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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)  
 
1.            (2 pont) 

Igazolja, hogy a francia újhullám szemléletére hatással volt a  
szürrealizmus, míg a neorealizmus a francia újhullám egyik forrásának,  
közvetlen előzményének tekinthető!  

 
Helyes válasz: 
1 pontot kap a vizsgázó, ha a szürrealizmus hatására vonatkozó állításaiban az alábbi 
észrevételek valamelyike vagy bármely más lényeges és igaz megállapítás szerepel:  
– a lineáris narratíva dominanciájának felszámolása; 
– belső, szerzői képek, beállítások gyakori használata; 
– a pszichológia szerepének felértékelődése a dramaturgiában, a játékos asszociációk 
gyakori használata. 
 
1 pontot kap a vizsgázó, ha a neorealizmus hatására vonatkozó állításaiban az alábbi 
észrevételek valamelyike vagy bármely más lényeges és igaz megállapítás szerepel: 
– a nyitott lezárás, nyitott narratíva gyakori használata; 
– amatőr szereplők alkalmazása; 
– külső helyszínek alkalmazása.  

 
2.            (3 pont) 

Fogalmazza meg, hogy milyen szerepet tölt(het) be a hang egy film esetében a  
– ritmusszervezés, 
– a térszervezés,  
– a szerepjáték során! 
 
Helyes válasz: 
1 pontot kap a vizsgázó, ha a hang és a ritmus kapcsolatára vonatkozó állításaiban az 
alábbi észrevételek valamelyike vagy bármely más lényeges és igaz megállapítás szerepel: 
– a hang a filmi ritmusszervezés egyik alapeszköze, gyakran a vágást a szöveg (értelme) 
vagy a zene (ritmusa) vezérli; 
– a hang (pl. a zene vagy beszéd) lassító vagy tempónövelő funkcióval is bírhat; 
– a  hang vagy a beszéd hiánya hatásos  ritmusszervező eszköz.  

 
1 pontot kap a vizsgázó, ha a hang és a térszervezés kapcsolatára vonatkozó állításaiban 
az alábbi észrevételek valamelyike vagy bármely más lényeges és igaz megállapítás 
szerepel: 
– a képkeretből kiszóló szereplő vagy a kereten túlról hallott hang kiterjeszti a látott teret;  
– a hang irreálissá is teheti, vagy stilizálhatja a látványt, annak térélményét.  

  
1 pontot kap a vizsgázó, ha a hang és a szerepjáték kapcsolatára vonatkozó állításaiban 
az alábbi észrevételek valamelyike vagy bármely más lényeges és igaz megállapítás 
szerepel: 
– a hanghordozás a szerepjáték, a szereplő jellemzésének lényeges eleme; 
– a zenei betétek, az olykor dalra fakadó színészek stilizált karaktert hozhatnak létre. 
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3.            (5 pont) 
Olvassa el az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre!  
 

„A 12-től 15 óráig tartó délutáni blokk a kisvárosok – ebédelni 
hazatérő – lakosságát célozza meg. Ebben a periódusban nagy szerepet 
szánnak a SIC (portugál hírcsatorna) vidéki tudósítóinak, akik a rövid 
helyi tudósítások mellett naponta egy-egy nagyobb riportot is 
szállítanak. A déli órákban kerül sor a vidéki lapok ismertetésére is. A 
Közvélemény című vitaműsorban pedig egy aktuális, konfrontációra 
alkalmas témát vitatnak meg a stúdióba invitált személyek. A nézők 
telefonon vagy e-mail segítségével szólhatnak hozzá a témához, 
tehetnek fel kérdéseket.”  

(Médiamix, 2001. június 23. oldal) 
 

a) Milyen célközönséget szólít meg a megjelölt műsoridő?   (1 pont) 
b) A megfelelő szakkifejezések használatával fogalmazza át az első mondatot!  

A kora délutáni …………………….. a kisvárosok – ebédelni hazatérő – ……………  
célozza meg.         (1 pont) 

c) Említsen meg legalább két szövegtípust, amelyről a Médiamix írása  
említést tesz!          (2 pont) 

d) Állapítsa meg, mely – a mediális kommunikációra vonatkozóan  
különösen fontosnak tekintett – kommunikációs jellemzőnek mond  
némileg ellent a szövegben olvasható gyakorlat!      (1 pont) 

 
Helyes válasz: 
a) a megcélozott célközönség a kisvárosi dolgozó, ebédelni hazatérő lakosság; 
b) műsorsáv; célközönség (pont csak mind a két szakkifejezés helyes megállapítása 

esetén jár); 
c) hír, tudósítás, riport, politikai vitaműsor;  
d) a tömegkommunikáció egyirányúságának. 

