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1. feladat (Elérhető maximális pontszám 30 pont) 
 
I. 
A részletező pontozás előtt megállapítandó, hogy a film értelmezésének két alábbi – 
egymást nem feltétlenül kizáró, mégis lényegileg más útja egyaránt elfogadható:  
 
1) A Te egyszerre filmművészi ars poetica és gondolkodói, ismeretelméleti állásfoglalás, 
amely lemond a történetmondásról. A Te filmese azt gondolja, hogy a sok műalkotás után a 
mozgásban, a filmmel a valóságot ragadhatja majd meg. Másfelől annak a felismerése, hogy 
az ember számára a többi ember és a világ jelenségei csak úgy léteznek, ahogyan ő látja őket, 
ez a látás pedig mindig alkotás is egyben, így az ember számára a másik ember és a világ 
csakis tulajdon szubjektumának értelmezői keretében jelenhet meg. 
 
2) A Te ha rejtetten, ha bújtatottan is, de nem veti el a történetet. A narratíva a nő felnőtté 
válásának története. Az első rész a szerelem, a naív - ártatlan, a csábító tekintet, a teljes 
odaadás, a másik és mások pillantásában való létezés kibontása, a második a másiktól 
függetlenedő, önreflexív én megszületése, a kontrollált éné, melynek a filmnyelvi metaforája 
a tükör, és lezárása a felnőtt és egyedülálló nőként való megszületés a tejivás-jelenetben. 
Ahogy a záróképen látható kacsintás az első – még éretlen, beavató – szerelem lezárását is 
jelen(het)i. 
 
Amennyiben a versenyző helyesen és kellően árnyaltan megfogalmazza e két értelmezési 
keret bármelyikét, melyet azután érvényesen argumentál - függetlenül attól, hogy a 
következőkben írt szempontok mentén fejti-e ki elemzését -, 24 pontot kap. 
 
II. 
a) a versenyző maximum összesen 24 pontot kaphat az aa-af) szempontok felismerésére és 
helyes kifejtésére abban az esetben, ha releváns megállapításokat tesz a következőkkel 
kapcsolatban az alábbiak, vagy más, a film alapján koherens és a formanyelv alkalmazásából 
következő, azzal igazolható megfigyelésekre alapozva: 
 
aa) a film nyitószekvenciájában látható, ismert festményeket ábrázoló montázs (2 pont); 
 
Mivel a képzőművészeti remekművek történeti sorrendben jelennek meg Egyiptomtól 
Picassóig, Modigliáni-ig, itt félreérthetetlenül nem szerzőkről és konkrét műalkotásokról, 
hanem a művészettörténetről általában van szó, a nőábrázolásól, ahogy arra a festészet 
egyáltalában képes. Ez a festmény-montázs a tiszta, magasrendű esztétikum metaforája a 
filmben, amivel szemben a film majd olyasmit is meg tud mutatni, amit a szépművészet talán 
nem.  
 
ab) - a három alkalommal megjelenő párbeszéd-jelenet (rajzolj le – szoktál rám 
gondolni; olyan furcsát álmodtam - nem szeretem, ha sokszor másokat nézel és nem 
engem; mire gondolsz-remélem) 3 pont; 



 
A három dialógus-blokknak több funkciója is van a filmben. Egyrészt tagol és elválaszt, 
vagyis fontos szerepe van a szerkezet megformálásában (különösen a második blokknak, 
amely elválasztja a film két részét egymástól).  
Másrészt a főszereplő éteri-költői, már-már megfoghatatlan, idealizált nőalakját valóságos-
létező dimenzióba helyezi, megszólal, hangja, kétségei vannak.  
Az is nagyon fontos, hogy a férfi sohasem látszik ezekben a blokkokban, mesélő, kamera-
szem-narrátor szerepe mindig viszonylagos, ahogyan azt sem lehet biztosan eldönteni, hogy 
amit látunk az megtörténik-e vagy a képzelet szüli meg. 
 
ac) - a film szerkezeti felépítésének felismerése és értelmezése (két blokk – az első a 
fiúval való találkozásig tart, a második a házasságkötő terembe bemenő pár után néző 
főszereplőt mutató snittől a lezárásig) 8 pont; 
 
