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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)
1.
1 pont
Nevezze meg azt az eszközt, amellyel Étienne-Jules Marey elkészítette az alábbi
kronofotográfot!

Helyes válasz: fotópuska
2.
a) Fogalmazza meg a kultivációs médiahatás-elmélet lényegét! 2 pont
b) Sorolja be az elméletet a korlátozott (közvetett) vagy a nagy hatás- (direkt)
elméletek csoportjába! 1 pont

3 pont

Helyes válasz:
a) A vizsgázó egy pontot kap, ha válaszából kitűnik, hogy tisztában van azzal, hogy a
kultivációs elmélet szerint:
– a média szelektív: a valóság bizonyos elemeit kultiválja (előnyben részesíti), míg másokat a
háttérbe szorít; 1 pont.
– a média (elsősorban a televízió) hatására mindazok, aki sok időt töltenek a képernyő előtt,
fokozatosan elfogadják a valóság televízióban ábrázolt képét a „valóság” hű
reprezentációjaként. (Vagyis nem olyannak látják a valóságot amilyen, hanem olyannak,
ahogy a televízió mutatja.)1 pont.
b) A kultivációs elmélet a nagy hatás- (direkthatás) elméletek csoportjába tartozik
3.
Soroljon fel a tömegfilmek meghatározó sajátosságai közül legalább négyet!

2 pont

Helyes válasz:
A vizsgázó az alábbi válaszlehetőségek (vagy az azokkal tartalmában megegyező) válaszok
esetén kaphat ponto(ka)t. 1 helyes válasz esetén 0; 2 és 3 helyes válasz esetén 1; 4 helyes
válasz esetén 2 pontot.
– műfaji jegyek/gondolkodásmód karakteres jelenléte és az ezekkel kapcsolatos elvárásoknak
való megfelelés;
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– archetípusos karakter- és szituációhasználat domináns jelenléte (a válasz értékelhető eleme
az „archetípusos” jelleg);
– iparszerű, sorozatszerű/szériákban gondolkodva történő elkészítésmód;
– közérthető formai megoldások alkalmazása a nézőszám-maximalizálásra (bevételmaximalizálásra) törekvés érdekében;
– akció- és látványközpontúság;
– szórakoztatás-központúság;
– sztárkultuszra építkező alkotásmód és terjesztés.
4.
„A leghamisabb film a dokumentumfilm” – írta Truffaut, a francia újhullám
legendás rendezője. Indokolja meg két érvvel, vajon miért vélekedhetett így a
Négyszáz csapás alkotója!

2 pont

Helyes válasz:
A vizsgázó 1-1 pontot kaphat, ha válaszának lényege az alábbiak szerinti:
Truffaut indulatos állítása arra vonatkozik, hogy
– a dokumentumfilm könnyebben kelti az ábrázoltak igazságának hamis látszatát,
mivel szereplői nem színészek, és a filmen látható-hallható vagy felidézett
események többnyire ténylegesen megtörténtek;
– ugyanakkor a dokumentumfilm (ahogy minden kép- és hangrögzítésen alapuló,
céltudatosan szerkesztett mozgóképes szöveg)a filmkészítő nézőpontjának,
értelmező tevékenységének az eredménye.
5.
Fejtse ki, mit értünk a média „őrkutya” szerepe alatt!

2 pont

Helyes válasz:
A vizsgázó 1-1 pontot kaphat, ha válaszának lényege az alábbiak szerinti:
A média társadalmi funkciói közül az egyik legfontosabb, hogy jó házőrzőként őrködjön a
közösség érdekeiért, vagyis:
– a média hozzon nyilvánosságra minden, a közösséget érintő olyan ügyet, amely anyagilag
vagy morálisan károsítja az állampolgárokat;
– tegye ezt különösen a mindenkori hatalom működésével kapcsolatosan, és az így feltárt
tényeket képviselje akár a hatalom nyilvánosságot torzító vagy korlátozó lépéseivel szemben
is, tehát kitüntetetten foglalkozzon a hatalommal rendelkezők esetleges jogsértő ügyeivel.
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SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont)
6.
Nevezze meg az országot, ahol a részlet játszódik!
Állítását legalább két érvvel igazolja!

