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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)  
 
1.           3 pont 
a)  
Fogalmazza meg, miért nem látunk a képen látható emberek arcában 
részleteket, noha pontosan a kamera felé néznek, és egészen közel vannak  
a felvevőgéphez! (1 pont) 

 
 
Helyes válasz: 
Mert a háttérben az ég van helyesen exponálva, amelyhez képest a szereplőkön olyan kevés  
a fénymennyiség, hogy a nyersanyag nem képes az alulexponált részeken a tónuskülönbségek 
megjelenítésére (kicsi a nyersanyag kontrasztátfogása). (Elfogadható az a válasz is, amely 
csupán annyi indoklást tartalmaz, hogy az „erős ellenfény miatt”.)  
 
 
b)  
Fogalmazza meg, mi az előző és az alábbi képekben a közös a vizuális hatás 
szempontjából! (1 pont) 

 
 
Helyes válasz: 
Az ellenfény hangulati és kompozíciós lehetőségeinek használata. 
(Elfogadható az a válasz is, miszerint az erősen kontrasztos megvilágítás kompozíciós hatása 
rokonítja a kép képet egymással.)   
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c)  
Állapítsa meg, milyen optikai hatásra épül az alábbi filmkép! (1 pont) 
 

 
 
Helyes válasz: 
A tér mélységében való komponálásra és ezzel összefüggésben a szűk mélységélességre 
(amely segít abban, hogy a középtér, a kisfiú legyen csak éles). 
(Elfogadható, ha a vizsgázó valamely más optikai beállításhoz kapcsolódó helyes 
megállapítást tesz, például az ansnittes kompozíciót, vagy az előtér statikus és a háttérben 
mozduló alak dinamikai kontrasztját említi.) 
 
 
2.           3 pont 
Állapítsa meg, mely filmes stílusirányzatok ikonikus alkotásából valók  
az alábbi képek! 
 
 
a) 
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b) 
 

   
 
c) 
 

 
 

Helyes válasz: 
a) Német expresszionizmus 
b) Francia avantgárd  
c) Olasz neorealizmus 
 
3.           1 pont 
Állapítsa meg, hogy az alábbi jellemzők közül melyik nem vonatkozik 
a telenovellákra! Írja a pontozott vonalra a megfelelő betűjelet! 
 

a) folytatásos televíziós műsorszéria; 
b) egymással nem feltétlenül szorosan összefüggő epizódokból álló műsortípus; 
c) az egymást követő epizódok a cselekmény szempontjából szoros kapcsolatban állnak;  
d) cselekménye a regények narratív szerkezetéhez hasonlóan épül fel. 
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Helyes válasz: b 
 
4)            3 pont 
Értelmezze a médiával kapcsolatban az alábbi kifejezéseket röviden! 
 
a) NMHH(1 pont) 
b) Konzerv (1 pont) 
c) Reprezentatív nyilvánosság (1 pont) 
 
Helyes megoldás: 

a) A kifejezés a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság, azaz a magyar média 
szabályozásával és ellenőrzésével foglalkozó legfőbb állami szervezet nevének 
rövidítése; 

b) A kifejezés az előre felvett és megszerkesztett  –  vagyis a nem élőben sugárzott  –   
médiatartalmakat jelöli. 

c) A kifejezés a polgári társadalmakat megelőző feudális világ nyilvánosságát jellemzi 
(nevezik udvari nyilvánosságnak is). A nyilvánosság kizárólag a hatalom 
birtokosainak szűk köre számára érhető el, annak szimbolikus, ünnepi felmutatása, 
reprezentációja, amelyben nem különül el a magán és a közszféra.  
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SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 
 
5.            2 pont 
Melyik korban játszódik a Gyula vitézről forgatott film?  
Válaszát három megfigyeléssel igazolja! 
 
