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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)  
 
1.            (3 pont) 

Határozza meg a médiaszöveg célközönségének fogalmát!  
 

Helyes válasz: 
A média közönségének valamely csoportja, melyet fogyasztói pozíciója (pl. az általa 
birtokolt médiatechnika, jövedelme, életkora, neme, kulturális háttere, érdeklődési köre, 
stb.) alapján a médiaszöveg közlője figyelembe vesz (a szöveg gyártása vagy/és 
forgalmazása során).  
A vizsgázó akkor kaphatja meg a helyes válaszért járó pontot, ha válaszából kitűnik, 
hogy: 
– a teljes közönség valamely részéről van szó; 
– ez a részközönség valamely szociológiai jellemző, kulturális pozíció alapján hasonló 
fogyasztókból áll; 
– ez a jellemző fontos a médiaipar valamely intézménye számára. 
  

 
2.            (7 pont) 

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! 
 

„Első nagyobb költségvetéssel készített produkcióját, A 73-as Winchester (Winchester 
73) című filmet eredetileg Fritz Langgal akarták megrendeztetni. Lang azonban végül 
nem vállalta, s James Stewart, a főszereplő javaslatára régi ismerőse, Antony Mann 
léphetett a helyére. […]  

James Stewart e filmben bizonyította be, hogy a kemény férfi szerepét is el tudja 
játszani, nem csak a gyámolatlan, de szeretetre méltó és becsületes fickókét. Bár a sajátos 
szerkezetnek köszönhetően a film egyharmadában nem is látjuk a vásznon, egyértelműen 
ő a főszereplő: sodró energiája mindenkit magával ragad, s egy pillanatra még a 
vadállat is kitör belőle. A múlt sötét emlékei azzal fenyegetik, mint oly sok, későbbi általa 
alakított szereplőt, hogy az őrület szélére sodródva embertelenné válik. Mann filmjeinek 
főszereplői azonban – olykor egy-egy asszony közbelépésére – képesek leküzdeni a 
kísértést. A megoldást általában (a western ősi szabályai szerint) egy új szerelem és egy 
új élet jelenti egy távoli farmon. Egyelőre maga a Nyugat oldja fel a konfliktusokat: itt 
van hely mindenki számára, itt minden becsületes ember otthont találhat magának, 
akárhonnan érkezett, s akárki volt is korábban. Persze előbb fel kell számolnia azt a 
veszedelmet, amely bűnözők és gyilkosok részéről fenyegeti a tisztességes embereket. A 
régi mítoszoknak megfelelően a Nyugat nemcsak a magánéleti konfliktusokat oldja meg, 
hanem a nemzeti szinten keletkezett, politikai ellentéteket is: a polgárháborúban 
egymással szemben harcoló hőseink (Lin és az öreg őrmester) most egymás oldalán 
szállnak szembe az indiánokkal, s barátként válnak el egymástól.” 

 
(Hahner Péter: Az idegen belovagol a városba… Antony Mann westernjei, Filmvilág, 

2006/03. 10–11. oldal) 
 

a) Folytassa a táblázat kitöltését! Adjon meg legalább két olyan további  
szempontot, melyekkel igazolja, hogy a western filmműfaj, majd a  
szövegből kiemelt rövid idézettel, elemmel igazolja, hogy a megadott  
szempont az olvasott elemzésben is érvényesül!     (4 pont) 
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Szempont A szövegből kiemelt rövid idézet 
A konfliktus megoldása „megoldást általában (a western ősi szabályai szerint) 

egy új szerelem és egy új élet jelenti egy távoli farmon” 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Helyes válasz:  
Az a) kérdésre minden táblázatelem helyes kitöltése esetén, elemenként 1-1, maximum 4 
pont adható –  például az alábbiak szerint: 

 
Szempont A szövegből kiemelt rövid idézet 
 
A főhős jellegzetes karaktere 

„a kemény férfi szerepét is el tudja játszani” 
„főszereplői azonban – olykor egy-egy asszony 
közbelépésére – képesek leküzdeni a kísértést” 

 
A főhős ismétlődő típus 

„ …Mann filmjeinek főszereplői” 
„…Nyugat nemcsak a magánéleti…” 

 
Jellegzetes 
cselekményelemek, 
fordulatok 
 

„…főszereplői azonban – olykor egy-egy asszony 
közbelépésére – képesek leküzdeni a kísértést” 
„A megoldást általában (a western ősi szabályai szerint) 
egy új szerelem és egy új élet jelenti egy távoli farmon.” 

