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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 15 pont) 
 
1.            (15 pont) 

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, a 2005-ben készült  
Csak szex és más semmi című film DVD-ajánlójának részletét,  
majd válaszoljon a kérdésekre! 

 
„A rendszerváltás óta eltelt 16 évben a hazai produkciók mintha csoportokba 

tömörülve próbálnák túlélni a nyugatról beáramló filmdömpinget, melyek között 
akadnak politikai indíttatású alkotások, klasszikusokat megszégyenítő fércművek, 
könnyen feledhető kommerszek, s nem utolsó sorban az itthon nemrég elszabadult 
szingli-mozik. Ez utóbbi felfutása egyértelműen a külföldön már nem annyira 
piacképes szingli-kultúrának köszönhető, de ez a téma is olyan, mint a többi, kint 
működő társadalmi állapot: nem tudtunk minőségi divatot teremteni belőle. Eddig. A 
Csak szex és más semmi ugyanis kisebb megbotlásai ellenére is egy rendkívül 
szórakoztató romantikus komédia, ami csak a józan ízlés határain belül próbálja 
meglovagolni az egyedülálló nő mítoszát. 

[…] A forgalmazó remek üzletpolitikáról tett tanúbizonyságot akkor, amikor angol 
felirattal látta el a kiadást, ezzel is gondolva a hazánkban élő külföldiekre. Ez többek 
között azért is előnyös, mert a tékákban az egyre csak hatványozódó silány amerikai 
mozik mellett végre egy háztáji ízt is ajánlani lehet az idegen ajkúak számára, de 
sajnos az extrák feliratok híján már csak a hazai fogyasztók számára kedveznek.[…] 
A bónuszokban elsőként az audiokommentárral nézhetünk farkasszemet, melyen belül 
a film női főszereplői, Schell Judit, Dobó Kata […] értekeznek a látottakról.  Ez a 
hangsáv tanulságos adalékokkal szolgálhat a műről és sztárjairól. […] A következő 
állomás a kiegészítő finomságok közül egy egészen tartalmas werkfilm, ami a nyugati 
társaihoz hasonlóan nem szűkölködik az ilyenkor már szokványos, a film előnyeit 
kidomborító nyilatkozatokban […] Aki bírja még szuflával a korong tartalmának 
feltérképezését, az tovább kattogtatva megtekintheti Kálomista egyéb produkcióinak 
előzetesét (Tibor vagyok, de hódítani akarok; A herceg haladéka), és újra 
gyönyörködhet a produkciót támogató cégek logóin - ami amúgy szintén 
megtekinthető a film stáblistáján….”  

(Iván István, www. mozinet.hu) 
 
 
 

a) Az alábbi táblázatban a példaként írthoz hasonlóan adjon meg  
legalább három további olyan érvényes szempontot, amely  
jellemzi a tömegfilmet, majd a szövegből vett rövid idézettel  
igazolja, hogy a megadott szempontok az olvasott ajánlóban  
is érvényesülnek!         (6 pont) 

 
Szempont A szövegből kiemelt rövid idézet 
(A tömegfilm) 
Fogyasztásra kínált termék 

„…az extrák feliratok híján már csak a hazai fogyasztók 
számára kedveznek” 

 
………………………………... 

……………………………….. 

 
………………………………………………………….
…………………………………………………………... 
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………………………………... 

……………………………….. 
 

 
………………………………………………………….
…………………………………………………………... 
 

 
………………………………... 

……………………………….. 
 

 
………………………………………………………….
…………………………………………………………... 
 

 
 

b)  A Csak szex és más semmi című film plakátjának fekete-fehér változatát látja. Nevezze   
meg a plakát legalább két olyan motívumát, grafikai, formai megoldását, amely azt 
igazolja, hogy a forgalmazó a filmet tömegfilmként ajánlja a nézőknek! (2 pont) 
 

 
 

c) A DVD-n kívül nevezzen meg további legalább három olyan hordozót,  
melyeket filmek tárolására használunk!      (1 pont) 
 

d)  A DVD-ajánló szövegére támaszkodva soroljon fel három, eltérő  
típusú szöveget, amelyet a filmen kívül a DVD tartalmaz!   (1 pont) 

 
e)  Határozza meg röviden az alábbi fogalmakat!    (4 pont) 

a) Tömegkultúra       (2 pont) 
b) Tömegkommunikáció      (2 pont) 
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f) A következő meghatározás alapján adja meg a filmes irányzat nevét! (1 pont) 
„A mozgalom alkotói filmtörténeti ismereteikre támaszkodva, de  
a klasszikus elbeszéléstechnikát megtartva, a stúdió- és forgalmazási  
rendszert átalakítva megújítják az amerikai film, egyben az  
amerikai tömegfilm rendszerét.” 