Helyes válasz: Középkor 
 

A vizsgázó egy pontot kaphat a történelmi korszak helyes megjelöléséért amennyiben 
legalább egy helyes megfigyelésen alapuló indoklással érvel is állítása mellett. (Vagyis 
önmagában a korszak helyes megnevezésért még nem jár pont.) 
További 1 pontot kap a vizsgázó további két helyes megfigyelés esetén, ha azokkal helyesen 
igazolja a korszakra vonatkozó megállapítását az alábbiak (vagy más, a részlet alapján 
érvényes megfigyelések) alapján:  
– a jelmezek a megszokott, a középkorra jellemző öltözetek; 
– a lószerszám, a fegyverek, kard, buzogány úgyszintén a korra jellemző harci eszközök; 
– a cselekmény fordulatai: a király teljhatalmi szerepe, a lefejezés, mint büntetésmód; 
- az ítélet nyelvezete; 
- a televíziós vezető „elvtárs” a rendezőnek a középkori járványokról beszél; 
- utalások a mohácsi vészre. 
 
6.           3 pont 
Jelöljön meg három olyan megoldást a látott filmrészletben, ahol  
az alkotók párhuzamos cselekményszervezést alkalmaznak! 
 

Helyes válasz: 
 

A vizsgázó helyes válaszonként egy-egy, maximum három pontot kaphat válaszára abban 
az esetben, ha helyesen ismeri fel az alábbi, párhuzamos cselekményszervezésre épülő 
cselekményszálakat (vagy más, a részlettel igazolhatóakat):  
– párhuzamosan zajlik a tévévitával, hogy egy kórházban vizsgálják ki (és egyben tartják 
felügyelet alatt) a sorozat főszereplőjét, Prohászkát; 
– a felháborodás miatt megszervezett televíziós vitában párhuzamosan szerveződik a külső 
helyszínek bekapcsolása a stúdióbeszélgetéssel, melyen a rendező, a forgatókönyvíró és a 
szakértő vesz részt; 
– folyamatosan érkeznek a sorozat befejezésével kapcsolatos felháborodott nézői levelek 
(és az iroda előtt is felháborodott nézőket látunk), miközben a televíziós vezető és a rendező 
jelenete zajlik; 
– a tévévita élő adása alatt a tévés vezető egy technikai helyiségből követi az adás 
alakulását.  
 
7.            4 pont 
Állapítsa meg, milyen sztereotip karaktereket, típusokat vagy 
archetípusokat idéz meg Gyula vitéz, illetve Prohászka Feri alakja?  
Legalább 2-2 jellemző figurát említsen!   
 

Helyes válasz: 
Gyula vitéz:  
– (a legyőzhetetlen) hős, a protagonista;     
–  a lázadó;    
– a bajszos, délceg, virtusos, magyar vitéz, a kardforgató kalandhős; 
–  áldozat. 



 

írásbeli vizsga 1411 7 / 12 2014. május 22. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Prohászka Feri:  
– a nép egyszerű fia;  
– a mesebeli szegénylegény, aki kitör, és a csúcsra (a tévébe) jut;     
– a balek;  
– a nők kedvence. 
 
8.            4 pont 
Soroljon fel négy olyan megoldást, filmes eszközt, amely bizonyítja,  
hogy a film ironikusan fogalmaz Gyula vitézzel kapcsolatban!  
 
Helyes válasz: 
 
–  a Gyula vitéznek beöltöztetett Prohászka Feri faragatlan, szotyolát eszik, köpköd; 
–  Gyula vitézt egy határozatlan, a világ dolgaiban nehezen eligazodó civil játssza; 
–  hősi szerepét erősen megkérdőjelezi a filmezés héttérben zajló fénykép-biznisz; 
–  áldozattá válása (buzogány-epizód) esetlen és komikus;  
–  nem is őt „fejezik” le, hanem egy önként jelentkező statisztát; 
– a televíziós kalandfilmsorozat és annak elkészítési módja egyaránt esetlen és mulatságos. 
 
