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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont) 
1.             3 pont 
a) Az alábbi képek alapján nevezze meg, hogy milyen ábrázolási problémát  
ragadnak meg, mire reflektálnak műveikkel az alkotók! 1 pont 
 

 
 
b) Nevezze meg az első kép (sorozatfotó) alkotóját! 1 pont 
c) Fogalmazza meg, milyen szerepe van a szóban forgó alkotó munkásságának  
a film születésében! 1 pont 
 
Helyes válasz: 

a) a képek a mozgásábrázolás kihívására reflektálnak;  
b) Eadweard Muybridge (amennyiben a vizsgázó esetleg az első sorozatfotókat Étienne-

Jules Marey-nek tulajdonítja, a válasz elfogadható); 
c) Muybridge (és Marey) mozgástanulmányokként készülő fázisképsorozatai – megfelelő 

eszközökkel vetítve – maguk is elemi, pár másodperces mozgóképek, vagyis ultrarövid 
filmek. A képsorozatok technikai értelemben a film közvetlen előzményének tekinthetőek, 
az elv – a mozgás fázisképekre bontása, azok rögzítése majd gyors sebességgel való 
projektálása a mozgásélmény visszaadására, az ún. utóképhatást (hogy a szem 
ideghártyája egy ideig megőrzi a képi ingert) kihasználva – megegyezik a filmével. 

 
2.              4 pont 
Nevezze meg a mozgóképi formanyelv eszközeinek négy meghatározó,  
alapvető csoportját!  
 
a)………………………………………………b) …………………………………………….. 

c)………………………………………………d)……………………………………………... 

Helyes válasz: 
1-1, összesen négy pontot kaphat a vizsgázó az alábbi válaszelemekért: 

narráció, szerepjáték, látványszervezés, montázs  
(Az egyes eszközcsoportok esetében elfogadható a válasz, ha azok legfontosabb elmeit vagy az 
eszközcsoport releváns körülírását tartalmazza, de a válaszra nem adható egynél több pont 
abban az esetben, ha a vizsgázó például kizárólag a látványszervezés eszközeit sorolja fel, de 
válaszában nem jelenik meg a szerepjátékra, a narrációra és a montázsra vonatkozóan 
semmi).  
3. 3 pont 
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Nevezze meg azokat a legfontosabb szerepeket (legalább három szerepet),  
amelyekben a médiaszövegek a befogadás során megszólítják a közönséget!   
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó 1-1, összesen 3 pontot kaphat az alábbiak szerinti válaszokért: 
 A közönség mint állampolgár; 

A közönség mint fogyasztó; 
 A közönség mint férfi vagy nő; 
 A közönség mint életkori szempontból meghatározott befogadó (gyermek, felnőtt); 
 A közönség mint valamely meghatározott nyelvi-földrajzi közösség tagja; 
 A közönség mint valamely tartalmak és személyek iránt érdeklődő közösség tagja.  
 

SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 

4.  2 pont 
Nevezze meg azt a két, a részletben konkrétan megnevezett földrajzi helyszínt  
(vagy létező térséget), ahol a látott részlet egy vagy több jelenete is játszódik!  
(A helyszín tehát nem nevezhető meg pl. az általános úton országúton/valahol  
a sivatagban körülírással)!  
 
Helyes válasz: 
1-1 pont adható a következő két válaszra: Los Angeles, illetve Terlingua (utóbbi esetben 
elfogadható válaszként a városka neve helyett a Dél-Texas térségmegjelölés, körülírás). 
 
5.   3 pont 
Válaszoljon igennel vagy nemmel az alábbi eldöntendő kérdésekre! Válaszát  
indokolja a részlet utalásaival és/vagy cselekményelemeivel! 

a) Travis vajon határozott céllal gyalogol? 
b)   A fotó, amelyet Walt a kocsiban néz, összefügghet az elhangzó nevekkel? 
c)   Anne és Walt egyformán reagálnak Travis megtalálásának hírére? 

