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A/1  

ÖSSZEKEVERT ÚJSÁGCIKKEK - KISFILM KÉSZÍTÉSE  

 

Készítse el Weöres Sándor Összekevert újságcikkek1 című művének 2-3 perces kisfilm-

adaptációját!  

Alkotásának legyen főszereplője! Etűdjében felhasználhat állóképeket és azok kollázsát is, 

alkalmazhat animációs technikát és dolgozhat élő szereplőkkel is - de a szöveg egyszerű 

felolvasása, kamera előtti előadása nem elfogadható megoldás! Filmje képanyagának legfeljebb 

30%-a származhat más (konzerv) anyagból, az eredeti forrás pontos megjelölésével! 

Az eredeti szövegből az alábbi – nyitó és záró – szöveg-részt kell szöveghűen felhasználnia, ezen 

túl (a megadott kereteken belül) szabadon kezelheti Weöres Sándor művét: 

„Tegnap este Kecelszálláson a kiskorú F. Mihály, 16 éves és 75 méter mély, naponta tízszer 

annyi áramot szolgáltat Japánnak, mint akácvirágzáskor a méhek, ezért a bíróság az enyhítő 

körülményeket figyelembe véve, bajszát pödörve gyönyörködött a fiatal szövőlányokban, akik 

(…) Több se kellett a vadásznak, fogta fegyverét és a tőle megszokott biztos, határozott 

mozdulattal meglőtte özv. Gereznyás Árminné 85 éves magánzót a mentők emelték ki a kerekek 

alól, de már ott is a termelés megkétszereződött, ezelől menekült a sivatagba, ott életében először 

leugrott a harmincadik emeletről, s a lelkes közönség annyira tapsolt, hogy meg kellett ismételni, 

ráadásul pedig a Kék Duna keringőt játszotta. Ez a bátor fiatal asszony azért mászta meg az 

Alpesek csúcsait, mert ott szabad a ládáját kiüríteni, ára 80 fillér, vasár- és ünnepnap 2 forint.”  

Az elkészült kisfilmhez készítsen (a vizsgaleírásban előírt terjedelemben) munkanaplót, 

amelyben ismerteti munkája alapkoncepcióját, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, 

valamint a megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített 

anyaggal kapcsolatos önértékelését is! 

 

 

A/2  

FOTÓSOROZAT KÉSZÍTÉSE 

 

Készítsen 8-10 képből álló fotósorozatot, amellyel valamiféle változást fogalmaz meg az elsőtől 

az utolsó képig! Irányítsa a néző figyelmét! Emeljen ki valamely motívumot (szereplőt vagy 

tárgyat, táj- vagy enteriőr-elemet), vagy éppen terelje el arról a figyelmet az egyes felvételeken a 

mélységélességgel, a bemozdulásos életlenséggel, a szokatlan mérettel illetve a megvilágítással 

mint kifejező eszközökkel! A kiemelésre, a nézői figyelem irányítására használt optikai 

megoldások mindegyikét használja legalább az egyik, de legfeljebb három felvételen! Adjon 

címet a képsorozatnak!  

A fotósorozathoz készítsen (a vizsgaleírásban előírt terjedelemben) munkanaplót, amelyben 

ismerteti munkája fontosabb lépéseit, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, valamint a 

megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal 

kapcsolatos önértékelését is! 

                                                 
1 https://en.mandadb.hu/common/file-servlet/document/788780/default/doc_url/kincskeres_1983_10.pdf  4. oldal 



 

 

A/3  

VIDEÓ-PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE 

 

Xantus János éppen negyven éve, 1981-ben készítette el Női kezekben című rövidfilmjét. 

Akkoriban ugyan még nem tartottak a maihoz hasonló pitch-fórumokat, amelyen az alkotóknak 

meg kell győzniük egy filmtervvel a lehetséges finanszírozókat vagy gyártókat, de tegyük fel, 

hogy az alkotás ma készül és az Ön terve.   

