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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)  
 
1.                    3 pont 
a) Fogalmazza meg, mit állíthatunk a kamerákon a manual vagy auto beállítás 
megválasztásával! (2 pont) 
b) Fogalmazza meg, miért alkalmaznak a jobb minőségű kamerák manuális  
beállítási lehetőségeket! (1 pont) 
 
Helyes válasz:  
a) A vizsgázó 1-1, maximum két pontot kaphat abban az esetben, ha helyesen nevezi meg a 
fényerő és a fókusz beállítási lehetőségeit.  
b) A vizsgázó további 1 pontot kap abban az esetben, ha helyesen fogalmazza meg, hogy a 
manuális beállítás teszi lehetővé a képkészítő számára, hogy ne a kamera „döntse el”, mi lesz 
a képen éles és helyesen exponált. 
 
2.                  4 pont 
Soroljon fel legalább öt filmes stíluskorszakot egy-egy meghatározó filmrendező  
és mű megnevezésével! 
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó egy helyes válaszért még nem kap pontot, majd a következő helyes (vagy ezekhez 
hasonlóan a korstílusok történetére nézve helytálló) válaszokért 1-1, maximum négy pontot 
kaphat, amennyiben helyesen nevez meg az alábbiak szerint (vagy más, a korstílusok 
történetével kapcsolatosan helytálló korstílusra, alkotókra és művekre vonatkozóan) érvényes 
állításokat: 
– szovjet avantgárd – Szergej Eizenstein - Patyomkin páncélos; 
– francia avantgárd – Rene Clair – Felvonásköz; 
– német expresszionizmus – Robert Wiene – Dr. Caligari; 
– olasz neorealizmus – Vittorio de Sica – Biciklitolvajok; 
– francia új hullám – Jean-Luc Godard – Kifulladásig; 
– cseh új hullám –Jiří Menzel – Szigorúan ellenőrzött vonatok. 
 
3.               3 pont 
Nevezzen meg legalább három olyan eszközt, amely segítségével a média  
működését szabályozó hatóságok, illetve a tartalomelőállítók kezelhetik a  
médiaerőszak problémáját! 
 
Helyes válasz: 
1-1, maximum három pontot kaphat a vizsgázó, amennyiben az alábbiak szerint (vagy más, 
hasonlóan érvényes szabályozóeszközök megnevezésével) válaszol a kérdésre: 
– a műsorokhoz rendelt korhatárjelzések rendszerének kialakítása, ellenőrzött használata; 
– korhatáros filmek csak bizonyos idősávban vetíthetők (az öncélú vagy túlzott erőszakot 
ábrázoló műsorok késői, felnőtt nézőknek szóló műsorsávba való besorolása); 
– az információs és hírműsorok megrázó, vizuálisan különösen felkavaró képsorainak 
mellőzése;  
– információs és hírműsorok megrázó, vizuálisan különösen felkavaró képsorai előtt 
figyelmeztető felirat elhelyezése, szóbeli figyelmeztetés; 
– az öncélú erőszak-ábrázolás kerülése; 
– a hírműsorokban a bűnügyi, fekete hírek mennyiségének hatósági korlátozása. 
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SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 
 
4.               3 pont 
A cselekményben betöltött dramaturgiai szerepük körülírásával sorolja  
három csoportba a részletben feltűnő szereplőket! (3 pont) 
 
Helyes válasz:  
1-1, maximum három pontot kap a vizsgázó, amennyiben  
a) külön csoportként, a részletben a többieket irányító, hatalommal rendelkező szereplőként 
jelölte meg a két öltönyös alakot; 
b) ha jól észlelte, hogy a felébredt/feltámadt tömeg alakjai között különbséget tesz a részlet: a 
többség csak passzív-kiszolgáltatott, engedelmeskedő és önálló történettel, sorssal nem 
rendelkező háttérszereplő (második csoport); 
c) ha helyesen figyelte meg, hogy néhányan kitüntetett szerepbe kerülnek, s a részlet végén 
önálló csoportként is megjelennek. 
(Pontot csak akkor kaphat a vizsgázó az egyes csoportok felismerésére, ha a leírásban érdemi 
és érvényes indoklással különbözteti meg/különíti el egymástól azokat.)  
 