A film két jól elkülöníthető részének felismerése lényeges az elemzésben, mivel jellemzően 
megváltozik a női cselekedetek sora és ezzel együtt a tekintet iránya és jellege a film második 
részében. Míg az első blokkban a nő mozgása (annak iránya, térbeli elrendezése) tisztán 
esztétikai elvek szerint rendeződik és a variálódik geometrikusan érvényes formák szerint 
(jobb-bal, térmélység, le, fel, átlósan, gyorsan, lassan) egy gyönyörködő férfitekintet kénye-
kedve szerint, azt csábítva, kiszolgálva és zenei értelemben variációkat alkotva mintegy 
önfeledten, l’art pour l’art, addig a második részben a cselekedeteknek szituatív súlya lesz. 
Bebámulni a fogorvosi kezelőbe, felállni a mérlegre, nem híztunk-e el, ellenőrizni, jó-e még a 
frizura és a ruha a csípőn. Nem rondít-e el egy szemüveg, netán értelmet kölcsönöz inkább, 
lehetne az a gyűrű jegygyűrű is, és egyáltalán – ki vagyok én –, mert minden képen tükörbe 
néz ebben a második részben a nő.  Aki hosszan fésüli rövid haját, mintha új – tudatos-, 
immár kifelé, másokra figyelő személyiséggel indulna az emberek közé le, a tejivóba.  
 
ad) - a filmet záró tejivó-szekvencia értelmezése az utolsó, kacsintós képpel  (3 pont). 
 
A nő tényleg a tejivóba megy, elhatározta, lenézett a teraszról, akkor döntötte el, nem csak a 
férfi tekintetet képzeli oda. Követi a kamera, nyitnia is kell, hogy jól láthassa a nőt a térben, 
egy busz is takarja egy ideig – ilyen snitt nem volt eddig a filmben, ahogy más emberek sem 
voltak lényegesek, nem is láttunk senkit egy villanásnál tovább. Itt egyenrangúvá válnak a 
többiek a kompozícióban, időt kap a néző szemügyre venni az ivóban állókat, ahogy a nő is 
megnézi őket és ők is a nőt. És lecsoroghat a tej az állán, hát nem tud jól üvegből inni, ezt 
még tanulni kell. Már nem a férfitekintet kénye-kedve helyezi el a nőt a filmtérbe. Dolga van 
ott, saját maga dönt a sorsáról. Felnőtt. 
 
ae) .- a filmcím értelmezése (és a mögötte rejlő filmnyelvi probléma, kísérlet felismerése: 
ki beszél, kihez és kiről?)  4 pont; 

Ahogy a filmről szóló esszében Forgács Nóra írja, „A Te szól valakihez, vagyis inkább Te – 
ahogyan én látlak. A film fő problémája nem a szerelem és a szerelmesség, hanem egy 
ismeretelméleti kérdés: hogyan ismerjük meg a másikat, meddig tart az ő valódi, szuverén 
léte, és az ezt regisztráló látás, hol kezdődik a képzelet irányította, teremtő látás? Ez-e a 
művészet, vagy pedig ez a szerelem? A másik megismerése milyen mértékben a gondolkodás 
műve, azaz milyen mértékben fogalmi dolog, milyen mértékben esztétikai kérdés? Így lesz a 
Te a látás filmje.”   

 
 
 



af) - a film időkezelése (4 pont) 
 
A filmben csak a mikroszekvenciák, egy-egy mozgássor feldolgozása lineáris, csak ezen a 
szinten van kronológia, a hétköznapi helyzetek feldolgozása inkább szeriális karakterű (de a 
montázshasználat mégsem szeriális), inkább ritmikus és költői – vagyis nagyon személyes.  
Az idő megállítható, gyorsítható és lassítható – szubjektív, ahogy a pillantás gyönyörködik, 
elidőzik és elképzel, továbbgondolja, amit lát.  

Ahogy Forgács írja: Ha rád gondolok, azt jelenti, belső látásom elé idézlek, képzeletemmel 
átrajzolom az egyszer valóban látott mozdulataidat, belepróbállak más mozdulatsorokba, 
elviszlek más helyszínekre, jelentést és jelentőséget tulajdonítok egy-egy részletnek, kiemelem 
ismétléssel, lassítással, gyorsítással – eljátszok vele. Ha hűséges vagyok, az azt jelenti, hogy 
te uralod a tekintetem, te kötöd le belső és külső látásom figyelmét. És lehet, hogy minden 
cselekvésem irányítója az agy, de az, ahogyan látlak, ahogyan megismerlek, ahogyan 
szeretlek, nem fogalmi, hanem esztétikai kérdés.   

b) amennyiben a versenyző nem, vagy csak részben kaphatta meg a pontokat az előbb 
sorolt alapvető megfigyelésekért (vagyis nem szerezte meg az ezekért járó összesen 
maximálisan megszerezhető 24 pontot) de felismert további más olyan érvényes 
szempontot vagy szempontokat, amelyek releváns módon hozzájárultak a film 
értelmezéséhez, úgy az értékelő meglátása szerint összesen 6 ponttal kiegészíthető az aa-
af szempontokra kapott pontszám (mely azonban összességében nem haladhatja meg a 24-
et)  
 
c) a versenyző további 6 pontot kaphat az elemzés logikus felépítéséért, nyelvi 
minőségéért. 
 
