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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)  
 
1.           (4 pont) 
Soroljon fel négy magyar és négy európai, a szerzői film filmtörténeti  
szempontból jelentős alakjának tekinthető filmrendezőt egy-egy  
meghatározó filmjük megnevezésével! 
 

Magyar rendező neve     film címe 

a) ……………………………......... ………………………………………………. 

b) ……………………………......... ………………………………………………. 

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

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

 

európai rendező neve     film címe 

a) ……………………………......... ………………………………………………. 

b) ……………………………......... ………………………………………………. 

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

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

Helyes válasz: 
Például:  
Jancsó Miklós – Szegénylegények; Huszárik Zoltán – Elégia; Szabó István – Apa; Tarr Béla 
– Sátántangó; 
Godard – Kifulladásig; de Sica – Biciklitolvajok; Tarkovszkij –  Ivan gyermekkora; Fellini – 
8 és fél. 
 
Tekintettel a helyes válaszlehetőségek sokaságára, az egyes válaszok relevanciáját a javító 
tanár dönti el. Pont csak a rendező és a filmcím helyes megadása esetén jár a következők 
szerint:  
0–1 helyes válasz: 0 pont 
2 helyes válasz: 1 pont  
3–4 helyes válasz: 2 pont 
5–6 helyes válasz: 3 pont 
7–8 helyes válasz: 4 pont 
Amennyiben a vizsgázó helyesen válaszol, de eltér a feladatban írtaktól, miszerint négy 
magyar és négy európai rendezőt kell megneveznie, 1 pontot az elért eredményből le kell 
vonni. 
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2.           (1 pont) 
Fogalmazza meg röviden, mit jelent a következő állítás/tétel:  
„A hír szent, a vélemény szabad”! 
 
Helyes válasz: 
A hírek megformálásának alapszabálya szerint a hírt kötelező elválasztani annak 
kommentárjától, értelmezésétől. Vagyis míg a hírnek szigorúan ragaszkodnia kell az 
tényekhez, a véleményekben/kommentárokban szabadon lehet értelmezni és magyarázni 
az események okait és következményeit. 
 
3.            (2 pont) 
Írja le röviden a Kulesov-kísérletek egyikét, majd fogalmazza meg,  
mi volt a kísérlet eredménye! 
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó 1 pontot kap, ha helyesen ismerteti Kulesov valamely montázskísérletét (például 
azt, amelyben a rendező egy színész arcközelijét egy tál gőzölgő leveshez, egy koporsóban 
fekvő nőhöz, majd egy játszó gyereket ábrázoló felvételhez illesztette, vagy az úgynevezett 
„alkotó földrajzként” ismertet, amelyben két ember találkozik, kezet fognak, az egyik egy 
épület felé mutat, majd felmennek az épület lépcsőjén – de elfogadható bármely más, 
dokumentálhatóan lefolytatott montázskísérlet részletesebb leírása is).  
A vizsgázó további 1 pontot akkor kap, ha helyesen fogalmazza meg a kísérletek 
eredményének lényegét, melyek azt bizonyítják, hogy valamely képsor jelentését (terét és 
idejét) nem az egyes képek (beállítások) önálló tartalma (tere, ideje), hanem összefüggésük, 
egymásra gyakorolt hatásuk határozza meg.   
 
4.           (3 pont) 
Húzza alá az igaz állításokat a mellékelt adatsort figyelembe véve! 
 
150 millió felhasználó vagy eladott készülék eléréséhez szükséges idő:  
Telefon: 1876–1965 (89 év) 
Televízió: 1928–1966 (38 év) 
Mobiltelefon: 1983–1997 (14 év) 
Ipod: 2001–2008 (7 év) 
Facebook: 2004–2009 (5 év) 
 
a) a nyilvánosság működését alapvetően meghatározó új és újabb médiaeszközök és 
technológiák megjelenésének és elterjedésének üteme egyre gyorsuló; 
 
b) a nyilvánosság működése szempontjából a facebook a legfontosabb eszköz, mivel  
az terjedt el a felhasználók között a leggyorsabban; 
 
c) az új médiaeszközök és technológiák megjelenése szükségszerűen a régebbiek 
elhalásához vezet. 
 