 
Meghatározó helyszín, 
enteriőr 
 

„…új élet jelenti egy távoli farmon.” 
„…megfelelően a Nyugat nemcsak” 

 
A kollektív kultúra elemeit 
viszi tovább 
 

„A régi mítoszoknak megfelelően a Nyugat nemcsak a 
magánéleti konfliktusokat oldja meg, hanem a nemzeti 
szinten keletkezett…” 

 
 

b) A fenti szövegben említett Fritz Lang a húszas évek német  
némafilmes stílusirányzatának egyik legjellegzetesebb alakja, aki a náci hatalom  
elől menekült Párizsba, majd a harmincas évek második felétől Hollywoodban 
dolgozott.  
Állapítsa meg, melyik némafilmes stílusirányzathoz sorolható Lang németországi 
munkássága, és sorolja fel e stílusirányzat legalább két jellegzetes jegyét! (3 pont) 

 
Helyes válasz: 
1 pontot kap a válaszadó, ha stílusirányzatként a német expresszionizmust jelöli meg. 
Amennyiben az irányzat megjelölése helytelen vagy hiányzik, a részfeladatra a vizsgázó 
nem kaphat pontot.  
1-1, de összesen maximum két pontot kaphat a vizsgázó a következő stílusjegyek (vagy 
bármely más, a német expresszionizmusra jellemző lényeges formai jegy) említése esetén: 
– a szorongás mint alaptéma s az ezt kifejező narratíva; 
– a belső érzelmi, pszichológiai világ megjelenítése; 



 

írásbeli vizsga 0622  4 / 8 2007. október 30. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret — középszint Javítási-értékelési útmutató 

– túlzó arányok, festett, erős grafikai hatásokkal operáló díszletek; 
– ferde síkok, lépcsők, expresszív terek használata; 
– erős smink, kontrasztos megvilágítás; 
– a szereplő megformálása is a látványnak, a plaszticitásnak van alárendelve. 

 
SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 
 
3.            (3 pont) 

A részlet alapján melyik szereplő a film főszereplője?    (1 pont) 
Állítását legalább két indokkal támassza alá!     (2 pont) 

 
Helyes válasz:  

A főszereplő a Charles Aznavour által játszott Charlie (1 pont), mivel:  
– A részletben felbukkanó témák, szálak mind összefüggnek vele: az ő testvérével van 

probléma, ezért jönnek a gengszterek, az ő „szíve hölgye” Léna, akit miatta rabolnak el, 
hozzá tartozik Fido, tőle megy haza a szomszédasszony. 

– Ő az, akit lényegében nem veszít szem elől a kamera. 
– A jelenet végén ő oldja meg a veszélyes helyzetből való menekülést. 
– Egyszerre aktív és megfigyelő. 
– A karakter eleve figyelemfelhívó (az „átható tekintetű stramm vékonyka”). 
Helyes megállapításokként 1-1, de maximum 2 pont jár a vizsgázónak. 

  
4.              (2 pont) 

Állapítsa meg, milyen viszonyban vannak a jelenetben látható nők,  
Clarisse és Lena Charlie-val? Megállapításait indokolja! 
 
Helyes válasz: 
Clarisse a férfi szomszédja, a jelenet elején kiderül, hogy olykor együtt hálnak, de a férfi 
nem ragaszkodik a nőhöz, reggel hazazavarja. (1 pont) 
Lena a férfi munkatársa, egy helyen dolgoznak. A gengszterek ironikus megjegyzése 
szerint a férfi és a nő szerelmespár, de ők ezt tagadják. (1 pont) 

 
5.           (5 pont) 

Állapítsa meg, hogy a narratíva mely szakaszából származhat a részlet! (1 pont) 
Érveljen legalább két-két megfigyeléssel amellett, hogy a látott részletnek  
előzménye és várható folytatása is van!      (4 pont) 
 