 
 
 
 
SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 
 
4.            (8 pont) 

a) Hol játszódik a látott filmrészlet első része? Megállapítását indokolja!  (2 pont) 
– váróteremben 
– kocsmában 
– színházban 

 
Helyes válasz:  
kocsmában 

Indoklás: záróra van, az emberek ismerik egymást (ezért valószínűtlen, hogy 
váróteremben lennének), az építészeti és tárgyi környezet valóságossága (pl. az arányok, 
méretek), valamint az utcai (külső) helyszínhez való kapcsolódás miatt pedig 
valószínűtlen, hogy egy színpadi díszletben zajló jelenetet látunk. A helyes válasz csak 
indoklással együtt fogadható el, vagyis a kérdésre 0 vagy 2 pont adható. 
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b) Miféle térré alakul át ez a helyszín a jelenet során?    (1 pont) 
Nevezzen meg legalább két fontos cselekmény vagy/és szerepjátékelemet,  
amely segíti a tér átlényegülését!       (2 pont) 

 
Helyes válasz: 
A kocsma a kozmosz, a naprendszer terévé alakul át a jelent során. A következő 
megfigyelések bármelyike egy-egy pontot ér: a vendégek előbb félretolják az asztalokat, 
kiürítik a teret, majd az alkalmi színészek alakzata, mozgása jeleníti meg a Napot, a 
Földet és a Holdat.  A tér metamorfózisának létrejöttét segíti Valuska monológja. (A 
válaszban kizárólag cselekmény- vagy/és szerepjátékelem fogadható el, más kompozíciós 
eszköz, pl. a megvilágítás, az effektek használatának felidézéséért nem jár pont.) 
 
c) Figyelje meg jól a film jelmez-, díszlet- és tárgyi világának  
elemeit, motívumait! Válassza ki, az alábbi lehetőségek közül Valuska  
foglalkozását, majd egy motivikai észrevétellel indokolja meg választását!   
Bizonyítsa azt is, hogy a foglalkozásnak a jelenet történései alapján is van  
létjogosultsága, jelképesen is értelmezhető!      (3 pont) 

 a) postás 
 b) kalauz 
 c) földrajztanár 

 
Helyes válasz:  
a) – vagyis postás –, erre utal jellegzetes táskája (motivikai észrevétel, ami ugyan még 
egyaránt utalhatna a kalauzra és a postásra is).  Valuska postásként hírhozó is egyben, 
aki a teljes napfogyatkozásról hoz profétikus hírt (ezt erősíti, amit a kocsmárosnak mond: 
„De Hagelmayer úr! Ennek még nincs vége!”). 
Helyes választás, helyes motivikai észrevétel, helyes értelmezés: 1-1-1 pont. (Ha a 
foglalkozást a vizsgázó rosszul adja meg, a válaszra adandó pontszám: 0 pont.) 

 
5.              (3 pont) 

Legalább három megfigyeléssel támassza alá, hogy a kocsmában lezajlott  
példázatos játék minden valószínűség szerint nem először esik meg, a benne  
résztvevők nem csak egymást, de a játékot is jól ismerik, melyben  
szívesen vesznek részt!   
 
Helyes válasz:  
1-1 pont, de maximum 3 adható a következőket tartalmazó vagy a jelenet részleteivel 
alátámasztható egyéb megfigyelésekre:  
– A későbbiekben a Napot alakító szereplő Valuskát a nevén szólítja, üdvözli. Nem 
mondja ki, hogy mit szeretne hallani, mondataiból folyamatosan hiányzik a tárgy. Ennek 
ellenére a többiek nem kérdeznek semmit, bármiféle ellenvetés vagy értetlenkedés nélkül 
rendezik át a teret.  
– A kocsmáros zárásra vonatkozó határozott bejelentés ellenére a példázatos játékot a 
szereplők lényegében végigjátsszák, és azt maga a kocsmáros sem zavarja meg közben.  
– A játékra Valuskát felkérő férfi mosolya és gesztusai (testbeszéd, metakommunikáció) 
cinkosságról és a játék ismeretéről árulkodnak.  
– A játék részleteit Valuska viszonylag kevés magyarázattal vezeti fel, és a benne részt 
vevő szereplőknek sincsen szükségük hosszas magyarázatokra a teendőeket illetően.  
– A játékhoz szükséges tér átrendezése nagyon gyorsan és magától értetődően történik.  
– A kocsmáros mondatai is jelzik, hogy már ismeri és unja a színielőadást. 
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6.           (8 pont) 

a) Legalább két megfigyeléssel igazolja, hogy Valuska elüt környezetétől!  (2 pont) 
 

