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MUNKALAP 
1. A MÉDIA FOGALOMTÁRA

I/1. Alkossatok az alábbi szavak felhasználásával rövid híreket!

Egyet�egy�politikai�napilap�stílusához�igazodva,�egyet�egy�bulvárlap�számára,�az�utolsót�pedig�egy�
bűnügyi�tudósítás�számára.�(Három�szó�–�hat�hír)

együttműködés

helyszín

család
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I/2. Írjatok a hírekből tudósításokat!

Minden�hírből�kettőt:�egyet�egy�bulvárlap�számára,�a�másodikat�pedig�egy�iskolaújságba�készítsetek!!

Illés Béla megkoronázta pályafutását

Szombaton, a Kaposvár elleni bajnoki mérkőzésen Illés Béla 511. alkalommal lépett pályára 
a magyar élvonalban, s ezzel megdöntötte Szabó György rekordját.

Vezérhím kerestetik

Schwarzenegger kormányzó, Mel Gibson apostol, Harrison Ford nyugdíjas, Kevin Costner 
pedig ciki lett az utóbbi egy évtizedben. Fiatal, zöldfülű színészek is óriási lehetőségekhez 
jutnak, ahonnan hatalmasat lehet dobbantani és zuhanni is.



A MÉDIA FOGALOMTÁRA 7

II/1. Miről árulkodnak a címlapok? 

A�reformkori�magazin�és�a�mai�magazin�eltéréseiben�hány�médiához�kapcsolható�fogalmat�fedezel�
fel?�Gyűjts�össze�minél�több�fogalmat!

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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II/2. Nézzük meg közösen A kőszívű ember fiai c. film egy 5 perces jelenetét – Buda várának 
visszavételét!

Mi lehetett a jelenet előzménye? Írd le néhány mondatban!

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Milyen beállításokra ismersz rá a filmben?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Milyen kameramozgásokra tudsz példát említeni?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Információk a filmről:

színes magyar filmdráma, 176 perc, 1964.

rendező: Várkonyi�Zoltán 
író: Jókai�Mór 
forgatókönyvíró: Erdődy�János 
zeneszerző: Farkas�Ferenc 
operatőr: Hildebrand�István 
díszlettervező: Zeichán�Béla 
dramaturg: Fehér�Imre 
jelmeztervező: Láng�Rudolf 
vágó: Kerényi�Zoltán

szereplő(k):  
Sulyok Mária�(Baradlay�Kázmérné) 
Bitskey Tibor�(Baradlay�Ödön) 
Mécs Károly�(Baradlay�Richárd) 
Tordy Géza�(Baradlay�Jenő) 
Béres Ilona�(Alfonsine) 

Bujtor�István�(Leonyid) 
Básti�Lajos�(Rideghváry�Bence) 
Major�Tamás�(Baradlay�Kázmér) 
Szemere�Vera�(Plankenhorst�Antoinette) 
Bessenyei�Ferenc 
Nagy�Attila 
Bárdy�György 
Koncz�Gábor 
Polónyi�Gyöngyi 
Kálmán�György 
Várkonyi�Zoltán 
Barsi�Béla 
Páger�Antal 
 



2. SZÖVEGSTRUKTÚRA 
FELISMERÉSE, ALKOTÁSA
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MUNKALAP 
2. SZÖVEGSTRUKTÚRA FELISMERÉSE, ALKOTÁSA

I/1. Luis Buñuel Az andalúziai kutya című filmjének részletét látod. Értelmezd a részletet, írd le, 
mit mondott számodra a képekkel elmesélt történet!

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Tájékoztató adatok a filmről: fekete-fehér francia némafilm, 15 perc, 1929
 
rendező: Luis�Buñuel 
forgatókönyvíró: Luis�Buñuel,�Salvador�Dalí 
operatőr: Albert�Duverger 
díszlettervező: Pierre�Schilzneck 
producer: Luis�Buñuel
vágó: Luis�Buñuel

szereplő(k):  
Simone�Mareuil�(a�fiatal�lány) 
Pierre�Batcheff�(a�férfi) 
Jaime�Miravilles 
Salvador�Dalí
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II/1. Egy televíziós hírműsor mintegy 60 másodperces részletét látod.
Első�alkalommal�hang�nélkül�vetítjük.�

• Milyen hírt közöl a kép?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

II/2. 

• Írj újsághírt a képekhez!

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

II/ 3. 

• Milyen többlet információt közvetít a hang, mi a hang és a képek viszonya?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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III./ 1. Charlie Chaplin: Nagyvárosi fények című filmjének egy részletét látod.

• Írj párbeszédet a csupán képekkel – olykor-olykor felirattal – jelzett jelenethez!

•�A�párbeszéd�igazodhat�a�korabeli�hangulathoz!�–�VAGY
•�Legyen�mai�stílusú,�hangvételű�a�megalkotott�10-12�mondatból�álló�párbeszéd!

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

fekete-fehér némafilm, amerikai vígjáték, 83 perc, 1931
 
rendező: Charlie�Chaplin 
forgatókönyvíró: Charlie�Chaplin 
zeneszerző: Charlie�Chaplin 
operatőr: Roland�Totheroh,�Gordon�Pollock,�Mark�Marklatt 
vágó: Charlie�Chaplin

szereplő(k):  
Charlie�Chaplin 
Florence�Lee 
Harry�Myers 
Virginia Cherrill 
Al�Ernest�Garcia



3. ALAPVETŐ MÉDIASZÖVEG- 
TÍPUSOK – INTERNET
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MUNKALAP 
3. ALAPVETŐ MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK – INTERNET

I/1. Olvasd el az alábbi, levelezőlistára küldött e-maileket! Mik a szövegek nyelvének a saját- 
ságai? Milyen kifejezőeszközei vannak, melyeket a hagyományos szövegek mellőznek? 
Milyen nyelvtani hibákat találsz bennük? Ezeket valódi hibákként kell értékelni? Válaszodat 
indokold!

-----Original�Message-----
From:�Miki
Sent:�Friday,�April�01,�2005�7:48�AM
To:�levlista@smartgroups.com
Subject:�Re:�most�nem�kotozkodeskeppen,

Mondjuk,�ahhoz�képest,�hogy�vasárnap�hajnaltól�élt�az�átállítósdi,�egész
sokáig�bírtad�még�téli�időszámításban.�:-)

btw�én�sem�értem,�mehetne�akár�ostoba�módon�-�mint�a�windowsban�-�dátum
alapján�is,�nehogy�a�kitűnő�hálózatokat�agyonterheljék.

-----Original�Message-----
From:�Máté
Sent:�Friday,�April�01,�2005�7:48�AM
To:�levlista@smartgroups.com
Subject:�Re:�most�nem�kotozkodeskeppen,

...jah,�a�videóknál�mán�muxik�ilyen,�meg�még�a�rosseb�se�tudja,�hogy�hol!

-----�Original�Message�-----
From:�“span.“
To:�levlista@smartgroups.com
Sent:�Friday,�April�01,�2005�6:50�AM
Subject:�most�nem�kotozkodeskeppen,

de�nem�lehetne�azt�megoldani,�hogy�a�mobiltelefonok�automatikusan
atalljanak�nyari/teli�idoszamitasra?�Ugy�is�folyamatos�kapcsolatban
allnak�a�halozattal,�onnan�megkapnak�az�infot,�ha�mar�egyszer�nem
akarnak�belerakni�egy�folyton�uzemelo�realtime�orat..

I/2. „Fordítsd le“ a fenti szöveget „hagyományos magyarra"! Ügyelj a hétköznapi levelezésben 
tiszteletben tartott szabályok betartására!
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II/1. A következőkben egy részletet találsz Goethe: Az ijfú Werther szenvedései című művéból. 
Készíts a szövegből e-mailt, a médium adta lehetőségek kihasználásával, valamint a szabályok 
betartásával!

Június 19.

Hol�hagytam�abba�a�minap�az�elbeszélésemet,�már�nem�tudom;�csak�azt�tudom,�hogy�
éjjel�két�óra�volt,�mikor�ágyba�kerültem,�és�hogy,�ha� írás�helyett�mesélhettem�volna�
neked,�talán�virradatig�ébren�tartottalak�volna.

Hogy�mi�történt,�mialatt�a�bálból�hazakocsiztunk,�azt�még�nem�mondtam�el;�és�ma�
sincs�rávaló�napom.

A�legcsodálatosabb�napkelte�volt.�Körös-körül�a�csepegő�erdő�és�a�felfrissült�mezők!�
Útitársnőink�elbóbiskoltak.�Lotte�megkérdezte,�nem�akarom-e�követni�a�példájukat?�
Vele�ne�törődjem.

–�Amíg�ezeket�a�szemeket�nyitva�látom�–�feleltem,�és�erősen�ránéztem�–,�addig�nincs�
veszély.

És�mindketten�kitartottunk�egész�a�kapujáig,�melyet�csöndesen�tárt�ki�előtte�a�szolgá-
ló,�megnyugtatóan�felelve�a�kérdésére,�hogy�apja�és�az�aprószentek�jól�vannak,�és�még�
valamennyien�alszanak.�Elváltam�tőle,�azzal�a�kéréssel,�hogy�még�aznap�viszontláthas-
sam;�megengedte�és�felkerestem;�és�azóta�végezheti�dolgát�nap,�hold�és�mind�a�csillag,�
én�nem�tudom,�nappal�van-e�vagy�éjszaka,�és�az�egész�világ�elsüllyedt�számomra.
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-----�Original�Message�-----

From:�

To:�

Sent:�

Subject:�

III/1. Fogalmazz sms-t, vagyis legfeljebb 160 karakter hosszú, rövid szöveges üzenetet Werther 
leveléből! Vizsgáld meg, hogy megírt üzeneted mennyiben képes visszaadni az eredeti szöveg 
hangulatát!

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................



4. SAJTÓ I. – LAPSZERKESZTÉSI  
ISMERETEK
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MUNKALAP
2. MÛFAJOK, HÍRSZERKESZTÉS, CÍMLAPSZERKESZTÉS

I/1 Készíts rövid hírt az alábbbi szavak felhasználásával:

féknyom,�rendőrség,�szonda,�színész

A�hírt�három�stílusban� fogalmazd�meg:�bulvárhír,�belpolitikai�hír�és�bűnügyi�hír.�Ügyelj� a� stí--
luselemek�és�az�információk�következetes�használatára!

Bulvár�hír:

Belpolitikai�hír:

Bűnügyi�hír:

Állapítsd�meg�a�következő�cikkekről,�hogy�egy�újság�mely�rovatába� illenek.� Indokold�válaszod�
tematikai�és�stiláris�jegyek�alapján�is!

CIKK ROVAT,�INDOKLÁS

Megsérült az új barcelonai futballkedvenc

Véget� ért� az� idény� Maxi� Lopez,� az� FC� Barcelona�
labdarúgócsapatának� argentin� csatára� számára.� A� dél-
amerikai�légiós�-�aki�januárban�hatmillió�euróért�érkezett�
a� katalánokhoz� -� lábközépcsonttörést� szenvedett,� és� a�
mûtét�után�várhatóan�három�hónapig�lábadozik�majd.

A� spanyol� éllovasnak� ezzel� Samuel� Eto’o� személyében�
mindössze� egy� vérbeli� támadója� maradt� a� bajnoki�
hajrára,� hiszen� a� svéd� Henrik� Larsson� november� óta�
térdszalagszakadás�miatt�harcképtelen.

Huszonkétezer lejárt szavatosságú tojás egy 
nagyáruházban?