Helyes válasz: 
1 pontot kap a vizsgázó, ha helyesen állapította meg, hogy a részlet a bonyodalom/tárgyalás/ 
kibontakozás részbe tartozik. 
1-1, maximum tehát 2 pont adható, ha a vizsgázó helyesen veszi észre az alábbi (vagy az 
előzményekre hasonlóan érvényes) jelzéseket:  
– A szereplők többször emlegetnek egy előző esti csetepatét.  
– A gengszterek meséjében felbukkanó kocsmáros főnök a kocsi másik két utasa számára is 
ismert szereplő.  
– A gengszterek a főszereplő testvérének tartózkodási helyéről akarnak információkat 
szerezni, a főszereplő magabiztos reagálása pedig utalásként hat a vélhetően már látott 
előzményekre. 
– A kocsiba betuszkolt nő és a főszereplő közti pillantások és reagálások mélyebb előzetes 
kapcsolatra, ismeretségre engednek következtetni. 
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1-1, maximum 2 pont adható, ha a vizsgázó helyesen veszi észre a következő, (illetve a 
folytatásra, következményekre ehhez hasonlóan érvényesen utaló) jelzéseket:  
– A részlet elején látható fiút váratlanul „felejti” el az elbeszélés, a főszereplőhöz fűződő, 
közelinek látszó viszonya alapján azonban feltételezhető, hogy még találkozunk vele.  
– Feltételezhető, hogy mivel a főszereplőt nem sikerült megzsarolni-megfenyegetni a 
gengszterek számára fontos információ megszerzése kapcsán, a szerencsésen megmenekülő 
fiúval még találkozunk.  
– A főszereplő, valamint barátnője heves reakciója a kocsmáros árulására – melyet a 
gengszterektől tudnak meg –,  folytatást, részükről érkező válaszreakciót sejtet. 
– A gengszterek az igazoltatás alatt elmenekülő pártól alig leplezetten fenyegetőn búcsúznak; 
a gengszterektől menekülő pár azonnal visszaindul a város felé, a részletet záró snitten 
autóbusszal érkeznek vissza oda. 
 
 

6.           (5 pont) 
a) Bizonyítsa legalább három érvényes megfigyeléssel, hogy a  

látott részletre a cselekményszervezés fordulatokban fogalmazó,  
fordulatokat halmozó módja jellemző!     (3 pont) 

b) Bizonyítsa, hogy a részletet jellemző cselekményszervezés nem 
csak fordulatokkal él!         (2 pont) 

          
a) 
Helyes válasz: 
 1-1-1, de maximum 3 pont adható, ha a vizsgázó helyesen veszi észre a következő vagy a 
fordulatok prioritására ehhez hasonlóan érvényesen utaló jelzéseket:  
– A főszereplőt elrabolják, majd a részlet végére ebből szerencsésen megmenekül.  
– A főszereplőhöz kötődő fiút kergetik a gengszterek, de nem tudják elkapni.  
– A főszereplőhöz hasonlóan annak barátnője is kényszer áldozatává válik, majd 
megmenekül.  
– A gengszterek sikertelenül kísérlik meg a főszereplőt rávenni, hogy adjon át számukra egy 
fontos információt.  
– A főszereplő és barátnője főnökük, a kocsmáros jelleméről és viselkedéséről alapvetően új 
információt tud meg.  
– A gengszterek egy véletlen folytán mégis maguk esnek csapdába.  
 
 
b) 
Helyes válasz: 
1 pont adható, ha a vizsgázó megjelöli a következő részek valamelyikét, további 1 pont 
adható, ha helyesen érvel annak epizodikus jellege mellett:  
– Az autóban a főszereplő, barátnője és a gengszterek hosszú beszélgetést folytatnak a nők és 
a férfiak általában vett viszonyáról, helyesnek tartott viselkedéséről. 
– A fiú és a gengszterek között lefolyó komikus üldözés epizodikus kitérő, különösen, hogy a 
gengszterek célja, valamint Charlie és Fido viszonya még nem kellően tisztázott.  
– A részletet indító szakasz a szomszédban lakó alkalmi barátnő és a főszereplő közötti 
viszony apró utalásokkal történő bemutatatásával úgyszintén a főszereplő karakterét 
árnyalja. 
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7.           (4 pont) 
Emeljen ki legalább két olyan képsort a látott részletből, amely az 
egyenes vonalú narráció tér-idő folyamatában zavart okoz!   (2 pont)  
Állapítsa meg és indokolja is, hogy a furcsaságok oka vajon véletlen,  
figyelmetlenség vagy a filmkészítő szándéka, kompozíciós elképzelése  
lehet-e?           (2 pont) 