Helyes válasz:  
a) igaz 
b) nem igaz 
c) nem igaz  
A vizsgázó 1-1, összesen három pontot kap minden helyes válaszért.   
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SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 
 
5.            (4 pont) 
a) A teljes alkotás  – melyből a látott részlet származik – címe azt a szokást,  
ünnepet nevezi meg, melyet a részlet is megmutat, megfogalmaz.  
Mi a film címe? (1 pont)  
  
b) Említsen a filmrészletből legalább hat olyan motívumot,  
amely világosan utal az eseményre!  (3 pont) 
 
Helyes válasz: 
 
a) 1 pontot kap a vizsgázó a helyes válaszra: Szilveszter 
(Az óév búcsúztatása, az óév/újév/újesztendő és hasonló megfogalmazások is érvényes 
válasznak tekintendők.) 
 
b)  
A vizsgázó maximálisan 3 pontot kaphat az alábbi (vagy ezekhez hasonlóan a filmrészlet 
jelzéseivel igazolható) megfigyelésekre:  
– pezsgősüvegek kibontása, koccintások;  
– újévi malacot a kamera elé tartó ünneplők;  
– ünnepi műsorok;  
– nagy létszámú ünneplő tömeg az éjszakai utcákon;  
– újévi trombiták, sípok és álarcok sokasága az ünneplő embereknél; 
– egymást ölelgető és csókoló (olykor idegennek, alkalmi ismerősnek tűnő) emberek sokasága;  
– BUÉK 1973 felirat az egyik televíziós műsor háttérdíszletében;  
– BUÉK 1974 feliratú papírkalap egy férfin az utcai tömegben; 
– ünneplő ruhába öltözött tömeg; 
– ünneplő csoportok és emberek alkalomhoz kapcsolódó fényképezkedése. 
 
1 pontot kap a vizsgázó két helyes motívum említése, további egy pontot újabb két helyes elem 
rögzítése, végül még egy pontot az ötödik és a hatodik helytálló megfigyelése esetén. 
 
 
6.           (3 pont) 
a) Nevezzen meg négy olyan helyszínt, jellemző teret, amelyet több  
(minimum három) beállításban is látunk a részletben!  
A megoldás csak abban az esetben értékelhető, ha leírja, megjelöli  
az ott látható helyzetet is!  
 
b) Nevezze meg azt a gyakran megjelenő szituációt, amely ténylegesen  
nem látható a részletben, de számos kép utal rá! 
 
a) A vizsgázó 2 pontot kaphat az alábbi (vagy ezekhez hasonlóan a filmrészlet jelzéseivel 
igazolható) megfigyelésekre: 
– színházterem (vagy OPERA, revű, „kultúrház”) – ahol az ünnepi előadások zajlanak;  
– elegáns étterem, bálterem (HUNGÁRIA) – ahol a vacsora, puszilkodás, illetve tánc zajlik; 
– kocsma, büfé (EMKE) – ahol a szegényebb, „egyszerűbb” emberek mulatnak, isznak, 
dulakodnak; 
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– aluljáró, utca (BLAHA) – ahol az emberek körülveszik az autókat, trombitálnak, bohóckodnak;   
– lakásbelső – ahol a házibuli zajlik. 
 
A vizsgázó 1 pontot kaphat két helyszín és szituáció helyes megfigyelése, újabb pontot újabb 
két helyszín és szituáció helyes megfigyelése esetén. (Az aluljárót és az utcát/teret a javító 
tanár tekintheti két külön helyszínnek, ha a szituáció megnevezése helyes, és nem ugyanaz a 
két helyszínen. Hasonlóképpen, ha a tévéstúdiót és az operát külön-külön nevezi meg a 
vizsgázó, amennyiben másképpen írja le az ott folyó eseményeket – például előadás, illetve 
tévéműsor felvétele.) 
 
b) további 1 pontot kaphat, ha helyesen nevezi meg és ismeri fel, hogy a kontextus nélkül, 
önmagában bevágott televízió-képernyő – mely gyakran szerepel a részletben – az otthon ülő, 
a szilveszteri műsort figyelő tévénézőre utal.  
 