Helyes válasz: 
1-1, de maximum 2 pont adható a következőket tartalmazó, illetve a  
választ alátámasztható egyéb megfigyelésekre:  
A fiú a tér egy ismeretlen részéből kerül elő magányosan. A jelenet végén egyedül, 
magányosan távozik. Fiatalabb a többieknél, nem részeg, folyamatosan, artikuláltan, sőt 
líraian beszél. A kocsmárosnak is ellentmond. 

 
b) Határozza meg, miképp alakul át Valuska figurája első megjelenésétől  
a részlet végéig!         (2 pont) 

 
Helyes válasz: 
1-1, de maximum 2 pont adható a következőket tartalmazó, illetve a választ  
alátámasztható egyéb megfigyelésekre:  
A példázatos játékban Valuska egyszerű postásból tanítóvá, látnokká, karmesterré válik, 
majd az előadás végeztével – ahogy kilép az utcára – újra hétköznapi, magányos 
fiatalember, a kocsmából hazatérő postás lesz, mint ahogy először megpillantjuk őt 
Hagelmayer úr műintézményében. 

 
c) A részlet alapján az alábbi típusok közül melyikhez áll leginkább közel  
Valuska személyisége?  

(1 pont) 
Indoklásában utaljon a karakterre, a megszólalás módjára,  
a szereplők viszonyrendszerére!       (3 pont) 

a) botcsinálta filozófus  
b) tisztalelkű szent félkegyelmű 
c) a falu bolondja 

 
Helyes válasz:  
b) – vagyis tisztalelkű szent félkegyelmű, aki leginkább az emberek közt bizonyos 
naivitással és bölcsességgel járó félkegyelműhöz áll közel (a helyes válasz megjelöléséért 
1 pont jár a vizsgázónak. További 1-1-1, de maximum három pont adható az indoklás 
helyes elemeiért például az alábbiak szerint:  
– átszellemült, markáns-szokatlan csontozatú arca, világító tekintete;  
– beszédének komolysága, az adott közegben szokatlan fogalomhasználat 
(„halhatatlanság”, „a sötétség súlya”, „tündöklés”) az, hogy hisz abban, amit mond; 
– hogy nem nevetik ki, elfogadják, szót fogadnak neki – mindez a b) választ valószínűsíti;  
– falu bolondjának túl súlyos és elfogadott Valuska figurája, botcsinálta filozófusnak túl 
költői és természetesen viselkedő a karakter. 
 

7.           (6 pont) 
a) Határozza meg, mely – dramaturgiai értelemben, atmoszférájában és a formanyelv 
használatát illetően is határozottan eltérő – két részre bontható a látott filmidézet! 
Hasonlítsa össze a két megadott részt „a párbeszéd kontra emberi hang hiánya” 
szemponton kívül még legalább négy további ellentétes fogalompárral!  (4 pont) 
        
Helyes válasz: 
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(Önmagában a jelenet két részének, a kocsmai és az utcai résznek a felismeréséért 
nem jár pont. Abban az esetben, ha a vizsgázó helytelenül bontja fel a jelenetet, a 
kérdésre adott további válasz nem értékelhető, a válaszadó nulla pontot kap.)   
1-1, de összesen maximum négy pont adható a következő ellentétpárokat vagy a 
részlettel alátámasztható egyéb érvényes megállapítást tartalmazó érvelésre:  
– bent kontra kint; 
– zárt tér kontra nyílt tér;  
– körkörös mozgások túlsúlya kontra egyenes mozgás dominanciája; 
– világos/bevilágított tér kontra dominánsan sötét tér;  
– társaság, közösség jelenléte kontra egyedül mozgó szereplő;  
– közelik és félközelik dominanciája kontra nagytotál.     

 
b) Nevezzen meg legalább két olyan elemet, amely nem szétválasztja,  
hanem összekapcsolja a jelenetet alkotó két beállítást!      (2 pont)  

 
Helyes válasz: 
1-1 pont, de maximum kettő adható, ha a vizsgázó válaszában megemlíti a főszereplő 
(Valuska) azonosságát, a játék napfogyatkozásos része óta folyamatosan hallható 
kísérőzenét, a jelenet megszakítatlan időbeliségére utaló éjszakai fényviszonyokat a 
kocsmában és kint az utcán.   