9.           4 pont  
Legalább két-két karakterjegy rövid részletezésével, indoklásával vesse  
össze Bodó, a televíziós főnök és Lukács, a rendező karakterét!  
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó karakterenként két összevetésre alkalmas szempont felismeréséért és helyes 
kifejtéséért összesen négy pontot kaphat (két karakter, két – egymástól független – 
szempont) az alábbiak (vagy a részlettel igazolhatón hasonlóan érvényes és lényeges 
szempontok felismerésért és megfogalmazásáért): 
 
Lukács: értelmiségi, művész (a lehetőségekhez képest független);  
Bodó: vezető, káder (pozíciója és személyisége miatt egyaránt függő helyzetben van); 
Lukács: cinikus, érti és (ki)használja a pártállami idők kultúrpolitikáját; 
Bodó: szintén cinikus, domináns és manipulatív figura, megpróbálja kitalálni a pártvezetés 
elvárásait, és aszerint helyes döntést hozni. 
 
Míg Lukács, a rendező magabiztos és cinikus értelmiségi, aki az új idők embereként nem fél 
a televíziós főnökétől (bár annak utasításait végrehajtja), művészként érti és élvezi  
az áthallásos, a jelenkort a történelem átértelmezésével modellező parabolisztikus beszédet, 
addig Bodó karakterét a függőség is vezérli. Véleménye bármikor megváltozik attól 
függően, hogy kivel beszél, magabiztossága hamis. Ennek ellenére hatékony és sikeres 
manipulatív karakter, domináns figura. 
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10.           5 pont 
Határozza meg, hogy a mellékelt képekkel jelzett helyzetekben mi a humor  
forrása! Röviden fogalmazza meg, hogy a komikum eszköze hogyan működteti  
a jelenetet! 
 

   
a) „Még negyvenezer eladatlan képünk van!               b) „Az utolsó pillanatban majd megmentik” 
     Menj, beszélj vele, kérj haladékot! Eriggy!” 
 

   
c) „Rendezhettél volna egy megnyugtató temetést.      d) „Megszerettek egy hőst, és most fáj nekik, 
Ahol a koporsó mögött viszik a kitüntetéseit párnán”          hogy nem látják többé” 
 

 
e) „Mondják meg, mi célja, mi értelme van  
ezeknek a dolgoknak?” 
 (Balogh Andor szerepében: Zelk Zoltán) 
 

Helyes válasz: 
 

A vizsgázó szituációnként 1-1, maximum 5 pontot kap akkor, ha az alábbiak szerint vagy 
más, a jelenettel igazolható érvényes megállapítással indokolja az egyes szituációkban  
a komikum forrását: 
 

a) – a humor forrása például – mint oly gyakran – a dolgok össze nem illéséből adódik  
(a filmbeli legyőzhetetlen hős és a hőst alakító kisember kontrasztjából – halálos veszede-
lem, kivégzés, lefejezés az egyik oldalon, fuccsba ment, ügyetlen biznisz a másikon; határo-
zott rendezői utasítás az egyik oldalon, ügyeskedő-simliző kiskapuzás a másikon („ajánlj 
neki pénzt”); 
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b)  – a humor forrása például a nem adekvát viselkedés, az elvárás és a valóság meg nem 
feleléséből származó mulatságos feszültség. (A nézők, Prohászka ismerősei vagy annyira 
beleélik magukat a televíziós kalandfilmbe hogy átmenetileg felfüggesztik azt a tudást, 
miszerint Feri a valóságban nem halhat meg, hiszen csak egy film szereplője, vagy túl-
zottan is bíznak a televíziós klisék – a fordulat mindig bekövetkezik – erejében, és ezért naiv 
gesztusaik a mindent tudó pozícióban lévő filmnéző számára egyaránt a humor forrásaként 
működnek); 
 
