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A 2009/2010. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
döntő forduló  

 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 
 

Munkaidő: 45 perc 
Elérhető pontszám: 20 pont 

 
"A " feladat 



 
Elemezze a látott filmet!  
(Fogalmazza meg, mi a film története, vázolja, miféle cselekmény alapján következtet a 
fabulára, majd fejtse ki, hogy mely, az elbeszélést jellemző formanyelvi sajátosságok 
igazolják állításait!) 
 
Elemzéséhez szükség szerint használja fel a filmből származó képeket is! 
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A 2009/2010. tanévi 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

döntő forduló  
 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 
 

Munkaidő: 60 perc   
Elérhető pontszám: 15 pont  

 
"B " feladat 

 



A női arcvonások mögött megbújó gonosz egyszerre tűnik rejtélyesnek, rémisztőnek és 
ugyanakkor ellenállhatatlanul vonzónak, legalábbis a mítoszokban, legendákban és a 
filmvásznon (Oravecz Éva, Nők lapja) 
 
Elizabeth Gardner médiakutató 236 lap női terroristákkal foglalkozó híranyagát megvizsgálva 
azt kutatta, mit állítanak tettük okáról maguk a terroristanők, az újságírók, a terrorista 
csoportok tagjai illetve az elkövetők családja vagy barátaik. Gardner az értékelhető 
információk alapján az alábbi táblázatba foglalta megfigyeléseit: 
 

A női terroristák motivációi, cselekedetük oka 
 

 elkövetők újságírók terrorista csoport tagjai család, barátok 
nemzeti (hazafias) érzet 40 26 38 7 
női büszkeség 0 11 0 0 
bosszú 0 47 13 57 
menekülés az elviselhetetlen 
élethelyzetekből 

7 5 38 0 

család becsületének védelme 0 5 13 0 
vallási okok 27 0 0 0 
 
A médiareprezentációról való ismeretei alapján értelmezze a táblázat eredményeit!  
Fejtse ki, vajon miért és milyen narratívákat konstruálva mutatja be a női terroristákat 
a média! 
Munkájához tájékozódhat az interneten, valamint felhasználhatja az alábbi képeket és 
információkat is! 
 
 

 
 
Leila Khaled nevét 1969-ben, egy sikeres repülőgép-eltérítés során ismerte meg a világ, amikor a Palesztin 
Felszabadítási Mozgalom tagjaként Damaszkuszba irányította a Róma-Athén járatot. A következő évben 
plasztikai műtéten esett át, majd újra sikeresen térített el egy repülőgépet. Khaled gyűrűjét annak a kézigránátnak 
a kioldójából készített, amelyet élete első gyakorlatán használt. 



    
 
Patricia Hearst az ismert sajtómágnás, William Randolph Hearst unokája 1974-ben a kaliforniai egyetem hallgatója 
volt. Február 4-én egy radikális politikai csoportosulás tagjai betörtek az otthonába, és elrabolták. A velük töltött idő 
alatt a lány a csoport karizmatikus vezetőjének, Cinque-nek a hatása alá került. Átértékelve addigi életét, azonosult az 
üggyel, amiért az elrablói harcoltak. Olyannyira, hogy fölvette a Tania nevet, és számos bankrablásban is részt vett.  
 

  
 
Ulrike Meinhof baloldali újságíró, pedagógiát, szociológiát és filozófiát tanult. Két gyereket szült. 1970-ben részt vett 
Andreas Baader kiszabadításában. Számos bankrablásban és négy robbantásos merénylet végrehajtásában vett részt, 
amelyek négy halálos áldozat mellett 50-nél több sebesültet követeltek. Meinhof írta a Vörös Hadsereg Frakció harci 
felhívásait, amelyek a szervezet fegyveres harcának ideológiai alátámasztását szolgálták. Letartóztatását követően a 
börtönben öngyilkosságot követett el. 
 

 
 

 
Wafa Idris az első palesztin öngyilkos női terrorista 17 évesen robbantotta fel  
magát Jeruzsálemben. Idrist nagyon korán adták férjhez és nem született        
gyereke. A férje elvált tőle, s következő asszonyával több gyereket is nemzett.
Wafa a merénylet előtt egy humanitárius szervezetnél dolgozott, ahol a        
palesztin-izraeli konfliktus számos véres eseményét volt kénytelen közelről 
végignézni. 
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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 
Döntő 

 
Javítókulcs 

A feladat (20 pont) 
 
a)  Maximum 5 pontot kaphat, aki helyesen értelmezi a kutya-lány viszonyt és ezt valamely (a 

film jelzéseivel alátámasztható) történet (fabula) alapmotívumaként interpretálja.(pl. egy 
cseperedő kiskutya „hőstetteként” vagy a kiskutya embernek való kiszolgáltatottsága 
újraértelmezésként, vagy a kiskutya „fejlődéstörténeteként”, stb.) 