 
 

MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 

 
8. 

Alkalmas példák segítségével írjon rövid elemzést a médiaszöveg-fogyasztásról  Ki fizet 
és miért –  intézmények, közvetítők, új eszközök, új igények címmel! A kifejtés során 
érintse a keresletet-kínálatot, az elérést, a hozzáférést meghatározó tényezőket, valamint 
az új médiatechnológiákkal kapcsolatban a copyright problémáját is! 
 
Helyes válasz: 
 

Az esszében elvárt ismeretekre összesen 10 pont adható, ha az elemzésből 
megállapítható, hogy a vizsgázó tisztában van a következőkkel: 

a) A médiaszövegek a tömegkommunikációban áruként jelennek meg, melynek előállítási 
költségei magasak, és valós fogyasztói szükségleteket elégítenek ki. (1 pont) 

b) A médiaszöveg iránti keresletet elsősorban a fogyasztó anyagi helyzete, neme, 
kulturális háttere, életkora határozza meg. (4 pont) 

c) A médiaszövegek kínálatát elsősorban a médiaintézmények gyártási lehetőségei, 
kereskedelmi lehetőségei, a törvényi előírások, a technikai lehetőségek határozzák 
meg. (4 pont) 

d) A médiaszöveg-fogyasztó közönség egyszerre tekintendő vevőnek és árunak. (1 pont) 
 
A fentiek tekintetében (a–d szempontok) hiányos válasz esetén, amely azonban 

tartalmazza az alábbi helyes – és bármely további fontos és érvényes – észrevételek 
bármelyikét, további 1-1 pontot, de az a–d szempontokra adottakkal együtt 
maximálisan 10  pontot kaphat a vizsgázó: 

– A látszólag ingyen beszerezhető médiaszövegeket (rádió, televízió) valójában 
nem ingyen kapja a fogyasztó (a közszolgálati műsorsugárzókat közpénzből 
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finanszírozzák, a kereskedelmi műsorszolgáltatókat pedig – eléréstől függően – vagy 
előfizetési díjból, vagy az egyes termékek árába beépített reklámköltségből 
finanszírozzák).   
– A tömeges fogyasztás fajlagosan nagymértékben olcsóbbá teszi az egyes 
médiatermék fogyasztását (ezért van az, hogy a CD-n vett zene fajlagosan sokkal 
drágább, mint a rádión vagy az interneten hozzáférhető). 
– Az új technológiák és eszközök elérése (birtoklása) ugyanakkor árdrágító tényező 
(vagyis az internethasználat, a számítógép- és a szoftverhasználat ára is terheli 
ilyenkor a médiatermék fogyasztói árát, ha közvetlenül azért nem is fizet a vásárló).  
– A médiaszövegek „birtoklása” (valamely hordozóra rögzítve, bármikor – vagyis nem 
csupán egyszer – hozzáférhető módon való használata) újabb költségnövelő tényező 
(ekkor fizetjük ki a copyrightot – részben a hordozó/másoló média árába beépítve).  
– A médiatermékek, médiaszövegek elérési lehetősége az új technológiákkal hosszabb 
ideig csak a jobb módú, illetve tájékozottabb fogyasztók számára lehetséges.   
– A technikai értelemben vett minőségi szolgáltatás a médiatermékek tömegtermelése 
esetén is drága (nagy felbontású televíziós képek, blue-ray/hd-DVD, 5.1 hang, stb). 
– A művészi vagy szakmai értelemben vett minőségi szolgáltatás a médiában 
közvetített szövegek esetén úgyszintén drága (éppen azért, mert az ilyen terméket 
kevesebb fogyasztónak szánják, ezért jobban meg kell fizetni azokat).  

 
A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, helyes példák, megfigyelések és ismeretek 
alapján történő érvelés-bizonyítás, konklúzió) 3 pont adható. 

 
Az önálló megfigyelések felvetése és azok minősége további 2 ponttal értékelendő. 
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