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a) Határozza meg, hogy a filmrészlet melyik szakaszát tekinthetjük a film expozíciójának!

Válaszát indokolja!

b) Nevezze meg a filmrészlet hangi világában a dramaturgiai szempontból legfontosabb

hangeseményeket és indokolja, mi a szerepük az elbeszélésben!

c) Elemezze a főszereplő orvos, dr. Falk Tibor karakterét a filmrészlet alapján!

d) Értelmezze a filmben elhangzó következő mondatokat! „Két-három hét, és itt vannak az

oroszok”; „Meglátja, mi még egyszer jó barátok leszünk”.

https://youtu.be/-bBhRnnQw4o
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Helyes válasz: 

a) Az expozíció a film cselekménymenetének az a szakasza, amelyben egyértelművé válik a néző

számára az alaphelyzet, felismeri az elbeszélés idejét és helyét, illetve a történéseket mozgató

alapkonfliktust. Az Ischler c. film megadott részlete alapján a film 1944. decemberében,

Hanuka első napján (dec. 10.-én) játszódik Budapesten, ahol egy orvos zsidókat bújtat. A film

morális alapkonfliktusa szerint a három zsidó testvért bújtató és így a saját életét is

kockáztató, korosodó, özvegy orvos szexuálisan visszaélne védencei, s különösen Sára

kiszolgáltatottságával, akivel előbb közös képet készíttet, majd a bombázást követő hazatérése

után a helyzethez nem illő szerelmes verset olvas neki, folyamatosan bámulja, keresi a

szellemi, de a testi kontaktust is a lánnyal. Az expozíció a nyilas tiszt érkezéséig tart. A

versenyző 4 pontot kaphat abban az esetben, ha válasza igazolja, hogy tisztában van az

expozíció fogalmával (alaphelyzet, hely, idő, konfliktus) és további 4 pontot, ha ezt az

ismeretet helyesen alkalmazza, az adott részlet jelzéseivel indokolva állapítja meg az

expozíciós szakasz határát.

b) A dialóguson túli hangi világ (zaj-zörej, zene, atmoszféra) dramaturgiailag fontosabb

eseményei azok az akusztikus jelzések, amelyek a néző számára különösen fontosak az

információk közlése, illetve visszatartása, a feszültségteremtés és a karakterformálás-változás

szempontjából. Ilyen a

- támadó repülőgépek és a bombázások hangja, ami informál a háborús, helyzetről;

- a szekrényajtó nyikorgása, amely előkészíti annak a megértését, hogy amikor az orvos nincs

otthon vagy látogató érkezik, a lányoknak be kell préselődniük a ruhásszekrénybe, majd a

nyilas látogatása alatt ez az a nyikorgó hang, ami fel is tűnik a férfinek, fokozza a feszültséget,

hogy vajon lelepleződnek-e a menekültek;

- az állandóan jelenlévő, a bekövetkező szörnyűségtől rettegő várakozás csendje és az azt

kiszámíthatatlanul megtörő, egymáshoz koccantott vagy elguruló golyóhangok;

- a határozott kopogás, ami az adott helyzetben csak rosszat jelenthet;

- a nyilas köhögése, ami egy pillanattal a lebukás előtt megmenti a szereplők életét;

- a pezsgőbontás után megszólaló dal a negyvenes évekből származó szöveggel

…mert kényes ízlésű legény 

létemre szívem ütemén 

nem játszik bármi sütemény 

és tökélyt nem lelt egyszer sem 

ám ha cukrász kisasszonyban 

a szerelem lángra lobban 

csókja édes a legjobban 

az az én kedvenc desszertem… 
  amely közben a doktor a nyakláncot felrakja a mereven ülő Sára nyakára, aki azonnal le is 

  veszi azt – a békebelinek tűnő, de szinte dallamtalan, együgyű zene, amit a doktor  

  csudálatosnak nevez, ellenpontozza és egyben tovább feszíti a robbanás előtti pillanatokat. 

