, a hatalmas [2013.]

A pályaművek szkennelve/fotózva kerüljenek feltöltésre. (Kondíciók: hosszabb oldal max. 2000 px, jpg
kiterjesztés).

Beküldendők:

• A történet képes storyboardja (A3 lapon/lapokon, szöveg és kulcskép-vázlatok, pdf; ld.: segédlet
[https://drive.google.com/drive/folders/1USzrf14r-A_nLFqzHTq6oWFp2216J0sR?usp=sharing])

• 4 db, A3 méretű kép

https://drive.google.com/drive/folders/1USzrf14r-A_nLFqzHTq6oWFp2216J0sR?usp=sharing


https://hu.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell
https://docs.google.com/document/d/1nEHfyhlh7W-LtCeQ-pD3npwNdaDKbm1sRFhGJ6LIsmw/edit

http://3.bp.blogspot.com/-1TWldRkVnPs/VXBEFXY_1qI/AAAAAAAAAPI/IZR50sjJo4c/s1600/hos_utja.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-1TWldRkVnPs/VXBEFXY_1qI/AAAAAAAAAPI/IZR50sjJo4c/s1600/hos_utja.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell
https://docs.google.com/document/d/1nEHfyhlh7W-LtCeQ-pD3npwNdaDKbm1sRFhGJ6LIsmw/edit


Közönséges világ
A kalandra hívás előtti állapot. 



Kalandra hívás 
Az indulás lépcsőfokának első 
mozzanata a kalandra hívás. Ez az, 
amikor a hőst valami arra sarkallja, 
hogy elinduljon az útján. 

http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c01.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c01.jpg


Luke beszélgetése 
Owennel és Beruval
A következő elem, hogy a leendő hős
visszaretten a hívástól. Eleinte Luke
sem akar elindulni, ahogy azt sem 
hiszi el, hogy igazán nagy dolgokra 
volna képes. 

http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c02.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c02.jpg


Luke vívódása 
Ezek után, vagy ezek mellett – nem 
mindig időrendben jelennek meg az 
egyes motívumok – általában a hős 
segítséget kap. Ez a mítoszokban 
leggyakrabban természetfölötti 
segítségként jelenik meg, spirituális 
mester vagy tárgyak formájában. 

http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c03.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c03.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c04.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c04.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c05.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c05.jpg


Útitársak
A mitikus történetek gyakori motívuma 
az útitársak megjelenése is. A hős 
általában magányosan viszi végig az 
útját, de bizonyos pontokon segítőket 
kap. 

http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c06.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c06.jpg


Küszöb I.
A következő (beavatás) lépcsőfokra jutás 
minden hős történetében a „küszöb 
átlépése” motívummal megy végbe. Ezt 
azonban különféle akadályok nehezíthetik. A 
hősi eposzokban azt találjuk, hogy a 
küszöbnek gyakorta vannak őrei, akiken a 
hősnek (és segítőinek) túl kell jutnia. 

http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c07.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c07.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c08.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c08.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c09.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c09.jpg


A cet gyomrában

Az ismeretlenbe való belépés után 
következik a „pokoljárás”. A pokoljárás 
eleme, avagy a túlvilági kalandok már a 
görögöknél, illetve a távoli népek 
mítoszaiban szintén előfordultak. A hős így 
járja be azt az utat, ami ki lett jelölve 
számára.

http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c10.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c10.jpg


A próbatételek útján

A beavatás során mindig akadnak próbák, 
amiken a hősnek át kell esnie. Gyakorolnia 
kell tehát, hogy előrébb jusson. A 
gyakorlatok erkölcsi útmutatást is 
jelentenek, ezért e vonatkozásban egyfajta 
erkölcsi utat is bejár a hős. 

http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c11.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c11.jpg


A próbatételek útján

A beavatás során találkozik a leendő hős 
„az istennő” karakterével, aki vagy 
segítőként, vagy rosszra csábítóként jelenik 
meg és le akarja taszítani a hőst az útjáról. 

http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c12.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c12.jpg


A próbatételek útján

Ezt követik általában az olyan további 
mozzanatok, mint a szöktetés, a szörny 
legyőzése és az ismeretlen világ további 
veszedelmei. Leia megszöktetése a 
börtönblokkból, valamint a vízi szörny 
legyőzése is ezekre nyújtanak példákat.

Fontos állomása a hős útjának a rituális 
halál bekövetkezése is.

http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c13.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c13.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c14.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c14.jpg


Megdicsőülés

A beavatás fejezetének utolsó mozzanata a 
megdicsőülés, amikor a hős véghez viszi 
küldetését, és ténylegesen hőssé válik. A 
hős csak az ebbéli elrugaszkodásával válik 
valódi hőssé. 