 
Helyes válasz: 
A vizsgázó a kérdésekre adott helyes válasz és az alábbiak szerinti (vagy más, a részlettel 
igazolhatóan igaznak tekintendő indoklásért 1-1, összesen 3 pontot kaphat az alábbiak 
szerint: 

a) igen, mert 
bár Travis nagyon lerongyolódott, megfáradt, ugyanakkor energikusan, határozottan 
megy, mint aki tudja, hol van, és tudja, mi a cél. Amikor Walt hívja, hogy üljön be az 
autóba, újra és újra egy irányba néz, mint aki nem akar lemondani az úticéljáról. 

b) igen, mert 
a doktortól visszaszerzett személyes holmik közül előkerülő fotón Travist, egy fiatal nőt 
és egy kisfiút látunk, és mivel Walt érdeklődik, beszélt-e a bátyja Jane-nel, illetve Anne 
megkérdezi Walttól, hogy mit mondjon Hunternek, és mivel egy drámai családi helyzetet 
látunk, valószínűsíthető, hogy a képen a férfihez legközelebb állók, vagyis Travis 
családja látható, róluk van szó. 

c) nem, mert  
Walt aggódó, és egyértelmű számára, hogy testvéréért azonnal elinduljon a messzi 
Texasba. Fontos számára az is, hogy mondják ezt meg Travisnek, nyugtassák meg őt. 

6.             4 pont 
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A részlet egy film talányokkal átitatott indítása. Soroljon fel legalább négy olyan,  
a részlet alapján a nézőt hipotézisalkotásra késztető kérdést, amelyre adott válasz  
a későbbi cselekményépítésben kulcsfontosságú lehet! 
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó 1-1, összesen 4 pontot kaphat az alábbi (vagy más, a részlettel igazolhatóan 
helyes) megfigyelésre alapozó kérés megfogalmazása esetén: 

- Miért hagyta el a – szűkebb és tágabb – családját Travis? 
- Miért nem beszél Travis? 
- Anne miért nem szeretné, ha Walt elmenne a bátyjáért, és visszahozná?  
- Miért éppen Texasba jött el Travis Los Angelesből? 
- Miért nem adott hírt magáról négy éven át Travis? 
- Mi az a bizonyos „igaz”, amit most el kell mondani Hunternek? 

7.                      10 pont 
a) Travis titokzatos megjelenésében és viselkedésében érzékelhető egyfajta kettősség.  
Keressen három-három olyan – egymásnak ellentmondó –, a szerepjátékban  
kifejeződő jelzést, megfigyelést és érvet arra, hogy Travis határozottan menekül,  
maga mögött akar hagyni dolgokat (a múltat, az addigi életét, mindent), miközben  
a férfi tartozik valahova (valakikhez), valamilyen megnyugvást és a  
menekülés/vándorlás végét is várja! 6 pont 
 
b) Figyelje meg Travis karakterét, viselkedését, milyen, amikor a tájba helyezve,  
magányosan látjuk a férfit, és milyen, amikor emberek közé, másokkal való  
kommunikációs szituációba kerül a főhős! Nevezzen meg egy-egy, a szerepjátékot  
és a plánozást jellemző megoldást, amely az egyik, illetve a másik szituációt  
fogalmazza meg! 4 pont 
 
Helyes válasz: 
a)  
2-2, összesen 6 pontot kap a vizsgázó például a következő (vagy ezekhez hasonlóan a részlet 
jelzéseivel alátámasztható más) helyes megfigyelésekre, érvekre: 
- Miközben Travis fekete öltönyben, ingben, zakóban van, sőt nyakkendő és piros baseballsapka is 
van rajta – s mindez valamilyen rendezett, nyugodtabb és biztonságosabb világ emlékét sugallja 
vele kapcsolatban –, öltözete megviselt, koszos és elhasznált: a férfi egész megjelenése és 
viselkedése nyugtalanítóan csapzott, alakja szikár és aszkétikus, tekintete űzött; 
- a férfi meghatározó, sőt egyetlen tevékenysége (egészen a Walt autójába való beszállásig), hogy 
eltökélten, mániákusan, tekintetét a meghatározhatatlan távolba vetve vándorol – ezt a mániákus 
folyamatos mozgásban levést csak a sivatagszéli kocsmában a végkimerülés képes ideiglenesen 
megakadályozni, miközben az addig teljesen passzívan viselkedő és reagáló Travis határozottan 
felélénkül, sőt jól érzékelhetően némileg meg is nyugszik, amikor a doktor a névjegykártya alapján 
felhívja Waltot Los Angelesben (kicsit felemeli a fejét, addig majdnem csukott szeme határozottan 
kinyílik, mintha hang nélkül mondana is valamit, végül egyfajta megnyugvással lazul el a vizsgálati 
jelenet végén); 
- szótlansága miatt ijesztő és kifejezetten megközelíthetetlen (bár az orvos is megállapítja, hogy 
pl. nem a hallásával van a gond, vagyis nem valószínű, hogy betegség miatt lenne ilyen a 
reakciója), ugyanakkor az orvosnál maga mögött hagyott csomagjában Walt megtalálja a nővel 
és kisfiúval együtt Travist boldogan, vidáman ábrázoló fotósorozatot; 
- mihelyt a doktor ellátta, és némiképpen pihent annak lakókocsi-rendelőjében, Travis szó és 
köszönet nélkül lelép, folytatja vándorútját, de amikor Walttal találkozik, a férfi addigi merev és 
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kifejezéstelen arcán valamiféle melegség jelenik meg, határozottan bólint, és az öccse szemébe is 
néz; 
- Travis az orvosnál hagyja nagyon kevés személyes holmiját (köztük a nővel és a kisfiúval őt 
ábrázoló fotókat is) – mintha teljes egészében meg akarna szabadulni attól, ami és akik egykor az 
övéi voltak, a múltjához és egy másik életéhez tartoztak, ám amikor az autóban Walt visszaadja 
neki a doktornál hagyott holmiját – különösebb érzelmi reakció nélkül ugyan –, de átveszi azt, nem 
tiltakozik (vagyis elfogadja, hogy a múltja hozzá tartozik); 
- bár beül Walt autójába, de csak hátra – ami kifejezetten a bizalmatlansága fenntartásának jele 
(ez felidézheti a nézőben a letartóztatottak rendőrautóban szállításának módját); 
- addig öccsére függesztett tekintete inkább a táj felé fordul, amikor Walt szóba hozza Jane 
(feltehetően a fotón látható nő) nevét, de viselkedésében egyáltalán nem látszik rajta a menekülés, 
a kocsiból való kiszállás vágya (vagyis a teljes elzárkózás, elutasítás). 
 
