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MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

Javítási-értékelési útmutató 

„A” feladat 

 

 
A Patision Avenue című görög kisfilm 

 (rendezte: Thanasis Neofotistos, forrás: https://vimeo.com/472706263) 
megtekintse után: 

 

a) Fogalmazza meg, mi a cselekményt mozgató konfliktus! Válaszát indokolja! 

b) Jellemezze a főszereplőt! (A film eleji idézetek Shakespeare Vízkereszt vagy amit 

akartok c. komédiájából valók) 

c) A szerepjátékon túl nevezzen meg legalább három releváns formanyelvi elemzési 

szempontot, majd azok szerint értelmezze a filmelbeszélést!  

 

A feladatra 25 pont adható az alábbiak szerint: 

 

a) feladatrész: max. 2 pont 

A cselekményt mozgató konfliktus az anyai és a karrier-szerepek ütközése, illetve a női és férfi 

társadalmi szerepek közt fennálló konfliktus. A kiszolgáltatott  színésznőnek alapvető a Viola-

szerep – karnyújtásnyira lévő – elnyerése, de fontos kisfiának biztonságban tudása is. Mivel 

egyszerre nem tud a meghallgatáson részt venni és – gyermekfelügyelő hiányában – 

hazaszaladni a gyermekhez, döntési kényszerbe kerül.  

A versenyző 1-1 pontot kaphat a konfliktus helyes megfogalmazásért és annak helyes 

indoklására. 
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b) feladatrész: max. 5 pont  

A főszereplő foglalkozására nézve színész. Aligha sikeres, nehezen talál munkát, ezért is 

alapvető számára, hogy megkapja a szerepet. Gyermekét egyedül neveli, nem él együtt Yannis 

apjával, érezhetően rosszban vannak. Magányos, senkire nem számíthat, ennek oka részben 

talán az, hogy a saját szempontjait tartja szem előtt elsősorban (még gyerekét is csak 

másodsorban). Kiderül, hogy a férfi, aki elhagyta, hasonló karakter lehet, de feltehetően nem 

egyszer ugrott már, hogy kisegítse, csakúgy, mint a testvére. Bizonyos fokig egoista 

személyiség, mások (pl. a testvére, illetve a gyerek apja) szempontjaira nemigen figyel, csakis 

arra, ami számára az adott pillanatban fontos. Kitartó, mégis bizonytalanságot sugárzó ember, 

állandóan a hajával babrál, ironikusan reagál Annie-nak a frizurájára vonatkozó kérdésére 

(rövid haj… francokat). Majd miután kiderül, hogy a gyerek egyedül van otthon, az első dolga, 

hogy kiveszi és elrakja a műhajból készül lófarkat (feminin attribútum), később felköti a haját, 

kiereszti majd újra összecsomózza (a feminin és maszkulin aspektusok váltogatása). Az 

anyaság túl nagy felelősség a számára, úgy érzi, hogy akadályozza, nem véletlen, hogy az utolsó 

mondat is az, hogy Yannis mindent tönkretesz. De Yannis nem az ok, csak az, akin lecsapódnak 

a feszültségek és mivel kiszolgáltatott – áldozatává válik a fölötte zajló eseményeknek. A nő az 

utolsó pillanatig nem tudja eldönteni, hogy mit tegyen, végül ez a bizonytalanság nemcsak lelki, 

mentális hanem testi-fizikai értelemben is meghatározza, amikor az erőszakosba váltó 

tüntetésbe keveredve menekül, sodródik a többekkel, maga se tudja merre, hová.  

A szóban forgó Viola-szerep (a férfinak beöltözött nő Shakespeare Vízkereszt, vagy amit 

akartok c. komédiájából) utalása, áthallásai a nő helyzetére - gyerekét egyedül nevelő és eltartó 

anya kissé maszkulin, erős testalkattal, levehető copfjával, munkaorientáltságával – férfiak 

uralta társadalmi hátteret sejteti, férfiakra szabott elvárásokkal. Viola szerepe nem feltétlenül 

azért van a nőre rászabva, mert sokoldalú és jó színésznő (a beszélgetésekből sejthető, hogy 

kevés szerepet kaphatott korábban), hanem mert ő maga Viola -, karakterológai értelemben.  

A versenyző a karakter fentiek szerinti vagy más, hasonlóan érvényes megfigyelésekre 

alapozott jellemzéséért 1-1, maximum 5 pontot kaphat. 

