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A vizualitás 

Tudománytörténet 
  1960-es évektől „fordulatok” sora 
  - „nyelvi fordulat”: nyelvi megismerés  
   (+ vizualitás háttérbe szorulása) 
 
 
 
 
  
  1990-es évek: „fotografikus kor” alkonya,     
   „posztfotografikus kor” hajnala 
  - W. J. T. Mitchell: pictorial turn 
  - G. Boehm: ikonische Wendung/iconic turn 

 

„Nem telik el úgy egyetlen év, sőt akár egyetlen félév 
sem, hogy ne röppenne fel újabb és újabb 
paradigma híre.”  
 (G. Noiriel: A történetírás válsága, 2001) 



A vizualitás 

A vizuális termékek vizsgálata 
1. A képek nem csak reprezentálják a valóságot,  
 de alakítják is, „cselekvőképesek” (agency) 
2. A „műalkotások” mellett vizsgálni kell 
 a populáris termékeket (tömegmédiát) is 
3. A 2000-es években felerősödtek  
 a képtermelést és a képfogyasztást vizsgáló      
 irányzatok 
4. Több tudományterületet érintő kérdések 
  művészettörténet, néprajz/antropológia, szociológia,   
  kommunikáció-, média- és kultúratudomány stb. 
  történettudomány 
 



A vizualitás 

A vizuális termékek vizsgálata 
1. előállító intézmény (üzenetküldő) vizsgálata 
  Magyar Filmiroda Rt. (+mozi- és filmszakma) 
  - intézménytörténet, életrajzok 
2. a produktum (üzenet) vizsgálata 
  Magyar Világhíradó 
  - tartalomelemzés 
3. a fogyasztók (befogadók) vizsgálata 
  moziközönség 
  - történeti közönségkutatás 



A filmhíradók a tankönyvekben 

„A történészeket, mint ahogy a legtöbb történelemtanárt 
is, arra tanították az iskolában, hogy vizsgálja alaposan az 
írott forrásokat, de nagyon kevesen vannak azok, akik 
tudatosan elemezni tudnának fotókat, filmeket vagy 
videókat.” 
 (Robert Stradling: A 20. századi európai történelem 
tanítása, 2001) 



A filmhíradók a tankönyvekben – Ált. isk. 



A filmhíradók a tankönyvekben – Ált. isk. 



A filmhíradók a tankönyvekben – Középisk. 



A műfaj 
● Több, egymáshoz többé-kevésbé lazán kapcsolódó  

 téma bemutatása;  
● Viszonylag állandó terjedelem (kivételes esetek);  
● Rendszeres, periodikus megjelenés 

 (hetente+különszámok);  
● Aktualitások felvonultatása;  
● Az események direkt, nem fikcionális bemutatása  

 (azaz nem rekonstrukció); 
● Befogadás: közösségi. 

A filmhíradó mint műfaj 

„Az időszerű események bemutatásával kapcsolatban 
mindenemű [sic!] tetszés, vagy nemtetszés nyilvánítása 
(taps, fütty, pisszegés stb.) tilos.” 
 (63.000/1939. B. M. rendelet) 



A kivitelezés 
● Kezdetben néma, majd az 1930-as évektől hangos 
● Inzertszövegek, majd narráció 
● Technikai megoldások:  

 grafikák;  
 több kameraállás, snitt;  
 visszafelé lejátszott, lassított képsorok stb. 

● Professzionalizálódó stábok (bel- és külföldi igények 
kielégítése) 

A filmhíradó mint műfaj 



I. Ferenc József koronázása, 
kardvágás, Heller József 
kollázsa 

IV. Károly koronázása, 
eskütétel, ismeretlen 

eredetű filmfelvétel 

Filmhíradó-sorozatok Magyarországon 

https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=14732


Az Osztrák–Magyar Monarchia idején nem volt  
 központi filmhíradó 
  magánvállalkozások, pl. Kinoriport, Pesti Napló 

Filmhíradó-sorozatok Magyarországon 



A Népköztársaság vezetői kiaknázták a filmhíradót 
  Az Est Film (20 szám) 

Filmhíradó-sorozatok Magyarországon 



A Tanácsköztársaság alatt államosították a filmhíradót 
  Vörös Riport Film (20 szám) 

Filmhíradó-sorozatok Magyarországon 



A Horthy-korszakban félhivatalos filmhíradó-szolgálat 
  Magyar Híradó/Világhíradó (1084 szám) 

Filmhíradó-sorozatok Magyarországon 



Nyilas filmhíradók 
  Hungarista Híradó (3 szám) 

Filmhíradó-sorozatok Magyarországon 



Filmhíradó-sorozatok Magyarországon 

A 20. század második felében 
  Heti Hírek 
  párthíradók (pl. MKP – Mafirt Krónika) 



Filmhíradó-sorozatok Magyarországon 

A 20. század második felében 
  Magyar Filmhíradó (1991-ig)  