2 pont

Helyes válasz: Franciaországban vagyunk.
Indoklás:
– Emmanuelle, a mozi tulajdonosnője és a gépész franciául beszélnek, ahogy a film
előhívásának feladatához kapcsolódó megfélemlítés során is;
– Az addig németül beszélő társaság franciára vált, ahogy Emmanuelle odalép hozzájuk;
– Landa ezredes kérdése: „Hol ez a hegy Párizsban?” is erre utal.
Pontot önmagában a helyes válaszra (Franciaország) nem kap a vizsgázó. 1 pontot kap, ha
egy érvvel helyesen meg is indokolja helyes válaszát, 2 pontot pedig akkor, ha a második
(helyes) érvvel is megerősíti válaszát.
7.
8 pont
a) Állapítsa meg, hány cselekményszálra épül a cselekmény a látott részletben! 1 pont
Helyes válasz: A részlet két cselekményszálra épül.
b) Vázolja fel röviden, néhány mondatban az egyes eseménysorokat! 2 pont
Helyes válasz:
– az egyik cselekményszál szerint a mozi tulajdonosnője (Emmanuelle) a mozigépésszel
összefogva pontosan kidolgozott terv szerint merényletre, támadásra készül a filmbemutatón a
jelenlévő náci elit ellen.
– a másik cselekményszálon Landa ezredes kiszúr, és kérdéseivel sarokba szorít, de nem
leplez le egy csoportot, akik ugyancsak merényletet akarnak elkövetni a vetítés idején (ezt
bizonyítja a két férfi lábán a robbanószerkezet).
A vizsgázó 1-1 pontot kap a két cselekményszál fentiek szerinti (vagy más, releváns)
megfogalmazásáért.
c) Fejezze be a megkezdett mondatokat legalább egy példa megnevezésével! 2 pont
Helyes válasz:
–
A cselekményszálak között vannak összekötő motívumok, például, hogy mindkét szálon
van egy kiemelt szereplő – Emmanuel, illetve Landa –, aki felülről rátekint a
forgatagra, átlátja a helyzetet, irányít; hogy mindkét szálon megjelenik a robbanás,
tűz motívuma; hogy mindkét cselekményszálon szerepet kap a könnyed társasági
csevegés;
–
A cselekményszálak ugyanakkor egymástól függetlenül bonyolódnak, amit bizonyít
például az, hogy Emmanuelle-t és az „olasz” filmeseket egyetlen pillanat erejéig sem
kapcsolja össze a részlet, nem beszélnek egymással, nem néznek egymásra; a két szál
szereplőit nem hozza egy keretbe a rendező; a két szálat más zenei világgal kíséri,
ezzel is leválasztja őket egymásról.
A vizsgázó 1-1 pontot kaphat a mondatok érvényes indoklással történő befejezéséért a fentiek
szerint (vagy más, hasonlóan releváns indoklással).
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d) Határozza meg, hogy a részletben látott cselekmény az elbeszélés
mely szerkezeti részéhez tartozik, és válaszát legalább két érvvel indokolja is meg! 3 pont
Helyes válasz:
1 pont adható, ha a vizsgázó helyesen érzékeli, hogy a bemutatott részlet az elbeszélés
tetőpontjának (csúcspontjának) előkészítése, azaz még a bonyodalom része.
Az érvelés teljességétől és színvonalától függően további 1 vagy 2 pont adható, ha az alábbiak
(vagy ehhez hasonlóan helytálló érveléssel) helyesen támasztja alá állítását pl. a következők
szerint:
A náci elit vezetői (melyet külön felirattal is kiemel a rendező) ellen készülő merényletek
kimenetele – akár sikeres, akár sikertelen merényletekről lesz is szó a későbbiekben – a
szereplők sorsát végérvényesen meghatározza (függetlenül attól, hogy a részletben látottaknak
semmiféle történeti alapja nincs). Mivel a vetítés láthatóan hamarosan kezdődik, a
merényletek, az akciók, a drámai történés a küszöbön állnak.
A részletben látható események kényszerítik a nézőt arra, hogy hipotéziseket állítson fel a
merényletek esélyeiről. (Az SS-ezredes lényegében leleplezi az „olasz filmeseket”, ketten mégis
elfoglalhatják a helyüket a nézőtéren a bombával, aminek a bemutatása ugyanakkor
kifejezetten komikus, míg a mozisok akciójáról látszólag nem sejt senki semmit).
8.
3 pont
Legalább három jól elkülöníthető megfigyeléssel mutassa be, hogy miképp építik
fel a piros-vörös szín használatával az alkotók Emmanuelle, a mozi tulajdonosának
alakját, hogyan rajzolja meg a nő karakterét!
Helyes válasz:
A vizsgázó 1-1 maximum három pontot kaphat, ha az alábbiak szerint (vagy más, hasonlóan
érvényes megfigyelésekre alapozva) fejti fel a piros (vörös) szín karakterformáló eszközként
való alkalmazását:
– a piros ruha, a rúzs, az arcpír a vonzó, „dögös”, nőies nő karakteréhez járul
hozzá;
– a piros ruha rímel a mozi vörös szőnyegére, a kárpit színére, de a hatalmas, vörös
alapra festett horogkeresztes díszítő molinókra is, így Emmanuelle alkalmazkodik
a mozi környezetéhez, amely az ő világa, ahova ezen az estén az ellenség
tolakodott be;
– a piros ruha eleganciája elüt a vendégek, a náci elit figuráinak szürke-fekete-fehér
ruháitól, így a szín hangsúlyozza Emmanuelle elkülönülését;
– a piros festék először mint indián harci jel kerül a nő arcára, érzékeltetve a nő
vadságát, elszántságát;
– tudjuk, hogy Emmanuelle merényletre készül: a vörös a harc, a vér színe is;
9.
3 pont
Jellemezze a személyiségüket, lényüket leíró egy-egy ellentétpárral Emmanuelle-t,
Landa ezredest és Fräulein von Hammersmarkot! (Az adott szereplő egyfelől „ilyen, de
ugyanakkor éppen az ellenkezője, vagyis „olyan”.) Az ellentétpárokkal utaljon a részletben
látható helyzetekre, jelenetekre!
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Helyes válasz:
A vizsgázó 1-1 maximum három pontot kap az alábbi (vagy más, hasonlóképpen érvényes
megfigyelésen alapuló) válasz esetén:
– Emmanuelle: nőies, finom, „dögös” – ugyanakkor férfias, kíméletlen, kemény (az előzőre
példa a készülődés és a tömegben való jelenlét, az utóbbira a durva, de eredményes zsarolás,
hogy elkészüljön a 35-ös hangos kópia);
– Landa ezredes: választékos beszédű, udvarias, könnyed csevegő – egyszersmind tapintatlan,
életveszélyes titkosrendőr, aki minden pillanatban a nyomozásra és a leleplezésre koncentrál
(az előzőre példa a színésznővel való beszélgetés kezdete, az utóbbira, ahogy kiröhögi a
hegymászás kapcsán az asszonyt, és ahogy sarokba szorítja a kérdéseivel);
– Fraulein von Hammersmark: könnyed társasági lény, elegáns, csinos mozisztár, másfelől
rettegő, bizonytalan, sőt esetlen nő a nehéz, ormótlan gipsszel a lábán (a színészi játék
folyamatosan oszcillál a két világ között, a lábakról való közeli szinte groteszk a csillámló
alkalmi ruha és az ékszerek mellett).
10.
Állapítsa meg, hogy az alábbi beállításnak a cselekményben milyen három,
egymástól jól elkülöníthető és fontos funkciója van!