 
7.            (1 pont) 
Jelölje aláhúzással, hogy a következő montázsmegoldások közül melyek  
alkalmazását ismeri fel a filmrészletben? 
  
a) kiemelt motívumokat egymásra vonatkoztató, egymással kapcsolatba hozó  
érzelmi hatást, asszociációt keltő expresszív montázs; 
 
b) történetet elmesélő, egy cselekményszálú lineáris montázs (folyamatvágás); 
 
c) főként tartalmi motívumok alapján kialakított, azonos motívumokat  
csoportokba rendező és halmozó vágásmód (szeriális montázs); 
 
d) párhuzamos szerkesztésű montázs. 
 
Helyes válasz: 
A pontot a hibátlan válasz esetén kaphatja meg a vizsgázó: a filmrészletben felismerhető az a), a 
c) és a d) jelű montázsszerkesztési mód, de a film nem alkalmazza a b) jelűt. 
 
 
8.            (3 pont) 
Idézzen fel legalább három olyan ellenpontozó hatású  
montázskapcsolatot, amely feszültséget keltő ellentétet hoz létre!  
Minden esetben fogalmazza meg azt is, miben áll az ellentét! 
 
Helyes válasz: 
1-1, összesen 3 pont adható a következő (vagy ezekhez hasonlóan a filmrészlet jelzéseivel 
igazolható) konkrét és helyesen indokolt példákra: 
– ellentét feszül az elegánsabb, jómódú polgárok benyomását keltő mulatozók és az utcán 
álló, egyszerűbb emberek között, melyet felerősít a képsorok egymásra vágása;  
– erős ellentétet épít a filmrészlet végi szóváltás, lökdösődés, pofozás és a szórakozató 
tévéműsor pillanatra bevágott vágott kézfogás-meghajlás snitt feszültsége, amely a 
rendőrautó(k)at mutató képekkel zárul;  
– ellentétként működik a frontálisan a nézőknek (és a kamerának) táncoló, már-már pikáns 
világítási effektussal kiemelt revütáncosnők produkciója és a kamerának pózoló, bohóckodó 
emberek illetlen-gátlástalan magamutogatása;  
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– súlyos ellentétet épít ki az atonális, dallamot és ritmust nélkülöző elektronikus zenei 
aláfestést a legtriviálisabb színpadi produkciókkal montázskapcsolatba hozó szerkesztésmód 
vagy a mulatozás természetes akusztikai közegének hiánya is. 
 
 
9.            (4 pont) 
Jelölje aláhúzással, hogy a valósághoz való viszonyuk szerint milyen  
jellegűek a filmrészlet képi felvételei!  
A képi világot, a kamerahasználatot jellemző legalább három konkrét  
példával igazolja állítását! 
 

a) játékfilmes 
b) dokumentarista 

 
Helyes válasz: 
1 pontot kap a vizsgázó, amennyiben helyesen jelöli meg, hogy a filmrészlet dokumentarista 
jellegű mozgóképi szöveg. 
 
További 1-1, maximum három pontot kap a vizsgázó, ha a film dokumentarista operatőri 
eszközhasználatát a következő (vagy ezekhez hasonlóan a filmrészlet jelzéseivel igazolható) 
kifejezőeszközökkel és példákkal igazolja:  
– viszonylag hosszú snittek gyakorisága;  
– a nagy mélységélességű/nagylátószögű objektív szinte általános használata; 
– semleges nézőpontú felvételek gyakorisága vagy kifejezetten a kamerába néző és gesztikuláló 
szereplők gyakorisága a filmrészletben;  
– a kamera esetleges térbeli elhelyezésre utaló felvételek (dekomponálás, felbillent egyensúlyú 
kompozíciók, szereplők által kitakart történések); 
– gyakoriak a snittekben is érzékelhető optikai korrekciók (kompozíció, élesség);  
– gyakoriak a kézikamerás felvételek, a kamerakezelés a történések spontán jellegére utal.  
 
