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A. feladat 

 

 
Magyar Dezső: Büntetőexpedíció (1970) című filmjét vetítettük. 
http://www.youtube.com/watch?v=FMSB3L8E2SE 

 

 

A feladatra összesen 30 pont adható: 

 

a) A film cselekményéből felépülő lineáris narratíva felismeréséért 3 pont, a lényegi, 

metaforikus jelentés feltárásáért 8 pont, a helyes (formanyelvi eszközökkel, filmtörténeti 

kapcsolódásokkal érvelő) indoklásért további 8 pont jár 

b) A magyar filmtörténeti vonatkozások helyes felismeréséért 6 pont jár 

 
További 5 ponttal értékelhető a logikus, felépítésben is igényes, elemzői érzékenységről tanúskodó 

elemző szöveg megalkotása. 

 

 

 

Különösen az alábbi megfigyelések, formanyelvi eszközök alkalmazására épülő indokolt 

észrevételek értékelendőek: 

 

- a film montázsgondolkodását az ún. szeriális montázs jellemzi, vagyis a film hosszabb 

egységek, szekvenciák montázsában, struktúrájában gondolkozik (Ilyen a különítmény 

menetelése, a pihenők, az egyes katonák arcközelijei, a  megtorlásra váró falu képei, a görög 

katolikus menet, az archív anyagok és a lázadó forradalmárokat bemutató képsorok) 

- a film cselekménye (egy szerbiai faluban lázadók megölik a Monarchia tisztjét, a tett 

megtorlására kivezényelt különítmény bosszút áll a lázadókon) nem elsősorban ezt a konkrét 

megtorlás-történetet építi fel. Ez csupán történelmi apropó, ahonnan jól belátható a 20. 

századi lázadások és elnyomások dialektikus pulzálása, amely folyamatból végül összeáll a 

forradalom örök érvényű, elpusztíthatatlan allegóriája. 

- A film az orosz montázsiskola (elsősorban Eizenstein és Vertov) eredményeit gondolja tovább 

- A filmkészítő előbb a korszak megidézése érdekében vág be korabeli archív felvételeket saját 

fiktív anyagába, összekötve ezeket az egyes katona-arcokkal, mintegy személyes történet-

elemekként. A gesztussal egyben az egyes katonákat is személyiségnek látja a néző, nem 

csupán egy különítmény tömegemberének. A filmben kép-emlékek tartoznak az egyénekhez – 

idős főtiszthez, fiatal hadnagyhoz és bakához egyaránt. A film későbbi részében egyre 

http://www.youtube.com/watch?v=FMSB3L8E2SE
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anakronisztikusabb, elvontabb kapcsolat fedezhető fel az elbeszélt események és az archívon 

látható események között: már nem a személyes történelem asszociatív emlékképeit látjuk, 

hanem a tisztán fogalmi jelentés tartományába érkezünk, a monarchiabeli cselekménytől a 20. 

századi elnyomó rezsimek tablójához jut el a film. Kép-ideák, kép-ábrándok tartoznak a 

lázadóhoz, és kép-asszociációk magukhoz a fogalmakhoz, szabadsághoz és forradalomhoz. A 

holokauszttól a távol-keleti és dél-amerikai kínzásokon és kivégzéseken át a 68-as tüntetések 

leveréséig jutunk el. A katonáknak ez a monoton, szinte absztrakt menetelése nyitott metafora, 

amely mindent képes magába olvasztani, a háborút, a koncentrációs táborokat, az erőszak 

minden formáját. 

- A film a történelem „dokumentarizálásának technikájával” dolgozik, kissé olyan hatást kelt, 

mintha képsorait is eredeti híradó anyagokból vagy korabeli amatőr-filmekből szerkesztették 

volna össze. Ezt a hatást erősíti a hang használata, a rendkívül ritka dialógus, a gyakori 

csend, az atmoszféra és a konkrét zaj-zörejk súlya a lőszerszám csörgésétől, a lihegésig, avar-

ropogásig, és a külső-non diegatikus hangzó anyag, a zene erős szerepe.(Ezt az utat folytatja 

néhány év múlva Bódy az Amerikai anzixban.) 

- A film egyfajta filmesszének is tekinthető, ebben az értelemben gondolkodása godardi-jellegű, 

semmiképpen sem jancsói (vagyis nem parabolikus) 

- A film 68 után készült, a BBS-ben, előfutára az Amerikai anzixnak („történelmi 

dokumentarizmus”, „talált tárgy”), másképpen közelít a történelmi filmhez, mint a 

hagyományos kosztümös historia-megidéző filmek, és másképpen,mint a jancsó-hernádi féle 

történelmi parabola. (Magyar Dezső: Büntetőexpedíció (1970) 

 

 
 

B. feladat 

 

 
A feladatra összesen 30 pont adható, a meghatározásokra 10, a képek szerinti érvelésre további 10-10. 

 

A szakmai ismeret helyes megfogalmazásáért 10, egy-egy képanyag helyes „olvasataiért” 8-8, 

összesen 16 pont jár. További négy ponttal értékelhető a logikus, felépítésben is igényes, elemzői 

érzékenységről tanúskodó szöveg megalkotása. 

 

-  A médiapesszimista/optimista felfogás valójában a médiahatás-nézetek (elméletek-modellek) 

egyfajta szélsőséges megfelelőjének tekinthető, a nagy-hatás elméletekbe sorolható módon.  