Az� egyik� ismert� nagyáruház� huszonkétezer� lejárt�
szavatosságú� tojáson� adott� túl,� adta� hírül� az� RTL�
Klub� híradója.� Az� áruházat� nem� nevezték� meg,� de�
annyi� látszott,� hogy� az� épület� maga� kék� színű,� és�
sárga� felirattal� tüntették� fel� rajta� az� áruházlánc� nevét,�
amelyből�csak�a�’tro’�végződés�látszott.�A�híradó�szerint�
a múlt� héten� arra�utasítottak� egy� osztályvezetőt,� hogy�
dátumozza� át� a� lejárt� szavatosságú� tojásokat.� Majd�
arra� hivatkozva,� hogy� szakszerűtlenül� átcsmagolta� a�
tojásokat,�kirúgták�a�férfit.�A�híradó�szerint�a� tojásokat�
éttermeknek�és�egy�tésztagyárnak�értékesítették,�de�egy�
napra� így�is�kikerültek�a�polcokra�a�tojások.�Az�Állami�
Népegészségügyi� és� Tisztiorvosi� Szolgálat� vizsgálódik�
az�ügyben.
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Népi kezdeményezés indul a lakhatáshoz való jogért

Népi�kezdeményezést�indít�a�Roma�Polgárjogi�Alapítvány�
annak� érdekében,� hogy� senkit� ne� lehessen� az� utcára�
tenni,�mindenkinek�biztosítsák�a�lakhatáshoz�való�jogot�
-� jelentette� be� Horváth� Aladár,� az� alapítvány� elnöke�
szerdán�Budapesten.

„Úgy� gondoljuk,� hogy� senkit� nem� lehet� utcára� rakni�
egy� egészséges� demokratikus� országban,� különösen�
akkor,�ha�ez�egy�jóléti�demokrácia�vagy�az�kíván�lenni”�
-� mondta� Horváth� Aladár� a� sajtótájékoztatón.� Miután�
ez�az�alapjog�nem� illeti�meg�az�embereket,�nincs� ilyen�
törvényi� rendelkezés� -� magyarázta,� hozzátéve,� még�
szerdán� benyújtják� kezdeményezésüket� az� Országos�
Választási�Irodához,�kérve,�hogy�az�Országos�Választási�
Bizottság�hitelesítse�azt�soron�kívül.

Horváth� Aladár� szerint� két� hónap� alatt� „simán”�
összegyűjtik� a� minimum� ötvenezer� aláírást,� ami�
ahhoz� szükséges,� hogy� az� Országgyűlés� már� ősszel�
foglalkozhasson�a�témával.

Második nekifutásra temették el a maffiózót

Második� nekifutásra� szombaton� Kassán� sikerült�
eltemetni�azt�az�állítólagos�maffiózót,�akit�a�múlt�héten�
a�nyílt�utcán�ismeretlen�tettesek�lőttek�agyon,�s�akinek�
a� temetését� csütörtökön� vízágyú� bevetésével,� azzal�
az� indoklással� akadályozta� meg� a� szlovák� rendőrség,�
hogy�a�félezres�gyülekezett�csoportosulása�ellenkezik�a�
gyülekezési�törvénnyel.

Amikor�a� luxusgépkocsiján�utazó�Estokot�a�múlt�héten�
egy��másik�gépkocsiból�leadott�száz�géppisztolylövéssel�
megölték,�a�lövöldözésben�egy�kívülálló�férfi�is�meghalt,�
feleségét�pedig�lőtt�sebekkel�azóta�is�kórházban�ápolják.

Estok�csütörtöki�temetésére�a�rendőrség�hatszáz�embere�
páncélozott� járművel�és�vízágyúval�vonult�ki�és�oszoljt�
parancsolt�a�gyászolók�félezres�gyülekezetének,�mert�
azok� között� számos� alviláginak� minősülő� alakot�
és� még� több� bőrfejűt� vélt� felfedezni,� amiből� arra�
következtetett,� hogy� a� sok� éve� folyó� bandaháborúk�
folytatásának� � veszélye� fenyeget.� Miután� a� gyászolók�
nem�engedelmeskedtek,�a�rendőri�kommandó�-�nem�az�
emberekre�célozva�-�vízágyúval�oszlatta�szét�őket.
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Megvárakoztatják az INA kérőit

December�végére�csúszik�az�INA�horvát�állami�olajipari�
konszern� privatizációjának� második� szakasza� -�
döntött� tegnap�a�horvát�kormány.� �A�magánosítás�első�
szakaszában,� 2003-ban� a�Mol� szerezte�meg� az� INA� 25�
százalékát� plusz� egy� részvényét,� 505� millió� dollárért�
-� idézte� az�MTI-t� az� origo.hu.� Az� INA�privatizálásáról�
szóló� törvény�értelmében�a�második� fázis� legkorábban�
júniusban�indulhatna.��Az�előzetes�tervek�szerint�az�INA�
további�privatizációja�keretében� legalább� 15� százalékot�
vinnének�a�zágrábi�tőzsdére,�ám�korábban�azt�sem�zárták�
ki�a�szakértők,�hogy�a�kormány�25�százaléknyi�részt� is�
elad�stratégiai�befektetőnek,�mert�igen�nagy�szüksége
van� a� bevételekre.� Most� az� eladás� előkészítésére�
hivatkozva� tolták� ki� a� privatizáció� folytatását� (a�
tudósításokból�nem�derül�ki,�hogy�ez�tőzsdei�vagy�más�
ügyletet�jelentene).

Rendzavarás Berlinben

� A� körülbelül� ezer� fővel� kivonuló� rendőrség� legalább�
harminc� � randalírozót� vett� őrizetbe� a� kelet-berlini�
városnegyedben,� miután� az� anarchiára� hajló� fiatalok�
nem� hagyták� abba� az� üvegdobálást,� s� összehordott�
ruhadarabokat�és�gerendákat�is�meggyújtottak.

 A� rendzavarásra� a� Walpurgis-éj,� a� tavaszünnep�
szolgáltatott�ürügyet.�A�rendőrség�viszonylag�elégedett�
volt,�mert�az�előző�években�erőszakosabb�rendbontásokat�
volt� kénytelen� megfékezni.� A� környéken� a� parkolást�
eleve�megtiltották,�nehogy�autókat�is�felgyújtsanak.

�Berlinben�1987�óta�„szokás”�a�május�elsejei�rendbontás,�
de� az� egy� nappal� korábbi� Walpurgis-éj� is� alkalmat�
kínál� a� rendőrgyalázásra.� Az� idén� Berlinen� kívül�
Lipcsére� is� figyelnek,� a� szászországi� nagyvárosban�
szélsőjobboldaliak� és� ellentüntetők� összecsapására�
számítanak.



SAJTÓ I. – LAPSZERKESZTÉSI ISMERETEK 21

I/2. Készíts rövid, két-három mondatos tudósításokat az alábbi hírek alapján! Minden 
tudósításodat írd meg egy bulvárlap, és egy iskolaújság követelményei szerint is!

HÍR TUDÓSÍTÁSOK

Maradona mûtétje óta harminchárom kilót 
fogyott
Harminchárom� kilót� fogyott� Diego�
Maradona,� az� argentin� labdarúgás� élõ�
legendája� azóta,� hogy� március� ötödikén�
gyomorszûkítõ�mûtéten�esett�át.�A�mindössze�
167�centiméter�magas�ex-futballista�122�kiló�
volt,�amikor�befeküdt�a�kórházba.

Caramel nyerte a Megasztárt
A� hatalmas� felhajtással,� a� Papp� László�
Sportarénában� rendezett� döntőn� Molnár�
Ferenc�Caramel�szerezte�meg�a�szóló�album�
készítésből,�lakásból�és�autóból�álló�díjat.

Talmácsi harmadik a kínai motoros 
nagydíjon
Először�állhatott�a�dobogóra�Talmácsi�Gábor�
a�125�kcm-esek�között�a�gyorsaságimotoros-
világbajnokság� harmadik� futamán,� a�
vasárnapi�Kínai�Nagydíjon.
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FELADATLAP

II/1. Készíts címlaptervet! Válassz egyet az alábbi sablonok közül, és jelöld meg, hogy melyik 
cellába milyen rovatokat helyeznél el, vagy készíts saját sablont! A címlapon megszabhatod a 
reklámok helyét is.
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III/1. Fogalmazz híreket a következő képekhez! Jelöld meg, hogy mely cikket mely rovatba 
szánod!

KÉP HÍR
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IV/1 Határozd meg az alábbi fogalmak jelentését; esetleg írj egy-két mondatot a médiában 
betöltött szerepükről. 

FOGALOM MEGHATÁROZÁS

Hír

Rovat

Szerkesztő

Képszerkesztő

Lead

Vezércikk

Periodika

Bulvár

Célcsoport

Tudósítás



5. SAJTÓ I. – ISKOLAÚJSÁG 
SZERKESZTÉSE
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MUNKALAP 
5. SAJTÓ, LAPSZERKESZTÉSI ISMERETEK  
– A SZERKESZTŐSÉG, SZÖVEGKORRIGÁLÁS, ÚJSÁG 
TEMATIZÁLÁSA

I/1. A szerkesztőség: ki mit csinál egy lap szerkesztésekor? Válaszd szét a híreket, sorold rovatba 
őket, és adj címet mindegyiknek!

Ideje volt, hogy Mariah Carey újra letegyen valamit az asztalra. Hallgassa meg a The   Emancipation Of 
Mimi című lemezt kedd déltől szerda délig az éterben.

 Az öregedő Brinkmann professzor megszorongatta Győzikét, Hajóst legyűrte Gundel Takács,   miköz-
ben Tilla és Görög Zita Gyurta Danit és a Berényiket fenyegetették.

Az új pápa testvére aggódik a 78 éves XVI. Benedek egészségi állapota miatt – közölte maga a három 
évvel idősebb testvér, Georg Ratzinger szerdán Regensburgban. Joseph Ratzinger 275 év óta a legidősebb 
bíboros, akit pápává választottak.

Ingyenes komplex vállalkozásindítási, -fejlesztési  program indult fővárosi nők részére. A tizenöt mil-
lió forintos költségvetésű programra összesen száz nő pályázhat.

Kinyitottak a strandok, az [origo] utánajárt, hogy mit és mennyiért kaphatunk Budapest nagyobb 
szabadtéri fürdőiben, hová érdemes menni egy kis hűsölésre.

Nagy nyomás nehezedik majd a PSV Eindhoven védelmére, ugyanis az AC Milan elleni Bajnokok 
Ligája-elődöntőn egy bekapott gól a holland csapat búcsúját jelentheti.

I/2. Olvasd el az alábbi híreket, és keresd meg a bennük található tartalmi és stiláris hibákat, 
majd javítsd ki azokat!

HOKI-VB: SZOROS MECCSEK A NYITÓNAPON
Ha szoros mérkőzéseken is, de a gyönyörű, kék-fehér szerkóban játszó orosz és az utóbbi 
két évben aranyérmes kanadai válogatott is győzelemmel mutatkozott be az esélyesek közül 
a bécsi jégkorong-világbajnokságon. Szoros meccseken nyert a finn és a 2002-ben első 
csehszlovák válogatott is.

