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OSCAR-DÍJ  

Az Oscar-díj (hivatalos angol nevén Academy Award) az Egyesült Államok legrangosabb 

filmmővészeti díja, amelyet a Filmmővészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) ad ki több 

kategóriában 1929 óta. 

A díjakat látványos gála keretében minden év februárjában (általában a hónap utolsó 

vasárnapján) adják át Hollywoodban – 2002 elıtt Los Angelesben (korábban néhányszor New Yorkban is 

rendeztek gálát). A számos kategória jelöltjei az elızı évben bemutatott filmek alkotói közül kerülnek ki, 

az Akadémia állítja fel a jelöltek listáját, a technikai kategóriákban három, a többi kategóriában öt jelöltet 

választanak ki, kivétel a Legjobb film kategória, melyben 2010-tıl 10 jelöltet választanak ki. A jelöltekre 

az akadémia tagjai szavazhatnak. Az eredményeket rendkívüli titoktartás mellett összesítik és ırzik a 

díjátadás pillanatáig. 

A díjátadás estéjén a meghívott vendégek zene és ováció kíséretében bevonulnak a vörös 

szınyegen a Kodak Színházba. Az estélyen a sztárok híres divattervezık pompás ruhakölteményeit öltik 

magukra. Az eseményt több száz televíziós csatorna sugározza az egész világon. 

TÖRTÉNETE  

Az egyes kategóriák megnevezése idınként változott, de az elsı díjátadón kettı is volt, amely 

eltért a késıbbiektıl: a legjobb film megjelölése Best Picture, Unique and Artistic Production volt (azaz 

„egyedi és mővészi produkció”); az Engineering Effects a technikai díjak elıfutára, 1930-ban nem 

osztottak ilyet (de hangmérnökit igen), 1931-ben pedig bevezették a Scientific and Engineering és a 

Technical Achievement kategóriákat. Az 1929-es év kategóriái között még szerepelt a Title Writing, azaz 

a némafilmekben feltőnı feliratok írása. Szintén az elsı évben külön díjat kapott a legjobb vígjáték és 

dráma rendezıje. 

1936-ban és 1937-ben a legjobb koreográfiát is díjazták (Dance Direction); 1933-tól 1937-ig 

pedig volt segédrendezıi díj. A harmincas években több rövidfilmes kategória volt: színes (1936 és 

1937), újszerő (1932–1935) és kéttekercses (ti. hosszúságú), ez 1936-tól egészen 1956-ig létezett. 
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A SZOBOR  

Az elsı díjkiosztón még senki sem tudta a szobor nevét. Oscar végsı elfogadott alakját George 

Stanley öntötte agyagba, azután bronzba és takarta be 24 karátos arannyal. A szoborból 12 példányt 

készített. Ötszáz dollárral honorálták a munkáját. 1931-ben született meg a szobor neve. Az anekdota 

szerint Margaret Herrick, az Amerikai Filmakadémia elsı könyvtárosa legelsı munkanapján körbejárta a 

házat, és közelrıl megvizsgálta a kis szobrocskát. Nézegetés közben rájött, hogy a szobor nagyon hasonlít 

nagybátyjára, a texasi Oscar Pierce-re. 

2000-ben a díjátadó elıtt eltőntek a szobrok, egy szegény ember találta meg ıket a szemétben, 

három szobor kivételével. Az Oscarokat visszaszolgáltatta az Akadémiának, amit az AMPAS hálából 2 

tiszteletjeggyel jutalmazott. 

Évente 50 szobrot készítenek 12 ember munkája segítségével. A szobor tömege 3,85 kg. 

A DÍJÁTADÁS ÉJSZAKÁJA  

A nagydíjakat élı televíziós adásban osztják ki, februárban, 6 héttel a jelölések bejelentése után. 

Az extravagáns show során a meghívottak a legfelkapottabb divattervezık legdrágább 

ruhakölteményeiben lépnek a vörös szınyegre. Az Akadémia becslései szerint évente mintegy 1 

milliárdan kísérik figyelemmel az eseményt. Egy 2006-os Jon Stewart-interjúban a The Daily Show-ban 

Roger Ebert filmkritikus inkább 40 millió körülire becsülte a nézık számát. Az Akadémia éves 

költségvetését teljes egészében az esemény reklámbevételei adják. 