 
5.                3 pont 
Vizsgálja meg a két beállítás kompozícióját, majd válaszoljon a kérdésekre! 
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a) Nevezzen meg két film-formanyelvi kompozíciós/látványszervezési eljárást,  
amely az első beállítást jellemzi!   (1 pont) 
b) Nevezzen meg két film-formanyelvi kompozíciós/látványszervezési eljárást,  
amely a második beállítást jellemzi! (1 pont) 
c) Foglalja össze, hogy a két beállítás hogyan fogalmazza meg a két öltönyös úr  
viszonyát a többi szereplőhöz!  (1 pont) 
 
Helyes válasz: 1-1 pontot kap a vizsgázó, ha helyesen jelöl meg két formanyelvi elemet az 
alábbiak közül vagy más, hasonlóan érvényes megoldást ad a kérdésre. 
 
a)  például:  nagytotál; mélységi kompozíció; frontális beállítás;   
b) például: bőszekond (elfogadható a félközeli, félalakos, szűk kistotál megnevezés is), ansnitt, 
társított beállítás;   
c) 1 pontot kap a vizsgázó, ha válaszában megfogalmazza, hogy az első beállításban a két 
„szerző” (vagy öltönyös úr) a futószalagon érkezett emberek/sorsok fölé helyeződik, mintegy 
uralja azokat, a második beállításban a testbeszéd fejezi ki kiváltságos pozíciójukat, és mind a 
két beállításban elhatárolódnak/elválnak a tömegtől.   
 
 
6.              3 pont 
a) Határozza  meg a szereplők nyelvhasználatát jellemző alábbi idézetek  
közös vonását! 
– „ a felhőtelen boldogság hajnala”; 
– „melyikünk lenne hiba nélkül való”;  
– „ az álmaikat valóra váltjuk”; 
– „az élet egy nagy, izgalmas kaland.” (1 pont) 
b) Idézzen még két hasonló kifejezést a részletből, melyekre ugyanaz a vonás  
jellemző, mint az a) feladatban írt példákra! (2 pont) 
 
Helyes válasz: 
a) 1 pontot kap a vizsgázó, ha megjelöli, hogy az idézett szövegek közös jellemzője: csupa 
közhely, túlzó és lapos általánosítás; 
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b) 1-1, maximum két  pontot kap a vizsgázó, amennyiben helyes, releváns részleteket emel ki a 
film szövegéből. Ilyen még például: „nemes küldetésünk”;  „boldogan egymáséi lesznek”;  „a 
meleg családi otthon éltető motorja a nő”; „a reményt nem szabad feladni”; „ezentúl 
másképp legyen minden”; „orvosoljuk a panaszát”; „a párok a boldogságot keresik”. 
 
 
7.               2 pont 
Legalább négy megfigyelésre hivatkozva bizonyítsa, hogy a filmrészlet  
valamiféle elemelt, stilizált, vagyis nem reális világot mutat! (2 pont) 
 
1-1 pontot kap a vizsgázó, ha helyesen jelöl meg legalább két-két elemet például az alábbiak, 
vagy más, hasonlóan helyes megfigyelés alapján: 
–  a dalbetétek váratlan, előzmények nélküli alkalmazása a részlet végén; 
–  a filmtrükk használata, pl. a lassítás és a visszafelé pergetett mozgás; 
–  a futószalagon érkezett mozdulatlan testek „feltámadása”; 
–  az ébredés után az egyik szerző szürreálisnak nevezi világukat; 
–  a szereplők nem járnak, hanem futószalagon állva siklanak a tájban; 
–  bizonyos események egy előre megírt forgatókönyv szerint történnek. 
 
 
8.               4 pont 
Valamely cselekményelemmel vagy egyéb megfigyeléssel igazolja, hogy a  
futószalagon érkezett emberek:    
a) egy politikai rendszer alattvalói; 
b) halottak; 
c) egy darab szereplői; 
d) álmodó emberek. 
Helyes válasz: elfogadható például az alábbi vagy más, ahhoz hasonlóan érvényes 
cselekményelem vagy megfigyelés: 
a)  
– alárendelődnek a két öltönyös  úrnak; 
– átadják sorsukat a két férfinak, azt teszik, amit ők mondanak; 
– feljelentik egymást; 
– mindig figyelik őket; 
b) 
–  a futószalagon érkezett emberek nem mozdulnak; 
– az öltönyös köszöntője a mennyországra is utalhat; 
– a megbeszélésre behívott lány arról beszél, hogy eddigi élete már nem kell neki (mondatai 
egy öngyilkosságra is utalhatnak); 
– látjuk az akasztott lány képét; 
c)  
– a két keménykalapos figura egy megszokott történetsémát vázol fel; 
– a két „szerző” a futószalagon érkezett embereket mint történetük szereplőit kezelik; 
– a fiatalok csoportja a háznál énekel; 
d) 
– a futószalagon érkezők felélednek, tehát korábban aludhattak; 
– az ősz hajú karakter (a darab egyik írója) a köszöntőbeszédben az álomról beszél; 
– az ősz hajú karakter (a darab egyik írója) a köszöntőbeszédben szürreális világról beszél; 
– a várakozás során is többen alszanak. 
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Helyes válaszonként 1, vagyis maximum 4 pontot kap a vizsgázó, ha megfelelő 
cselekményelemmel igazolja a megadott fogalmakat. 
 