3 pont

Helyes válasz:
A vizsgázó 1-1 maximum három pontot kap, amennyiben az alábbiak szerint (vagy más, hasonlóan
érvényes megállapítással) értelmezi, indokolja a beállítás funkcióit:
– a beállítással értelmezhető az ezredes és a nő beszélgetésének témája és egyben
tétje, miszerint hazudik-e a színésznő az SS-ezredesnek a „balesetéről”;
– ebből a beállításból tudjuk meg, hogy mi keltette fel Landa ezredes figyelmét,
valamint a szereplők mit figyelnek akkor, amikor lenéznek;
– a „magas sarkú gipsz” erős komikumforrás;
– a beállítás megelőlegezi a részletet záró szintén mulatságos beállítást (a lábra
erősített csőbombák kimaszkolt képét).
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11.
Jelölje meg, hogy a részlet mely szakasza alkalmazza a következő
vágási-szerkesztési módszereket:
a) folyamatvágás;
b) flash-back;
c) belső montázs.
Mindegyik vágási-szerkesztési eljárásra utaljon konkrét jelenettel/szituációval,
amely az adott módszert alkalmazza!

3 pont

Helyes válasz:
1-1, összesen három pont adható, ha a vizsgázó helyesen jelöl meg az alábbiak közül az a),b) és
c) esetekben is legalább egyet:
a) folyamatvágással látjuk például Emmanuelle-nek
– a szobájában történő készülődését a fátyol felvételétől az előcsarnok emeleti korlátjáról történő
körülnézésig;
– Landa ezredes és az olasz filmesek párbeszédének nagyobbik részét;
– a gépházban lezajló párbeszédet a gépész és a mozitulajdonos között, illetve
– az olasz operatőrök bevonulását a helyükre a moziteremben;
b) flash-back például
– a készülődés képsorába bevágott szakasz a 35-ös hangos kópiát készítő férfi megfenyegetésével
és meggyőzésével, illetve
– az ez után látható rész az Emmanuelle-ék által leforgatott filmnek a náciknak vetítendő film
kópiájába történő bevágásával;
c) belső vágással/montázsban ábrázolja a film
– Emmanuelle emeletről való lesétálásától és Goebbels társaságával lezajló párbeszédén át a
Landa ezredesnek a német színésznő és a társaságában álló civil ruhás férfiakhoz történő útjáig
tartó szakaszt;
- az ezt követően beinduló faggatózós párbeszédnek a szereplők körüli körbekocsizással felvett
részét.
12.
Nevezzen meg három olyan egymástól eltérő összefüggést/kontextust, amelyben
a film, a filmkészítés motívuma megjelenik a részletben!
Fogalmazza meg, milyen módon (céllal, minek az érdekében) használják a film
készítői a filmet/filmezést!