c)  – a humor forrása a többértelműség (áthallás) – a televíziós főnök mondatai látszólag  
a Gyula vitéz című televíziós kalandfilm lezárásának dramaturgiai-hatástani kérdéséről 
szólnak, de a filmnéző pontosan érti, hogy azt mutatja a film, hogyan manipulál a hatalom, 
hogyan él a történelemhamisítás eszközeivel; 
 
d)  – a humor forrása, amikor valamilyen rend fizikai vagy szellemi értelemben felborul –  
a televíziós vezető ugyanolyan átélten, szenvedélyesen érvel amellett, amit egy perccel 
ezelőtt élesen kritizált, ráadásul gátlástalanul szó szerint átvéve a rendező szavait; 
 
e)  – a humor forrása például a látszatvalóság hamissága – Balogh Andor bácsit Zelk 
Zoltán költő alakítja abban a – látszólag élő – televíziós adásban, amely a film szó szerinti, 
látszólagos jelentésében a valóság volna, vagyis semmi és senki nem az, aminek és akinek 
látszik.  
A film fiktív cselekménybonyolítása a film meséje szerint népharagot és a hatalom részéről 
válaszkényszert vált ki, miközben a kor emberének mindennapi tapasztalata, hogy a való-
ban fontos dolgokban egyáltalában nem mondhatja ki a véleményét. 
 
 
11.            3 pont 
Jelöljön meg három filmes műfajt vagy televíziós műsortípust, melynek  
tartalmi és/vagy formai jegyei meghatározzák a látott részlet cselekményvilágát!  
 
Helyes megoldás: 
 
Szövegtípusonként 1-1, maximum három pontot kap a vizsgázó az alábbi 
műfajok/műsortípusok megnevezése esetén: 
– (történelmi) kalandfilm; 
– vígjáték; 
– társadalmi) szatíra; 
– filmgroteszk; 
– folytatásos televíziós sorozat;  
– televíziós vitaműsor; 
– műsorvezetői felkonferálás. 
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MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 
12. 
a)  
Figyelmesen olvassa el az alábbi szöveget, mely Umberto Eco Már nem átlátszó  
a képernyő című tanulmányának néhány fontos megállapítását összegzi az 1980-as  
éveket megelőző (ős)televíziót követő új, Eco kifejezésével, (neo)televízióról!: 
  
A neotelevízió célja a minél nagyobb nézettség elérése, a figyelem folyamatos felkeltése. Ennek 
érdekében elveti a hagyományos, statikus műsorstruktúrát, amelyben egymást követik a külön-
böző műfajú műsorok, és helyette olyan dinamikus, látványos, gyors ritmusú műsorfolyamot hoz 
létre, amelyben láncszemszerűen kapcsolódnak egymásba a műsorok.  
A néző figyelmének megragadása érdekében a tévé folyamatosan szórakoztat, még a hagyo-
mányosan nem szórakoztató műfajok keretén belül is. Világszerte megszűnik a korábbi állami 
hírközlési monopólium. Előtérbe kerülnek a magánélet témái. A szerkesztési gyakorlat fordulatok 
előállítására, képek és vélemények ütköztetésére, a néző meghökkentésére, elkápráztatására 
irányul. Láthatóvá válik a kommunikátor és a néző kapcsolata: a tömegkommunikációs folyamat 
elmozdul az interaktivitás irányába. 
A szubjektív tematikát preferáló, informális hangvételű, látványcentrikus, pergő, vegyes 
műfajokkal jelentkező neotévével új fejezet kezdődik a televíziózás történetében. A médium, 
amely évtizedekig más kulturális formákat reprodukált (mozi, színház, rádió), „megtelik”: 
specifikusan televíziós műsoraival, önálló kulturális formává válik. 
 