b) 
A vizsgázó mindkét indokolt ellentétpár esetén 1-1 összesen 2x2 pontot kaphat a következő 
(vagy a részlet alapján tett más, de érvényes), a szerepjátékot, illetve a plánozást jellemző 
megfigyelés esetén: 
 
- a tájban gyalogoló Travis határozott, erősnek tűnő, gyors, tekintete is figyelmes; ám emberi 
közegbe kerülve elbizonytalanodik, megbotlik, beleakad a tárgyakba, elájul, kiszolgáltatott lesz. 
A teste ide-oda lökődik, ő maga alig mozdul, passzív. Még az öccsével is csak pillanatokra 
vállalja a szempontaktust.  
 
- Amikor vándorolni látjuk, a plánok kitágulnak, a tág és mély táj körbeveszi az alakját, a 
kamera helyenként alulról nézi őt, az ég végtelenje látszik fölötte. A másik kontextus képi világa 
zsúfolt, szűk belső terekben bontakozik (az ivó, a rendelő, az autó), dominánsan félközeli és 
kistotál plánokban. Ezek a jelenetek hosszabbak, a vágás sűrűbb. 
 
 
8.            2 pont 
Bizonyítsa két megfigyeléssel, érvvel, hogy a részlet erőteljesen hordozza magán a  
szerzői film, a lélektani dráma jegyeit! 
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó 1-1, összesen 2 pontot kaphat, amennyiben helyesen érvel például a következő (vagy a 
részlet jelzéseivel összhangban álló egyéb más) megfigyeléssel a szerzői, lélektani dráma mellett: 
- a részletet a szerzői filmekre általánosan jellemző aluljelzés uralja: a néző az információkhoz 
lassan, erősen szétszórtan és egymástól távol/szétszórtan jut, azokra leginkább a szerepjáték 
többértelmű metakommunikációs jelzéseiből kell következtetnie; 
- Travis mániákus vándorlása, megszállott úton levése erősen idézi a szerzői filmek egyik 
legerősebb motívumát, az önkereső-kutató karaktert – vagyis a részlet alapján a film tétje, de 
legalábbis egyik fő témája a főszereplő önkeresése, önmegismerése, önmagával való 
szembesülése;  
- a hátrahagyott csomagban található fényképsorozat, Travis erősen megviselt és valamikori 
kiegyensúlyozottságára-rendezettségére utaló külseje egzisztenciális, magánéleti-családi drámát, 
konfliktust, múltbéli történést és ennek a jelenbeli történéseket meghatározó erős hatását, ezzel 
való szembesülést sejtet. 
 
9.            4 pont 
Igazolja, hogy az alábbi, a film egészére vonatkozó elemzés megállapításai, az abban  
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megjelenő szempontok a részletben is érvényesek! 
 