A MOTOROLA BŐVÍTI KRAKKÓI FEJLESZTŐ KÖZPONTJÁT
Az amerikai Motorola bővíti krakkói szoftverfejlesztő központját. Már az idén 300 új mun-
kahelyet létesít egyebek között programozók számára is többek közt.  A Motorola már hét 
éve tart fenn fejlesztő központot Krakkóban, ahol jelenleg 400 fő áll foglalkoztatás alatt. A 
helyszín kiválasztása a cseh informatikai szakemberek által kivívott hírnévnek köszönhető. 
Az amerikai és ázsiai időzónák között nagyjából félúton elhelyezkedő közép-európai idő-
zóna pedig lehetővé teszi a 24 órás programozói munkát.

ALÁÍRTÁK A ROMÁN ÉS A BOLGÁR CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉST
Ünnepélyesen aláírták hétfőn délután Luxembourgban Bulgária és Románia csatlakozási 
szerződését az Európai Uniónak. A szerződések értelmében a két balkáni ország 2007. január 
1-jével nyer teljes jogú tagságot az unióban. A dokumentum záradékai között mindazonáltal 
szerepel az a kitétel is, amelynek alapján a csatlakozás egy évvel elhalasztható, ha a további 
felkészülés üteme elmarad az EU urai által kívánatosnak vélttől.
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I/3. Képzeld el, hogy Te vagy az iskolaújság új főszerkesztője. Töltsd ki az alábbi táblázatot! 
Gondold végig, hogy egy számodra megfelelő iskolaújságnak mivel és hogyan kell foglalkoznia! 
Ha végeztél, vesd össze társaiddal a kitöltött tábltázatot, majd vitassátok meg, hogy a csoport 
által összeállított igénylista fedi-e iskolatársaitok igényeit.

Célcsoport összes�
diák

diákok�egy�
csoportja

diákok�és�
tanárok

iskolán�kívüli�
olvasók

Munkatársak csak 
diákok

tanárok�és�
diákok

Megjelenés gyakorisága naponta hetente havonta
online,�

folyamatosan�
frissül

A lap stílusa hivatalos laza,�fiatalos humoros vegyes

Terjedelem 1-2�oldal 2-10�oldal 10-20�oldal változhat

Információs rovat nagyon�
fontos

viszonylag�
fontos

minél�
kevesebbet nem�szükséges

Tanárokkal készített 
interjúk

nagyon�
fontos

viszonylag�
fontos

minél�
kevesebbet nem�szükséges

Diákokkal készített interjúk nagyon�
fontos

viszonylag�
fontos

minél�
kevesebbet nem�szükséges

Ismert emberekkel készített 
interjúk

nagyon�
fontos

viszonylag�
fontos

minél�
kevesebbet nem�szükséges

Riportok iskolai 
rendezvényekről

nagyon 
fontos

viszonylag�
fontos

minél�
kevesebbet nem�szükséges

Riportok iskolán kívüli 
rendezvényekről

nagyon 
fontos

viszonylag�
fontos

minél�
kevesebbet nem�szükséges

Film-, lemezkritikák nagyon�
fontos

viszonylag�
fontos

minél�
kevesebbet nem�szükséges

Tudomány, ismeretterjesztés nagyon�
fontos

viszonylag�
fontos

minél�
kevesebbet nem�szükséges

II/1. Állítsd sorrendbe, hogy a következők közül kivel készítenél a legszívesebben interjút! Írj 
öt kérdést, amit minden interjúalanynak feltehetnél, vagy feltennél, illetve írj ötöt, amelyeket 
csak az első helyezettnek tennél fel! Végül írj öt olyan kérdést, amelyet úgy érzed, senkinek sem 
tehetnél fel!

•� családtag
•� olimpiai�bajnok�sportoló
•� híres�festő
•� ismert�színész
•� hajléktalan
•� politikus
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Öt mindenkinek feltehető kérdés:

1.� �
2.� �
3.� �
4.� �
5.�

Öt kérdés kedvenc alanyodhoz:

1.� �
2.� �
3.� �
4.� �
5.�

Öt tabu kérdés:

1.� �
2.� �
3.� �
4.� �
5.�

III/1. Olvasd el a következő riportot, majd vizsgáld meg, hogy milyen tartalmi és formai jegyek 
határozzák meg legerősebben! A szegélyezett rész helyén folytasd magad a cikket úgy, hogy az 
általad írt szöveg jól illeszkedjen az eredetibe!

Tea�pirított�cukorból

Mit�vennék,�ha�hirtelen�meggazdagodnék?�–�kérdezett�vissza�Gyöngyi.�–�Nem�vágyom�
semmire�–�válaszolta�aztán.�A�tizenegy�éves�kislány�eleinte�azt�mesélte,�hogy�a�szülei�
dolgoznak,�szép�házuk�van,�jól�élnek.�Később�aztán�elárulta,�hogy�az�édesanyja�évekig�
munkanélküli�volt,�és�hát�az�apja�sem�mindig�dolgozik.

Ha�nincs�fizetés,�akkor�húst�nem�esznek.�Ha�a�szülei�pénze�végképp�elfogy,�tőle�kér-
nek�kölcsön,�neki�ugyanis�mindig�van�dugipénze.�A�nagymamájától�kapja.

� Gyöngyivel� évekkel� ezelőtt� a� Balatonnál� találkoztam� egy� olyan� táborban,� ahová�
munka�nélküli�szülők�gyerekeit�hívták�meg.�Mindenki�pontosan�tudta:�hasonló�sorsú,�
szegény�gyerekeket�válogattak�össze.�Az�mégis�tabutéma�volt,�hogy�ki�hogyan�él.

�–�Félek�megkérdezni�a� szobatársaimtól,�hogy�mit�csinálnak�a�szüleik,�vagy�milyen�
lakásban�élnek,�mert�akkor�ők�is�visszakérdeznek�–�magyarázta�a�másik,�tizenhárom�
esztendős�lány.
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Szobatársa�számára�nem�probléma,�hogy�erről�kérdezzen�másokat:�

A�gyerekek�inkább�szépítették�a�valóságot,�a�szüleiknek�kitaláltak�valamilyen�foglal-
kozást,�és�gyönyörű�családi�házakról,�perzsaszőnyegekről,�arany�csillárokról�meséltek,�
meg�legalább�öt�színes�tévéről.�Csak�az�óvatlanságból�elejtett�mondataik�árulkodtak�a�
valóról:�„Anyuék�nem�szoktak�ruhát�vásárolni�maguknak,�és�nekünk�is�csak�azt�veszik�
meg,�ami�nagyon�fontos.”

Vagy:�„Ha�egyáltalán�nem�lenne�pénzünk,�akkor�éheznénk.”

Aztán:�„Kenyér�mindig�van,�de�a�hónap�vége�felé�előfordul,�hogy�nem�veszünk�felvá-
gottat�vacsorára.”

�És:�„Anyukám�nem�mer�szerelőt�hívni�az�elromlott�mosógépünkhöz.”

Meg:�„Ha�én�felnőtt�leszek,�szeretnék�egy�kicsit�csinosabban�járni,�mint�anyu.“

Végül:�„Otthon�ebédelek,�nem�az�iskolában,�levágok�magamnak�egy�darab�szalonnát�
meg�kenyeret,�finom�teát�is�főzök�hozzá,�előbb�megpirítom�a�cukrot,�aztán�felengedem�
vízzel.”

A�pszichológus�azt�mondta�a�„hazudozásukról”�–�inkább�álomvilágukról�–,�hogy�ter-
mészetes�önvédelemről�van�szó.�A�gyerekek�néha�nagyon�kegyetlenek�egymással,�a�
jobb� sorsúak�megjegyzéseket� tesznek� a� szegényebbekre,� megszégyenítik� őket.� Aki�
átélt�már�hasonlót,�óvatossá�válik,�inkább�nem�vállalja�a�szegénységét.

A�szegény�gyerekek�állítólag�hozzáedződnek�a�nélkülözéshez.�Vágyaik�lassan�leépül-
nek.�Mivel�képtelenek�elfeledkezni�valódi�helyzetükről,�nem�tudják�megmondani�azt�
sem,�mihez�kezdenének,�ha�lenne�pénzük.�(„Ha�nekem�egyszer�lenne�pénzem,�nem�
költeném�el,�betenném�inkább�a�bankba,�és�nagyon�vigyáznék�rá“,�hallottam�a�balatoni�
táborban�egy�tizenkét�éves�kislánytól.)

A�szakemberek�tapasztalatai�szerint�felnőttként�sokuk�életében�a�pénz�lesz�az�egyetlen�
értékmérő,�mások�túlzottan�garasoskodóvá�válnak�közülük.

�–�Szégyen�a�szegénység?�–�kérdeztem�annak�idején�Gyöngyit.�Sokáig�gondolkodott,�
aztán�rávágta:

Inkább�kellemetlen.

III/2. Miről érdemes szerinted riportot készíteni? Mi a Te álomtémád? Adj címet képzeletbeli 
riportodnak, és írd meg a leadjét!



6. ALAPVETŐ  
MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK
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MUNKALAP 
6. AZ ALAPVETŐ MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK

I/1. A következőkben a magyar televíziócsatornák nézettségének egyheti toplistáját látod. Mit 
gondolsz, miért ezeket a műsorokat nézik a legtöbben? Van összefüggés nézettség és színvonal 
között? Mit miért néznek az emberek?

(forrás:�Index.hu)

I/2. Az első tíz helyezett között csak egy egész estés játékfilm található. Mit gondolsz, miért? 
Olvasd el a film ismertetőjét! Mi teszi annyira népszerűvé ezt a filmet, hogy a magyarok egyötöde 
megnézte?

RESZKESSETEK, BETÖRŐK (Home Alone) 
(magyarul�beszélő,�színes�amerikai�vígjáték,�98�perc,�1990)�

Kevin�szülei�egy�igazi�nagy�családi�karácsonyra�készülnek�–�Párizsban.�Az�utazás�
körüli�felfordulásban�végül�csak�egyvalamit�felejtenek�otthon:�Kevint.�A�hatalmas�
házban�magára�maradó�kisfiú�azonban�cseppet�sem�bánkódik.�Éppen�amikor�már�
unatkozni�kezdene,�két�ügyefogyott�betörő�mászik�be�hozzá�az�ablakon.�A�srác�nem�
ijed�meg�tőlük:�százféle�ravaszsággal�és�furfanggal�úgy�elbánik�a�rablókkal,�hogy�
nemsokára�ők�is�azt�kívánják,�bár�utaztak�volna�inkább�Párizsba!

(forrás:�port.hu)



ALAPVETŐ MÉDIASZÖVEG-TÍPUSOK 35

II/1. Az alábbiakban a földi sugárzású adók egynapi televízióműsorát látod. Mely műsorokat 
nézed meg ezek közül? Mit gondolsz, mely műsort kik néznek meg?