A fenti szövegből és a látott részletből kiindulva jellemezze a hetvenes évek 
magyarországi hagyományos (vagyis nem neo-, hanem ős-) televíziózását  
a következő szempontok alapján:  
 
– a televíziózás küldetése és funkciói,  

– a televíziózás modellje; 

–  a televízió működésének ellenőrzése; 

–  a televízió műsorszerkezete, meghatározó arcai; 

–  a televízió és a néző kapcsolata; 

–  élő adás a korabeli televízióban; 

–  a televízióban alkalmazott hangnem!  

 
Állításait a részletben látható cselekményelemekkel és a fenti szöveg megfelelő 
részleteivel igazolja!  (7 pont) 
 
b)   
Írjon rövid összehasonlító elemző esszét Prohászka és a valósághősök címmel,  
amelyben összeveti, milyen célból és hogyan alkalmazza az akkori és a mai média  
a civileket, mint televíziós szereplőket!   
Fogalmazzon meg hasonlóságokat és különbségeket! (8 pont) 
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Helyes megoldás: 
 
a)  
A vizsgázó 1-1, maximum 7 pontot kaphat abban az esetben, ha az alábbiak szerint (vagy más, 
de hasonlóképpen helytálló érvekkel és példákkal) írja le a hetvenes évek televíziózását  
a megadott szempontok mentén: 
–  A hetvenes évek hagyományos hazai televíziójának (Umberto Eco esztétától eredő 
kifejezéssel „őstévének”) társadalmi küldetése van, az értékteremtés és értékközvetítés. 
Nevelni, tájékoztatni és szórakoztatni akar, ahogy azt Bodó és Lukács párbeszéde mutatja 
(vagyis alapvető célja nem a nézettség növelése); 
–  A televíziózás a jellemzendő időszakban állami monopólium. (A szöveg utal arra, hogy 
„Világszerte megszűnik a korábbi állami hírközlési monopólium”, vagyis az azt megelőző 
időszakot ez a forma jellemzi.) A mai közszolgálati előzményeként a pártállami környezetben 
a televíziózás diktatórikus modellben valósul meg. (A vizsgázó pontot kaphat abban  
az esetben, ha a részlet és a szöveg alapján felismeri, hogy a közszolgálati modell sajátos 
előzményeit látja, vagyis nem elvárás a diktatórikus modell precíz megnevezése.)  
–  A pártállami televízió műsorgyártása közvetlen irányítás, utasítás, kézi vezérlés és 
kontroll alatt valósult meg, ahogy ezt a részletben Bodó elvtárs egyszerre alá és fölérendelt 
pozíciója, utasításai és aggályai mutatják; 
–  A hagyományos televíziót statikus műsorstruktúra jellemzi, amelyben egymást követik  
a különböző műfajú műsorok. Az intézményt képviselő, azt megjelenítő arcok elsősorban  
a bemondók és a műsorvezetők, akik képviselték az intézményt, feladatuk a műsorok 
személyes hangú felkonferálása, a műsorismertetés, a műsorok kézbentartása, irányítása és 
értelmezése. Állandó jelenlétük miatt az egész ország ismerte, szinte családtagként fogadta el 
őket – például a részletben felbukkanó Takács Marikát és Vitray Tamást; 
–  A hagyományos televízió az egyirányú kommunikációra épül annak ellenére, hogy  
a részletben látszólag az embereknek módjuk van valamiféle válaszra a filmsorozattal 
kapcsolatban (a szöveg alapján „a neotelevíziót jellemzi, hogy a tömegkommunikációs 
folyamat elmozdul az interaktivitás irányába”). Ténylegesen azonban nem szólhatnak bele, 
nem alakíthatják a sorozat narratíváját, csupán hivatalos magyarázatot kapnak a Gyula vitéz 
lezárásával kapcsolatban; 
–  A körkapcsolásos élő adás szatirikus éllel megfogalmazott: külsőségeiben, formájában 
pontosan megfelel a korabeli televíziózásban gyakori, nagyszabású, de politikailag teljesen 
veszélytelen élő műsoroknak (Ki mit tud?), ám olyan témában, amelyből – éppen a kisembe-
rek őszinte véleményének, kérdéseinek, problémáinak kimondhatatlansága miatt – a való-
ságban soha nem készülhetett élő adás. A puha diktatúra televíziója törekszik a hatalom 
olyasféle legitimációjára, amely a népszerű műsorokra építve a néptömegekkel való széles 
konszenzus kiépítését célozta. (A részletben Bodó a telefonban azonnal vált, amikor megérti, 
hogy a hatalom számára jelzésértékű a rengeteg dühös levél. Válaszolni kell rá, nem erő-
szakot alkalmazni, betiltani, hanem magyarázattal, finoman manipulálni az emberek elége-
detlenségét („Meg fogjuk magyarázni a nézőknek”); 
–  A puha diktatúra hagyományos televíziójának hangneme kedélyes és atyai. A nézőket nem 
partnernek, hanem a hatalom érdekeinek és világnézetének megfelelően helyesen nevelendő 
gyereknek tekinti. Sohasem a tények az érdekesek, hanem a politikai szándék. A történelem 
pedig úgy interpretálható, ahogy éppen a hatalmon lévők érdeke diktálja. 
 