 
Helyes válasz: 
Többször is előfordul ugrás vagy következetlennek érezhető képsor a részletben, amelyek 
azért is feltűnőek, mert egyébként a cselekményvezetés, a képi szerkesztés 
„hagyományosnak” látszik: 
– Miután Fido a boltban megvette a zacskós italt, egy, a ház falán felsuhanó svenkbe 
rejtett montázs segítségével irreális gyorsasággal ér fel a több emelet magasságban lévő 
erkélyre, hogy ráhajítsa szerzeményét a kocsira. 
– Bár úgy tűnik, nem marad ki sehol sok idő, és a cselekmény gyorsan pörgő, az autóra 
zuhintott tej varázslatos gyorsasággal eltűnik, s immár a – majdnem – makulátlan 
szélvédőt látjuk. 
– Amikor a kocsiban beszélgetnek, előfordul, hogy egy nyilvánvalóan összefüggő 
párbeszédet a folyamatosságnak ellentmondó beállításokban láttat a film:  pl. amikor 
Ernest beszél, látjuk, hogy a kocsi áll, azonnali váltás után – amikor Momo szól neki – 
teljes sebességgel halad, majd vágás után ugyanúgy, ugyanott áll a kocsi egy kamion 
mögött, mint korábban.   
 
Indoklás: valószínűtlen, hogy alkotói lezserségről, figyelmetlenségről van szó, hisz az 
elsőnél nyilvánvaló a tudatosság (rejtett montázs használata), s ennek, illetve más 
megoldásoknak (pl. az áruló főnök maszkolt megjelenítésének) fényében úgy tűnik, az 
ábrázolás többször is játékos, meseszerű, tudatosan konvenciótörő. 

 
8.           (6 pont) 

Érveljen műfajonként legalább két érvényes megállapítással amellett,  
hogy a látott részlet  

 
a) vígjátékból,         (2 pont) 
b) krimiből,         (2 pont) 
c) szerelmes filmből való!       (2 pont) 

 
Helyes válasz: 
a) 1-1, de maximum két pontot kaphat a vizsgázó abban az esetben, ha helyesen érvel, pl. 

az alábbiak szerint: 
– a gengszterek komikus figurák (burleszkszerű mozgás, fecsegő bőbeszédűség), 
nem félelmetesek, inkább esendőek, „bepalizhatók”;  
– Fido szélvédő-vicce;  
– a menekülés könnyedsége, poénos jellege;  
– a beszélgetés a kocsiban ( a cselekmény drámaiságát ellenpontozza a bugyi-
zokni téma és a csöppet sem ijesztő csevegés);  
– a főnök sajátos, ironikus megjelenítése. 

b) 1-1, de maximum két pontot kaphat a vizsgázó abban az esetben, ha helyesen érvel, pl. 
az alábbiak szerint: 

– Charlie és bátyja belekeveredett valamilyen bűnügybe, sok pénzről van szó.  
–Revolver kerül elő.  
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– Emberrablás történik.  
– A részlet elején Charlie izgatott lesz, amikor az autót meglátja – feszültséget 
érezni.  
– Az utolsó jelenet végén fenyegetés hangzik el. 

c) 1-1, de maximum két pontot kaphat a vizsgázó abban az esetben, ha helyesen érvel, pl. 
az alábbiak szerint: 

– A szex, a szerelem folyamatosan téma: a részlet elején a szomszédasszony 
bújik ki Charlie ágyából, akinek egyébként a gengszterek szerint a felszolgáló 
kisasszony a szíve hölgye.  
– A kocsiban az állandó téma a nő.  
– A fifikás menekülést Charlie és Léna együtt viszik véghez, és tökéletes 
harmóniában – még a ballonjuk is hasonlít – sétálnak ki a csapdából, sejtetve, 
hogy közük lesz még egymáshoz. 

 
 
MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 
9. 