MTV RTL�KLUB TV2

05:35
Hajnali gondolatok�3’�
05:38
Agrárhíradó�8’�
05:50
Nap-kelte 
Közéleti�információs�magazin
Benne:�Híradó,�Körzeti 
híradó,�Hírek,�Kékfény�hírek
09:05
Napi mozaik 
Benne:
�9:40-kor�Hol-mi?�Szabadidős�
programajánló�műsor
11:05
A sivatag szerelmesei  
(mexikói–kolumbiai� 
tévéfilmsorozat,�2001�-�117.)� 
(12)�
12:00
Déli harangszó 
12:01
Híradó délben 
Benne:�Híradó�délben,�
Időjárás-jelentés,�Uniós�hírek,�
Kulturális�híradó,�Sporthírek,�
Körzeti� 
híradók,�Kárpáti�krónika
13:04
Kívül – Belül�1’�
Tárgykultúra�magazin
13:05
Rondó 
Kisebbségi�magazin�bolgárok-
kal,�görögökkel,�lengyelekkel,�
örményekkel,�ruszinokkal�és�
ukránokkal
14:00
Az ígéret földje  
(amerikai�tévéfilmsorozat,�
1996,�ism.�-�38.)�(12)�  
A régi ház titka

06:00
Ármány és szenvedély  
(amerikai�filmsorozat,� 
2000�-�217.)�60’�(12)�
06:30
Reggeli 
Ébresztőshow
Információ,�zene,�sztárok� 
és�humor�-�minden�hétköznap�
reggel!
09:00
Recept Klub�(ism.)�
09:15
Top Shop 
10:15
Delelő 
Vidám�magazinműsor
11:45
Recept Klub 
12:00
RTL Klub Híradó 
12:10
Bugyuta kísértet  
(brazil�családi�film,�1998)�80’�
(12)�
A�csinos�fiatal�lány�fantaszti-
kus�álmokat�dédelget,�ahogy� 
az�már�csak�lenni�szokott� 
egy�tini�esetében.
13:50
06-81-601-601 
15:10
Disney-rajzfilmsorozat: 
Timon és Pumba 
15:40
Csacska angyal  
(argentin�filmsorozat,� 
2004�-�59.)�50’�
16:35
Balázs �(12)�
Mónika�(talk�show)�(12)�
A�kibeszélő�show

06:00
TotalCar 
06:30
Jó reggelt, Magyarország! 
Hírmagazin
07:00
Mokka 
A�TV2�reggeli�
magazinműsora
08:50
Stahl konyhája 
09:00
Latin pofonok  
(amerikai�filmsorozat,� 
2000�-�33.)�55’�(12)�
10:00
Teleshop 
11:25
Providence  
(amerikai�tévéfilmsorozat,� 
1999�-�61.)�(12)�
12:20
Szigetek az áramlatban  
(amerikai�filmdráma,�1977)�
104’�(12)�Ernest�Hemingway�
regénye�alapján!
Thomas�a�II.�világháború�
zajában�a�brit�koronához�tar-
tozó�Bahamákon�talál�nyugal-
mat.�Három�fia,�Tom,�David� 
és�Andrew�meglátogatják�őt.� 
A�nyár,�a�tenger,�a�halászat� 
csodálatos�élmény,�s�bár�a�fiúk�
...
14:20
Norbi titok 
Az�egészséges�életkód
14:25
Játékidő 
Telefonos�vetélkedő
15:25
Beverly Hills 90210  
(amerikai�filmsorozat,� 
1990�-�290.)�50’�  
A szerelem vak
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MTV RTL�KLUB TV2

14:50
Kachorra - az ártatlan  
szökevény  
(argentin�tévéfilmsorozat,� 
2002�-�97.)�43’�
15:40
Telitalálat 
Telefonos�játék
16:23
12+ 
Ifjúsági�híradó
16:30
Kolumbusz�(olasz-amerikai�
filmsorozat,�1985�-�3.)�
17:25
József Attila 100 
Versek,�visszaemlékezések
17:30
Híradó 
17:33
Gazdasági híradó 
17:40
Kultúrpercek�4’�
17:45
Körzeti híradók 
17:55
Kívül – Belül�1’�
Tárgykultúra�magazin
18:00
12+ 
Ifjúsági�híradó
18:15
Híradó 
18:25
Pláza�(olasz�filmsorozat,�1999�
–�61.)�(12)�
18:50
Pláza�(olasz�filmsorozat,�1999�
–�62.)�(12)�

18:30
RTL Klub Híradó 
19:00
Fókusz�(12)�
Közszolgálati�magazin
19:35
Legyen Ön is Milliomos! 
Magyarország�legnépszerűbb�
kvízjátéka�Vágó�Istvánnal,� 
melyben�akár�40�millió�
forintot�is�nyerhet!
20:15
Barátok közt�(magyar� 
tévéfilmsorozat,�1998)�15’� 
2918-2919.
20:55
Gálvölgyi-show�(magyar� 
szórakoztató�műsor)�(12)�
21:30
Kész átverés Show  
(show-műsor)�(12)�
22:45
Házon kívül 
Heti�magazin
23:15
Kemény zsaruk  
(amerikai�krimisorozat,�2002�
-�2.)�50’�(16)�Stereo 

16:25
A szerelem ösvényei  
(mexikói�filmsorozat,�2002�
-�81.)�60’�(12)�
17:25
Jóbarátok�(amerikai� 
vígjátéksorozat,�1994�-�93.)�25’�
Az�esküvői�ruhák
18:00
Jóbarátok�(amerikai� 
vígjátéksorozat,�1994�-�94.)�25’� 
A�meghívó
18:30
Tények�
Hírműsor
19:00
Jóban Rosszban�(magyar� 
filmsorozat�-�69.)�
19:30
Aktív�(12)�
A�tv2�magazinja
20:15
Multimilliomos 
Kvíz-show
21:00
A méret a lényeg 2.�(német�
vígjáték,�2004)�90’�(16)�
23:00
Bennfentes�(12)�
Sztármagazin
23:35
Dragnet - Gyilkossági akták 
(amerikai�krimisorozat,�2003�
-�8.)�60’�(16)� Botok és kövek
Közben:�Kenósorsolás
00:35
Strucc�(12)�
Esélyegyenlőségi�magazin
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19:22
12+ 
Ifjúsági�híradó
19:30
Híradó este
19:53
Sporthírek 
�Időjárás-jelentés
20:05
Frank Riva�(francia�minisoro-
zat,�2003�-�6.)�47’�(12)�
21:05
Rejtélyes bűnügyek:  
Egy jóravaló lány halála  
(olasz�krimi,�1999�-�4.)�(12)�
22:05
Csütörtök este 
22:34
Kívül - Belül�1’�
Tárgykultúra�magazin
22:35
Híradó, időjárás-jelentés 
22:45
Sporthírek 
22:50
VilágKép 
Nemzetközi�kitekintő
23:35
Kárpáti krónika 
23:50
A félelem ára�(amerikai�
thriller,�1977,�ism.)�116’�(16)�
01:50
Gazdagodj okosan!  
Telefonos�interaktív�játék

00:15
Találkozások�(12)�
Sztármagazin
00:25
Moziklub�(12)�
00:55
Infómánia 
Multimédia-magazin
01:25
Fókusz�(ism.)�(12)�
Közszolgálati�magazin

01:05
Jó estét, Magyarország! 
Téma,�Tények,�Tényező� 
–�a�tények�hátterében,� 
Közelkép,�Sporthírek,�Időjárás
01:30
Norbi titok�(ism.)�
Az�egészséges�életkód
01:35
Drága testek�(amerikai� 
krimisorozat,�1991�-�50.)�60’�
(12)
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III/1. Válassz ki minden csatorna kínálatából egy-egy műsort, majd töltsd ki hozzájuk az alábbi 
táblázatot! Beszéljétek meg közösen, hogy az egyes szempontok mennyire függnek össze, 
mennyire befolyásolják egymást!
Amennyiben�valamiben�nem�vagy�biztos,�hagyatkozz�megérzéseidre,�tapasztalataidra!

Műsor�címe: Tények

Műfaja:�

Hossz:

Műsorvezető:

Téma:

Csatorna:

Célcsoport:

Nézettség:

Időpont:
 
Műsor�címe:

Műfaja:� Napi�magazinműsor

Hossz:

Műsorvezető: Fiatal,�sokaknak�szimpatikus�műsorvezető,� 
aki�előre�megírt�szövegeket�olvas�fel.

Téma:

Csatorna:

Célcsoport:

Nézettség:

Időpont:

Műsor�címe:

Műfaja:�

Hossz:

Műsorvezető:

Téma:

Csatorna:

Célcsoport: Filmek�iránt�érdeklődők

Nézettség:

Időpont:

III/2. Milyen műfajú műsorokat jövedelmező indítani? Milyen időben? Milyen műsorvezetőkkel? 
Milyen bevételi forrásokkal?



7. KÉPOLVASÁS, KÉPALKOTÁS
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MUNKALAP 
7. KÉPOLVASÁS, KÉPALKOTÁS

I/1. Készíts képaláírást az alábbi képekhez! Foglald össze, hogy az egyes képek mit ábrázolnak, 
majd írj róluk egy rövid jelenetet! 
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Képaláírások:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rövid�történet:
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I/2. A következő cselekménymotívumokat rendezd logikus sorrendbe, majd írd meg legfeljebb 
fél oldalnyi terjedelemben a belőlük összeálló jelenetet!

CSELEKMÉNY Sorszám

Az�osztály�feszült�csendben�néz�egy�irányba.

Későn�érkező�kisgyerek�arcközelije:�gondolkozik.

Tanárnő�még�mindig�a�táblára�ír.

Egy�iskolaépületet�látunk,�délelőtti�fényekben.

Ketyegő�óra�a�tanterem�falán:�öt�perccel�múlt�nyolc�óra.

Kisgyerek�fején�sapka,�ahogy�ül�a�padban�ártatlan�arccal.

Kisgyerek�halkan�behúzza�maga�mögött�az�ajtót.

Kisgyerek�leül�a�padjába,�majd�megkönnyebbülten�felsóhajt.

Tanárnő�fenyegetően�megrázza�az�öklét.

Tanárnő�hátra�fordul�az�osztály�felé,�majd�meghökken.

Kisgyerek�lábujjhegyen�lépked�a�padja�felé.

Kisgyerek�lábujjhegyre�áll.

Tanárnő�háttal�az�osztálynak�a�táblára�ír.

Tanterem�ajtaja�kinyílik.�Egy�kisgyerek�lép�be�rajta.

Tanterem�padsorai.�Egy�hely�kivételével�az�összes�hely�foglalt.

A�jelenet:
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II/1. Keresd meg a kakukktojást az alábbi képek között! A szempontot te szabod meg! Válassz 
ki három lehetséges kakukktojást, és írd le, mely szempont szerint lóg ki az adott kép a többi 
közül!

1.

2.

3.



SZÖVEGÉRTÉS – SZÖVEGALKOTÁS, MÉDIAISMERET • 9. ÉVFOLYAM 46

Szempont:

Kakukktojás:

Szempont:

Kakukktojás:

Szempont:

Kakukktojás:

4.

5.
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II/2. Ábrázold egy képzeletbeli fotón a következő fogalmakat, jelenségeket! Hogyan nézne 
ki az ezt jelentő kép (mit ábrázol, milyen világítást használnál, milyen színek lennének 
meghatározóak, stb)?

Irigység:

Fájdalom:

Szerelem:



8. A FOTÓ, FOTÓZÁS
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MUNKALAP 
8. A FOTÓ, FOTÓZÁS

I/1. Vizsgáld meg a következő portrésorozatot! Mit tudunk meg a képen szereplő férfiról? 
Írj fél oldalas terjedelemben életrajzot a képek szereplőjéről! Vitassátok meg, hogy milyen 
információkra lehet szert tenni a képek alapján!
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II/1. Készíts két egyenként háromdarabos fotósorozatot valamelyik osztálytársadról! Az egyiken 
ábrázold hitelesen, hogy azok, akik a képeket nézik, olyannak lássák alanyodat, mint te! Ezután 
készíts egy olyan sorozatot, mely rá nem jellemző tulajdonságokat enged sejteni! Vitassátok 
meg, hogy ezt milyen eszközökkel lehet elérni!