 
9.              2 pont 
a) Nevezze meg, milyen montázsgondolkodás jellemzi a tömeg  
felébredése/feltámadása utáni szónoklatot mutató jelenet ábrázolását! (1 pont) 
b) Elemezze az alkalmazott szerkesztési mód hatását! (1 pont) 
 
Helyes válasz: 
a) 1 pontot kap a vizsgázó, ha helyesen jelöli meg a belső montázs szerkesztési technikáját;  
b) 1 pontot kap a vizsgázó, ha a következők szerint vagy ehhez hasonlóan helytálló, önálló 
érvvel magyarázza a belső montázs használatát: 
A kameramozgásokkal, a szereplők folyamatosan átrendeződő és hullámzó mozgásával, 
mélységben történő elrendezésével komponált jelenet hitelesen képes megragadni a szónoknak 
(és kísérőjének) a tömegre gyakorolt szuggesztív hatását; azt, ahogy a szónoklat keltette 
csodálat és elragadtatás egyre fokozza a szónokok patetikus előadását, valamint a két 
öltönyös mozgásának a tömeg mozgására, átrendeződésére gyakorolt domináns hatását.   
 
 
10.               2 pont 
Emeljen ki egy olyan beállítást, amelyben a hang és a kép ellenpontozza  
egymást! (1 pont) 
Indokolja választását! (1 pont) 
 
Helyes válasz:  
1-1, maximum 2 pontot kaphat a vizsgázó az alábbi vagy ahhoz hasonlóan helyes beállítás 
megnevezéséért és az ellenpont helyes indoklásáért:  
A futószalagon diadalmasan éneklőket mutató beállítások (totálok és szekondok) például 
ilyenek, ahol a lelkes dalszöveg és az elhanyagolt környezet ütközik egymással, hasonlóan a 
futószalagon diadalmasan éneklők megérkezéséhez, melyet a romos ház ellenpontoz.  
 
 
11.              2 pont 
A részletben látható történéseket irányító karakterek viselkedésében is  
megfigyelhető némi bizonytalanság és tanácstalanság, ami arra utal, hogy  
esetleg ők sem teljesen biztosak a dolgukban, függnek valakitől/valamitől, és  
csak valamilyen rajtuk kívül álló erő vagy rend képviselői.  
Említsen legalább két ilyen motívumot, mozzanatot! 
 
Helyes válasz: 
1-1, összesen 2 pont adható a következő vagy ezekhez hasonlóan a részlet jelzéseivel 
alátámasztható egyéb helytálló megfigyelések közül bármelyikre:   
– az öltönyösök ruházata erősen hivatalnokszerű, tehát beosztotti megjelenésre utal; 
– a futószalagon érkező testeket saját kezűleg pakolják le, ami végrehajtó beosztásukra 
utal; 
– a testek lepakolása után láthatunk egy félközeli felvételt róluk, ami tanácstalanságukat, 
elgondolkodásukat mutatja; 
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– ugyanez a tanácstalanság érhető tetten abban a totálképben, amelynek mélyén csípőre 
tett kezekkel megállnak, végignéznek a kiterített testeken, és várakozóan egymásra 
pillantanak; 
– gyertyát gyújtva és térdepelve látjuk őket a belső szobák mélyében berendezett 
oltárszerű szobor előtt, amely valamiféle szertartásra, rítusra utal (a rituálé kezdetekor 
bizonytalan a tekintetük és az arckifejezésük) – ez egyértelműen valamilyen felsőbb 
hatalomba vagy eszménybe vetett hitre enged következtetni (az oltáron látható szobor egy 
eszményített nőalakot ábrázol); 
– a tömeg csodaként is értelmezhető „feltámadása” egyértelműen ennek a vallásos, 
rituális szertartásnak közvetlen folytatása – mintha az öltönyösökön túli erő 
igénybevételével történne meg; 
– a szónoklat végig határozottan többes számban fogalmazódik, s bár ez királyi 
többesnek és a kettejükre vonatkozó utalásként is értelmezhető, a benne elhangzó ígéretek 
a tömeg boldogításán munkálkodó nagyobb szervezetet és folyamatos munkamenetet 
sejtetnek; 
– a szerelmesekkel lebonyolítandó szerepjáték, verseny megtervezése komolyabb 
előkészítő, szellemi munkát igényel tőlük, amihez rengeteg előkészített dokumentumra és 
információra van szükségük (akták, feljegyzések és fotók) – az öltönyösök 
aggodalmaskodása arra utal, hogy valahol/valaki előtt el kell majd számolniuk a kitalált 
terv hatékonyságával. 
 