 
10.           (3 pont) 
Állapítsa meg, hogy melyik állítás igaz!  
Választását legalább három érvvel igazolja!   
 
a) Az alkotás azáltal, hogy közel hozza az emberek boldogságát, közvetlenségét, az ünnep 
felszabadultságát, ritmusát, lendületét fogalmazza meg. 
 
b) Az alkotás az ünnep kiüresedését, a szokások felszínességét, ezáltal az elidegenedés 
jelenségét fogalmazza meg. 
 
Helyes válasz:  
3 pontot kap a vizsgázó, ha megjelöli a második (b) állítást, és három érvényes állítással 
igazolja azt. Helytelen választás esetén a vizsgázó nem kap pontot, két helyes érv esetén kettő, 
egy érvényes indok esetén pedig egy pontot kap.  
 
Helyes indoklás például: 

– a részletben gyakran jelenik meg az unalom, a kényszeredett szórakozás; 
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– az utómunka során alkalmazott torzítások vagy a hangeffektek az ünnep zavartságát 
fogalmazzák meg, az egyes gesztusokat nem a maguk működésében, hanem torzítva tárják 
a néző elé; 
– a szokások monoton ismétlődésként jelennek meg; 
– a szórakozást nem önálló, az egyes emberekre jellemző személyes-autonóm élményként 
mutatja a film, hanem üres szórakozásban kifulladó jelenségként;  
– a film a torzításokkal (például a gyorsítással) a szereplőket gyakran burleszkfiguraként 
mutatja be; 
– ellenpontozó, feszültséget keltő montázskapcsolatok;  
– a filmkészítő gyakran él az előnytelen szereplői testbeszédjelzések és szituációk 
halmozásával, ismétlésével, az előnytelen kinézetet felerősítő, nem egy esetben torzító 
hatású közelképek halmozásával; 
– a filmidőben előre haladva egyre agresszívebb tartalmú képek jelennek meg. 

 
 
11.           (7 pont) 
Elemezze az éjfél előtti és az éjfél utáni időszak filmbeli megjelenítését!  
Gondolja végig, hol és milyen jelenteket mutat a film a korábbi és a későbbi  
szakaszban, kik a szereplők előbb majd később, milyen a megfogalmazása,  
hangvétele az éjfél előtti és az azt követő időt bemutató képsoroknak!  
Elemzésében térjen ki a formanyelvi eszközök használatának különbözőségeire,  
a kamera szerepének módosulására is! 
 
Helyes válasz: 
 
A vizsgázó maximum 7 pontot kaphat, ha az alábbiakra vagy azokhoz hasonlóan jellemző, 
helyes megfigyelésekre építi elemzését, érvelését: 
– az éjfél előtti képek inkább a „bent”, a termek világát mutatják, az éjfél utániak inkább a 
„kint”, az utca történéseit; 
– éjfél előtt dominánsak a koreografált mozgások, a másodikban a spontán történések, 
cselekvések;  
– az elsőben a vidámság, a nevetés a meghatározó, a másodikban egyre több az agresszió, az 
ösztönös gesztus;  
– éjfél előtt inkább a női jelenlét a meghatározó, utána sokkal inkább a férfiarcok dominálnak; 
– előbb a műsorok „csilivili”, operettes, revüs hangulata, később a naturális hétköznapiság, 
ruhák, Trabi, helyenként kosz és izzadság a meghatározó;   
– éjfél előtt a kamera inkább tanú, a másodikban résztvevővé válik;  
– az első rész hangzóvilága mesterséges/szintetizátor érzetű alapvetően, nincs párhuzamos 
hang, míg a másodikban a zenei anyagok keverése jelenik meg, sokszor átüt a párhuzamos 
hang a kulisszákon. 
 