 
Amennyiben a versenyző nem ismeri fel a lány/kutya azonosságot, 2 pontot le kell vonni a 
megszerezhető ötből. 
Amennyiben nem a történet narratológiában használatos fogalmának megfelelően interpretálja 
a látottakat (pl. összekeveri a cselekményt a fabulával), 2 pontot le kell vonni a megszerezhető 
ötből. 

 
b) Maximum 5 pontot kaphat a versenyző, ha a cselekményvilágot helyesen figyeli meg pl. a 

következők szerint:  
 - Lou-lou a kiskutya elszökött otthonról 
 - elkapott egy nyulat  
 - megpihent az erdőszélen, figyelte a madarakat, nyalogatta a saját vérét 
 - távolról meghallotta a gazdi hívását 
 - egy furgon közeledett az úton, egy férfi szállt ki a kocsiból 
 - Lou-lou beszaladt az erdőbe, a férfi azonban utánament 
 - egy textilből késült játéknyuszit akart neki adni, neki, aki egy igazi nyuszival is el tudott  

bánni, felháborító! 
 - a férfira vicsorította a fogát, az pedig megijedt, erre ráugrott, meg is harapta az embert, aki  

elterült. 
  - Lou-lou büszkén szaladt hazafelé, még ugrándozott is az úton 
 
 Amennyiben a versenyző helytelenül állapítja meg a cselekményvilág idő-és oksági viszonyait 

a tévesztés mértékétől függően 1-5 pontot kell levonni tőle. 
Amennyiben a nyúl-motívumot nem, vagy helytelenül helyezi el a cselekményvilágban, 2 
pontot le kell vonni az ötből. 
 

c) Maximum 5 pontot kaphat a versenyző, ha a cselekményre ill. a történetre vonatkozó 
megállapításait helyesen indokolja a formanyelvi eszközök használatával pl. az alábbiak 
szerint: 

 - jellemző az alsó gépállás alkalmazása („kutyaszemszög”) 
 - a maszkolás úgyszintén arra utal, hogy a szubjektív nem köthető a képen látható  kislányhoz 

 - a vérrel kapcsolatos motívumok (szájszél nyalogatása, térden a seb megnyalása) utalnak arra, 
hogy a kislány valójában kutya 
 - a nyuszi ábrázolása (az odalépő kislánnyal) úgyszintén ezt erősíti a kislány/kutya 
azonosságot 

 - a kislány elmosódó arca és a vicsorgó kutyafej megjelenése egyértelműsíti a kutya     
 - kislány lába, kutya lába egymásra vágva 

- Lou-lou hívása hangban 
 - a képi megjelenítés (kompozíciók, fények) zaklatottsága is ezt erősíti 
 

d)  Maximum 5 pontot kaphat a versenyző az esszé minőségi kidolgozásáért, a koherens 
érvelésért. 



 
 
 
 
B feladat (15 pont) 
 
A táblázat eredményeinek helyes értelmezésér 5 pontot kaphat a versenyző, amennyiben helyesen 
ismeri fel, hogy a médiát képviselő újságírók elsősorban azokat a narratíva-típusokban találják meg a 
női terroristák motivációit, amelyek keretében  
- megfogalmazható az elnyomott/lázadó nő figurája (bosszú) 
- megfogalmazható az önálló nő figurája (büszkeség) 
- megfogalmazható a morálisan elkötelezett, önfeláldozó nő figurája (nemzeti érzet) 
- megfogalmazható a hagyományoknak való megfelelés értéke (család becsülete) 
- megfogalmazható a dráma (család, gyerekek) védelme (menekülés az elviselhetetlen élethelyzetekből) 
 
További 3 pontot kaphat a versenyző, ha az esszében megfogalmazza a női terroristák sztereotip 
megkonstruálásának néhány toposzát, pl. a következők szerint. 
 
- a szexuálisan vonzó nő 
- a szerelmes nő 
- a kegyetlen, fanatikus (kemény) nő  
- a szabadságharcos nő 
- a nő, akit a férfi megtéveszt, kihasznál 
- a végzetesen veszélyes nő (erőszakos vamp) 
 
1-1 pontot kaphat a versenyző, ha a reprezentáció fogalmai keretét helyesen alkalmazza az esszében, 
illetve ha a gender fogalmi keretében helyezi el mondandóját. 
 
További maximum 5 pontot kaphat a versenyző az esszé minőségi kidolgozásáért, a koherens 
érvelésért. 
 
 
 