3 pont

Helyes válasz:
– Egy film – „A nemzet büszkesége” – premierjének estéjén vagyunk;
– A film plakátjai a hatalmas horogkeresztes molinók mellett szinte fel se tűnnek, hiszen
politikai demonstrációról, öndefinícióról van szó, a várakozók többsége náci, SS-tiszt;
– A mozi tulajdonosa egy filmet készít, amelyet a másikba (a vetítésre kerülő
propagandafilmbe) illeszt/vág be – ez a 35-ös kópia a hanggal a készülő merénylet fontos
„alkatrésze”;
– A várakozók közt több filmszínész is felbukkan – a politika/ politikusok kegyeltjeként;
– A színésznő von Hammersmark „olasz” vendégeit filmesekként mutatja be, noha a részlet
végén már biztosan tudjuk, hogy merénylők.
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MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont)
13.
a) Azonosítson a mellékelt hírportál-részletek alapján három olyan megoldást, eszközt,
amelyek az olvasottság (kattintásszám) növelését, maximalizálását szolgálják! 3 pont
b) A mellékelt hírportálrészek alapján állapítsa meg, hogy melyik sorolható a mértékadó és
melyik az ál-, illetve a megbízhatatlan (torzító) hírportálok csoportjába! Állításait röviden
indokolja! 3 pont
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c) Az alábbi szövegből kiindulva, s annak első állítását értelmezve, készítsen rövid esszét,
amelyben a nem mértékadó hírportálok iránti egyre növekvő érdeklődés okairól és
esetleges veszélyeiről értekezik a média társadalmi funkcióinak és az online
médiahasználatnak az alapján! 6 pont
„A Facebookot és más közösségi médiumokat használó modern ember olyan személyre
szabott virtuális hírkamrában él, melynek falai leginkább az ő és övével egyező véleményeket
visszhangozzák. A Buzzfeed és az Ipsos 2016. december elején közölt kutatása szerint az
amerikai felnőtteknek 75 százaléka, az elsősorban Facebookról tájékozódóknak pedig 83
százaléka hiszi el az álhíreket.”(Sayfo Omar, Mandiner blog)
Helyes megoldás:
a) A vizsgázó 1-1, összesen három pontot kaphat, ha például az alábbiak szerint (vagy
más, az adott hírportálrészleteket jellemző érvényes válasszal élve) mutat rá az
olvasás (kattintás) maximalizálását segítő eszközökre:
– nagyméretű, figyelemfelkeltő kép- és szöveg alkalmazása (Origó, „Meg kell
védeni…”);
– szenzációs esemény megnevezése a hír leadjében (Hírcsárda: Élő
beteget…)
– személyes érintettséget sejtető információ a hír leadjében (Minden egyben,
144 ezer forint, Korlátozzák a mobilhasználatot);
– kiemelés alányomással („flekk”) (Origó, Kitört az Etna);
– aláhúzás (24, riasztás a viharos szél miatt);
– hírek sorrendje (ami a lap felületén feljebb és baloldalon van, arra
nagyobb valószínűséggel kattintunk az észlelés sajátosságai és konvenciói
miatt).
b) A vizsgázó egy pontot kap abban az esetben, ha az Origo és a 24 portálokat a
mértékadó hírportálok közé sorolja, amelyek a hírrel kapcsolatos alapvető
elvárásoknak megfelelnek. (Amennyiben a vizsgázó az Origót a megbízhatatlan
hírportálok közé sorolja és válaszát azzal indokolja, hogy a tulajdonosi kör erős
befolyása miatt a portál ma már nem tekinthető mértékadónak, a válasz elfogadható.)
További egy pontot abban az esetben, ha a Hírcsárda portált az álhíreket közlő
portálok csoportjába sorolja (erre részben a portál megnevezése utal – „álhírportál,
alapítva 1351-ben, részben az abszurd hírek. Megbízhatatlan (torzító) hírportálra