Egy-egy helyes észrevételre 1-1, de legfeljebb hét pont adható, a javító tanár azonban 
maximum 5 pontra értékelheti a választ, ha abban nem szerepel legalább kettő, a formanyelv 
eltérő használatát helyesen értelmező megfigyelés, továbbá maximum 6 pontra értékelheti a 
választ, ha a vizsgázó nem fogalmazza meg helyesen, hogy az idő előrehaladtával a kamera 
egyre inkább résztvevővé válik.  
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MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 
12.          (15 pont) 
Olvassa el figyelmesen a következő riportot! 
A cikkből kiindulva írjon rövid esszét Mi mondjuk meg, mi a fontos nektek címmel!  
 
a) Az esszé első részében a riport alapján nevezzen meg legalább öt alapvető  
tényt és/vagy jelenséget, amely jellemezi a kortárs média működését!  
Állításait minden esetben igazolja a cikkből vett rövid idézetekkel! 
 
b) A riportra támaszkodva vázolja röviden, hogy a média a  
vörösiszap-katasztrófa kapcsán milyen kérdések, problémák felvetésével  
határozta meg a közbeszédet! Legalább három témát nevezzen meg!  
 
 
A mi tragédiánk marad – a vörösiszap-katasztrófa riporteri szemmel  

A vörösiszap-katasztrófa miatt Magyarország napokig a vezető hírekben szerepelt. A helyszínről 
tudósító televíziósok között ott volt egy 
kereskedelmi televízió szombathelyi riportere, 
Bartók Zoltán is, ő mesél a hazai és nemzetközi 
médiáról, a hírek első vonaláról és a tragédia 
emberi vonatkozásairól.  

Bartók Zoltán munka közben: a szombathelyi stáb az elsők között ért Kolontárra 

Nem volt könnyű a vörösiszap-katasztrófa újságírói szempontból sem: aki nem ismerte a zagytározó 
méreteit, a helyszínt, a körülményeket, annak vajmi kevés fogalma lehetett arról, hogy mit jelent 700 
ezer köbméter lúgos víz és sár kiömlése. Ugyanígy napokig nem voltak biztos információk az anyag 
összetételéről sem, azonban a gyorsan reagáló médiamunkások gyakorlatilag ugyanúgy vágtak bele a 
feladatba, mint a segítők, gondolkodás nélkül, csak a munkájukra koncentrálva. 
 
Az első két napban (hétfő és kedd) gyakorlatilag helyi és környékbeli újságírók dolgoztak a 
helyszínen, majd a képeket és a katasztrófa méreteit látva egyre több hazai és külföldi stáb érkezett. A 
Veszprémi Napló munkatársai mellett a Vas Népe fotórovat-vezetője, Benkő Sándor, az MTI kollégái 
és a TV2 szombathelyi csapata, Wolf Ferenc operatőr és Bartók Zoltán riporter készítette az első 
híreket, fotókat, riportokat. 
 
Az utóbbi stáb az elmúlt két hétben szinte naponta forgatott a helyszínen, beszéltek helyiekkel, a 
mentésben segítőkkel, és bejutottak az elöntött Kolontárra akkor is, amikor a túl nagy médiafelhajtás 
miatt már tiltott területnek számított a település az újságírók számára. 
   
Bartók Zoltánt kérdeztük tapasztalatairól és arról, hogyan lehetett az első napokban  még ismeretlen 
méretű és hatású környezeti „atomtámadást”, valamint annak következményeit feldolgozni. 
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– Akkor hétfőn a Cozma-ügy tárgyalásán forgattunk Veszprémben, amikor megérkezett a hír a 
kolontári gátszakadásról. Őszintén, elképzelni sem nagyon tudtuk, hogy mit is jelent a szűkszavú 
tájékoztatás és utasítás, hogy azonnal induljunk a helyszínre. Ajka felől érkeztünk Kolontárra, a 
kevésbé érintett részen még nem is láttuk, mekkora a kár. Aztán szembesültünk a pusztítás 
nagyságával, nem akarok nagy szavakat használni, megdöbbentő és mellbe vágó képeket láttunk. A 
falu egy részét, a Torna patak jobb oldalán álló 28 házat teljesen elpusztította a vörös áradat – ez a 
sokat fényképezett, elsodort hídon túli rész, amire később a miniszterelnök is azt mondta, itt nincs mit 
újjáépíteni. Ide csak szerdán jutottunk be, amikor a pontonhíd elkészült, akkor az itt lakók arra 
döbbentek rá a kameránk előtt, hogy semmijük nem maradt. 
 