 
12.               4 pont 
Nevezzen meg és értelmezzen legalább két olyan megoldást a részletből,  
amely arra utal, hogy a film valamiféle közelebbről meg nem nevezett  
diktatúrában játszódik!  
 
a) 2-2, összesen 4 pont adható, ha a vizsgázó az alábbi vagy ezekhez hasonlóan a részlet 
konkrétumaival alátámasztható jelzésekre hivatkozik, és egyben azokat helyesen kapcsolja 
konkrét történelmi mozzanatokhoz: 
– a futószalagon érkező holttestek a náci megsemmisítő táborokat és krematóriumokat idézik 
meg az iparszerű, futószalagon előállított halál motívumával; 
– szintén a náci korszak deportálásait idézi a tömeg külső helyiségekben való várakozását 
részletező szakasz, amelyben az egy helyben üldögélő és jobbára passzív, beletörődő 
szereplők körül elszórtan szegényes útipoggyászokat, köztük pedig a deportáló vonatokra 
utaló sínpárt látunk; 
– bármelyik totális rendszerre jellemző motívumnak felfoghatjuk, ahogyan a tömeg lelkesen és 
rajongva követi a közéjük sétáló és kísérője által őrzött szónok lelkesítő és patetikus 
szónoklatát (a jelenet végi ütemes taps motívuma miatt erősebben utal ez a jelenet a szovjet 
típusú rendszerek hasonló rendezvényeire); 
– a lelkesítő szózat utáni rajongás és nyílt árulkodás, feljelentés elől sokatmondó tekintettel a 
magánterükbe visszavonuló öltönyösök a tömegtől elkülönülő és titkos, zárt világba 
visszavonuló vezér motívumára utalással mindenfajta totális rendszer egyik alapvonását 
idézik; 
– a zárt ajtók mögött lebonyolított személyes kihallgatások, személyre szabott alkuk két 
jelenete a totális rendszerek kiismerhetetlen és folyton változó eljárásait, a hűségnek rafinált 
manipulációkkal történő kikényszerítését, a vezérekkel szembeni teljes alattvalói alázatot idézi 
meg (az önostorozó-önvallomásos jellegű első párbeszéd inkább a szovjet típusú rendszerek 
önkritikus hűségesküjeire utal); 
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– a részletet záró, zenével kísért felvonulás a romos épülethez bármelyik totális rendszer, de 
leginkább a szovjet típusúak nagy tömegdemonstrációinak élőképeit idézi meg (erre utalnak a 
patetikus, merev pózok, az indulószerűen előadott dal és leginkább a jelenetek gyári/munkás 
környezetbe helyezése); 
– az öltönyösök által a zárt szobában eltervezett „játék” szimbolikusan megidézi a totális 
rendszerek új társadalmat, új rendet meghirdető, a létező berendezkedéseket erőszakosan 
felforgató társadalmi kísérleteit, amely bármely totális rendszerre jellemző lehet. 
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MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 
13.        15 pont 
a) 
Állapítsa meg, hogy az alábbi (I-IV) újságcikkrészletek közül melyek származnak  
az írott sajtó bulvár (tabloid) és melyek az úgynevezett komoly (mértékadó)  
szegmenséből! Állításait minden cikk esetében röviden indokolja is! (4 pont)  
b) 
Írjon rövid esszét Melyiket válasszam? címmel, amelyben összeveti a bulvár  
(tabloid) és mértékadó sajtó szerepét azok funkciói és fontosabb jellegzetességei  
szerint! (6 pont) 
 
I.) újságcikk                                          II.) újságcikk 
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III.) újságcikk 
 

 
 
IV.) újságcikk 
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Helyes megoldás: 
 