példa a Minden egyben, amely a részben igaz információkat manipulálva, eltorzítva
közli (Szerdától sokaknak korlátozzák a mobilhasználatát). (Pont csak a teljes
részválaszok és a helyes indoklás együttes megléte esetén jár.)
c) A vizsgázó 1 pontot kap, amennyiben helyesen értelmezi a megadott szöveg első
állítását, például a következők szerint: a Facebook személyes ismertségen alapuló
bizalmi környezete, amely egyben vélemény/nézetközösség is, egyfajta sajátos és
hatékonyan működő szerkesztőségként funkcionál. Olyan módon szelektálja/szűri a
hozzá eljutó online információkat, amely nem engedi be (vagy erősen ironizálja, illetve
kritizálja) az övétől jelentősen eltérő szemléletű értelmezéseket.
A vizsgázó további 1-1, maximum öt pontot kap, amennyiben az esszéből az alábbiak
szerint (vagy más, hasonlóan releváns megállapításokra alapozva) kiderül, a
válaszadó tisztában van azzal, miszerint:
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– az online környezet terjedésével egyre több ember tájékozódik a közösségi
hálózatokon megosztott információkra támaszkodva;
– a közösségi médiafelületeket működtető globális médiavállalkozások szolgáltatásai
ugyan tiszta gépi, kizárólag matematikai algoritmusokra építő szelekciót ígérnek,
amely kizárólag a felhasználók választásain (megosztásain, keresésein, posztolásain)
alapul, azonban a szolgáltatások kialakítása során – akár éppen az álhírek kiszűrését
szolgáló vagy más üzleti, vagy érdekérvényesítési – szempontokat is figyelembe
vesznek;
– a demokráciákban a közösségre tartozó információkat változatos és eltérő
egyszersmind legitim értékvilágok mentén megfogalmazó plurális hírmédia a
társadalmi nyilvánosság biztosítéka;
– a hírmédia a médiavilág részeként nem csupán tájékoztat és lehetőséget ad a
közügyek nyilvános vitájára, de szórakoztat is;
– az álhírek – különösen az ezt egyértelműen közlő hírportálok által közzétett anyagok
ironizáló, a karneváli kultúra jegyeit mutató alternatív szövegei a populáris kultúra
termékei, amelyek sajátos szórakoztató médiakritikaként működnek;
– az ilyen oldalakon megjelenő álhírek nem jelentenek társadalmi veszélyt;
– a megtévesztő, torzító hírportálok felismerése, azonosítása a véletlenszerűen az adott
oldalra kerülő számára problematikus, mivel az ott olvasható híranyagoknak
többnyire van bizonyos valóságalapjuk;
– a megtévesztő, torzító hírportálok anyagainak a kontextusa a gyűlölet és a rettegés,
alapüzenete a félelemkeltés és valamiféle ellenség és összeesküvés nevesítése;
– a megtévesztő, torzító hírportálok működtetésének komoly nemzetbiztonsági
kockázata lehet, ha az állampolgárok sokaságát sikerül dezinformációkkal megfertőzni
és ily módon a közügyek valóságalapú, legitim megvitatását ellehetetleníteni;
- a megtévesztő, torzító hírportálok működtetése nem kizárólag politikai motivációkkal
magyarázható, gyakran egyszerű haszonszerzés a cél;
– a módszer mind a két esetben a hatalmi elitekben és a mainstream média
függetlenségében és hitelességében elbizonytalanodó, a világ bonyolult és komplex
jelenségeinek átlátására felkészületlen, ezért az egyszerű magyarázatokra vágyó, az
információs társadalom sötét oldalának felismerésére nem felkészült ember
manipulálása.
A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő
érvelés-bizonyítás, konklúzió) további 3 pont adható.

1712 írásbeli vizsga

10 / 10

2019. május 22.