 

c) feladatrész: max. 15 pont 

Elemzési szempont a filmet jellemző: 

 

i) montázsgondolkodás: az egysnittes, hosszú beállításban felvett elbeszélői forma, amelyet 

azonban nem belső montázsként fogalmaztak meg az alkotók. A vágás nélküli, egysnittes 

hosszú beállítás mindig a filmidő szokatlan, provokatív kezelése, hiszen az megegyezik a 

cselekmény idejével. A nézőt ez a megoldás szokatlanul erősen vonja be a szituációba, 

mindennek a tanúja, már-már résztvevő, aki mindet lát és hall amit a szereplő, miközben 

nincs többlet-tudása hozzá képest. Mintha a film elbeszélője bizonyos mértékig „kivonná” 

magát az elbeszélésből, nem értelmez, nincs sűrítés, az alkotó a montázzsal nem irányítja-

fókuszálja a néző figyelmét, akitől ily módon folyamatos aktív figyelmet kér. (Attól a 

pillanattól kezdve, amikor a nő megtudja, hogy a gyerek egyedül van otthon, nyilvánvaló, 

hogy nem fog tudni senkit rávenni, hogy menjen át Yannishoz, a kérdés az, hogy hol, mikor 

és kivel történik valami olyasmi szörnyűség, ami elkerülhető lenne, ha a nő időben 

visszafordulna.) A hangok és a képek esetében is a „hiányzó”, „kimaradt” részek mesélnek 

a legtöbbet, amely hiányokat – egyfajta sajátos „ellipszisként”, ami látszólag ellentmond a 

film montázsgondolkodásának – a nézőnek kell kitöltenie. (A telefon túloldalán a fia, akit 

csak addig hallgat meg, amíg a helyzetet mondja el, valósan nem figyel rá, se a nővérére 

vagy a gyerek apjára. Feltehetően az ígérgetéseket ismeri már a gyerek, azért kezd el inkább 

maga készíteni valamit a konyhában, mert tudja, hogy ennek a helyzetnek nem lesz gyors 

megoldása. A felnőttek egytől egyig megbízhatatlanok. Az anya, Mary, a testvér és az apa 

is, a gyerek pedig sokadjára ismét egyedül van. És sokadjára is az a döntés, hogy az anya 

nem a gyereket választja.) 
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ii) Másik fontos és adekvát elemzési szempont a látványszervezést meghatározó fix 

képkivágat (kis vagy szűkszekond), illetve a felvevőgép és a szereplő viszonyát a film 

egészében változatlanul meghatározó társított beállítás, amelyben a szereplőt végig 

kizárólag hátulról láthatjuk, az arcát sohasem. Ennek a rendezői döntésnek a filmnézést 

alapvetően meghatározó érzéki illetve értelmezési következménye van. Ez a konzekvensen 

használt formanyelvi eszköz még provokatívabb, mint a montázs hiánya. Hiába mozog 

ugyanis a kamera a szereplővel, hiába változik dinamikusan a tér a nő körül, ez a 

távolságtartó, érzelemmentes optikai beszédmód annak a – konfliktushelyzet 

szempontjából – statikus állapotnak a kivetítése, amelyben a főszereplő – történjen bármi 

is körülötte és benne – ugyanúgy a cél (Viola szerepének megszerzése) felé törekszik végig, 

mint amikor elindult otthonról. A telefon – a film legfontosabb motívuma – pedig maga az 

az arctalanság, amit a film tematizál is, tárgy, amely tárgyiasítja a viszonyokat, a 

kontaktust. Látszólag megoldást kínál, de valós megoldás mégis a jelentlét lenne bármely 

kapcsolatnál – legyen az társkapcsolat, testvéri, vagy az anya-gyermek kapcsolata. 

iii) További elemzési szempont lehet a látványszervezés másik eszköze, a megvilágítás sajátos 

változása: annak megfigyelése, hogy a jellegtelen, erősen felhős lapos nappali fényvilágból 