1.�sorozat:

KÉP MEGJEGYZÉSEK
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2.�sorozat:

KÉP MEGJEGYZÉSEK
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III/1. A következőkben három televíziós műsor (egy hírműsor, egy showműsor és egy talk-
show) díszleteit látod. Írj minden képhez öt-hat mondatos fogalmazást „Hát persze, hogy itt 
ez történt“ címmel! Vitassátok meg közösen, hogy mennyiben határozza meg a díszlet egy-egy 
műsor történéseit, jellegét, és hogy a műsorvezetőnek és a közönségnek hogyan kell illeszkednie 
ebbe a rendszerbe! Melyek a a legfontosabb jellemzői a szereplőknek és a körülöttük látható tér 
berendezésének?

Hírműsor
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Show

Talk-show



9. TEMATIKUS FOTÓSOROZAT
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MUNKALAP 
9. TEMATIKUS FOTÓSOROZAT

I/1. Olvasd el Móricz Zsigmond: Tragédia c. novellájának alábbi részletét, majd vizsgáld meg az 
alatta elhelyezett képet! Mi a kapcsolat a kép és a szöveg között? Mik a különbségek? Miután 
ezzel elkészültél, néhány mondatban folytasd a szöveget!

Egész�nap�rosszkedvű�volt.�Észre�se�vette�senki.�Kis�János�amolyan�láthatatlan�ember�volt,�akit�
senki�sem�lát�meg.�Így�élte�le�az�egész�életét,�sohase�volt�egy�percig�sem�érdekes�ember.�Se�nem�
erős,�se�nem�gyenge,�nem�kicsi,�nem�nagy;�nem�sánta,�nem�begyes;�mi�lett�volna,�ami�feltűnt�vón�
rajta.�Olyan�volt,�mint�egy�ember;�két�szeme�volt,�meg�egy�orra.�Bajusza�is�volt.�És�sohasem�jutott�
eszébe�semmi.�Ha�reggel�volt,�felkelt,�este�lefeküdt;�mikor�eljött�az�ideje,�megházasodott.�Akkor�
lakott�utoljára�jól,�beteg�is�lett�tőle.�Katona�nem�volt,�a�faluból�tízszer�se�volt�kinn,�akkor�is�csak�a�
vásáron.�Nevetni�csak�egyszer�nevetett�életében�jóízűen,�akkor,�amikor�az�apja�le�akarta�őt�ütni,�
amért�megette�az�egész�tál�galuskát,�s�amint�feléje�sújtott,�a�saját�ütésétől�megtántorodott,�felbu-
kott�s�falba�vágta�a�fejét.�Bele�is�halt.

Még�ez�az�egy�érdekelte:�az�evés.�A�feleségét�emiatt�szokta�elverni,�s�ha�gondolt�valaha�vala-
mire,�arra,�hogy�mit�volna�jó�enni.�De�ezt�nem�tudott�sokat�elképzelni.�Hiába,�a�tapasztalat�nem�
segítette.

Este,�ahogy�hazamentek,�s�a�gazdának�megmondták,�mit�végeztek,�–�az�ő�falujokban�minden-
ki�a�maga�kosztján�dolgozott�–,�azt�mondta�a�vén�Sarudy:

–�Emberek,�asszonyok,�hónap�este�mindenki�elgyühet�a�lyányom�lakodalmára.�Annyit�ehet-
tek,�amennyi�belétek�fér.

Kis�János�majdnem�elszédült.�Valósággal�megijedt.�Attól�ijedt�meg,�hogy�nem�bír�majd�meg-
felelni�a�feladatnak.�A�többiek�ujjongtak,�éljeneztek,�de�ő�hallgatott.�Ott�állott�hátul,�setétedő�este�
volt,�senki�se�törődött�vele.�A�többiek�közt�azután�ő�is�elindult�nehézkes�léptekkel�hazafelé.

Otthon�megette�a�vacsorát;�korpacibere�volt.�Csendesen,�szótlanul.�Felrúgta�a�macskát,�amely�
a�lábaszárába�kapaszkodott�s�nyávogott.�Nem�gondolt�semmit.�De�igen�különösen�érezte�magát.�
Mintha�nagy-nagy�feladat�várna�reá,�a�legnagyobb�életében.�Nem�volt�tisztában�vele,�de�félve�gon-
dolt�a�holnapi�lakodalomra.

Egész�éjszaka�nem�tudott�aludni.�Sokszor�felébredt�és�ébren�hánykolódott,�de�ha�hozzáfogott�
arra�gondolni,�mi�lesz�holnap,�igen�nagy�nyugtalanság�fogta�el.
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Kép�és�szöveg�kapcsolata:

A�történet�folytatása:
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I/2. A következő képek alapján írj két történetet törekedve arra, hogy minél inkább külön- 
bözzenek egymástól. Ezután vitassátok meg, hogy hogyan lehetséges azonos képekből más-
más cselekménysort felépíteni!
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1.�történet:�

2.�történet:�
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II/1. Rajzolj sematikus képregényt „Megment a bajból“ címmel! A rajzok mellett használhatsz 
szövegbuborékokat a szereplők párbeszédeihez és a narrátori funkció ellátáshoz. Mi alapján 
szerkesztetted meg rajzaidat? Írd a képek mellé, hogy mit és miért közöltél képaláírásban, miből 
készítettél dialógust, és mi az, amit képekkel el tudtál mondani!

KÉP LEÍRÁS
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10. MOZGÓKÉPALKOTÁS I. 
(PROJEKT)
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MUNKALAP 
10. MOZGÓKÉPALKOTÁS I. (PROJEKT)

I/1. Írj vázlatot arról, milyen képekben mutatnád be az alábbi párbeszédet! Sorold fel snittenként  
a beállításokat, tegyél utalásokat a világítás, a kameramozgás irányítására is!

A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, tömpe orrú, vizslató szemű. 
Szíjta a pipáját, odanézett, de nem szólt.

- Itt vót.
- Mikor?
- Van egy hete.
- Mikor gyün megint?
- Majd elgyün.
- Van eleség?
- Van valami.
- Elég lesz két hétre?
- Tíz napra.
- Tíz nap.
Újra hallgattak.
Most mán a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, 

és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek 
jöttek, de nem mert szólni. Meg nem is akart. Ha azok nem, ő sem. Nem sürgős.

Mán lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert, a se 
tudta, kik ezek s mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki mán el kell menni a maga 
nyájával az akolba. Vajjon odáig kisül-e?

(Móricz Zsigmond: Barbárok, részlet)

I/2. Írd meg az alábbi jelenet forgatókönyvét úgy, hogy a szereplők nem beszélhetnek! Milyen 
beállításokat, effektusokat használnál a tartalom lehető legpontosabb visszaadására?

A leányka most összeszedte minden erejét, lerángatta a varázslóról a szemfedőt, 
kihúzta a feje alól a párnát, nekifeküdt a koporsónak, és kifordította belőle a 
varázslót. Egészen kifáradt szegényke a nagy erőlködésben.

- Édes szerelmesem - mondta a varázsló csendes és meghatott hangon -, te 
megtettél értem mindent, amit csak egy nő tehet egy férfiért. És már szívesen 
fölkeltem volna - tekintet nélkül arra, hogy drága koporsóm ki van fizetve -, 
mert szeretlek, de nem bírok. Veszem észre, hogy nem bírok. Igazítsd hát helyre 
a fekhelyemet.

A dulakodásban leesett a varázsló szeméről fekete szemüvege, amelyet azért 
viselt, hogy mások ne lássanak a szemébe, ami tudvalevőleg ártalmas; mondom, 
leesett a szemüveg, és a leány most meglátta a varázsló szemében, hogy nagyon 
szereti őt, és csakugyan fölkelne, ha még tudna. Helyre igazította hát a koporsót, 
és a varázsló nagy nehezen visszamászott.

(Csáth Géza: A varázsló halála)
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II/1. Krigler Gábor: Treatment és szinopszis

Használd�fel�a�szövegben�olvasottakat�a�saját�filmötleted�megírásához!

A legelső kérdés egyértelmű: egyáltalán, mi az a treatment, hogyan kell megírni, és mi a 
célja? Van valami köze a szinopszishoz? Bár a kérdések nyilvánvalóak, mint ahogyan utal-
tam rá, a válaszok még véletlenül sem azok. Maga a treatment a film történetének rövid, 
néhány oldalas összefoglalója, amiből megtudhatjuk magát a sztorit (azaz mi történik és 
kivel), illetőleg a cselekményt (vagyis miért és hogyan). Ennek megfelelően ki kell derülnie 
belőle, hogy kik a film fő karakterei, mi történik velük, ők mit cselekszenek erre válaszul, 
nagy vonalakban le kell írni a felmerülő főbb akadályokat és számottevő konfliktusokat, 
végül pedig a történet megoldását. Ez bár egyszerűen hangzik, aki már próbálta belesű-
ríteni másfél óra történéseit és fordulatait ötoldalnyi szövegbe, könnyedén tanúsíthatja, 
hogy távolról sem az. 
Lényeges kérdés, hogy mire való a treatment. Alapvetően két célt szolgál: az egyik, hogy 
magát az írót segítse, a másik, hogy a filmötlet eladását. Egyik sem elhanyagolható cél, 
hiszen forgatókönyvet általában azért írunk, hogy eladjuk, és abból film készüljön, ugyan-
akkor a saját munkánkat könnyíti meg hihetetlen mértékben egy világosan megírt, sallan-
goktól mentes öt, legfeljebb hatoldalas treatment. 
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II/2. Írd meg az alább olvasható forgatókönyv részlete alapján a rövid filmötletet! Szerinted 
miről szól majd a film, miként folytatódik a történet?

MINDJÁRT MEGHALOK

1. totál
Egy nemzetközi buszpályaudvar várótermét látjuk. Páran lézengenek, páran a földön 
ülnek, várnak a torinói járatra. A kép közepén egy 26 éves fiatalember energikusan 
rohan a kamera irányába. Belső monológját halljuk.
Hang: 
Kasza András vagyok, 33 éves buszsofőr a Budapest-Torino járaton. Mindjárt 
meghalok.

András lendületet vesz, hogy átugorja az útjában lévő bőröndhalmot. Lába beakad 
az egyik bőrönd fülébe, vízszintesen elnyúlik a levegőbe, arcára meglepetés és 
félelem ül ki. A kép kimerevedik.

(Innentől kezdve a film kockánként halad, lassan. Egy kocka akár 10 másodpercet 
is kitart. Az egy kameraállásban felvett kép egyes részleteibe utómunkában 
belezúmolunk, és durván raszteresen láttatjuk a fontos dolgokat. Végig real time 
helyi atmoszférát hallunk, melyben domináns egy kutya ugatása.)

2. András arcközeli
Arcán rémület.
Hang: 
(Mert az utasok mindig széthagyják a csomagjaikat.)

Ma reggel egy kicsit tovább maradtunk az ágyban Eszterrel. Ezért kell most 
sietnem. 

3. András arcközeli, egy kockával tovább
Rémület.
Hang: 
Eszterrel két éve lakunk együtt. Még szakközépbe jártunk, amikor megismerkedtünk. 
Az egyik meccsem után jött oda hozzám.

4. András arcközeli, egy kockával tovább
Rémület.
Focizni azóta is szeretek, de csak hetente egyszer jön össze a régi csapat.

5. tágabb kép, 
András közelebb került a földhöz, keze a levegőt markolja. A bőröndhalom két 
oldalán ülő társaság – három 30 körüli poszthippi meg a másik oldalon egy 4 éves 
kisfiú – nem mozdul, talán észre sem vették a készülődő balesetet.
Hang:
Apám is pont így ismerkedett meg anyámmal. Apám válogatott volt. Anyám kozmetikus, 
ami akkor nagyon menő volt.