Filmhíradók a Horthy-korszakban 
 
Az I. világháború „tanulságai” 
  a háborús vereség egyik oka a propaganda 
  a társadalmi bomlás egyik okozója a mozi  
 „[...] a német tudósok egy csoportja azt vallotta, és vallja ma is, 

hogy az antant a világháború megnyerését nem utolsó 
sorban kitűnően megszervezett világpropagandájának, 
vagyis főképpen a sajtónak köszönheti. »Ugy vigyázzunk 
hát, – irta Schünemann 1926 táján, – hogy egy elkövetkezendő 
ujabb összecsapásban ezen a téren vereség ne érhessen 
benünket!« Tudjuk, mekkora szerepet játszott a németországi 
változások felidézésében a propaganda [...]. Hamarosan két 
ujabb tényezőt láttak meg a kutatók, amelynek 
közvéleményformáló ereje ma már felveszi a versenyt a 
sajtóéval: a rádiót és a mozit.” 
 (Brachfeld Olivér, Korunk, 1938) 



Filmhíradók a Horthy-korszakban 
 

„Magángazdasági szerkezetben közérdeket szolgálni” 

Magyar Távirati Iroda (1880–) 

Magyar Telefonhírmondó  
és Rádió Rt. 

- rádió = bevétel 

Magyar Országos Tudósító Rt. 
- fővárosi témájú 

eseménytájékoztatók 
- hírszolgálat (rendőrség, 

törvényszék, stb.) 

Magyar Hirdető Iroda Rt. 
- reklámok, plakátok 

Société Européenne des Tickers 
„MONE” Orvosi Műszerüzem és Kórházberendező Rt. 

Magyar Nemzeti  
Gazdasági Bank Rt. 

- MTI és vállalatai bankügyletei 
- betétgyűjtés, hitelezés 

Magyar Filmiroda Rt. (MFI) 
- filmhíradó 

- kultúr- és oktatófilmek 
- fényképszakosztály 

- reklám 
- játékfilm 

- mozik 

Vitéz leveldi Kozma Miklós  
(1884–1941) 

Szatmár és Bereg  
Nyomda és Lapkiadó Rt. 

Magyar Nemzeti Apolló 
Mozgófénykép Rt. 

 
Star Filmgyár és 

Filmkereskedelmi Rt. 



Filmhíradók a Horthy-korszakban 

A filmhíradó intézményi fejlődése 
  1923: Magyar Filmiroda Rt. (MFI) létrehozása 
  1924: az első Magyar Híradó vetítése 
  1926: kötelező vetítés elrendelése 
  1928: csereegyezmények kezdete 
  1931: hangos adások bevezetése (névváltás) 
  1939: Híradó Filmszínház megnyitása 
  1942: „keskeny mozgók”; haditudósítók 
  1944: lepereg az utolsó Magyar Világhíradó 



Filmhíradók a Horthy-korszakban 

A filmhíradónak szánt szerep 

„[...] e szüntelenül munkálkodó néma krónikás nem csak az önök szívéhez találta 
meg az ösvényt, de bátor szószólóként utat tört magának a külföldre is, s a 
tájékoztatás mellett valójában történetet is írt. [...] Ez a magszólalás az akarat 
diadala. S győzelme annál szebb, mert Európában eddig csak Angliának, 
Németországnak és Franciaországnak volt hangos híradója. [...] A külföld 
képeit pedig nézzék és hallgassák azzal a biztató érzéssel, hogy cserébe a külföld 
híradóiban is megjelenik a magyar föld hangja és képe, hogy a hang és a kép 
szövetségével új és erősebb harcos küzdjön érettünk és igazságunkért.” 
 (Kiss Ferenc szavai az első hangos híradófilmen, 1931) 

„Ezer évig szavakban éltek a magyarság tettei, húsz év óta 
mozgóképekben is megmaradnak. Hitelesebb és pontosabb lett 
az igazság e képes krónika által: hitelesen és hűségesen 
bizonyítja a magyar életet, vitézséget, munkát, jókedvet a késő 
unokáknak. Ez a képes krónika elmondja nekik, hogyan emelt föl 
minket e mélyből az igazság.”   
 (Páger Antal szavai az 1000. híradófilmen, 1943) 



Filmhíradók a Horthy-korszakban 

„Megállapítható, hogy a Magyar Világhíradó nézőinek száma többszörösen 
felülmúlja legnagyobb példányszámban megjelenő magyar napilapok olvasóinak 
számát. Szerkesztése felelősségteljes munkát jelent.” 
 (Gyimesy Kásás Ernő a 1000. filmhíradó kapcsán, Magyar Film, 1943) 

„Egy-egy jelenet, szemelvény tudatunkban kiegészítődik az 
újságban olvasottakkal, a rádióban hallottakkal s pillanatok alatt 
jobban világosítja fel elképzeléseinket, mint a legrészletesebb 
tudósítás. Ma már a kultúr- és játékfilmeket megelőzve, igen sok 
ember részére a híradó jelentősebb és fontosabb a játékfilmnél. 
Létjogosultságát és fontosságát mi sem jelzi jobban, mint a híradó 
filmszínházak állandó látogatottsága.” 
 (Gyimesy Kásás Ernő, Magyar Film, 1943) 