1-1, összesen négy pontot kap a vizsgázó, amennyiben helyesen állapítja meg, hogy az I.) 
újságcikk bulvárlapból, a II.) újságcikk mértékadó sajtóorgánumból, a III.) újságcikk 
úgyszintén mértékadó lapból, míg a IV.) újságcikk a bulvársajtóból származik. Pontot csak 
abban az esetben kaphat a vizsgázó, amennyiben állítását helyesen indokolja, például a 
következők vagy más, a cikk szövege, vagy formája alapján érvényes megfigyelések alapján: 
I.) a forrás bulvár karakterére utal, hogy egy ilyen jelentőségű eseményről rövid hírben 
számol be, amelyben egyetlen – ám annál meghökkentőbb – adatot közöl, miszerint a kormány 
a szociális kiadásokon kíván 682 milliárdot spórolni két év alatt; 
II.) a forrás a komoly (mértékadó) sajtó, erre utal a megfogalmazás kifejtő, a témát szakszerű 
fogalmi apparátussal közreadó jellege, továbbá az a tény, hogy a folytatást a lap 11. oldalán 
közli, vagyis a téma, amely a kormányzat tevékenységéről tájékoztat, közérdekű és különösen 
fontos, így mélyebb-részletezőbb elemzés tárgyát képezi; 
III.) a forrás a komoly (mértékadó) sajtó, erre utal a megfogalmazás kifejtő, a témát szakszerű 
fogalmi apparátussal közreadó, részletező, a munkanélküliségi ráta alakulását grafikonnal is 
illusztráló jellege, továbbá az a tény, hogy a cikkben írtakat egy rövid híradás más oldalról is 
megközelíti (nem jött lázba a piac); 
IV.) a forrás bulvár karakterére utal a megjelenés és a megfogalmazás módja, a címsor 
betűmérete, a harsány szóhasználat (nadrágszíj, nagytakarítás), a figyelemfelkeltő fotó, 
valamint közvetlenül a közérdekű témát tárgyaló cikk mellé szerkesztett hirdetés. 
 
1-1, összesen további maximálisan hat pontot kaphat a vizsgázó, amennyiben a miniesszében 
az alábbiak szerint (vagy más, hasonlóan érvényes ismereteket közvetítve) helyesen mutatja 
be a bulvár- és a mértékadó sajtó funkciói és jellegzetességei közötti különbségeket: 
– a bulvár témaválasztása (hírszelekciója) más elven valósul meg, mint a mértékadó, komoly 
sajtóé: a kormányzati, politikai hírek megjelenítése nem szükségszerű a tabloid újságírásban, 
de megjelenése esetén annak szenzációgyanús elemei, drámaisága és konfliktusossága kerül 
középpontba, míg a mértékadó sajtó igyekszik a tények információs értéke alapján, 
tárgyszerűen bemutatni és elemezni a témát, alapvetően a racionális és kiegyensúlyozott 
megértést célozza meg; 
– a színes, személyes, szenzációs információk a lapfelület nagyobb részét foglalják el a 
bulvársajtóban, mint a mértékadó újságok esetében; 
– az információk megfogalmazása a bulvárban rendszerint tömörebb, a bulvár egyszerűbb 
fogalmi apparátussal dolgozik; 
– a bulvár szóhasználata közelebb áll a köznapi beszédhez, gyakran vulgáris és egyszerűsítő, 
azonban figyelemkeltő, harsány; a mértékadó sajtó közleményeinek nyelvi stílusa ezzel 
szemben emelkedettebb, nem ritkán tudományos és retorikai fordulatokkal teli;  
– a komoly sajtó anyagaiban egyértelműen a verbális jelzések dominanciája figyelhető meg a 
képiség rovására, a vizuális jelzések jó része szemléletes és bizonyító erejű táblázat, diagram 
és ábra, míg a bulvár fokozottan él a képiség eszközével, sokkal több a kép, az illusztráció, 
mint a mértékadó sajtóban; 
– a bulvárcímek harsányak, nagy betűmérettel és kontrasztos színekkel hívják fel a közlendőre 
az olvasó figyelmét; 
– a bulvár rendszerint arányában több reklámot közöl lapfelületein, mint a minőségi sajtó; 
– a bulvár témaválasztása és fogalmazásmódja izgalmat, feszültséget kelt a befogadóban, 
ezen keresztül keltve fel a fizikai és a morális rend helyreállítása utáni vágyat, míg a komoly, 
mértékadó sajtó elsősorban a társadalom megfelelő intézményeinek az adott esemény kapcsán 
történő működését bemutatva fogalmazza meg mindazt, ami a publikum számára fontos; 
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– a tabloid sajtó a pletyka, a híresztelés,a  mendemonda és a botrány bulváros 
megfogalmazásával a szabályok és a tabuk megsértésének karneváli, a hivatalostól eltérő, 
azzal szemben fogalmazó világát jeleníti meg a komoly sajtó normakövető szerepétől 
markánsan eltérően. 
 
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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