A két televíziós az első két napot szinte végig a faluban töltötte, addig tértek vissza Szombathelyre, 
amíg a szennyezett ruháikat lecserélték. Ők forgattak az első, teljesen kétségbeesett hangulatú 
lakossági fórumon, majd szerdára, a tragédia harmadnapjára, megérkezett a nemzetközi sajtó is, és 
valóságos médiafalu alakult ki Kolontáron és Devecseren, legalább 50 külföldi stáb futott be. 
 
A főcímeket és főhíreket ekkor két – egy happy enddel kecsegtető és egy letaglózóan látványos, 
szívszorító – szenzáció uralta: a chilei bányászok várható megmentése és a melléktermékként, örök 
időkig tárolni kívánt vörösiszap pusztítása. 
 
A külföldi sajtómunkások nem voltak könnyű helyzetben, a helyiek és a segítők közül csak kevesen 
beszéltek nyelveket, a kommunikációs-tájékoztató gépezet csütörtök-péntekre állt össze. (Kérdés 
persze, hogy  a sok egyéb teendő mellett nem kellett-e volna jobban figyelni arra, hogy milyen 
információk kerülnek be a híradásokba, hiszen ezeken keresztül ítélték meg az országot, és ha tetszik, 
ha nem, egy darabig ezek a képek rögzülnek  Magyarországról.) 
 
Ahogy telt az idő, úgy szaporodtak a tudósítók a helyszínen, így aztán a hatóságok kitiltották az 
újságírókat Kolontárról, ahonnét szombaton kitelepítették az embereket, és megkezdték a védőgát 
építését.  Azonban a híréhség ilyen szituációban óriási, és akinek frissebb infói, jobb képei vannak, az 
előbbre kerül a hírversenyben. Bartók Zoltánék ezért kalandos módon bejutottak a lezárt településre, 
ahol órákig bujkáltak, míg elkezdtek forgatni – a videónkon exkluzív felvételként a gátépítés 
megkezdése látható, ez a médiatilalom ideje alatt született. Akkor vették elő a kamerát, amikor egy 
másik televíziós csapat is megjelent – ők politikai kapcsolatuk révén jutottak át a záráson. Sikerült 
forgatni, ám a hatóságok kirakták a stábot, ám ezek felvételek, a többi helyszínen készült anyaghoz, a 
külföldi társtelevíziók révén bejárták a világot. 
 
Aztán másodszor is engedély nélkül jutottak be a településre, a stábokat  nem engedték a lakók 
visszatérésénél forgatni Kolontáron. Míg a többiek egy parkolóba irányítva várakoztak, addig Bartók 
Zoltán és kollégája úttalan utakon bevergődött a faluba. Éppen a helyi kocsmáros nyilatkozott arról, 
hogy kezd visszatérni az élet Kolontárra, amikor több rendőr lépett közre, és a stábot immár 
másodszor is kivezették a településről. 
 
Arra kérdésre, hogy miért is érte meg mindez, Bartók Zoltán így válaszolt: 
 
– Nem az anyagi elismerésről van szó, a nézettségen látszott a munkánk, ugyanis jelentős különbség 
alakult ki kereskedelmi tévék híradóinál a javunkra. Sokat számított, hogy első nap már helyi 
anyagunk volt, és ez meghatározta a két hét erőviszonyait is. Természetesen óriási szakmai kihívás is 
volt, több ilyen katasztrófa remélhetőleg nem lesz, azonban mindenképpen hatalmas feladat az első 
vonalból tudósítani, informálni. 
 