(nemrég eshetett is, még nem száradt fel az aszfalt az utcákon), ahol egyedül az autólámpák 

fényeinek van iránya és jellege, hogyan vált fokozatosan a film az anya egyre 

kétségbeesettebb gyermekfelvigyázó-szervezési próbálkozásaival párhuzamosan alkonyi, 

majd a robbanások, a fellobbanó tüzek és a füst megjelenésével sötétebb, komorabb koresti 

hangulatra. Itt-ott az utcai lámpák is égnek, majd a film végén fénytelen, szürke, infernális 

a fényvilág. A megvilágítás változása az érzelmi állapot kivetüléseként értelmezhető.  

iv) Érdemi elemzési szempont lehet a filmzenét kerülő hangkezelés, a naturális-reális, 

dokumentarista hangi világ felépítése a szinte folyamatos mobilozással, ami szintén a külső 

világ és a szereplő helyzetének, lelkiállapotának viszonyát fogalmazza meg: a film elején 

a hangban még nincs „külvilág” -, az akusztikus tér kizárólag a főszereplőt, bizakodó-

készülődő lelkiállapotát közvetíti. A film középrészében a külső-és szereplőt informáló 

hangi világ egyensúlyban van, majd a lezárásban a külvilág hangja válik dominássá, a 

teljesen kiszolgáltatott szereplőnek már nincs saját hangja. Az utolsó hang, a telefoncsörgés 

pedig, mint nem diegetikus hang, vészjósló. A gyerek nem veszi fel? Baja történt? Az anya 

nem veszi fel? Megsérült? Ki nem veszi fel a telefont? Megszűnt minden zaj, a 

telefoncsörgés reális hangból metaforikus jelzéssé válik: a mobilt nem veszi, de nem is 

veheti fel senki. Ami a képen felépült a film végére, a hangban is odaér. A süket csendbe. 

Ahol nincs ott egyetlen másik sem, senki, akire számítani lehet, aki elérhető, megérinthető. 

A magányba.  

v) Az is értékelhető, ha a versenyző a „díszletet”, a mise en scene megoldásait vizsgálja: A 

külvilág le van választva a szereplőről és a beszélgetésekről, de mint egy Antonioni 

filmben, a belső viharok kivetüléseként mutatkozik meg. Bár valós a helyszín, mégis 

inkább a nő lelkének állapotát mutatja. Az üres utca, amikor a meghallgatásra készül, majd 

a színes lufik, amikor örül a szerep elérhető közelségébe kerülésének, és ahogy a konfliktus 

a döntéskényszer körül erősödik (hazamenni a gyerekhez, aki egyedül van, vagy a 

karnyújtásnyira levő álomszerephez odaérni a meghallgatásra) egyre jobban belekerül a 

tüntetésbe, a robbanásokba, amely a helyzet tarthatatlanságát erősíti.  

 

A versenyző a releváns elemzési szempontok megnevezésére 1-1, összesen három pontot kaphat, 

míg az egyes szempontok szerinti elemzésre szempontok szerint további 4-4, összesen 12 pontot.  

Az egyéni megfigyelésekre és az elemzés nyelvi-stiláris minőségére további 3 pont adható. 
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„B” feladat 

 

 
Olvassa el figyelmesen az alábbi cikket! 

 

„Kamala Harris, az USA alelnöke1 a világ talán leghíresebb divatmagazinja, a Vogue2 legutóbbi 

címlapszereplője. Mivel Harris az amerikai történelem első színes bőrű, női alelnöke, ezért 

gyakorlatilag a legapróbb dolog is történelmi jelentőségűvé válhat körülötte, mint például az, hogy 

szerepel a világ leghíresebb divatlapjában. A történelmi jelentőség viszont ez esetben óriási botránnyá 

alakult át, miután megjelent a Vogue címlapja:”  

  
Az emberek által az emberekért 

Az USA divatja 

 

A képet Tyler Mitchell készítette, aki az első fekete fotós, aki Vogue-címlapot fotózott. A Twittert 

elárasztották a kommentek és a tweetek azzal kapcsolatban, mennyire méltatlan, ahogy a magazin 

ábrázolja a leendő alelnököt, aláásva Harris tekintélyét. Azt is sokan szóvá tették, hogy szerintük a 

fényekkel úgy játszottak, hogy Harris bőrszíne a természetesnél világosabbnak hasson. Az alelnök saját 

ruháiban szerepelt a címlapfotón, ő választotta ki, hogy mik legyenek rajta a fotózáson, ahogy ahhoz is 

a jóváhagyása kellett, hogy milyen haja és sminkje legyen a képeken.  