Helyes válasz: 
a) Minden helyesen megadott szempont és azt jól illusztráló idézet 1-1 pontot ér, de 
maximum hatot, például az alábbiak szerint: 

 
Szempont A szövegből kiemelt rövid idézet 
(A tömegfilm) műfaji jellege 
meghatározó  

„…egy rendkívül szórakoztató romantikus komédia” 

(A tömegfilm) a 
nagyközönség számára 
érvényes archetípusos témát 
fogalmaz meg 

„…a külföldön már nem annyira piacképes szingli-
kultúrának köszönhető” 

A szereplő, a sztár a 
tömegfilm védjegye 

„a film női főszereplői, Schell Judit, Dobó Kata […] 
értekeznek a látottakról.  Ez a hangsáv tanulságos 
adalékokkal szolgálhat a műről és sztárjairól” 

(A tömegfilm) elsősorban 
kereskedelmi termék 
 

„A forgalmazó remek üzletpolitikáról…”; 
„…gyönyörködhet a produkciót támogató cégek 
logóin…” 

(A tömegfilm) elsődleges 
célja a szórakoztatás 

„…egy rendkívül szórakoztató romantikus komédia” 

 
  

b) A vizsgázó helyes megállapításonként 1-1, de maximum 2 pontot kaphat, például az  
alábbiak szerint: 

– a „szex” a címből kiemelt hívó szó; 
– a plakát a betűmérettel játszva szinte átalakítja a címet; 
– a fotó a szerelmi háromszög (vígjátéki) narratívájára utal; 
– ismert színészek „adják el” a mozit a közönségnek. 

 
c) A helyes válaszért 1 pont jár, amennyiben mind a három hordozót megnevezi a 

válaszadó (hiányos válasz esetén nem jár pont): 
– kémiai hordozó, celluloidszalag; 
– VHS- (és egyéb) formátumú videokazetta; 
– digitális hordozó, pl. CD; a számítógép winchestere vagy a pendrive. 

 
d) A helyes válaszért 1 pont jár, amennyiben mind a három szövegfajtát megnevezi a 

válaszadó (hiányos válasz esetén nem jár pont): 
– audiokommentár; 
– előzetes; 
– werkfilm. 

 
e)  tömegkultúra: Minden széles körben elterjedt és sokak által használt vagy fogyasztott 

és népszerű (vagyis populáris), továbbá tömegtermelés útján keletkezett kultúraforma 
gyűjtőneve. A tömegkultúra eredete az ősi archaikus-szakrális társadalmak egységes 
kultúrájában lelhető fel, ahol a vallás és a művészet természetes része volt. A 
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tömegkultúra – melynek közvetlen előzménye a népszerű (vagy populáris) kultúra (pl. 
a ponyvairodalom vagy a tánczene) − megjelenését részben a kultúrjavak 
sokszorosításának lehetősége, így a könyvnyomtatás tette lehetővé. A tömegkultúrát 
sokan a városi ember folklórjának tekintik, amely az iparosodás, eltömegesedés, a 
kulturális árutermelés, a technikai reprodukció, a telekommunikáció és az 
információipar feltételeihez alkalmazkodott művelődési mód. (A válaszra akkor adható 
1-1, de maximálisan 2 pont, ha abban a definíció legalább két fontos eleme helyesen 
szerepel. Amennyiben a válaszban lényegi félreértés, hibás állítás szerepel, akkor a 
válaszra 0 pontot kell adni.) 

 
tömegkommunikáció: A kommunikációnak a tömegtársadalmak kialakulásához 
kapcsolódó fajtája. A tömegkommunikáció folyamatában az információt valamely 
intézmény bocsátja ki. A tömegkommunikáció fajtáit a felhasznált csatornák 
(médiumok) alapján szokás megkülönböztetni. A „tömeg” fogalmát a 
tömegkommunikáció-elemzésekben eltérően használják: gyakran az „eltömegesedést”, 
az ember arcvesztését értik rajta, máskor semleges, mennyiségre utaló kategória, 
olykor a „nép” szinonimájaként, pozitív értelemben bukkan elő. 
(A válaszra akkor adható 1-1, de maximálisan 2 pont, ha abban a definíció legalább 
két fontos eleme helyesen szerepel. Amennyiben a válaszban lényegi félreértés, hibás 
állítás szerepel, akkor a válaszra 0 pontot kell adni.) 

  
f) Új-Hollywood – (A helyes válaszért 1 pont jár.) 