6. közeli – gyerek
A gyerek döbbenten figyeli András esését.
A bátyám négy évvel idősebb nálam. Már két gyereke van. Egy fiú és egy lány. A 
lány nagyon szeplős.
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7. közeli – András arca
András rémültebb, közelebb a földhöz.
Hang:
Eszterrel reggel elhatároztuk, hogy összeházasodunk. Mert kiderült, hogy gye-
rekünk lesz. Ezért maradtunk tovább az ágyban.

8. utómunka svenk képen belül: arc közeliből lesvenkelünk a földre, ahol az 
egyik poszthippi kinyújtott lábán hegyes orrú western csizma bök agresszíven 
András arca felé.
Hang:
Mindjárt meghalok. Halálomat ez a hegyes orrú csizma okozza. A csizma orra a 
bal szemembe fúródik, átszakítja a szemgödör hátsó falát, és behatol az agyam-
ba. Azonnal meghalok.

9. tág – András közelebb a földhöz

10. közeli
András közelebb a földhöz.
Hang:
Eszterrel azt beszéltük, hogy ha fiú lesz, akkor Balázsnak, ha lány, akkor Lucá-
nak fogjuk hívni.

11. Tág.
András közelebb a földhöz.

12. közeli
András arcán rémület.
Hang:
Lehet, hogy még se most halok meg. Ezt a képen nem látható kutyának köszön-
hetem. A kutya nyilván a csizma tulajdonosához tartozik, aki hirtelen feláll, 
hogy megnézze, miért ugat.

II/3. Rajzold le az első öt beállítás story boardját! Használd fel az alább olvasható információkat 
a feladat megoldásához!

A�film�írásos�előképe,�amely�(jelenetekbe)�rendezve�rögzíti�annak�cselekményét,�a�párbeszédeket,�
utal�a�szereplők�jellemére,�a�környezetre,�a�napszakra,�a�film�stílusára.�A�forgatókönyvre�épül�a�
filmben�dolgozó�munkatársak�(színész,�operatőr,�díszlettervező�stb.)�együttműködése.�A�produ-
cert�a�forgatókönyv�alapján�bízzák�meg�a�finanszírozók�(alapítványok,�tévétársaságok,�befektetők,�
bankok)�a�film�megvalósításával,�s�a�producer�is�többnyire�a�forgatókönyv�alapján�kéri�fel�a�film�
fontosabb�munkatársait.�A�forgatókönyv�nyomán�készülő�ún.�technikai�forgatókönyv�a�párbeszé-
deken�kívül�utalásokat�tartalmaz�az�egyes�beállításokra�(a�kamera�pozíciójára�–�plán�–�és�a�felvevő-
gép�mozgására�–�kameramozgás).

A�forgatókönyv�nem�ritkán�valamely�irodalmi�mű�adaptációja.
A�forgatókönyvet�sokszor�megelőzi�a�szinopszis,�a�filmötlet�rövid�vázlata,�illetve�a�treatment,�

amely�a�szinopszis�12-15�oldalban�kibontott�formája�vagy�a�filmnovella,�a�filmötlet�irodalmi�kidol-
gozása.�Ezek�a�szövegek�a�cselekmény,�a�karakterek,�a�konfliktusok�illetve�a�majdani�film�stílusá-
nak�érzékeltetésére�szolgálnak,�dialógust�nem�feltétlenül�tartalmaznak.�Olykor készül ún. story 
board is, amely a film jellemző beállításainak rajzos sorozata.
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III/1. Készíts egy 10 snittből álló filmetűdhöz forgatókönyvet! A film az alább látható két 
motívumot is tartalmazza, használd fel ezeket szabadon, módosíthatsz is rajtuk. Adj címet a 
filmnek! Hangulatában a két kép látványvilágát idézze!



11. MOZGÓKÉPALKOTÁS II. 
(PROJEKT)



MOZGÓKÉPALKOTÁS II. (PROJEKT) 71

MUNKALAP 
11. MOZGÓKÉPALKOTÁS II. (PROJEKT)

I/1. Írj rövid jelenetet a három kép felhasználásával! Határozd meg a képek sorrendjét, és abból 
alkosd meg a történeted vázlatát!
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II/1. Egy számháború képeit látod. Helyezd általad logikusnak vélt sorrendbe a képeket! 
Nevezd meg a beállítások típusait! Az egyik kép kevésbé illik a többi közé, szerinted melyik 
az? Ha mégis a történet része, akkor hová helyeznéd? Írd a képek mellé, mi történik éppen! A 
válaszodat indokold meg!
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II/2. Hogyan vennéd fel az alábbi párbeszédet? Írd le a vágási pontokat, és jelezd mellettük a 
beállítások típusait is! (A filmben nem azt látjuk a képen, aki beszél.)

Boka jött Cselével és Gerébbel.

Nemecsek alig várta, hogy elmondhassa nekik a félelmetes újságot, de azért nem 
feledkezett meg arról, hogy ő közlegény, s hogy mivel tartozik a főhadnagyoknak 
és a kapitányoknak. Tehát haptákba állott, és feszesen szalutált.

- Szervusz! - mondták az újonjöttek. - Mi újság?

Nemecsek a levegőbe kapkodott, és szeretett volna mindent egyszerre,
egy szuszra elmondani.

- Borzasztó! - kiáltotta.

- Micsoda?

- Rettenetes! Nem fogjátok elhinni!

- De micsoda?

- Áts Feri itt volt!

Most a másik három legényen volt a sor. Hirtelen elkomolyodtak.

- Nem igaz! - mondta Geréb.

Nemecsek a mellére tette a kezét.

- Isten bizony!

- Ne esküdözzél! - szólt rá Boka, s hogy nagyobb nyomatékot adjon a szavának, 
rákiáltott: - Hapták!

Nemecsek összecsapta a sarkát. Boka odalépett hozzá.

- Részletesen mondd el, mit láttál.

- Mikor odamentem az utcák közé - mondta -, a kutya ugatott.
Utánamentem, és valami recsegést hallottam a középső citadellában.
Fölmásztam rá, és fönn állott Áts Feri vörös ingben.

- Fönn állott? A citadellán?

- Fönn! - mondta a kis szőke, és majdnem megesküdött megint. Már a mellén volt 
a keze, de Boka szigorú pillantására visszakapta. És hozzátette: - A zászlót is 
elvitte.

Csele fölszisszent.

- A zászlót?

- Azt.
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III/1. Töltsd ki a munkanapló „Tervezés” fejezetét az általad leforgatni kívánt filmötlet alapján! 
A másik két rovatot a forgatás alatt és után töltheted ki. Ha kevés a hely, a minta nyomán írhatsz 
külön lapokra is.

MUNKANAPLÓ

A TERVEZÉS

•�szinopszis:

•�helyszín:

•�eszközigény:

•�képi�világ:

A FORGATÁS

•�plánok:

•� jelenetek:

•�előre�nem�látható�problémák:

UTÓMUNKA

•�vágás:

•�zene:

•�mit�csináltam�volna�másként:



12. MOZGÓKÉPALKOTÁS III. 
(PROJEKT)
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MUNKALAP 
12. MOZGÓKÉPALKOTÁS III. (PROJEKT)

II/1. A forgatás után készítsd el a film stáblistáját; formájában illeszkedjen a film képi világához! 
A filmedben kiket sorolnál fel a film végén?

Stáb, stáblista

Stáb,�stáblista�(a�német�„törzs”�szóból)�a�film�előkészítésénél,�a�forgatásnál�és�a�film�utómunkálatainál�közre-
működő�munkatársak,�illetve�a�forgatócsoport�alkotják�a�stábot:�a�rendező,�az�operatőr,�a�gyártásvezető,�az�
asszisztens,�a�díszlet-�és�jelmeztervezők,�a�maszkmester,�a�berendező,�a�kellékesek,�a�technikus,�a�hangmér-
nök�(filmzene),�a�hangfelvevő,�a�felvételvezetők,�a�világosítók,�a�vágó,�a�fénymegadó,�a�trükkmester,�illetve�
a�műszaki�és�adminisztratív�személyzet.�

A�színészek�és�a�producer�nem�tartoznak�a�stábhoz.�A�stáblista�a�közreműködők�listája�a�film�
végén�vagy�elején.

II/2. A forgatás során vagy az előző modulban már megismert munkanaplóban vagy egy részletes 
scriptben jegyezzétek fel a snitteket, esetleges vágási utasításokat, mert így sokkal könnyebb 
lesz az utómunka során a kész filmet összeállítani!

/www.media.ars-wonderland.hu�–�illusztráció

Ügyeljetek arra, hogy egy jelenetet akár két beállításból is felvegyetek, így több lehetőségből 
választhattok az utómunka alkalmával! Egy elrontott jelenetet annyiszor vegyetek fel, amíg 
úgy nem érzitek, hogy mindenben megfelel az elképzeléseiteknek.

/www.media.ars-wonderland.hu�–�illusztráció
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III/1. A forgatás során ügyeljetek arra, hogy mindenki a saját tevékenységi körében dolgozzon!

•�Lehetsz�egyszerre�operatőre�is�saját�filmednek,�így�akár�egyedül�is�dolgozhatsz!�
� Ilyenkor�is�segítse�a�munkádat�egy�scripter!
•�Dolgozhattok� más� munkamegosztásban� is:� a� filmet� egy� csoporttársad� fényképezi,� és� te� 
rendezed.

•�Ha�szükséges,�amatőr�színészeket�–�a�társaidat�–�is�használhatsz�a�munkádban.

A RENDEZŐ

www.bibl.u-szeged.hu�–�illusztráció

A filmrendező az alkotási folyamatban változó szerepet töltött be. A filmek készítésében a filmgyártás 
megszerveződési periódusában a rendezőnek nem jutott szerep, majd az ősfilm filmtörténeti korszaka 
után, az alkotás elkészítésekor, a szintetizáló szerep jutott neki. Ekkor a filmkészítés karmestere volt, 
aki a még nem önálló filmbe a különböző művészetekből módszereket, témákat stb. vett át, és ezeket 
úgy illesztette az alkotásba, hogy a filmvalóság hiteles legyen. A színházi (díszlettervezés, kosztüm-
tervezés, ruhatervezés), a zenei (ritmus, építkezés), az irodalmi (mese, történetmondás, narráció), a 
képzőművészeti, a vizuális (kompozíció, tárgykultúra) elemek, összeszervezésével hozta létre a filmal-
kotást. A szintetizáló szerep nemcsak a filmnyelvi elemek arányainak a helyes megtalálását jelentette, 
hanem a stáb munkájának az összehangolását is. A filmrendezőnek a stábot, a film elkészítésében 
résztvevő csoportokat működtetnie kellett. Művészeti érzékenységgel, ipari termék előállításához 
szükséges szervezőkészséggel egyaránt rendelkeznie kellett. Modern értelmiségi foglalkozás volt az 
övé, melyben a régi értelmiségi foglalkozások készségei, jellegzetességei, műveltsége is megjelentek, 
vagy legalábbis jelen kellett, hogy legyenek.