A ceremóniát 1976-ig az NBC közvetítette, késıbb pedig az ABC. Az Oscar-gála az egyetlen 

díjkiosztó amit élıben közvetítenek az USA teljes területén; általában a show-kat keleten élıben adják, 

nyugaton pedig 3 órával késleltetve. 

Miután több mint 50 évig késı márciusban vagy kora áprilisban tartották a ceremóniát, 2004-tıl 

kezdve az idıpont átkerült késı februárra vagy kora márciusra, valószínőleg azért, hogy elkerüljék az 

ütközést egyéb médiaeseményekkel, mint például az NCAA kosárlabda bajnokság. 

JELÖLÉS 

A mostani szabályozás szerint a jelölendı filmnek a megelızı naptári év valamelyik napján kell 

forgalomba kerülnie Los Angelesben. A filmnek el kell érnie a 40 perces („feature-length”) hosszúságot a 

kvalifikációhoz (kivéve a rövidfilmes díjaknál). A filmnek hozzáférhetınek kell lennie 35 mm-es vagy 70 

mm-es filmen VAGY egy 24/48 fps-es progressive scan digitális filmen legalább 1280×720 felbontásban. 
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Az Akadémia különbözı tagozatai a saját területükön adhatnak le jelöléseket, ugyanakkor 

minden Akadémia-tag jelölhet A legjobb film kategóriában filmeket. Gyızteseket a szavazás második 

fordulója után hirdethetnek, amikor is minden tag minden kategóriában szavazhat a jelöltekre. 
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KATEGÓRIÁK 

Jelenlegi díjak  

• legjobb film – 1929-tıl 

• legjobb rendezı – 1929-tıl 

• legjobb eredeti forgatókönyv – 1929-tıl 

• legjobb adaptált forgatókönyv – 1929-tıl 

Színészeti díjak 

☼ legjobb férfi fıszereplı – 1928-tól 

☼ legjobb nıi fıszereplı – 1928-tól 

☼ legjobb férfi mellékszereplı – 1936-tól 

☼ legjobb nıi mellékszereplı – 1936-tól 
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Technikai díjak 

A. legjobb látványtervezés/díszlet – 1929-tıl 

B. legjobb operatır – 1929-tıl 

C. legjobb vágás – 1935-tıl 

D. Hang- és vizuális effektek 

E. legjobb vizuális effektusok 

F. legjobb hangvágás 

G. legjobb hangeffekt – 1963-tól 

Zene 

� legjobb eredeti filmzene 

� legjobb eredeti dal 

� Jelmez és smink 

� legjobb jelmeztervezés – 1948-tól 

� legjobb smink – 1981-tıl 
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Animációs filmek 

1. legjobb animációs film – 2001-tıl 

2. legjobb animációs rövidfilm – 1931-tıl 

3. Dokumentum filmek 

4. legjobb dokumentumfilm 

5. legjobb rövid dokumentumfilm 

Egyéb 

 legjobb idegen nyelvő film – 1947-tıl 

 legjobb rövidfilm 1931-tıl 

Múltbéli  díjak 

� legjobb segédrendezı – 1933–1937 

� legjobb koreográfus – 1935–1937 

� Best Engineering Effects – 1928 
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� legjobb filmzene – Adaptáció vagy feldolgozás 

� legjobb rövidfilm – színes – 1936–1937 

� legjobb rövidfilm – élı akció – kéttekercses – 1936–1956 

� legjobb rövidfilm – újdonság – 1932–1935 

� legjobb eredeti történet – 1928–1956 

� legjobb némafilm-felirat – 1928 

� legjobb egyedi és mővészi alkotás – 1928 

Az Oscar elsı évében a legjobb rendezı díja ketté volt választva dráma és vígjáték kategóriákra. Néhány alkalommal a legjobb eredeti filmzene is 

külön futott drámai, illetve vígjáték/musical kategóriákban. Jelenleg a legjobb eredeti filmzene egyetlen kategóriát alkot. Az 1930-as évektıl az 1960-as 

évekig az operatıri, látványtervezıi és sminkes díjakat külön osztották a fekete-fehér és a színes filmeknél. 