b) 
A vizsgázó az összehasonlító elemzéshez szükséges ismeretekre / szempontok kifejtésére azok 
helyes megfogalmazása esetén 1-1, maximum 5 pontot kaphat az alábbiak szerint (vagy más, 
hasonlóan érvényes és az elemzés lényegéhez tartozó ismeretanyag alkalmazásával): 
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–  Prohászka filmszereplő, akit a történelmi kalandfilm főhősének a szerepére, vagyis színészi 
szerepre talált alkalmasnak a rendező. Bár civil, mégsem saját személyisége, élethelyzete 
jelenik meg a televízióban. Ezért közvetlenül nincs köze a mai televíziózás reality-
szereplőihez; 
–  Az első kérdés a tévéműsorban éppen arra vonatkozik, vajon miért nem szerepel az adás-
ban Prohászka Feri?  Vagyis a média Prohászka Ferit, a vagány, jóképű kisembert – mint 
egyfajta valóságshow-hős előképet – konstruálja meg. Országos ismertségre tesz szert, reklá-
mokban szerepel, nemcsak Gyula vitézként, de Feriként is ismerik, kedvelik; 
– Prohászka Feri és a valóságshow-hősök egyaránt időben nagyon limitáltan részesülhetnek 
a népszerűségben. Médiajelenlétük ideje szűkre szabott, eltűnésük szinte elkerülhetetlen;  
–  Prohászka – ellentétben a mai valóságshow-hősökkel, akiknek a szerepeltetése kizárólag 
azon alapszik, hogy a magánszférára tartozó sikamlós ügyeik váljanak a televíziós 
szórakoztatóipar rafinált műsorgyártó gépezetében közüggyé – még annak a televíziós kultú-
rának a reprezentánsa, ahol a magánszféra ügyei nem tartoznak a közre (a neotelevízió kor-
szakát jellemezi, hogy „előtérbe kerülnek a magánélet témái); 
–  Prohászka magánéletét, a jellegzetes pesti bérház jól ismert figuráit, haverjait a filmből 
ismerjük meg, az nem része a televíziós sztárcsinálás gépezetének; 
–  Prohászka egyértelműen szerethető, pozitív hős minden naivságával, faragatlanságával 
együtt. A realityk világa az esetek többségében nem tud mit kezdeni egy pozitív, szerethető 
karakterrel, ott a megosztó, sokakat irritáló személyiségre van szükség; 
–  Prohászka Ferit a néző nem a kívülálló, ítélkező, kukkoló pozíciójából figyeli, ellentétben 
a valóságshow-k nézőivel.  
 
A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő 
érvelés-bizonyítás, konklúzió) 3 pont adható. 
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