„Bár a műsorszolgáltatásban a közszolgálatiság modelljét tekintik mintának, a 
gyakorlatban a közmédiumok sem nem-kereskedelmiek, sem nem függetlenek” – 
állapította meg Slavko Splichal szlovén médiakutató.  

(id.: Bajomi-Lázár Péter – 
 http://www.mediakutato.hu/cikk/2002_02_nyar/06_kozszolgalati_televizio/08.html) 

 
Értelmezve és kibontva az idézett gondolatot, soroljon fel legalább öt olyan  
szempontot, amely igazolja, hogy szükség van az (elektronikus)  
közszolgálati média fenntartására!       (5 pont) 

 
Írjon rövid elemzést, amelyben kifejti, hogy ha ezen közszolgálati  
funkciók társadalmi fontossága vitathatatlan, miért van a  
közszolgálati média legitimációs és szakmai értelemben egyaránt –  
még ha nem is azonos mértékben – kritikus helyzetben hazánkban  
és Európában! Fejtse ki, hogy mindezt figyelembe véve milyen  
alapvető megoldási lehetőségeket kell számba vennie a  
közszolgálati média fenntartójának!       (5 pont) 
 
Helyes válasz: 

A vizsgázó 1-1, de maximum öt pontot kaphat, amennyiben az (elektronikus) 
közszolgálati média fenntartásának szükségességét az alábbiak szerint indokolja:   
– A kisebbségi érdekek mediális képviselete (a piaci elven működő médiának nem írható 
elő, hogy a kisebbségek  – szubkultúrák – számára médianyilvánosságot biztosítson).  
– a nemzeti kultúra, örökség, nyelv és identitás őrzése;  
– a sokszínű műsorkínálat (a közszolgálati média garancia lehet erre, mivel nincs 
kiszolgáltatva a kis nézettséget, hallgatottságot produkáló műsorok megszüntetésének); 
– a médiaszövegek szakmai, morális és nyelvi „minőségének” őrzése;  
– teljes földrajzi lefedettség (a piaci elven működő média nem szükségképpen biztosítja az 
elérést a műsorokhoz minden állampolgárnak);  
– a demokratikus rendszer támogatása, kiegyensúlyozott és részrehajlás nélküli 
tájékoztatás.  
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A rövid elemzésben elvárt ismeretek például, amelyekre helyes észrevételenként 1-1, de 
maximum öt pontot kaphat a válaszadó: 
– A legitimációs válság oka, hogy a közszolgálati média nézettsége annyira alacsony a 
kereskedelmi médiával összevetve, hogy joggal vethető fel, a közösségnek valóban van-e 
rá igénye? 
– A globalizációs folyamatokkal párhuzamosan egyre problematikusabb a „köz” fogalmát 
az egy határon belül élő nemezetállam polgárainak összességével azonosítani 
(multikulturális jelenségek, külföldi munkavállalás, műholdas kommunikáció) 

– A legitimációs válság másik oka, hogy nehezen biztosítható a mindenkori hatalomtól 
való intézményi függetlenség (döntési kompetenciák/irányítás, illetve gazdasági 
szempontból egyaránt). 

– Szakmai értelemben a kritikus helyzet oka: a) A kereskedelmi média kihívásaival (pl. 
technikai fejlesztések, a szakmai elit elszipkázása, marketing)  szemben nehéz a szükséges 
anyagi forrásokat biztosítani. b) A kritikus helyzet másik oka, hogy a nézői elfordulás 
miatt sokkal inkább a kereskedelmi média műsorai válnak etalonná, a közszolgálati média 
műsorai egyre inkább azokhoz igazodnak. 

– A legitimációs és szakmai krízis kezelésére adódó egyik lehetséges válasz szerint a 
közszolgálati médiára nincs szükség, de közszolgálati műsorokra szükség van, ezeket a 
kereskedelmi médiának kell legyártania és sugároznia. 

– A további  lehetséges forgatókönyvek szerint: a) A közszolgálati médiára nincs szükség. 
b) A közszolgálati médiát – hogy funkcióinak megfelelhessen –  komoly és tartós állami 
források biztosításával  versenyképessé kell tenni a kereskedelmi médiával szemben.  

A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő 
érvelés-bizonyítás, konklúzió) 3 pont adható. 
Az önálló megfigyelések felvetése és azok minősége további 2 ponttal értékelendő. 
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