A média és a közönség viszonyának egyik legfontosabb kérdése az, hogy a média befolyásolja-

e – és ha igen, miként – az emberek gondolkodását és viselkedését. Képes-e a kommunikátor 

akaratának megfelelő vélemény- és viselkedésváltozást kiváltani, vagyis képes-e manipulálni 

az embereket, azaz képes-e őket anélkül befolyásolni, hogy a befolyásolási szándék tudatában 

lennének? 

-  A médiapesszimista felfogás a médiával kapcsolatos félelmek nézetrendszereként 

veszélyforrást lát a mindenkori új médiában: úgy véli, hogy az a tömegek káros 

befolyásolásának az eszköze, amelynek hatására elvesznek a régi értékek és az emberek 

elbutulnak. Megítélésük szerint korlátozni kell a káros tartalmak megjelenést. A média 

hatásának kérdése különösen a politikai propaganda és kampány, a médiaerőszak és a 

gyűlöletbeszéd kontextusában merül fel, miszerint a média nagy és döntő módon káros hatást 

gyakorol a társadalomra 

- A médiával kapcsolatos túlzott várakozás a média-optimistákra jellemző, akik szerint az új 

média mindig jobbá teszi a társadalmat. Elviszi a „kultúrát” és a tudást az emberekhez, 

megkönnyíti számukra a közügyekről való tájékozódást és a politikai döntéshozatalba való 
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bekapcsolódást, vagyis a társadalmi egyenlőtlenségek és igazságtalanságok kiegyenlítésének 

eszköze lehet.  

-  A médiáról szóló gondolkodás pesszimista vagy optimista felfogása egyaránt túlzó, 

tudományosan nem alátámasztott, kutatásokkal soha nem igazolt hatásokat tulajdonít a 

médiának. 

 

- A Human Barbie képek a médiapesszimista diskurzus számára arról tanúskodnak, hogyan 

veszíti el saját identitását egy fiatal lány, hogyan próbál megfelelni a média (és a játékipar) 

által sugalmazott irreális, valóságidegen szépségeszményhez és testképhez, hogyan 

zsákmányolja ki a kozmetikai ipar egy átlagos-szegény ukrán lány álmait. A médiapesszimista 

diskurzus ezt veszélyesnek láttatja, olyan mintának, amely komoly károkat okoz, mert a 

sikeressé válás, a karrier, a pozitív életérzés ígéretét mutatja (a szereplő, Valeria Lukyanova 

rengeteg képe látható az interneten, mindig irigylésre méltó környezetben, Peruban, a vakító 

fehér homokstrandú trópusokon, bárokban, stb), miközben természetellenes és veszélyes. 

- A Human Barbie képek a médiaoptimista diskurzusban vagy ironikusan értelmeződhetnek, 

tréfáról van szó, photoshop-játékról, tudatos provokációról -, vagyis éppen, hogy egyfajta erős 

identitásról, aki tud és mer játszani a médianyilvánossággal. A provokáció erőt és kívülállást 

jelent. Másik lehetőség, hogy egy – akármilyen – kisebbségnyilvánossághoz való jogát jeleníti 

meg a Human Barbie-jelenség. A nyilvánossághoz jutás, a saját értékek konstrukciójának a 

jogát, függetlenül attól, hogy miféle tabut sért a szóban forgó jelenség. 

 

- A Kim-Rodman narratíva a médiapesszimista olvasatban egy talajt vesztett, elhasznált, 

adósságokban úszó, alkoholista hajdani sportoló sztár kétségbeesett kísérlete a hírnév 

morzsáinak kihasználásával a figyelemre és esetleg pénzszerzésre (akár a diktátortól akár a 

sztorira vevő médiától). A legalantasabb motívumok együttállásáról van szó, párbeszédről az 

„ördöggel. A saját népére és a külvilágra egyaránt életveszélyes gyilkos diktatúra, az egyetlen 

sztálini-típusú terrorszervezetet irányító diktátor és egy éretlen, a dolgok valós súlyát felfogni 

sem képes piercienges, tetovált „vadember”találkozásáról, minden érték, morál 

szembeköpéséről, amely nemhogy a globális médianyilvánosságban nem kaphatna helyet, de 

amely ócska politikai propaganda és a gyűlöletbeszéd melegágyaként alkalmas az emberek 

megzavarására. 

- A Rodman-Kim narratíva a médiaoptimista felfogásban részben azt meséli el, hogy a 

politikailag outsider, de ismert kosárlabdasztár – ellentétben a hivatásos politikusok 

esélytelenségével – igenis képes lehet a médiaérdeklődést meglovagolva humanitáriánus 

eredmények elérésére (egy Észak-Koreában bebörtönzött amerikai kiszabadítására) netán 

hatékony kémtevékenységet folytatni a diktátorral ápolt személyes ismeretséggel, másrészt 

erősíti a magányos hős mítoszát (Rodman, aki egyedül merészkedik be a gonosz birodalmába). 

A történet alkalmas a „javíthatatlan-rosszfiú” mitológia erősítésére a két – látszólag 

semmiben nem hasonló, valójában számos rokon vonást mutató karakter között. A 

médiaoptimista olvasat szerint az embereket elgondolkoztatja a Rodman-Kim „barátság” 

paradox volta, és ezáltal jobban megérthetik a politikai szféra, a közügyek összetett voltát. 

 