 

Készült azonban egy másik potenciális címlapfotó, amin Harrist jóval hagyományosabb módon 

ábrázolták, egy Michael Kors-kosztümben sokkal visszafogottabb háttér előtt. Az alelnöknek egy 

dologba nem volt beleszólása, hogy melyik kép legyen a címlapon. 

                                                 

1 Kamala Harris az USA 49. alelnöke 2021. január 20-tól. Kaliforniában született, a washingtoni Howard egyetemre járt, az 

ottani Alpha Kappa Alpha diákklub színeit, a zöld-rózsaszínt választotta kampánya színeinek. 2010-től Kalifornia legfőbb 
ügyésze, 2017 és 2021 között Kalifornia demokrata párti szenátora volt a Szenátusban. Ő az Egyesült Államok első női, első 
afroamerikai és első ázsiai-amerikai alelnöke. Mindkét szülője bevándorló. Biológus anyja 1958-ban érkezett Indiából, apja 
pedig, aki közgazdász, 1961-ben Jamaicából. Szülei hétéves korában elváltak. Harris azt mondta, hogy mikor meglátogatták 
apjukat hétvégenként, a környéki gyerekeknek nem volt szabad velük játszani, mert Harrisék „színesbőrűek” voltak. 

2 A Vogue patinás, huszonegy országban havonta megjelenő divat-és életstílus magazin.  Az amerikai kiadás jelenlegi 

főszerkesztője a demokrata elkötelezettségű Anna Wintour, aki leginkább a feltűnő látványvilágra, a friss tartalomra, az új 
arcokra és változatos közreműködőkre helyezi a hangsúlyt. 
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               Alelnök asszony                                   Az optimizmus erejéről                          A Kamala Harris- ügy 

            és az új Amerika (2021 február)                     (2020 november)       (2019 október) 

 

 

A szöveg a Telex alábbi cikke nyomán készült: 
https://telex.hu/kult/2021/01/12/tornacipoben-tettek-ki-kamala-harrist-a-vogue-cimlapjara-lett-is-belole-botrany 

 

A képek forrása: 
1) https://telex.hu/uploads/img-cache/1/6/1/0/4/1610477841-temp-ibokpg-20210112-720-0-90-cr.jpg 

2) https://telex.hu/uploads/img-cache/1/6/1/0/4/1610478041-temp-fekbmn-20210112-720-0-90-cr.jpg 

3) https://www.gannett-cdn.com/presto/2020/10/06/USAT/1a62f494-973d-4e86-b58f-e2647b520256-

ELLE_November_2020_Cover.jpg 

4) https://api.time.com/wp-content/uploads/2019/10/tim191014v1_harris.cover_.jpg?quality=85&w=840 

 

 

 

a) Hasonlítsa össze az alelnökről megjelent címlapokat (Elle, Time, illetve a Vogue 

alternatív címlapja, amelyet a magazin végül nem használt fel) a Vogue címlapjával – a 

feliratok és a képek figyelembevételével!  

 

b) Írjon elemző esszét, amelyben a következő hívószavakra alapozva értelmezi a Vogue 

címlap-ügyet - napirendkijelölés, nőkép, sztereotípia, kapuőr, faji megkülönböztetés, ikon! 

Írásából derüljön ki az is, hogy megítélése szerint a Vogue címlap-ügye hírértékű 

esemény-e vagy sem a magyar közönség számára! 

 

 

A feladatra 25 pont adható az alábbiak szerint: 

a) A Vogue címlapja – szemben a többivel, sőt saját alternatív címlaptervével – a hétköznapi 

embert helyezi középpontba. Akit az emberek választottak meg, és azért őt, mert tőle 

várják, hogy az egyszerű ember szempontjaira, élethelyzetére is figyelemmel lesz a 

hatalom birtokosaként. Ezt a bizalmat, a „közénk tartozol, bízunk benned”-érzetet erősíti a 

fotós a beállítással, amelyet a közölt információhoz képest (Ő lett az alelnök, aki nő, 

ráadásul afroamerikai) a merőben szokatlan, köznapi ruházat (blézer, farmer és a tornacipő) 

fejezi ki, illetve a meglepő beállítás. A teljes testtel szembe forduló, mosolygós Kamala 

szembenéző tekintete a mimikával a bizakodást, a nyitottságot hordozza, ám a csípő 

magasságában összekulcsolt kéztartás viszonylag ritka, laza metakommunikativ pozíció 