„A néző, akit elragad a film – jóllehet lassú – sodrása, csak később jön rá – ha egyáltalán –, 
hogy nem ott van a film lényege, hogy Travis hogyan ment világgá, hanem ott, hogy hogyan tért 
vissza. A valódi titok az, hogy ez a rátalálás, a rend  
újra meglelése hogyan lehetséges.  
A film dramaturgiája ily módon keveréke a semmiből megjövő, rendet tevő idegen western-
sablonjának és a drámai fordulat előzményeit feltáró analitikus dramaturgiának.” 
 

Kovács András Bálint: EURÓPA ÉS AMERIKA KÖZÖTT 
 
Szövegrészlet A filmrészletre érvényes, mert…. 
„…a film – jóllehet 
lassú – sodrása…” 

A film cselekménye csendes, letisztult, nagyon egyszerű cselekvéseket 
megfogalmazó jelenetekre épül, amelyek nyugodt ritmusban követik 
egymást. 

„...nem ott van a 
film lényege, hogy 
Travis hogyan ment 
világgá, hanem ott, 
hogy hogyan tért 
vissza.” 

 
Travis eltűnéséről nem kapunk pontos információt, ellenben visszatérését 
a cselekményszervezés rendkívül aprólékosan bontja ki. 

„…a semmiből 
megjövő, rendet 
tevő idegen 
western-
sablonjának.” 

Travis a „semmiből” vagyis a beláthatatlan prériről jön és tovább is megy;
a részlet elejének világa a westernfilmek környezetét, a sziklás, füves-
kietlen tájat, a préri világát idézik fel. 

„….a drámai 
fordulat 
előzményeit feltáró 
analitikus 
dramaturgiának.” 

Travis múltja, titka folyamatosan téma (eltűnt, várják vissza, megjelenik a 
családi kép, Walt régi papírokat néz a repülőn, senki nem tudja, hogy hol 
volt, az orvos nyomoz Travis kiléte után), megtudjuk, hogy négy éve eltűnt, 
ám a részlet alapján a néző nem ismerheti annak okait. 

 
 
MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
10. 
a) Fogalmazzon meg legalább öt olyan, a 2000-évek elejéig a hagyományos televíziós  
médiumot jellemző tényezőt, amely miatt a televízió nehezen tartja meg nézőit,  
fokozatosan veszít médiapiaci szerepéből! (5 pont)  
 
b) Az alábbi grafikonok adataira is támaszkodva1 írjon rövid elemző esszét Televízió  
az online kultúrában címmel! Esszéjében térjen ki arra is, milyen eszközökkel védi a 
televíziózás saját piaci pozícióit a fogyasztókért zajló versenyben! (10 pont) 
 

                                                 
1 A kutatás 2019. 11–12. hónapjában zajlott, annak adatai a 16 évesnél idősebb internethasználókra vonatkoznak 
forrás: https://nmhh.hu/cikk/213676/NMHHfelmeres_csokken_a_hagyomanyos_media_fogyasztoinak_aranya_az_internethez_kepest 
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Helyes válasz: 
a) 
1-1, összesen 5 pontot kaphat a vizsgázó a hagyományos televíziózást jellemző és az internet 
korában a fogyasztókért zajló küzdelemben a televíziós médiumot hátrányosan érintő alábbi 
megfigyelésekért (vagy további releváns észrevételek esetén): 
-  a hagyományos televíziózás az internettel összevetve lassú, késésben van, a tévénézők később 
juthatnak hozzá a fontos hírekhez, mint az internethasználók; 
- a hagyományos televíziózás nem, vagy csak nyomokban, nehézkesen és behatároltan 
interaktív; 
- a hagyományos televíziózás tartalmait hosszú időre és rendszeresen megszakító reklámok 
elkerülése nem, vagy csak nagy kompromisszumokkal (a műsor felvétele, későbbi megtekintése) 
megoldható; 
- a hagyományos televíziózás tartalomkínálata kisebb és behatároltabb;  
- a hagyományos televíziózás tartalmai nehezebben találhatóak meg, célzottan nehezebben 
kereshetők, a lineáris-merev műsorrend a fiatalabbak számára kevésbé vonzó; 
- a hagyományos televíziózás az internettel összevetve közel sem annyira kreatív, az innovatív 
új műsorformátum ritka; 
-  a hagyományos televíziózás rengeteg ismétléssel dolgozik, túlságosan repetitív médium; 
- a hagyományos televíziózás nézettségmérése (amire pedig a műsorszerkezet épül, így erősen 
visszahat a műsorkínálatra), pontatlan. 
 
b) 
1-1, összesen 7 pontot kaphat a vizsgázó, amennyiben a grafikonok adatainak helyes 
értelmezése és ismeretei alapján esszéjében az alábbi észrevételek szerint (vagy más, releváns 
megfigyelésekre építve) elemzi a televíziós médium helyzetét az online kultúrában: 
 
