
FILMTESZT – 3. EVELIN    __________________________ (név) 

Hol és mikor játszódik a történet? ______________________________ (2) 

Miért veszítettel el Mr. Dauyl (dojl) gyermekeit? (2) 

____________________________________________________________ 

Egy intézetbe helyezték-e el a testvéreket? _______________________ (2) 

Milyen viszonyban volt a gyermekek édesapja anyósával? Miért? (2) 

____________________________________________________________ 

Miért ment először ügyvédhez az apa? Milyen választ kapott? (2) 

____________________________________________________________ 

Miért vált alkoholistává az apa? _______________________________ (1) 

Miért veszítette el a nevelő nővérrel szembeni önuralmát az apa? (2) 

____________________________________________________________ 

Ki és hogyan segített az apának leszokni az alkoholról? (2) 

____________________________________________________________ 

Hogyan keresett pénzt az apa? Miért volt erre szükség? (2) 

____________________________________________________________ 

Gyermekei elvesztése után mi volt a legnagyobb veszteség Mr. Dauyl-nak? 

Miért? ____________________________________________________ (2) 

Milyen ellentmondásra derül fény Isten jelleme és a nevelőnő gyakorlata 

között? ___________________________________________________ (2) 

Mit tart humorosnak a csónakos jelentnél? (1) 

____________________________________________________________ 

Mi lett a 2. tárgyalás eredménye? Feladták a jogi küzdelmet? (2) 

____________________________________________________________ 

Mit tart a film jelentős fordulópontjainak? (6)                        (1 pont 3,3 %) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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