  A versenyző 8 pontot kaphat, ha helyesen nevez meg a fentiek közül legalább négy  

  akusztikus jelzést (vagy a részlettel igazolható továbbiakat) és azok dramaturgiai szerepét 

  helyesen értelmezi. 

c) Az orvos, dr. Falk Tibor ellentmondásos karakter. Kulturált, joviális, látszólag a

hagyományos polgári világ embere, környezete, lakása, tárgyai is ezt a látszatot erősítik. 

Ugyanakkor kegyetlen gazember, aki valójában semmibe veszi és kihasználja a 

kiszolgáltatott testvéreket. Voltaképpen egy fikarcnyival sem jobb ember, mint a vérengző 

nyilas. Ahogy az Árpádsávos mondja is: „Meglátja, mi még egyszer jó barátok 
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leszünk” – hiszen valójában  már most is ugyanazon az oldalon állnak. dr. Frank bármikor 

az utcára, vagyis a halálba küldi a testvéreket, ha nem állnak a rendelkezésre szexuálisan. 

Morális züllöttségének pontos jelzése, hogy magától értetődőnek tartja, és ki is fejti, 

miszerint a védelemért (az életért) cserébe ellenszolgáltatás jár.  

  A nyilas megalázó megjegyzéseit megadóan tűri, az adott helyzetben (a hajtű felfedezését 

  követően, miután dr. Frank lényegében lebukott) az utalás, miszerint az Árpádsávosnak 

  „teszik a lakás”, akár azt is jelentheti, hogy a nyilasok kiteszik őt onnan.    

  Az orvos ellentmondásos személyiségének felismeréséért egy, karakterének helyes  

  elemzésért további három pontot kaphat a versenyző, amennyiben legalább három helyes 

  mozzanattal, cselekmény vagy dialóg-részlettel igazolja állítását. 

d) Az oroszok érkezésére utaló mondat azt jelzi, hogy a nyilas pontosan tisztában van saját

helyzetével, azzal, hogy rémuralmukból hetek vannak már csak hátra, és szükség lesz olyan

tanúkra – talán éppen a doktorra –, akik igazolják majd, hogy tudtak ők emberségesen is

viselkedni. Ezért fontos a másik észrevétel, miszerint „Meglátja, mi még egyszer jó barátok

leszünk” – hiszen a nyilas jól érzékeli, hogy szükségük lehet egymásra ezekben a zavaros

időkben.

A nyilas mondatainak helyes értelmezése további két ponttal, a válaszok nyelvi

értékei és önálló látásmódja további 3 ponttal honorálható.
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„B” feladat 

https://youtu.be/QsaQMrhBnC4 

Nézze meg a kisfilmet, amely az internethasználat bizonyos jellemzőit fogalmazza meg 

sajátos stílusban!  

a) Nevezze meg és értelmezze a látottak alapján azt a két jelenséget, amelyről a kisfilm

elsősorban beszél!

b) Elemezze a kisfilm alapján (vagyis nem általánosságban) az adott sajátos felhasználói

csoportot, valamint az erre a csoportra jellemző internethasználat itt bemutatott

módjának jellegzetességeit!

c) Állapítsa meg a kisfilm műfaját (szövegtípusát) és indokolja is állítását!

A feladatra maximum 25 pont adható az alábbiak szerint: 

a) A kisfilm témája a filter bubble (vagy szűrőbuborék) illetve a visszhang-kamra (echo chamber)

jelenség bemutatása, felépülése, működése. A szűrőbuborék-jelenség a közösségi médiahasználat egyik

legmarkánsabb jellemzője, amelynek a lényege, hogy a közösségi médiaszolgáltató a felhasználói

tevékenységekből begyűjtött adatok alapján készített profilok szerint kínálja fel az információkat a

felhasználóknak (algoritmizált kommunikáció), s ezért a hasonló profilokkal rendelkezők