(mint egy olyan egyetemi előadóé, aki azért mégse teszi zsebre a kezeit). Vagyis az 

exkluzivitást, a képen látható személy magas státuszát nem a ruházat vagy a hivatalos-

beállított póz jelenti (mint az ilyen címlapképeken általában, sőt, inkább tompítja azt), 

hanem a visszafogottan színes, finom drapériákkal operáló stúdióháttér (amelynek a színei 

utalnak a kampány során használt, az egyetemi háttérre utaló zöld-rózsaszín 

összeállításokra). A Vogue és a Time címlapján az aranyhoz közeli tónusokkal operáló 

háttérszínek és a test előtt keresztben összefogott kar rokon beállítás-elemek (ez utóbbit 

https://telex.hu/kult/2021/01/12/tornacipoben-tettek-ki-kamala-harrist-a-vogue-cimlapjara-lett-is-belole-botrany
https://telex.hu/uploads/img-cache/1/6/1/0/4/1610477841-temp-ibokpg-20210112-720-0-90-cr.jpg
https://telex.hu/uploads/img-cache/1/6/1/0/4/1610478041-temp-fekbmn-20210112-720-0-90-cr.jpg
https://www.gannett-cdn.com/presto/2020/10/06/USAT/1a62f494-973d-4e86-b58f-e2647b520256-ELLE_November_2020_Cover.jpg
https://www.gannett-cdn.com/presto/2020/10/06/USAT/1a62f494-973d-4e86-b58f-e2647b520256-ELLE_November_2020_Cover.jpg
https://api.time.com/wp-content/uploads/2019/10/tim191014v1_harris.cover_.jpg?quality=85&w=840
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rendszerint védekező testtartásként szokás értelmezni). Egy sikeres, a legmagasabb posztra 

is eséllyel törekvő nő néz velünk szembe a képről, akinek a történetét, személyiségét 

érdemes megismerni. Az Elle címlap az akkor még csak a (választási) csatába induló, de a 

pozíció elnyerésére esélyes alelnököt egy közönséges irodai széken ülve mutatja. A 

beállítás – bár a ruházatot illetően sokkal elegánsabb, mint a Vogue címlap -, annyiban 

rímel arra, hogy a hatalomban is a dolgozó nőt asszociálja, de a háttér hatalmas távlatot ad 

Kamalának. A testtartás nyitott, elegáns, biztonságot – és ahogy a szlogen azt erősíti is –, 

erős optimizmust sugall. 

 

A versenyző a címlapképek releváns érvekkel indokolt összehasonlító elemzéséért 1-1 összesen 

8 pontot kaphat. 

 

b) A versenyző 2-2 összesen 12 pontot kaphat abban az esetben, ha elemzésében a 

megadott fogalmakat helyesen használva azokat elfogadható indoklással vonatkoztatja 

a címlapkép-ügyre az alábbiak szerint (vagy más, hasonlóan releváns érvekkel 

fogalmazza meg az ügy lényegét a megadott kulcsfogalmak kontextusában): 

 

- napirendkijelölés: a klasszikus, Bernard Cohen megfigyelésére alapozó napirendelmélet 

szerint (McCombs & Shaw 1972) a média burkoltan rangsorolja a közügyeket, prioritási 

sorrendet alkot, és azt továbbítja a közönségnek. Ennek következtében a média rangsora és 

a közönség közügy-sorrendje között nagymértékű megfelelés jön létre. A napirendet 

azonban itt nem a magazin jelölte ki, hanem jelen esetben a médiumok közti napirend-

átvételről van szó. A közügy nem a Vogue címlapja, hanem az annak nyomán a közösségi 

média nyomására kibontakozó diskurzus arról, hogy manipulálta-e és ha igen milyen 

irányban a magazin a címlapképpel a közönséget? Igazolható-e, hogy a magazin lejáratta 

az alelnököt a címlappal, és ha igen, azt mi magyarázza?  

- nőkép: a média által közvetített (reprezentált) nőkép a 20. század vége óta jelentősen 

módosult, különösen azóta, mióta az erős, a férfidominanciára a férfiak saját terepén – 

például a politikában – is veszélyes nők társadalmi szerepe jelentősen megnőtt. Különösen 

fontos mindez akkor, ha az erős, férfiszerepbe kerülő nők egyben a hagyományos női 

értékeket is hordozzák, illetve, ha a vizuális média a fiatalság, a szépség, az elegancia 

képzetével társítja őket. Az USA regnáló alelnöke maga is jelentősen alakítja és alakíthatja 

a mediatizált nőképet, a Vogue-ügy ezért sem lényegtelen. 