(www.kodolanyi.hu)

Mit tudsz felhasználni a fenti idézetből a mostani munkádban?
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AZ OPERATŐR

Operatőrök képzése, akik a mozgóképi kifejezés valamennyi felvevő és képrögzítő technikai eljárásával 
– film, televízió, videó – egyaránt képesek művészi alkotások létrehozására, rendelkeznek az ehhez 
szükséges  képi látásmóddal, vizuális fantáziával, kompozíciós érzékkel, valamint a képi ábrázolás stí-
lusjegyeinek, hatáselemeinek ismeretével, a rendezői szándékhoz alkalmazkodva bármely műfajban 
meg tudják teremteni a film vagy televíziós játék képi világát, továbbá elsajátították a fényhatások létre-
hozását, a képszögek és gépmozgások, az optikák, és expozíciók alkalmazását, a játéktér kialakítását, 
a színdramaturgiát, a laboratóriumi ismereteket, folyamatosan követni tudják a film- és videotechnika 
műszaki fejlődését.

(www.felvi.hu)

illusztráció

Melyik képességre van szükséged egy amatőr filmetűd forgatása közben? Milyen technikai 
eszközökkel dolgoztál, és mi jellemzi ezeket?
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III/2. Ellenőrzés

a)��Vizsgáld�meg�a�forgatás�befejezése�előtt,�hogy�minden�képet,�jelenetet�rögzítettél-e?
b)�Nézd�át�a�forgatási�napló,�illetve�a�script�jegyzeteit!

MUNKANAPLÓ

A FORGATÁS

•� Plánok,�a�beállítások�hossza:

•� Jelenetek�a�felvétel�sorrendjében:

UTÓMUNKA TERVEZÉSE

•� Vágás:

•� Zene:

•�Mit�csináltam�volna�másként,�milyen�akadályokba�ütköztem�a�forgatás�során:



13. MŰÉRTÉS I.
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MUNKALAP 
13. MŰÉRTÉS I. 

II/1. A cím melletti rovatba gyűjtsd ki a szempontnak megfelelő erényeit, esetleges fogya- 
tékosságait a filmnek! A „Szerintem” rovatba írd be, te hogyan csináltad volna!
(Annyi�feladatlap�készüljön,�ahány�filmet�készített�a�csoport,�tehát�filmenként�egy.) 
 

MŰ�CÍME ERÉNYEI,�ILLETVE�HIBÁI SZERINTEM

Szerzői�
szándék

Film�hossza

A�film�
ritmusa,�
a�vágás

Beállítások

Kamera- 
mozgás

Világítás

Zene

Effektek
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II/2. Szavazás – szavazzátok meg az alábbi kategóriák győzteseit! A véleményeteket indokoljátok 
meg!

SZAVAZÓLAP

KATEGÓRIA A FILM CÍME INDOKLÁS

Legjobb film

Legszebb képi világ

Legjobb vágás

Legeredetibb ötlet
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III/1. 

STAR WARS III. – A SITH-EK BOSSZÚJA 

Nos, mindig ez van. Hogy ilyet még eddig sohasem, hogy felülmúlhatatlan, hogy megismételhetetlen 
és utolérhetetlen, aztán mindig jön az újabb, és újabb, majd még újabb... De azért ami a Star Wars III. 
elején lezajló csatajelenetben átélhető, az nagyon nem semmi. Szegény pattogatott kukorica-darabkák 
nem is nagyon tudják, mi merre van abban a nagy diétáskóla-tengerben, amit a vetítés kezdetére való 
izgatott várakozás közepette teremtettünk gyomrunkban. Fogalmam sincs, milyen hosszú ez a jele-
net, két kézzel kapaszkodtam a szék karfájába, így nem tudtam az órámra pillantani, de abban biztos 
vagyok, hogy magát a szoftvert, amellyel ezt előállították, nyugodtan fel lehet ajánlani mind a NASA-
nak, mind a bajkonuri űrközpontnak kiképzési feladatokra. Aki ebben lenyom mondjuk napi két órát, 
egy héten belül mehet a csillagokba. Abszolút tökéletes háromdimenziós térhatás, elképzelhetetlenül 
részletgazdag már maga a háttér is, olyan távlatok, perspektívák, amelyet valóban csak Földön kívüli 
szituációban élhetünk át. Ezernyi repülő bizgenytű, lézerágyúk tömkelegének vijjogása keresztül-kasul 
a szuperszéles vásznon, olyan bukófordulók, hogy a pattogatott kukorica ekkor nem tudja, kint van-é 
avagy bent. Szóval, ez nagyon ott van, ahogyan az ismert frontember mondaná.
 
Mindazonáltal nyilván a verseny folytatódik, az erre hivatott emberek agya pörög tovább, és elő fognak 
állni még ennél is szédítőbb kiállítású filmmel. Csak utalok rá, hogy készül az Asimov-féle Alapítvány 
filmváltozata is... Most azonban minden kétséget kizáróan a Star Wars III. a csúcs. Amit nemrégen el 
sem tudtunk volna képzelni, a Gyűrűk urának elképesztő csatajelenetei szerény pofozkodások az e 
filmben látható képi armageddonhoz képest. Az emberi agy szinte képtelen felfogni egy pillantással, 
mi zajlik a filmvásznon. De nem csak a csatajelenet a szemkápráztató, akár órákig lehetne nézelődni a 
békés(ebb) pillanatokban a háttérben feltűnő város- és tájképekben, pompázatos palotabelsőkben. A 
nagyszerű fantasy festő, Boris Vallejo és követői által ihletett űrvárosok, tájképek, járművek tomboló 
képzelőerőről tanúskodnak.
 
Mindenre volt gondjuk az alkotóknak, olyan részletgazdag a film látványvilága, hogy szinte látni a 
szomszéd bolygón lakók szeme bogarában sajátmagunkat, amint a moziszékbe süppedve görcsösen 
szorongatjuk papírpoharunk. Vagy több alkalommal láttam például lenn, a kb. 10 kilométeres mélység-
ben hömpölygő űrhajó-autó áradatban a Millennium Falcont, ami, ugye, csak a következő részben fog 
szerepelni. Persze, az, hogy észre tudtam venni, ahhoz az kell, hogy az előtérben ne történjen semmi 
érdemleges. Mert bizony Lucas mestert vajmi kevéssé érdekli a szereplői jelleme, a történet kicsit 
érdekfeszítőbb bonyolítgatása, de ezt már tudjuk régóta, nem ezért szeretjük. Elnézzük a néha brazil 
szappanoperákat alulmúló banális párbeszédeket, amelyek a dramaturgiai csúcspontokon felvinnyogó 
kacajt váltanak ki leginkább a szándékolt drámai hatás helyett. A minden korban kötelező és szükséges 
mesét köszönhetjük neki, amelyet lehet okosok közt gőgös értelmiségi felsőbbrendűséggel jól lefity-
málni, hogy aztán stikában az utolsó előadásokon tágra nyílt szemekkel többször is végigizguljuk és 
lehet begyűjteni az első elismerő pillantásokat a szomszéd kiscsávótól, akinek el tudod magyarázni, 
hogy volt az, amikor lefagyasztották a Han Solót, aki annak a Luke Skywalkernek lesz a spannja, aki 
csak most születik meg.
 
Fogalmam sincs, milyen lesz majd egyszer végignézni egyben mind a hat részt. Ha jól belegondolok, 
az első, tehát a tulajdonképpeni negyedik rész végén, a halálcsillag felrobbanása szánalmas gyufalob-
banás lesz, mondjuk a most látható rész nyitó csatajelenetének egyetlenegy lézergépágyú-találatá-
hoz képest, de számít ez? És az is igaz, hogy a harmadik részben úgy meg van magyarázva minden 
Leiláról, Luke-ról meg a nagy Szuszogóról, mintha nem is gondolta volna Lucas mester, hogy lesznek 
majd olyanok, akik szeretnének monstre szeánszokat tartani a Star Wars összesből. Persze, az is igaz, 
hogy köztudottan Jancsit se, Juliskát se eszi meg egy másik mesében a gonosz farkas, mégis el kell 
mesélni azt újra és újra és újra... Így van ez jól.



14. MŰÉRTÉS II.
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MUNKALAP 
14. MŰÉRTÉS II. 

I.1. A regény expozíciója után mit gondolsz, miről szól majd a történet? Szeretnéd-e elolvasni? 
Válaszodat írásban indokold is meg! Melyek a számodra vonzó vagy éppen érdektelen  elemek 
a bevezetésben? Honnan ismerős Gulliver neve? Mi kapcsolhatja ehhez a műhöz?

Szathmári Sándor: Kazohinia

Első rész

GULLIVER A HINEK KÖZT

Első fejezet

Szerző hazáját veszélyek fenyegetik, és elhatározza, hogy felajánlja szolgálatait – Beosztják 
az Invincible cirkálóra, és Sanghajba indul a kultúra biztosítására – Találkozása az olasz hajókkal – 

A hajót robbanás süllyeszti el, de szerző szerencsésen megmenekül

Az olvasó, aki régebbi, szerény igényű munkáimat talán érdemükön felüli figyelemre méltatta, bizo-
nyára csodálkozással értesül róla, hogy annyi kaland és súlyos megpróbáltatás után újból tengerre 
szálltam.

Biztosíthatom az olvasót, hogy most, Kazohiniából hazatértem után, visszagondolva a hinek, de 
különösen a behinek közt átélt szenvedéseimre, magam is teljesen hasonló véleményen vagyok.

Ezért, ha nem is mentségemül, de magyarázatul legyen szabad megemlítenem, hogy ez alka-
lommal átkozott kalandos véremen kívül Nagy-Britannia és a keresztény civilizáció védelme volt az, 
ami újabb utazásra késztetett. És kérdem a művelt olvasót, van-e tisztesebb hivatás angol állampolgár 
számára, mint Őfelsége zászlaja alatt fegyverrel szolgálni az emberiség és a kereszténység magasztos 
eszméit azok megátalkodott ellenségeivel szemben.

Némi méltánylásra tarthat igényt talán az a körülmény is, hogy kazohiniai utazásom egészen isme-
retlen területekre vezetett, és oly rendkívüli élményeket nyújtott, melyekben előttem még más ember-
társamnak nem volt része. De legkivált a behinkór megismerése ébresztette fel bennem a reményt, 
hogy utazásom nem volt egészen haszon nélkül való, és hogy élményeim leírásával hazámnak és az 
orvostudománynak, szerény képességeimhez mérten, némi szolgálatokat tehetek.

El vagyok készülve rá, hogy az olvasó az elkövetkezendőkben néhol fejcsóválva fogadja ada-
taimat, ezért előrebocsátom, hogy munkámban mindenkor igyekeztem a szigorú tárgyilagos leírás 
mellett maradni.

Amennyiben könyvem egyes részei mégis kétkedésre adnának alkalmat, ezen cseppet sem fogok 
csodálkozni. Kazohinia hazámtól és az európai civilizációtól oly távol esik, hogy az ottani szokások, 
de főleg a behinkór nálunk merőben ismeretlenek, és ha saját szememmel nem győződtem volna meg 
róluk, talán magam sem tudnám elhinni, hogy vannak, és hogy ilyenek.

