HORVÁT

B2: KÖZÉPFOK BESZÉDÉRTÉS (GÉPI HANG)
MEGOLDÓKULCS

Válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul, a hallott szöveg alapján!
1. Milyen tény okozott meglepetést Teddingtonban?

20 pont

3 p.

A szomszédok meglepődtek (1),
hogy a kerület leghíresebb lakóját, Benny Hillt (1)
nem látták a húsvéti ünnepek alatt (1).
2. Mikor reagált a rendőrség, és mi történt utána?

3 p.

A rendőrség csak egy sor telefonhívás után reagált (1),
s mivelhogy a komikus nem válaszolt a hívásokra (1),
behatoltak, és megtalálták a néhány napos holttestet (1).
3. Miről írt a szenzációhajhász sajtó, és ez helytálló volt-e?

4 p.

A szenzációhajhász sajtó mindjárt spekulációkba bocsátkozott (1),
amit már kedden este (1)
az első hivatalos híradások (1)
cáfoltak. (1)
4. Milyen orvosi diagnózisokat kapott Benny Hill?

3 p.

A tavalyi klinikai vizsgálatokon (1)
ugyanazokat a diagnózisokat kapta: (1)
rosszulléteinek okai szívzavarok voltak. (1)
5. Mi fejeződik ki a kommentárokból, és miért?

4 p.

A kommentárok alaphangulata a lelkiismeret-furdalás volt. (1)
Míg a világ több mint száz országában kedvelték Benny Hill burleszkjeit, (1)
addig Angliában, 1989 májusában (1)
„levették” a programról. (1)
6. Milyen volt Benny Hill életmódja?

3 p.

Neki is, mint Chaplinnek a szemére vetették, hogy mániákus fösvény (1).
Életmódja nem árulta el, hogy multimilliomos, (1)
nagyon egyszerűen élt. (1)

Umro je Benny Hill
U Teddingtonu, sjeverozapadnom dijelu Londona, susjedi su bili iznenađeni činjenicom da najslavnija
osoba u okrugu, Benny Hill, za uskršnje blagdane nije izlazio iz kuće. Policija je konačno reagirala tek
nakon niza telefonskih upozorenja, pa kako 67-godišnji komičar nije odgovarao na pozive, provalili su i
našli nekoliko dana star leš.
U ponedjeljak, kad je otkrivena, pa i dan kasnije, ta je vijest u svim medijima imala središnje mjesto.
Senzacinalistički tisak odmah se upustio u maštovite spekulacije koje su već u utorak navečer, s prvim
službenim izvještajima, demantirane: uzrok smrti je bio srčani udar, kao što se i pretpostavljalo. Hill je,
naime na kliničkim pretragama tijekom prošle godine dobivao iste dijagnoze: uzroci njegovih tegoba bile su
srčane smetnje.
No, jedna druga okolnost obilježava smrt najbogatijeg britanskog komičara (procjenjuje se da je u svojoj
karijeri zaradio 12 milijuna funti). Komentari u londonskim „pubovima“, osobito onima u koje svraćaju
medijski ljudi, odražavaju osnovno obilježje atmosfere, a to je grižnja savjesti. Naime, dok je gledateljstvo u
više od stotinu zemalja svijeta obožavalo Hillove burleske, u Engleskoj je, u žarištu svjetske popularnosti, u
svibnju 1989. „skinut“ s programa.
Zaradom je dostigao i prestigao većinu svojih uzora. Njemu su, kao i Chaplinu, predbacivali da je
manijakalni škrtac. I doista, svojim životnim stilom nije odavao multimilijunaša – živio je vrlo jednostavno.
„Mogu voziti pozlaćenog rolls-roycea, no radije idem pješice“ objasnio je jednom zasvagda.