És mindezt hogyan dolgozták fel a  külföldiek: 
 
– Érdekes volt figyelmi a különböző tudósítókat. Az ázsiaiak azonnal vegyvédelmi szerelést öltöttek, 
annyira féltek. Úgy fogták fel, mintha a Marson lennének, és egy reality show keretében számolnak be 
a történtekről. Az európaiak, a nagy hírügynökség más módon adtak hírt, saját személyükkel és 
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helyszínnel mint háttérrel hitelesítették a mondandójukat. Azaz öt méterre az iszaptól, kisminkelve, 
bevilágítva adták a drámai hangú tudósításokat. Külföldön élő magyaroktól hallottam, mindez 
rettenetes reklám volt az országnak. Hogy miért? A képekből annyi látszott, vörösiszapban, hihetetlen 
körülmények között slagozzák a gumicsizmás embereket, aki csak felületesen nézi a híreket, annak 
ennyi rögzül rólunk. 
 
Az információk vadászása közben vajon megfordul a tudósító fejében, hogy emberekről, sorsokról, 
tragédiákról van szó? – tettük fel a kérdést a szombathelyi riporternek: 
 
– A helyiek az első napokban folyamatosan beszéltek, kommunikáltak velünk, érezték, hogy rajtunk 
keresztül tudnak beszámolni arról a borzalomról, ami velük történt. Rengeteg információt kaptunk 
tőlük, és hihetetlen szituációkat láttunk. Például jött egy ember, és 500 ezer forintot odaadott az egyik 
segítőnek, hogy ossza szét a károsultak között. Természetesen, tisztában voltunk a katasztrófa emberi 
oldalával is, azonban a riporternek egy lépést mindig hátra kell lépnie, mert megszakad a szíve, ha 
például szülőként arra gondol, milyen érzés, amikor az áradat az anya kezéből szakítja ki a 14 hónapos 
gyereket. 
 
A külföldi sajtó érdeklődése addig tartott, amíg hétfő hajnalban el nem kezdték kimenteni a chilei 
bányászokat, a hírvilág, avagy a világhír elfordult Kolontárról. Bartók Zoltán szerint a nemzetközi 
média így működik, azonban a hazai, a helyi nem: 
 
– Amíg valami miatt érdekes, vagy nem jön egy újabb sztori, addig vezető hír mindenhol, de aztán 
levonulnak a stábok. Mi még évekig járunk oda, hogy a következményeket, az újabb eseményeket 
feldolgozzuk – ez a mi tragédiánk marad.  

2010. október 19., kedd ( Vas Népe-online) 

http://www.vasnepe.hu/vorosiszap_katasztrofa_kolontar_2010/20101019_mi_tragediank_marad_vorosiszap_katasztro 

Helyes válasz: 
1) A vizsgázó helyes észrevételenként egy-egy, összesen maximum öt pontot kaphat az 
alábbiak szerinti (vagy más, a cikk alapján érvényesen igazolható) jelenség megnevezéséért 
és igazolásáért.  
További két pontot kaphat a vizsgázó a megnevezett tényeket, jelenségeket igazoló, azokra 
utaló helyesen kiemelt idézetekért!  4–5 idézet: 2 pont, 2–3 idézet: 1 pont; 0–1 idézet: 0 pont.  
 
– a médiaintézmények kereskedelmi, közszolgálati vagy közösségi modellben 
(szerepfelfogásban, finanszírozási és szabályozási rendszerben) működnek: „A helyszínről 
tudósító televíziósok között ott volt egy kereskedelmi televízió szombathelyi riportere, Bartók Zoltán 
is.”; 
 
– az események jellege dönti el, hogy a helyi (lokális), az országos vagy a nemzetközi 
(globális) sajtó, hírmédia konstruál-e hírt, médiaszöveget az esemény(ek) alapján: „Az első két 
napban (hétfő és kedd) gyakorlatilag helyi és környékbeli újságírók dolgoztak a helyszínen, majd a 
képeket és a katasztrófa méreteit látva egyre több hazai és külföldi stáb érkezett.”; 
 
– a médiaintézmények között éles verseny zajlik a közönség figyelméért: „a híréhség ilyen 
szituációban óriási, és akinek frissebb infói, jobb képei vannak, az előbbre kerül a hírversenyben”; 
 