 
A LÁTOTT FILMRÉSZLETTEL KAPCSOLATOS SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT   
(maximum 30 pont) 
 
2.            (9 pont) 

Figyelje meg, hogyan és miért változik Valuska helyzete a részletben!  
Gyűjtse össze azokat az elemeket, motívumokat, amiktől irányító (domináns)  
vagy épp ellenkezőleg: irányított (alárendelődő) helyzetbe kerül!  
Elemezze a látott filmrészletet röviden Valuska szerep-, illetve  
státuszjátéka alapján!         (4 pont) 
 
A státuszjátékból kiolvasható karakterjegyek mentén fogalmazza meg,  
miféle személyiségként exponálja a filmrészlet a főszereplőt!   (5 pont) 

 
Helyes válasz:  
1-1, de maximum négy pontot kaphat a vizsgázó a státuszjáték lényeges elemeinek 
felismeréséért, pl. a következők szerint:  
Valuska a tér egy ismeretlen részéből kerül elő, a „Napot alakító” figura hívására, 
magányosan. Először az arca sem látszik, háttal van. Tartása kicsit görnyedt, 
postástáska lóg a vállán, ez éjszaka legalábbis különös. Járása nem bizonytalan, 
hangjából kitűnik, hogy nem is részeg. A jelenet elején távol van mindenkitől, státusza 
alárendelt, ám ahogy a játékot irányítani kezdi, testi és szellemi kontaktusba kerül a 
„szeszkazánokkal”, irányító szerepe lesz. Metakommunikációja gazdag 
(kézmozdulatok, tekintet iránya, biztonsága), beszéde plasztikus, hanghordozása 
meggyőző. Státusza akkor a legmagasabb, amikor a kép előterében a teljes 
napfogyatkozás csendbe merevedett állapotát feloldja. Hagelmayer úr újabb 
felszólítására ő távozik elsőnek, a sötét utcán közeledő, mégis egyre kisebbedő alakja 
egyre kiszolgáltatottabbnak mutatja. Státusza változásának oka rendre valamely külső 
szándék: biztatják a játékra, később a távozásra.   



 

írásbeli vizsga 0801 6 / 9 2008. május 21. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
A lényeges karakterjegyek felismeréséért egyenként 1-1-1, de maximum 3 pont adható, 
például a következők szerint: 
Valuska az emberek közt bizonyos naivitással és bölcsességgel jár; átszellemült, 
markáns csontozatú arc, világító tekintet jellemzi; beszéde komoly, az adott közegben 
szokatlan fogalomhasználattal él, hisz abban, amit mond; magányos alkat, 
egyszersmind bizonyos önállótlanságra vall, hogy mindig azt teszi, amit mondanak 
neki. 
 
További 2 pont jár a karakter felismeréséért: Valuska a tisztalelkű (szent) 
félkegyelműre emlékeztet (elfogadható a személyiség bármely helyes, a részlet alapján 
igazolt meghatározása). 

 
3.            (9 pont) 

Figyelje meg, hány beállításból épül fel a részlet!  
Elemezze a tér, a szereplők és a kamera viszonyát, a látvány  
megkomponálásának legfontosabb elemeit!      (5 pont) 
 
Elemezze a látott filmrészletet annak montázshasználata alapján!   (4 pont) 

 
Helyes válasz: 
1 pontot kap a vizsgázó, ha helyesen állapítja meg, hogy a részlet két beállításból áll.  
További 1-1 pontot, ha felismeri, és helyesen fejti ki, hogy a tér mind a két 
beállításban (a kocsmában és az utcán egyaránt) egy, a teret szimmetrikusan 
kettészelő, hosszirányú tengelyre szerveződik, amely egyben a kamera- és a 
szereplőmozgás főiránya (előre- és hátrakocsizás, közeledés-távolodás), s amelyet a 
szereplők körkörös mozgását leíró gépmozgás ritmizál, a példázatos játék 
cselekménye szerint. 
 
1 pontot kap a válaszadó, ha helyesen ismeri fel a képre kerülő meghatározó 
fényeffektek kompozíciós szerepét (a kezdőképen a rostély mögött pislákoló tüzet, a 
„napfogyatkozásnál” a képbe kerülő világítótestet). 
 