- a hagyományos televíziózás 2020-ra elsősorban mint meghatározó tájékozódási forrás 
veszítette el meghatározó szerepét – a 16 éven felüli internetező lakosság fele már kizárólag az 
internetről tájékozódik, valamivel több mint egyharmaduk pedig részben az internetről, részben 
a hagyományos sajtóból; 
- a tájékozódás meghatározó forrásának változása azért is alapvető fejlemény, mert az offline 
nyilvánosságban egyértelműbben beazonosítható, megítélhető és ellenőrizhető a kapuőr- 
funkció és a tartalmak ténybeli helytállósága jobban garantált, mint az online média egyre 
fontosabb szegmensében, a keresőmotor-szolgáltatások és a közösségi médiaszolgáltatások 
használata esetén;  
- az audiovizuális tartalomfogyasztás hasonló mértékben tolódik el az internet felé a 
hagyományos televíziózás felől, mint a tájékozódási platformok megválasztása a hagyományos 
sajtó felől az online elérhető tartalmak felé – ezt jórészt az a) kérdésben kifejtettek 
magyarázhatják;  
- a hagyományos televíziós (illetve internetes) tartalomfogyasztás 16 éves kor felett erősen 
életkorfüggő, a fiatalabbak jóval több online tartalmat fogyasztanak, de 40 éves kor felett a 
fogyasztók többsége még mind a két médiumot figyeli (e kor alatt inkább az internetet, felette 
viszont nem a televíziót, hanem mindkettőt –-, ez is mutatja, hogy a hagyományos televíziózás 
az idősebbek számára is egyre kevésbé meghatározó tartalomszolgáltató); 
- a hagyományos telefon még mindig fontos és kizárólagos kommunikációs platform, de már 
kétszer annyian vannak, akik azt megosztva használják az internettel, vagy csak online 
kommunikálnak, a korábban hagyományos telefonos szolgáltatásokat (hang, szöveges üzenet) 
is online alapokon veszik igénybe; 
- az internetes és a televíziós tartalomkínálattal kapcsolatban alapvető, hogy a közönség az 
online környezetben is jelentős részben televíziós gyártású tartalmakat fogyaszt vagy utókövet; 
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- kérdéses, hogy a fogyasztók hosszabb távon igényt tartanak-e a közszolgálati 
tartalomszolgáltatáson belül azokra az értékes, a kulturális örökséget gyarapító alkotásokra,  
amelyek előállítója és közrebocsátója – finanszírozási okokból – szinte kizárólag a 
közszolgálati televíziózás lehet, illetve igényt tart-e hosszabb távon a közösség egésze által 
finanszírozott, de a választásokon többséget szerzett politikai formációk képviselete által 
dominált televíziós nyilvánosságra; 
- a televíziók kiterjesztik a műsorokhoz kapcsolódó élményeket az online felületeken, játékokon, 
sorozatokon keresztül – mindez egy olyan „moduláris” tartalomgyártást jelent, ahol a tartalom 
szétdarabolható, kombinálható, ahol több platformon generálható a közönséget érdeklő 
médiaesemény; 
- a hagyományos televíziózás az úgynevezett okos (vagy Smart) televíziós modellel őrizné (vagy 
akár növelné) saját piaci pozícióit, vagyis olyan eszközt és szolgáltatást kínál, amelynek van 
internetkapcsolata, operációs rendszerrel fut, és saját alkalmazás-szolgáltatásokkal 
rendelkezik: az ilyen készülékekkel a felhasználók internetes, helyi kábeltévé csatornán, 
műholdas csatornán vagy merevlemezen található tartalmakra is rákereshetnek, és azokat 
elérhetik; 
- az okos vagy Smart tv a digitális médiakonvergenciának, vagyis annak a folyamatnak az 
eredménye, amelynek során a különféle médiumok az internet segítségével egy közös 
médiummá kapcsolódnak össze. 
 
A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő érvelés-
bizonyítás, konklúzió) további 3 pont adható. 
 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, nyelvtani 
egyszerűsítésével), de az eredetiszöveg integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti 
szöveg forrása: 
9. feladat: Kovács András Bálint: EURÓPA ÉS AMERIKA KÖZÖTT 
https://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=5946 
10. feladat: https://nmhh.hu/cikk/213676/NMHHfelmeres_csokken_a_hagyomanyos_media_ 
fogyasztoinak_aranya_az_internethez_kepest 
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