A kész mű ismeretében készítse el a Női kezekben című rövidfilm2 saját értelmezésű, 5-6 perces 

pitch-prezentációjátnak videófelvételét! A pitch-videóban ismertesse a rövidfilm 

alapelképzelését, jellemezze annak vizuális és akusztikus stílusát és hangvételét! Anyagában 

szerepeljen 2-4 db saját fénykép és legalább két (együttes hosszukban 1 percnél nem hosszabb) 

saját filmfelvétel! Az eredeti filmből kiemelt mozgóképes részletek nem lehetnek fél percnél 

hosszabbak! 

Az elkészült videóhoz készítsen (a vizsgaleírásban előírt terjedelemben) munkanaplót, amelyben 

ismerteti munkája fontosabb lépéseit, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, valamint a 

megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal 

kapcsolatos önértékelését is! 

 

 

B1 

A FÉNYKÉPEZŐGÉP MINT MEGHATÁROZÓ MOTÍVUM – FILMELEMZÉS 

 

Készítsen a vizsgaleírásban előírt terjedelemben elemző esszét, amelyben összeveti Reich Dániel 

Záridő című filmjét3 Michelangelo Antonioni Nagyítás című filmjével – kizárólag a 

fényképezés, a fényképezőgép motívumának használatára fókuszálva! Figyelje meg a 

hasonlóságokat és a különbségeket a cselekményszervezésben, a karakterábrázolásban, illetve 

abban a szemléletben, ahogy a két alkotás a fényképezést mint tevékenységet, a világhoz való 

viszonyt megfogalmazza!  

 

 

B/2  

A SPORTKÖZVETÍTÉS, MÉDIANYILVÁNOSSÁG  

 

Alaposan figyelje meg valamelyik három hetes országúti kerékpárverseny (Giro d’Italia, Tour de 

France, Vuelta) egyikének néhány etapját (legalább 2-2-2 versenynap közvetítését mind a három 

hétről)! Készítsen a vizsgaleírásban előírt terjedelemben elemző esszét, amelyben legalább négy 

szempont szerint bemutatja és értelmezi a műsorsorozatban látottak alapján a média 

közösségteremtő, szórakoztató, sztárokat megkonstruáló és kultúraközvetítő-ismeretterjesztő 

funkcióit! Elemzésében térjen ki arra is, hogyan kezeli a műsorfolyam azt a dramaturgiai 

nehézséget, miszerint gyakran az esetenként öt-hatórás közvetítési idő töredékében történik 

csupán látványos esemény! 

 

                                                 
2 pl. https://videa.hu/videok/film-animacio/xantus-janos-noi-kezekben-1981-4Qu5xjw8U86freOc 
3 pl. https://vimeo.com/187054787 



B/3   

MIÉRT FIZESSEN A FELHASZNÁLÓ AZ ONLINE-BAN – ELEMZŐ ESSZÉ  

 

A Qubitban olvasható írás4 meghatározó állításaiból, szempontjaiból kiindulva tervezzen meg és 

moderátorként irányítson egy olyan hat-hét résztvevővel, ismerősökkel, rokonokkal zajló 

beszélgetést, amelynek a témája az online tartalomszolgáltatás ára és minősége közötti kapcsolat! 

A beszélgetés során (a személyes adatok védelmét figyelembe véve)) többek között azt is tárja fel, 

hogy a résztvevők fizetnek-e, fizetnének-e és ha igen milyen tartalmakért fizetnének a neten, 

egyetértenek vagy zavarja őket, hogy egyre több minden válik fizetős tartalommá, inkább 

fogadnák el a reklámokat, mintsem hogy a tartalomért fizessenek, vagy a reklámelkerülés 

lehetőségével élve inkább kerülnék az ingyenes tartalmakat. A laikus internethasználók 

véleményét, a beszélgetésben elhangzottakat vesse össze a Qubit tanulmányának megállapításaival 

és ennek alapján készítsen elemző esszét Ingyen netnek híg a leve!? címmel! 