További 1 pontot kaphat a vizsgázó, ha helyesen ismeri fel az alábbi 
kompozíciós/látványszervező elemek legalább egyikének szerepét:  
– a folyamatos kameramozgásban beálló statikus szünet és a szereplők mozgásának 
viszonya („napfogyatkozás”, Valuska távozása, párbeszéd Hagelmayerrel a 
kocsmaajtóban) 
– a tér mélységében történő komponálás (a tér mélységét kitakaró, de gyakran 
elmozduló előterek) 
– a kamera függőleges mozgása (daruzás). 

(Amennyiben a válasz hiányos, de tartalmaz más, az itt soroltaktól eltérő és a látvány 
megkomponálása szempontjából fontos, a részlet alapján igazolható megállapítást, 
úgy arra is megkaphatja a pontot a vizsgázó.) 
 
1 pontot kap a vizsgázó, ha helyesen ismeri fel, hogy a részlet montázshasználatára a 
belső montázs jellemző. 
További három pontot, ha az alábbi indoklás lényeges elemeiből 1-1-1 megjelenik az 
elemzésben:  
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Mind a két beállításban alapvető a kamera folyamatos, megszakítás nélküli jelenléte 
(hiszen mindenfajta metamorfózis igazán folyamatosságában hiteles). Az átváltozás és a 
mágia nem tűri a montázst. Akkor lehetünk (e metamorfózisnak) részesei, ha valójában 
történik meg a dolog, nem a vágások kapcsolatában születik meg a vásznon.  

Így lehetünk tanúi Valuska átszellemült irányításának köszönhetően a szinte groteszk 
pillanatok után a „kozmikus csendnek”, majd egy sajátosan közösséget teremtő táncnak; 
illetve a második beállításban a realisztikus éjjeli utcakép a sietve gyalogló Valuskával „a 
szemünk láttára” alakul át azzá a jóval  elvontabb vizuális hatássá, amelyet a 
fényviszonyok változása, a kamera és a szereplő sebességkülönbsége, valamint a beállítás 
hossza eredményez, s amely így a sötétség világába vetett lélek vándorlásává válik.  

„Egy kamerával, egy snittben – ahogy Tarr Béla mondja. – Valódi pszichológiai 
folyamat volt, mindig valójában megtörtént a dolog. Ha nem történik meg valójában, 
akkor engem nem érdekel.” 

Az elemzésben – bárhogy is fogalmazza meg azt a vizsgázó – meg kell jelennie az 
alábbi elemeknek: 
– Ezúttal is tilos a montázs, a folyamatos téridő nem szabdalható fel vágásokkal, mert 
egy átalakulás folyamatát kell a nézőnek átélnie; 
– az első snittben is (a szimpla kocsmai zárórahelyzetből a példázatos játék 
kozmoszává való átalakulásét); 
– a második snittben is (a szimpla passzázsból a lélek vándorlásává való átalakulást). 
 

4.           (8 pont) 
a) Érveljen amellett, hogy a képi utalások, információk alapján egyszerre  

tűnik lényegesnek és lényegtelennek az, hogy hol játszódik a jelenet!  
Állításait indokolja legalább négy megfigyeléssel!    (4 pont) 

 
b) Érveljen amellett, hogy a Valuska segítségével megelevenedő példázatos  

játék egyszerre tűnik természetesnek és valószínűtlennek a részletben!  
Bizonyítsa ezt az állítást legalább négy megfigyeléssel, melyek igazolják  
egyfelől a természetes illeszkedést, másfelől a jelenet szokatlanságát,  
különös-furcsa voltát!                     (4 pont) 

 
Helyes válasz például:  
a)  Lényegesnek tűnik az, hogy lepusztult, elmaradott infrastruktúrájú környezetet látunk, 
kisvárosi /félfalusi perifériát, szedett-vedett ruhájú embereket, foszló vakolatot, füstös 
falakat, a jellegzetes közép-európai identitásvesztett vidék eklektikus tárgyi világát (a 
nyomott mintás függönytől a vaskályhán át a „dzsörzé”mackóig). 

Lényegtelennek tűnik az, hogy konkrétan hol vagyunk, melyik városban, mert a 
jelenet értelme a példázatos játékban bontakozik ki (illetve a reálisból a szimbolikusba 
való metamorfózisban); a nevek – a szlávos Valuska és a németes Hagelmayer – is 
szabadabbá teszik a témát, miközben pl. a Camea-reklám valószínűsíti, hogy 
Magyarország a helyszín. 
 