Ha most, útijegyzeteimet összeállítva, azokat mégis közrebocsátom, ez csak a tárgyilagos igaz-
mondás iránti olthatatlan ragaszkodásomat bizonyítja, amely – szembenézve az olvasó jogos kétkedé-
sével is – mégis a való tények megírására buzdított.
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II/1. Leonardo da Vinci Mona Lisa c. képét látod. Mennyire áll közel a mai szépségideálhoz 
a képen látható hölgy? Mit gondolsz, miért az egyik leghíresebb – és legdrágább – kép ez a 
festmény? Kitennéd a szobád falára (poszter alakban)? Válaszodat indokold is!
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II/2. Mi a véleményed az alább látható képekről? Miben változott a képek jelentése az eredetihez 
képest? Ízlésesnek vagy elfogadhatatlannak tartod ezt a beavatkozást? 
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III/1. Tekintsük meg együtt a Világok arca: Baraka c. film első 11 percét!

rendező: Ron�Fricke 
forgatókönyvíró: Ron�Fricke,�Mark�Magidson,�Bob�Green 
zeneszerző: Lisa�Gerrard,�Michael�Stearns,�Brendan�Perry 
operatőr: Ron�Fricke 
vágó: Ron�Fricke,�Mark�Magidson,�David�Aubrey 

Ha nem láttad, mit gondolsz, miről szól a film? Milyen jellemző képi elemei vannak a részletnek? 
(beállítások, kameramozgás, helyszín, cselekmény, vágás, zene)

Kiknek szólnak az ilyen filmek, szerinted szükség van-e rájuk?

Mi tetszik és mi nem a vetített részletben?

Vélemény:

Jellemző képi elemek:

Célközönség:

Tetszett/nem tetszett:
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MUNKALAP 
15. A MÉDIA SZEREPE A MODERN TÁRSADALOMBAN

I. 1. Elemezd egy adott nap két különböző televíziós csatornájának műsorrendjét! Ki, mikor, mit 
és miért néz? Te melyiket választanád? Indokold a válaszodat! 

05:35

05:38

05:50

09:00

09:25

10:15

11:05

12:00

12:01

12:10

13:45

14:15

14:45

15:10

Hajnali gondolatok�3’�

Agrárhíradó�8’�

Nap-kelte  

Közéleti�információs�magazin 

Benne:�Híradó,�Körzeti�híradó,�Hírek,�Kékfény�hírek 

–�Moldova�György:�Az�utolsó�töltény�legújabb�része 

–�Klapka�György�újra�Mary�Zsuzsi�oldalán 

–�Érettség�és�az�értetlenség... 

–�Szex,�mámor,�minden�kapható...�A�Blikk�újságírójának�

élményei�a�Nyírő�Gyula�Kórházban 

–�Pénzszállító�biztonságáról�Vágó�Imréné�az�In-Kal�Secu-

rity�biztonsági�igazgatója 

–�A�MiG�29-es�lezuhant,�Szabó�Zoltán�pilóta�mégis�a�

mennyekben

Marco és Gina�(olasz�rajzfilm�sorozat,�2002�-�7.)�

A nagy csónakverseny

Boldog születésnapot!�(német�tévéfilmsorozat,� 

1997�-�6.)�Hókusz-pókusz 

3.�sorozat

A 12-es körzet�(amerikai�filmsorozat,�2000�-�6.)� 

45’�(12) 

Heti Mozaik�50’� 

Pillanatképek,�történetek�és�portrék�a�vidék� 

Magyarországáról

Déli harangszó 

Hírek, időjárás-jelentés 

A tigrisszelídítő�(magyar�portréfilm,�2002)�92’�(12)  

Dr.�Csernus�Imre�pszichiáter�portréja

Stílus�25’�

Delta 

Századunk�(magyar�dokumentumfilm�sorozat,�1989)�

ötven éve történt 

Bokor�Péter�és�Hanák�Gábor�filmje

A Nagy Könyv - Regények csatája 

3-4.�rész

06:00

10:00

10:55

11:25

12:00

12:35

13:30

14:25

15:25

16:25

17:25

18:30

19:00

Tv2 matiné  

-�Providence 

-�A�múmia 

-�Frédi�és�Béni,�avagy�a�két�kőkorszaki�szaki 

-�Lassie

Vad világ�(angol�természetfilm�sorozat)�(12) 

Babaház  

Baba-Mama�magazin

Laktérítő  

Otthonteremtő�magazinműsor

TotalCar  

Autós�magazin

Kobra�(amerikai�akciófilm-sorozat,�1993�-�15.)� 

60’�(12) 

Kulcsember�(amerikai�akciófilm-sorozat,�1995�-�19.)�

(12) Üzlet és szórakozás

Jake 2.0 - A tökéletes ügynök  

(amerikai�sci-fi�sorozat,�2003�-�15.)�60’�(12)  

A sebesült vallomása

Sliders�(amerikai�filmsorozat,�1995�-�80.)�45’�(12)  

Szelíd motorosok

Csillagkapu�(amerikai�filmsorozat,�1997�-�133.)�(12) 

Zuhanás

Pillanatkép�a�TV2�műsorából�

Rex felügyelő�(osztrák-német�krimisorozat,�1994�

-�9.)�45’�(12) Ámokfutás

Tények  

Hírműsor

Magellán (12)  
Tudományos�utazás�a�Föld�körül
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16:05

16:15

18:35

19:30

19:53

20:05

20:45

20:59

21:05

23:20

23:25

23:35

01:40

József Attila 100  

Tél�-�Elmondja:�Zsolnay�Hédi

A svindler�(amerikai�dráma,�1961)�129’�(12) 

Luxor-show�(magyar�szórakoztató�műsor)� 

Benne:�Ötöslottó�számsorsolás

Híradó este 

Sporthírek  

Időjárás-jelentés

Jack és Bobby�(amerikai�tévéfilmsorozat,�2004�-�4.)�

45’�(12) 

Szórakoztató percek  

A�gombaszakértő

A Nagy Könyv  

Százból�tizenkettőt!

A szív hídjai (amerikai�romantikus�dráma,�1995)� 

129’�(12) Megvásárolható�DVD-n�és�VHS-en.

Híradó este, Időjárás-jelentés 

Sporthírek 

Missouri fejvadász�(amerikai�western,�1976)� 

126’�(16) 

Gazdagodj okosan!  

Telefonos�interaktív�játék

19:30

20:10

23:30

01:25

Activity show (12)  
Magyarország�legnépszerűbb�társasjátéka

Megasztár Gála  

Élő�közvetítés�a�Millenáris�Parkból 

Műsorvezetők:�Tilla�és�Görög�Zita

Az utolsó mohikán�(amerikai�romantikus�

kalandfilm,�1992)�122’�(16) Megvásárolható�DVD-n�

és�VHS-en. 

A�James�Fenimore�Cooper�regényéből�készült�kalandos�

és�egyben�romantikus�film�még�abban�az�időben�ját-

szódik,�amikor�Anglia�és�Franciaország�egymás�ellen�

háborúzott�Amerikában.�Mind�a�két�fél�mellett�...

Gyilkossági csoport�(amerikai�krimisorozat,� 

2002�-�9.)�60’�(16)  

Cole-t�most�egy�olyan�üggyel�bízzák�meg,�mely�igen�

nagy�jelentőséggel�bír�az�ország�kormányára�nézve.� 

Éppen�ezért�az�akció�minden�eddiginél�nagyobb�titok-

tartást�követel�a�csapat�minden�egyes�tagja�...



A MÉDIA SZEREPE A MODERN TÁRSADALOMBAN 93

II/1. Olvasd el a cikkeket! Kiknek szólnak, mely korcsoportot, társadalmi réteget érdekelhetnek 
– és miért? Fűzz hozzájuk rövid kommentárt, mint gondolsz a bennük foglaltakról!

1. CSEHORSZÁGBAN IS LESZ VALÓ VILÁG

Az RTL Klub az első hazai adó, amely külföldön értékesített egy új televíziós formátumot. Csehor-
szágban a Való Világ lesz az első naponta jelentkező valóságshow.

Az RTL Klub Való Világ című valóságshow-jának licencét megvásárolta a cseh Prima Tv. A műsor 
gyártója az IKO Kft. több hónapos tárgyalássorozat után kötötte meg a szerződést a cseh kereskedelmi 
adóval. A magyar televíziózás történetében először sikerült hazai fejlesztésű formátumot külföldön 
értékesíteni.

A Való Világ után már eddig is többen érdeklődtek, többek közt tárgyalásokat folytattak egy az RTL-
csoporthoz tartozó horvát kereskedelmi csatornával, de végül sehol nem kötöttek szerződést a licenc 
értékesítéséről.

Az első

A tervek szerint Csehországban 2005 őszén indítják a Való Világot; az országos lefedettségű Prima TV 
hazájában elsőként sugároz majd naponta jelentkező valóságshowt. 
Martin Dvorak a PrimaTV ügyvezető igazgatója elmondta, hogy hosszasan válogattak a reality típusú 
műsorok bőséges kínálatából, végül a Való Világ mellett döntöttek, remélve, hogy számukra is hasonló 
sikereket hoz majd.

2. TÖMEGSÍRT TALÁLTAK KOSZOVÓBAN

Tömegsírt találtak az ENSZ munkatársai Malisevo koszovói településen. A gödrök valószínűleg szerbek 
holttestét rejtik. Az ENSZ igazságügyi szakértői megkezdték a kihantolást, már számos testrészt, és két 
holttestet találtak, közölte a dél-szerbiai tartományt igazgató ENSZ-misszió egyik szóvivője, hozzátéve, 
hogy valószínűleg eltűnt szerbek földi maradványaira leltek a Koszovó fővárosától, Pristinától 45 kilomé-
ternyire délnyugatra fekvő településen. 

Körülbelül háromezer embert kezelnek eltűntként a szerb biztonsági erők és szakadár albán gerillák 
között 1998–99-ben vívott harcok óta. Az eltűntek túlnyomó többsége albán, de van köztük közel fél-
ezer szerb is. Tartani lehet attól, hogy albán lázadók végeztek velük. 
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III/1. Írj reklámszlogent a négy kép mellé!
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III/2. Kiknek készül, és miért nézik az emberek ezeket a műsorokat? Szoktad-e nézni a 
valóságshow-kat, ha igen, miért, ha nem, miért? Válaszaidat írd a képek mellé!

 .......................................................................................

 .......................................................................................

 .......................................................................................

 .......................................................................................

 .......................................................................................

 .......................................................................................

 .......................................................................................

 .......................................................................................

 .......................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................
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III/3. Vizsgáld meg a CNN honlapját! Milyen információkat tartalmaz, miből látod, hogy az 
egész világnak szól?

MORE NEWS

U.S.: 9 Marines killed in Iraq offensive |  Video

• Sources: Predator strike kills key al Qaeda operative

• Towns vow to fight base closings | Closure list |  Video

• Toddler whose mom was slain found in Mexico

• Big Sumatra quakes triggers panic

• SI.com: Ex-Cowboy Newton details drug use

• Cardinal: Sainthood for John Paul will take time

• British film claims terror fears exaggerated

• Report: FAA to punish pilot who violated Capitol airspace

 

 

 

 

 

 WATCH CNN TV

CNN25 Special: Top 25 Fascinating People 

(8 p.m. ET)

Join�CNN’s�Bill�Hemmer�as�he�counts�down�

the�top�25�fascinating�people�from�the�last�quarter�century.�

Report:�Hundreds�dead�in�Uzbekistan�revolt

 

Hundreds� of� people� have� been� killed� by�

soldiers� in� the�wake�of�violent� anti-govern-

ment� protests� in� the� eastern� Uzbek� city�

of� Andijan,� Russia’s� Interfax� news� agency�

reported� human� rights� monitors� as� saying�

today.�A�U.N.�official�and�news�reports�said�

that�Uzbeks�were�fleeing�to�neighboring�Kyr-

gyzstan.

FULL STORY

•�Islamist�group�denies�role�in�violence

• Map:�Andijan,�Uzbekistan

• Video: Troops�fire�on�protesters

•�U.S.,�Uzbek�relations�‘good’
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