 
 



2. feladat (Elérhető maximális pontszám 30 pont) 
 
A versenyző összesen 24 pontot kaphat a dolgozatra az alábbiakban részletezett módon abban az 
esetben, ha  
 
a) a médiareprezentáció fogalmát helyesen alkalmazza, vagyis a dolgozatból kiderül, tisztában van 
azzal, hogy a reprezentáció fő kérdése, hogy a média mennyire biztosítja szóban forgó társadalmi 
csoport – itt a romák – a) láthatóságát és b) a valóságnak megfelelő bemutatását. 
 
b) helyesen alkalmazza a csatorna által megkonstruált értelmezési keret fogalmát.  
 
Amennyiben a versenyző nem, vagy nem helyes fogalmi rendszerben kezeli az elemzendő anyagot, a 
dolgozat ismeretanyagára, elemzési minőségére 10 pontnál több nem adható. 
 
I.  
 
Az elemzett anyag kapcsán többek között a következő – a reprezentációt érintő – észrevételek 
tekinthetőek elsősorban relevánsnak (melyek helyes észrevételezéséért a versenyző összesen 12 
pontot kaphat): 
 

- a magyarországi mainstream médiát gyakran éri az a vád, hogy nem vagy csak nagyon 
korlátozott mértékben biztosítja a romák láthatóságát, ám manapság egyre több olyan, 
elsősorban a kereskedelmi tömegmédia csatornáin elérhető program kerül adásba (sorozatok, 
valóságshow-k, talkshow-k, főzőműsorok, tehetségkutatók, vetélkedők, zenés szórakoztató 
műsorok) amelyek – mint az elemezendő műsor is - ennek éppen az ellenkezőjét mutatják 
(1 pont); 
 

- a láthatóság azonban csak a romák szűk csoportjára terjed ki, és ez összefügg azokkal a 
jellemző szerepekkel (zenész/sztár; munkanélküli; nagycsaládos, bűnöző) amelyekben a 
romákkal a médiában találkozhat a néző, itt a legrégebbi és az egyetlen hagyományosan 
pozitív roma sztereotip foglakozási csoporttal, a zenészekkel. Vagyis nem a romákról tudunk 
meg valamit a médiából, hanem a roma társadalom egy sajátos rétegéről, a sikeres és ismert 
roma muzsikusokról (1pont); 

-  
- a keresztelő médiaeseményként funkcionál, a résztvevők többsége (az ismert zenészek, Mága 

Zoltán, Galambos Lajos, a sminkesek-fodrászok) feltehetően a televíziós jelenléttel 
összefüggésben vesznek részt a családi ünnepen (erre az ajándékok is utalhatnak, különösen a 
trombitaművész által adományozott kereszt) –, vagyis a műsorban a néző nem Bódiék 
keresztelőjét láthatja, hanem azt a keresztelőt, amit Bódiék a televíziós nyilvánosságnak 
szántak és amely a televíziósok jelenléte nélkül nem, vagy nem így szerveződik (1 pont); 
 

- a fontosabb szereplők a hazai televíziós nyilvánosság ismert alakjai, így a műsor építhet az 
előzményekre, arra a kulturális tőkére, amit a nézők felhalmoztak akár a mulatós zene piacán 
meghatározó Bódi család (dinasztia) kapcsán (Guszti és a Fekete Szemek, Bódi Csabi, Bódi 
Margó, Csabi házassága Ginával, Gina terhességei és vallásos neveltetése), akár Lagzi Lajcsi 
példátlan nézettségű Dáridója, akár Mága koncertjeivel összefüggésben (1 pont);  
 

- a reprezentáció, a bemutatás fontos eleme a műsorvezetői felkonf, a szerkesztő által jegyzett 
narráció és a montírozás -, az a mód és tónus amely egyszerre kacsint össze a legnézettebb 
műsorokat szállító roma-zenész-televíziós alkalmazottakkal, másfelől a túlzások tömegébe eső 
módos roma családot kinevető vagy éppen bosszankodó középosztálybeli nagyközönséggel -, 
jelezve ironikus, bár ez esetben elnéző attitűdjét a rongyrázó túlzásokkal kapcsolatban 
(4 pont).  
 