-– a média működésére jellemző, hogy a hírversenyben állandóan új (és lehetőleg az 
addigiaknál is drámaibb, szenzációsabb) eseményekről kapjanak hírt a fogyasztók: „A külföldi 
sajtó érdeklődése addig tartott, amíg hétfő hajnalban el nem kezdték kimenteni a chilei bányászokat, a 
hírvilág, avagy a világhír elfordult Kolontárról.”; 
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– azok az események lesznek kiemelten fontosak a hírgyártás során, amelyek 
veszélyeztet(het)ik az egyént, valamely szűkebb közösséget vagy a tágabb (nemzeti) 
közösséget, ahová a hallgató tartozik: „szembesültünk a pusztítás nagyságával, nem akarok nagy 
szavakat használni, megdöbbentő és mellbe vágó képeket láttunk […] a miniszterelnök is azt mondta, 
itt nincs mit újjáépíteni.[…] az itt lakók arra döbbentek rá a kameránk előtt, hogy semmijük nem 
maradt.”; 
 
– az infotainment (vagyis szórakoztatva informáló) hírműsorok korában a nagyközönség a 
bulvárra jellemző formai megoldásokat részesíti előnyben: „Úgy fogták fel, mintha a Marson 
lennének, és egy reality show keretében számolnak be a történtekről.”; 
 
– a média működésére jellemző a sorozatszerűség, vagyis a már felépített médiatörténetek, 
narratívák folytatása is: „Mi még évekig járunk oda, hogy a következményeket, az újabb 
eseményeket feldolgozzuk”;  
 
– a médiaszövegek megformálásánál egyre fontosabbá válik a gyorsaság, az egyidejűség, 
ahogy a jelenlét érzetének fokozása, a képek közvetítése is: „a videónkon exkluzív felvételként a 
gátépítés megkezdése látható, ez a médiatilalom ideje alatt született.”; 
 
– a médián keresztül a befogadók sokaságához egy időben érkező információ képes lehet 
közösséggé kovácsolni az egymástól elszigetelt befogadókat (virtuális közösségformáló erő): 
„Például jött egy ember, és 500 ezer forintot odaadott az egyik segítőnek, hogy ossza szét a 
károsultak között. Természetesen, tisztában voltunk a katasztrófa emberi oldalával is, azonban a 
riporternek egy lépést mindig hátra kell lépnie, mert megszakad a szíve, ha például szülőként arra 
gondol, milyen érzés, amikor az áradat az anya kezéből szakítja ki a 14 hónapos gyereket.” 
 
2) 1-1, maximum három pontot kap a vizsgázó, ha az alábbi példák vagy más releváns 
észrevételek mentén helyesen mutatja be a közbeszéd tematizálását: 
 
– felelősség kérdése (pl. MAL Zrt., környezetvédelmi hatóságok); 
– összefogás, kárpótlás, kárenyhítés kérdése (pl. segélyalapok, egyéni adományok); 
– jogszabályok felülvizsgálatának kérdése, a jogkövető normák, jogbiztonság kérdése; 
– a hatalom (kormányzat) szerepének kérdése (pl. intézkedés, eljárás, törvénymódosítás); 
– a közösség szükséges és elégséges informálásának kérdése; 
– környezetvédelem, környezetpusztítás kérdése (pl. a veszélyeztetettség felbecslése); 
– munkahelyek védelmének kérdése (pl. a térségi vállalkozások kártalanítása, MAL leállása); 
– a kapitalizmuskritika kérdése; 
– a tudományos eredmények, ismeretek relevanciájának vagy hiányának kérdése; 
– a politikai értelemben releváns szereplők érdekeinek kérdése (pl. pártok, Greenpeace, MTA). 
 
3) A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő 
érvelés-bizonyítás, konklúzió) 3 pont adható. 
Az önálló megfigyelések felvetése (pl. a napirend-kijelölés jelenségének bemutatása) és azok 
minősége további 2 ponttal értékelendő.  
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