Helyes válasz például:  
b)  A példázatos előadás szokatlan az adott színhelyen, meglepő, sőt akár extrémnek is 
tűnhet, hogy fél- és teljesen részeg kocsmázó férfiak hazadülöngélés előtt a 
napfogyatkozás vízióját  adják elő, és az is valószínűsíthető, hogy rendszerint nemigen 
hallható ilyen környezetben egy józan embertől – aki láthatóan a helyi postás –  ehhez 
hasonló filozofáló, meditáló szöveg. 
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A különös játék azonban természetesen illeszkedik a záróra kocsmai világába, mert a 
helyiek kérik, tudják, miről beszélnek, láthatóan nem először nézői/résztvevői a sajátos 
műsornak, figyelnek még becsiccsentve is, és részt vesznek a rituáléban; a kocsmáros sem 
lepődik meg, inkább unja a dolgot („ugyan már”). 

Azaz: ami belső szempontból teljesen természetesnek hat, az külső, nézői 
szempontból furcsa, meglepő. Márpedig éppen ez adja meg a film alaphangját, a 
realitásban gyökerező erős stilizációt. 
 

5.           (4 pont) 
A részletben alkalmazott formanyelvi jellemzők alapján említsen legalább  
két olyan magyar és/vagy külföldi filmrendezőt, akik képi gondolkodása  
hasonló a látott részletbelihez!   
Egy-egy érvvel indokolja, hogy a megnevezett alkotók formai megoldásai  
miért állíthatók párhuzamba a látott részletben alkalmazott formanyelvi 
eszközökkel! 
  
Helyes válasz:  
Például: Antonioni, Jancsó Miklós, Fehér György, Tarkovszkij, Tarr Béla – akiknek a 
munkásságára egyaránt jellemző a lassú kameramozgás, a belső montázs, sőt a hosszú 
beállítás használata, a tér kitüntetett szerepe, az emberek közti viszonyok, erőterek 
kompozíciós formákba, „képbe” írása, a metaforikus fogalmazás, az erős stilizáció. 
 
Egy-egy filmrendező helyes megnevezése 1-1 pont (természetesen más helyes válasz is 
elfogadható), a formai jellemzők helyes említése 1-1, de maximum két ponttal értékelendő. 

 
 
 
 
MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 
6. 
Soroljon fel legalább öt olyan tényezőt, melynek alapján kijelenthető, hogy  
a mai televíziózás egyre inkább eltakarja, „elleplezi” az egyes műsorok határait!  
Írjon rövid elemzést, melyben megadja annak magyarázatát, hogy a kortárs  
televíziózás hogyan és miért erősíti egyre inkább a médium „közeg” voltának érzését  
az egyes műsorok jelentőségének rovására!   
 
Helyes válasz: 

1-1, de maximum öt pont adható az alábbi vagy más koherens (az alábbiakkal 
egyenértékű, helyes és érvényes megfigyelésre) válaszelemre: 

– Nincs bemondó, helyét a televíziós személyiség vette át. 
– Nincs óra, monoszkóp, szünetjel. 
– Eltűntek az egyedi műsorok, minden műsor egy „sorozat” része. 
– Egyre ritkábban látható, és akkor is egyre rövidebb és gyorsabban pereg a stáblista. 
– A reklámok és az előzetesek sem tagolnak, inkább összemossák a műsorfolyamot. 
– A csatornalogók, korhatárjelzések a műsortól függetlenül részei a látványnak. 
– Számos, a csatornára (a közegre) utaló információ kerül a néző elé (banner, sms). 
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A rövid elemzésben elvárt ismeretek: 

– A televíziózás egyfelől a nyilvánosság meghatározó terepe, másfelől a későmodern piaci 
társadalom egyik meghatározó iparága. 
– Az iparszerű, plurális működés, a verseny, amelynek a következménye a sokszereplős 
médiapiac, ahol az ott megjelenő intézményeknek létkérdés, hogyan tudják 
megkülönböztetni magukat egymástól: a csatorna a lényeges, nem a műsor. 
– A globalizációval összefüggésben egyre jellemzőbb a sablonossá, egymáshoz 
hasonlatossá váló műsorkínálat. 
– A szórakoztató jelleg eluralkodása (infotainment, edutainment) jellemző. 
– A műsorok egyre kevésbé sorolhatóak be valamiféle műfaji kategóriába (tabloidizáció, 
szinergia). 
– A műsorok a konkrét műsoridőkhöz kötődő, stabil fogyasztói választást kívánják 
elősegíteni, ezért (is) jelennek meg sorozatszerűen: nem az egyes műsor a fontos, hanem a 
közvetítés közege, a média maga (Mc Luhan: The media is the message). 

 
Az ismeretek helyes alkalmazása újabb 5 pontot ér a válaszban. 

 
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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