 

 

C/1 

EGY KÖZÉPKORI „MÉDIASZÖVEG” ELEMZÉSE 

 

Nézze meg a következő animációt a bayeux-i falikárpitról5 majd figyelmesen tanulmányozza a 

Restaurálják a középkor híres képregényét, a bayeux-i falikárpitot c. cikket6! Az animációból és 

az írásból kiindulva készítsen a vizsgaleírásban előírt terjedelemben elemző esszét, amelyben a 

kárpitot, mint sajátos 11. századi médiaszöveget elemzi, különös tekintettel az udvari 

nyilvánosság7 jellemzőire!  

 

 

C/2 

A REKLÁMOK INTERTEXTUALITÁSA – ELEMZŐ ESSZÉ 

 

Igazolja az alábbi gondolatot legalább öt arra alkalmas, Ön által választott nyomtatott és öt 

mozgóképes reklám alapos elemzésével!  

 „A reklámiparra általában jellemző, hogy a különböző művészetekre épít, azok technikáit 

veszi kölcsön vagy konkrét művekkel lép intertextuális kapcsolatba. Az intertextuálisan 

felidézett művet a reklám nem eredeti jelentésében szerepelteti (…) jelrendszerében a 

felidézett mű jelölőként működik (…) a néző kíváncsiságát felkelti az intertextus idegensége és 

késztetést érez arra, hogy megértse a kapcsolatot.” (Bóta Szidónia-Péter Boglárka-Szabó 

Beáta: „Együtt szereted őket”8) 

Esszéjében vizsgálja meg, hogy az elemzett reklámok esetében az intertextualitás- vagy az 

intermedialitás-e a dominánsabb szövegkonstrukciós eszköz! Vizsgálja meg azt is, hogy a 

választott reklámok esetében az intertextualitás mennyiben tekinthető egy már sikeressé vált 

szöveg ismétlésnek – esetleg önálló szerzői gondolatnak! 

 

                                                 
4 https://qubit.hu/2021/01/25/az-internet-hozzaferes-egyre-olcsobb-a-minosegi-tartalom-viszont-egyre-dragabb-

lesz 
5 https://hasznos.altalanos.info/a-bayeux-i-karpit-kepen-es-animacion-2.html 
6 https://24.hu/tudomany/2021/03/01/bayeux-i-falikarpit-faliszonyeg-helyreallitasa/ 
7 Az udvari vagy reprezentatív nyilvánosságra vonatkozóan tájékozódjon például Mátay Mónika: Megjegyzések 

az európai nyilvánosság történetéhez 

http://epa.niif.hu/01000/01019/00012/pdf/EPA01019_sic_itur_ad_astra_2015_64_069-094.pdf  72-76. oldal 
8 https://mek.oszk.hu/01600/01660/01660.pdf  



C/3  

KISFILM KÉSZÍTÉSE 

 

Hallgassa meg az Akácos út című dalt Kollár-Klemencz László előadásában9! Készítsen 3-4 

perces filmetűdöt, amelyben adekvát mozgóképes formában megfogalmazza azokat az érzéseket, 

gondolatokat – különösen a retró, a sírva vigadás, az irónia, a szentimentális és/vagy a 

meghatározó családi események élményvilága körében –, amelyeket ez a dal kelt Önben! 

Kisfilmjét oly módon fogalmazza meg, hogy az eredeti zenei anyagból – akár több részletben, 

akár folyamatosan – maximum 90 másodpercet használhat fel (az előadás videófelvételeiből 

vagy máshonnan származó konzerv képanyagot viszont nem használhat fel –, tehát etűdjének 

java része saját felvételekből kell, hogy álljon!) 

Az elkészült videóhoz készítsen (a vizsgaleírásban előírt terjedelemben) munkanaplót, amelyben 

ismerteti munkája alapkoncepcióját, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, valamint a 

megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal 

kapcsolatos önértékelését is! 

 

                                                 
9 https://www.youtube.com/watch?v=bHH0l2ETweU 

 