A filmhíradó jelentősége 

„A nézőnek olyan érzése van, mintha maga is ott volna. Szinte érzi a pörkölt bőr 
vagy a bomló hús szagát [...] pár szemvillanásig tart csak az egész.” 
 (Bálint György, 1937) 



Év Mozik országosan (db) Mozik Bp. (db) Látogatók száma (fő) 

1914 - 108 - 

1918 - 77 - 

1924 - 79 - 

1928 488 84 26 millió (1927) 

1929 530 92 19 millió (1930) 

1933 414 77 - 

1934 410 75 19 millió (1935) 

1938 517 81 - 

1939 581 - - 

1943 770 - - 

1948 922 - 47 millió (1950) 

1960 4558 - 140 millió 

1985 3745 - 60,5 millió (1980) 

1990 1864 - 36 millió 

Filmhíradók a Horthy-korszakban 



Év Kópiaszám (db) Játszó mozik száma / Átfutási idő  

1924 1 → 4 1 → 25 mozi  

1926 7 120 mozi  

1927 13 370 mozi / 33 hét  

1932 13 → 14 442 mozi (?) / 34 hét  

1937 18 432 mozi (?) / 24 hét  

1938 19 → 24 // 30  490 mozi / 26 hét → 530 / 22 hét // 20 hét  

1939  25 → 30 545 mozi / 18 hét 

1940  39 // 37 // 7 585 mozi / 15 hét // 17 hét // 100 keskenymozi / 25 
hét  

1942  19 „400-nál több” keskenymozi / 21 hét  

1943  55 / 19 770 mozi / 14 hét // 430 keskenymozi / 23 hét (?) 

Filmhíradók a Horthy-korszakban 

GYIMESY KÁSÁS, 1943.; Az aláhúzott számok a keskenymozikra 
vonatkoznak, míg kurzivált számok – vélhetően – Morvay Pál cikkéből 

származnak. A kérdőjeles adatok kalkulációk. V. M. P., 1940. 



Filmhíradók a Horthy-korszakban 

A filmhírek származása hírszolgálat szerint, 1935 

Hírszolgálat Db % 

MFI 182 41 

UFATONWOCHE 103 23 

LUCE 29 7 

FRANCE 27 6 

SELENOPHON 26 6 

POLSKA A. T. 20 5 

SVENSK 8 2 

UNIVERSE-FILM 7 2 

ELEKTA JOURNAL 4 1 

CINÉGRAM 2 0,5 

Ismeretlen 34 8 

Összesen 442 100 



Filmhíradók a Horthy-korszakban 

A bemutatott országok, 1935 

Ország Db % 

Magyarország 178 44 

Németország 56 14 

Olaszország 24 6 

Ausztria 25 6 

USA 19 5 

Lengyelország 19 5 

Abesszínia 15 4 

Franciaország 17 4 

Anglia 9 2 

Románia (Erdély) 6 1 

Egyéb 41 9 

Összesen 409 100 



A filmhíradó mint forrás 

Miért használjunk filmhíradókat? 
  hozzáférhető (filmhiradokonline.hu) 
  terjedelme befogadható 
  sajátos forrástípus: mozgókép 
  „megeleveníti” egy-egy korszak szereplőit 
  kiegészíti és árnyalja a többi forráscsoportot 
  tematikai sokszínűség: kedvez a kérdésfelvetésnek 
  hosszú időszakot fognak át 
  a hírszolgálat/propaganda működését jól példázza 

https://filmhiradokonline.hu/


A filmhíradó mint forrás 

Mire használjunk filmhíradókat? 
1. bemutatás, illusztráció:  
  pl. bevonulások, reprezentatív események stb.  
 
2. megfigyelés, (ikonografikus/ikonologikus) elemzés:  
  Hogyan láttatja a kamera a bemutatott eseményeket?   
  Kiket/miket látunk? Milyen öltözetben vannak?    
  Hogyan pózolnak? Mi/Ki NEM jelenik meg?  
  minták, sémák, forgatókönyvek (összehasonlítás!) 
 
3. absztrakció, megállapítások: 
  tudásbővítés és képességfejlesztés  
  a tartalmi és formai elemzés útján 
  forrásütköztetés 



A filmhíradó mint forrás 

A kvantitatív elemzés 

A híradó témastruktúrája félévi bontásban 
(1939. szeptembere és 1944. decembere közt) 

1939/II

1940/I

1940/II

1941/I

1941/II

1942/I

1942/II

1943/I

1943/II

1944/I

1944/II

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17

20

22

20

15

15

6

21

9

7

9

3

1

1

2

3

2

2

3

4

2

0

15

4

6

10

9

10

12

6

8

7

7

34

34

28

23

36

38

48

20

17

26

37

2

5

4

4

4

3

4

8

8

9

5

5

6

8

11

5

9

5

7

4

6

10

13

13

13

15

17

15

12

22

30

33

27

3

3

7

5

5

4

4

5

4

4

0

8

8

10

9

5

5

7

8

17

6

4

Ünnepség...

Szociális...

Sport, szabadidő

Politika

Kultúra...

Háború, katonaság

Gazdaság...

Egyház

Bulvár, színes



A filmhíradó mint forrás 

A kvalitatív elemzés 

Képkockák holttestekről 
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