- sztereotípia: a magas fokon mediatizált kultúrában a média szükségképpen egyszerűsítő, 

tömegeket célzó, bizonyos elfogadott előítéletekre (közös „tudásra”) építő sztereotip 

narratíváinak megbontása, az elvárt beszédmóddal szembe menő megfogalmazás, 

keretezés – bár kockázatos – mégis jelentősen növelheti a közönség figyelmét (és a 

médiaintézmény bevételét). A Vogue-címlap tudatosan lépte át a sztereotíp ábrázolás 

kereteit, ezért okozott felháborodást. 

- kapuőr: a hírmédiában azok a személyek a kapuőrök, akik eldöntik, hogy valamely 

eseményről szükséges-e megjelentetni anyagot, illetve, hogy a megszövegezett anyag 

abban a formában alkalmas-e a közlésre, ahogy az újságíró elkészítette azt, vagy 

módosítani kell a javaslatot. A Vogue-címlap esetében a főszerkesztő, Anna Wintour 

személyes döntése volt, hogy az óriási botrányt kiváltó képpel jelenjen a magazin februári 

száma. (A főszerkesztő nyilatkozata szerint azt érezték „nagyon erősen, hogy a leendő 

alelnökről készült kevésbé hivatalos kép az, amelyik jobban ábrázolja az időket, amikben 

élünk. Egy olyan világjárvány közepén vagyunk, ami percenként követel emberéleteket, és 

úgy gondoltuk, hogy a globális történelem e tragikus pillanatát érzékeltetnünk kell, a 

sokkal kevésbé hivatalos kép olyan, ami nagyon, nagyon könnyen befogadható.”) 

- faji megkülönböztetés: a médiában szigorúan tiltott a rasszizmus, a faji megkülönböztetés 

minden formája. Ezért is különösen kényes a felmenőit tekintve afroamerikai-ázsiai 

gyökerekkel rendelkező alelnök fényképének fényekkel való esetleges manipulációja, 

netán a valóságos árnyalatnál világosabbra retusálása (abból a feltételezett célból, hogy 

elfogadhatóbb legyen a fehér, középosztálybeli, a bevándorlással szembe helyezkedő 
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amerikai többség számára). A címlap kritikusai az alelnökben a minden faji 

megkülönböztetés elleni fellépés jelképes alakját látva háborodtak fel a vélelmezett – 

rasszistának tűnő – beavatkozást feltételezve.  

- ikon: a sztárokról felmutatott rögzült kép vizuálisan foglalja össze, közvetíti, jeleníti meg 

a sikeres életmintát a mediatizált kultúrában (amelynek a fedezete a modern piaci 

társadalmakban a siker, feltétele a versenyképesség, önérvényesítési képesség és a 

személyes vonzerő. A sztár – mint sajátos hős-pótlék ikonja rendszerint egy-egy olyan 

fotografikus képmás, amelynek sikerül a személyiséget olyan módon megragadni, hogy az 

a közönség számára egyfajta vizuális jelként működő sűrítményként hordozza a figurában 

összegződő, mások számára elérhetetlen, de csodált sikermintázatot. A Vogue-címlap ilyen 

értelemben tekinthető az alelnök-asszony ikonjának megteremtésére szolgáló kísérletnek. 

 

Az amerikai Vogue címlap-ügyének a hírértéke a magyar hírfogyasztók többsége számára 

azonban csekély, elsősorban azért, mert nem érint személyesen, és földrajzilag is messze van. 

Ezt bizonyos mértékig árnyalja, hogy az amerikai politikára – és így a globális problémák 

kezelésére is befolyással lévő, meghatározó személyről van szó.  

 

(A versenyző a hírértékre vonatkozó észrevételére önmagában nem kaphat pluszpontot, annak 

hiányát vagy szakmailag hibás értelmezését azonban két pont levonással kell értékelni a bírálat 

során.) 

A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő érvelés-

bizonyítás, konklúzió) és az egyéni észrevételekre, megfigyelésekre további, összesen 5 pont 

adható. 

 