 



További 4 pontot kaphat a versenyző abban az esetben, ha felveti a műsor kapcsán a rasszizmus, 
kódolt rasszizmus problémáját és kimutatja, hogy bár a műsor ironizáló kontextusba helyezi a 
tárgyalt eseményt, ebben az esetben mégsem beszélhetünk rasszista reprezentációról, mivel arról 
akkor lehet szó, ha a bemutatott kisebbséget morális, kulturális vagy egyenesen biológiai értelemben 
veszélyesként jelenítik meg a többségre nézve, és a veszéllyel szemben vagy a legitim leszámolás 
dramaturgiáit építi fel, vagy a legyőzésnek egy szelídebb formáját választja: nevetségessé teszik azt, 
akit előzőleg veszélyes idegenként mutatott be.  Mivel azonban a Napló bár idegenként, de nem 
veszélyes idegenként ábrázolja a Bódi családot és vendégeit, a nevetségessé tétel gesztusa nem 
rasszizáló. 

II. 

További 6 pontot kaphat a versenyző, amennyiben a dolgozatban elfogadható, a műsorral igazolható 
érvekkel alátámasztva ad a Napló anyagának kapcsán választ arra, hogy az vajon mennyiben járult 
hozzá a kisebbségek társadalmi elfogadottságához vagy ellenkezőleg csak tovább élezi az amúgy 
is súlyos ellentéteket; valamint hogyan látják magukat ebben a műsorban viszont a kisebbség 
tagjai?   

Elfogadható válasz például, hogy a Roma Rómeó kevéssé segíti a romák társadalmi elfogadottságát, 
mert felesleges, pazarló, irritáló a túlméretezett ünnepség a helyzethez nem illő ajándékokkal (torta 
cabriolet), elfogadhatatlan a fehér lovas hintó bérlése, bántó a műveletlennek ható szóhasználat (séró). 
Általában véve tehát az uborkafára felkapaszkodott, a saját helyzetüket teljesen félreértő, jómódú 
romák inkább irritálják a közvéleményt -, és egyben azt a stigmatizált, jobbára súlyos nyomorúságban 
élő kisebbséget is, amelyhez egyébként tartoznak. 

De elfogadható az az értelmezés is, miszerint itt egy integrálódni, a többség értékvilágához 
maximálisan alkalmazkodni kívánó, szerencsés vagy/és tehetséges roma zenészcsalád tiszteletre méltó 
buzgalmának, a katolikus vallás elvárásainak extrém, túlzásokba eső tiszteletének szemtanúja a néző, 
amit a televíziós csatorna gúnyol ki. Ebben az értelmezésben a romák többnyire büszkék lennének 
Bódiékra, mint a kevés sikeres és ismert – és más roma celebritásokkal (péládul Győzikével 
ellentétben) erkölcsileg is példamutató tagjaira, akik büszkék cigányságukra, még a bőrszínükre is, 
ahogy Bódi Guszti, a dinasztiaalapító nagyapa mondja, „kicsit fehérre sikeredett”.  

III. 

További 6 pontot kaphat a versenyző, amennyiben az alábbiak szerint vagy más, hasonlóan 
érvényes, a televíziós csatorna által kialakított, címkézett vagy meghívott értelmezési kereteket 
(frameket) nevez meg 

- idegenek - a romák nem tudnak rendesen magyarul, mások ( „áldjon meg téged a Devla”) idegenek, 
még a névválasztásban is (Rómeó Angelo”); 
- talmi, túlhabzó - a romák túlzóak, a közeg giccses 
- gyanús ártatlanság - a fehér túlhangsúlyozása (hófehér torta cabriolet, fehér lovas hintó, fehér hegedű) 
- család szentsége - a romák különösen családszeretőek 
- katolicizmus – a romák vallásossága, amelynek a gyakorlása színpadias, túlzó 
- Roma Rómeó, akinek majd egyetlen feladata lesz, hogy megtalálja roma Júliáját 
- a Keresztapa felidézése (maffia-világ, maffia emberek) 
 
IV. 
 
A versenyző további 6 pontot kaphat az elemzés logikus felépítéséért, nyelvi 
minőségéért. 