(hasonlóképpen gondolkodó, hasonló szemléletű felhasználók) szükségképpen egyfajta buborékba

kerülnek. A visszhangkamra-metafora arra utal, hogy az azonos szemléletű emberek adott téma

mentén oly mértékben erősítik egymás véleményét (és egyben kizárják az azzal ellentéteset), hogy

megszűnik a racionális érvelés és a csoport egyfajta sajátos hitbéli működésmódra váltva kiválasztva

saját képviselőjét, akinek a szavát orákulumként követi. A visszhang-kamrában bármiféle párbeszéd

lehetetlenné válik, az ellenvéleményt képviselők pedig ellenségként kezelődnek.

A versenyzők 2 pontot kaphatnak a jelenségek helyes megnevezésért, 2 pontot, amennyiben felismerik, 

hogy a jelenségek a közösségi médiahasználat jellemzői, 2 pontot, amennyiben a jelenség háttereként 

megfogalmazzák az algoritmizált kommunikációt továbbá 3-3 pontot a szűrőbuborék és a 

visszhangkamra-jelenség kellően alapos értelmezése esetén.  

https://youtu.be/QsaQMrhBnC4
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b) A kisfilmben bemutatott felhasználói csoport és a csoport internethasználata felismerhető lényegi

jellemzői a következők:

- közösségi médiahasználatról van szó (leginkább egy sajátos Facebook-szerű csoport rajzolódik ki a

néző szeme előtt, az adott virtuális közösség tagjai között semmiféle offline vagy online háttér

kommunikáció nem zajlik, az adott virtuális közösség tagjai a Facebook csoportoktól eltérő módon, a

szó hagyományos értelmében nem ismerik egymást);

- tanúi vagyunk egy topic (téma, blogbejegyzés) indítása pillanatának a közösségi médiában, ahol

nincs a hagyományos médiaintézményekre jellemző kapuőr, bármi tematizálható, függetlenül annak

tényleges fontosságától;

- az egymást erősítő vélemények között váratlanul megjelenő ellenvélemény képviselőjéről (Dr. Bubó:

„a kakaós csiga gyakorlatilag öl”) rövid ideig nem lehet megállapítani, hogy a célja a trollkodás-e

(vagyis a diskurzus ellehetetlenítése), vagy csupán egy megfontolandó ellenvélemény jelent meg a

social média nyilvános terében;

- dr. Bubó a saját visszhangkamra-csoportja orákulumává válik (ahogy a topic indítója és Darkside a

másik csoporté), a két tábor a film ezen szakaszában már hitvitát folytat és egyre inkább egymás

verbális likvidálására törekszik, a folyamat visszafordíthatatlan;

- a lezárást a diskurzus beszüntetése jelenti, vagyis egy új, jellemzően hasonló karakterű topic indítása

jelenti.

A versenyző nyolc pontot kaphat a fentiek szerinti (vagy más, a kisfilmmel igazolható) internet 

használati jellegzetességek közül legalább négynek a felismerésért és helyes értelmezésért.  

c) A kisfilm oktatófilm vagy az oktatást segítő sajátos ismeretterjesztő film, amely a látens

algoritmikus elven szabályozott közösségi médiahasználat bizonyos kockázatait fogalmazza meg, arra

hívja fel a figyelmet, hogy noha a véleményközösség nagyon vonzó és lélektanilag érthető dolog,

célszerű felismerni a szűrőbuborékba zártság (vagyis a más vélemények megismerésének

korlátozottsága és az azzal összefüggő torzuló valóságismeret) és az abból könnyen kialakuló

visszhangkamra-mentalitás (a mienkkel ellenkező vagy attól eltérő nézetek eltörlésére irányuló

ellenségképzés) veszélyeit.

A versenyző egy pontot kaphat a kisfilm műfajának helyes felismeréséért és további egy pontot állítása 

helyes indoklása esetén, válaszai nyelvi értékei és önálló látásmódja pedig további 3 ponttal 

honorálható. 