(A történetben ez az a pont, amikor Luke
kikapcsolja a számítógépét, és végre elkezd 
hinni az Erőben.) 

http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c16.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c16.jpg


Visszatérés

A hős visszatérése a monomítosz utolsó 
nagy fejezete. Gyakori elemei a már 
említett mágikus repülés, a nagy csata 
eseményei és a kívülről jövő megmentő is. 
Ez rendszerint a hős önfeláldozásakor 
jelenik meg.

http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c17.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c17.jpg


Két világ ura

A hős a győzelmet követően „két világ ura 
lesz”, azaz az ismert és a korábban 
ismeretlen világot is uralni fogja már.

A mitikus történetek végén rendszerint az 
élet szabadsága jelenik meg, amelyet a hős 
hoz magával diadala eredményeképp. Ezzel 
együtt egy spirituális tudás birtokosává is 
válik, amellyel segíteni tudja a 
környezetében élőket.

Forrás: http://www.csillagokhaboruja.hu/

http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c18.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/wp-content/uploads/2015/05/c18.jpg
http://www.csillagokhaboruja.hu/






Hasznos linkek

• http://halozsak.hu/

• https://kollektiva.eu/storytelling-marketing-
gamification/

• http://igyneveldaregenyedet.blogspot.com/2
015/06/a-hos-utja-mitikus-
tortenetstrukturarol.html

• https://www.puliwood.hu/ismertetok/hosok-
es-antihosok-a-hos-utja-252512.html

• https://www.puliwood.hu/ismertetok/egy-
forgatokonyv-felepitese-es-a-harom-
felvonasos-struktura-259867.html

• http://sekmome.weebly.com/az-
archetiacutepus-fogalma.html#

• https://www.pointsincase.com/columns/seve
n-classic-movie-archetypes

• http://halozsak.hu/kepregenyeink/star-wars

http://halozsak.hu/
https://kollektiva.eu/storytelling-marketing-gamification/
http://igyneveldaregenyedet.blogspot.com/2015/06/a-hos-utja-mitikus-tortenetstrukturarol.html
https://www.puliwood.hu/ismertetok/hosok-es-antihosok-a-hos-utja-252512.html
https://www.puliwood.hu/ismertetok/egy-forgatokonyv-felepitese-es-a-harom-felvonasos-struktura-259867.html
http://sekmome.weebly.com/az-archetiacutepus-fogalma.html
https://www.pointsincase.com/columns/seven-classic-movie-archetypes
http://halozsak.hu/kepregenyeink/star-wars


Logline & szinopszis
Képes történetmesélés



A történetstruktúra





Lehetőségek:
belép/visszafordul







Szinopszis

• „A szinopszis szó jelentése: ránézni az egészre. Azért írjuk, hogy egyben láthassuk 
a teljes történetünket.

• Fizikailag ez nem jelent mást, mint egyetlen oldal terjedelmet.

• A szinopszis a legszűkebb értelemben vett cselekményvázlat, amiben egyelőre 
kerüljük a részleteket.

• Kiről szól, miről szól, honnan indul, hová jut el és milyen úton? – ezekre a 
kérdésekre kell választ adnunk, egy-egy jól eltalált mondattal leírva az út 
akadályait, (…) a részletek boncolgatása nélkül.”

• http://lfg.hu/42233/vegyes/hogyan-irjunk-szinopszist-1-resz/

http://lfg.hu/42233/vegyes/hogyan-irjunk-szinopszist-1-resz/


Logline
(…ha véletlenül összefutsz egy hollywoodi producerrel a liftben,
akkor az egyperces út alatt fel tudd kelteni érdeklődését, és el tudd neki 
adni a forgatókönyved…)

• a főhős (ami általában leírja a szereplőt, utal arra, hogy mi az érdekes benne, 
például „korrupt zsaru", „antiszociális diáklány”, az „utolsó megmaradt vámpír”)

• a cél, amit el akar érni, vagy a probléma, amivel meg kell küzdenie

• az a dolog vagy személy, ami ebben megakadályozza (a konfliktus bemutatása)

• a tét/tétek

• http://igyneveldaregenyedet.blogspot.com/2015/10/mire-jo-logline-mit-jelent-high-concept.html

http://igyneveldaregenyedet.blogspot.com/2015/10/mire-jo-logline-mit-jelent-high-concept.html


Logline & szinopszis
Mese a szegénylegényről, aki tehenét paszulyra cserélte. Lehet, hogy mégsem volt ez 
olyan rossz üzlet?

A hős A probléma A segítő A terv Cselekvésre 

felszólítás

Lehetőség Végkifejlet

(kor, 
élethelyzet, 
foglalkozás, 
hol él, stb.)

(élethelyzet-
ből adódhat)

(kor, 
foglalkozás, 
hol él, mi 
motiválja)

(útmutató) (hogyan 
ösztönzi, 
motiválja a 
hőst?)

(siker/kudarc 
esetén)

„kisfiú”, 
szegény, nincs 
apa

éhezés,
szükségmegol
dás: eladni a 
vagyont

„vevő” 
(öregember, 
bácsi [vö: ba-
tzö])

Csere, babot 
este elültetni.

Kíváncsiság, 
hol lehet a 
vége?

Visszafordul?
Továbbmegy?


