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A filmnek, mint általában a művészeti alkotásoknak a legtöbb esetben nem az a dol-

ga, hogy patikamérlegen mérje a valóságot. Nem is azt várjuk el a mozitól, hogy a 

valóság tükörabsztrakcióját mutassa. A mozi sokkal inkább szubjektív látásmódot 

közvetít, általános vagy éppen különc (szubkulturális) értékrendet, átélhető rítuso-

kat, narratív normákat: olyan azonosulási lehetőséget, amelyet szívesen fogyasz-

tunk. A címben szereplő morális pánik mozija egyúttal a filmtartalom – időnként – 

hamis igazságára is utal. Éppen ezért… amit szívesen fogyasztunk, az nem feltétlen a 

valóság maga, hanem az, amire vágyunk, amit szeretnénk elérni vagy éppen az, ami-

től óvakodunk, a saját fantázia-gravitációnkhoz közeli. Amikor is a fantázia az ese-

mények kreatív át/újraértelmezése. Tehát minden közlésben ott rejlik a nem igazság, 

végső soron a hazugság. Az előbbiek alapján mellébeszéd-fogyasztók mindig is vol-

tak, vagyis minden korban komoly igény mutatkozik a mellébeszéd mint tartalom 

előállítására. Mint ahogy ennek a fordítottja is igaz: a valóságon túli tartalom, éppen 

annak popularitása, befogadhatósága miatt tartalmaz – egészen biztosan – valós ele-

meket is. Ez jellemző a konfliktusok értelmezésére és újgondolására is. Meg kell 

állapítani azt is, hogy a társadalmi konfliktusok színterei az utóbbi időben szinte 

kizárólag a képernyőre tevődtek át: a barlangrajz, a piac, a körszínház, a kőből épített 

teátrum, a telefonhírmondó, a tévé után a mai kor velünk élő képernyőjére.1 

A médiabotrány és a morális pánik – elsősorban persze a permanens átmeneti 

társadalmakban – arra jó, hogy leegyszerűsítse és monopolizálja az igazságot, ahogy 

erről Bajomi-Lázár Péter2 ír: „Mellébeszéd-fogyasztókra tehát mindig lehet számí-

tani, a hamis tartalomra minden térben és időben roppant igény mutatkozik.” Vagyis 

a figyelmünket most elsősorban a filmek felé fordítom a téma igazolása szempont-

jából, önkényesen kiválasztott mozit sorolok majd. A filmek mellett azonban ott 

találjuk ráadásul a második világháború előtti Hollywood ünnepelt rendezőjének, 

Orson Wellesnek a rádiójátékát. A rádió mint műhely a kreatív kisebbség többségét 

jelenti. A hallható narratíva, elsősorban a rádiózás hőskorában az érdeklődő több-

séghez szólt, mégpedig úgy, hogy leképezi és összegzi, amit lát és hall, hozzáteszi, 

amire kíváncsiak a hallgatók, válaszokat ad, amelyek egy társadalom (kreatív) osz-

tálya számára nélkülözhetetlenek. Ennek megfelelően minden, ami orális közlés, 

 
*  Előadásként elhangzott Miskolcon, 2019. november 21-én A mozgókép és világa című 

konferencián (ME BTK Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete). 
1  Lásd FARAGÓ 2015. 
2  BAJOMI-LÁZÁR 2010. 
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láthatóvá lesz gondolati síkon, a behunyt szemünk redőnyére vetített saját filmen: a 

rádió mint a belső mozink. A következőkben megkísérlem tisztázni a filmfantázia 

objektivitását, a jól fogyasztható, kreatívan átrajzolt valóságot. 

 

A valóságmorzsák kiegészítése 

Már a társadalmi valóság megérteni akarásával is nehézségeink támadnak: a nem 

megértés oka a pszichés, gondolati lustaságban érhető tetten. Niccolò Machiavelli 

szerint3 van, aki nem akarja megérteni a valóságot (a közlést), mások pedig esetleg 

képességbeli hiányosságaik okán nem tudják értelmezni a jelenséget. Francis Fu-

kuyama pedig úgy véli,4 rengeteg embernek „nincs ideje, sem kedve” átgondolni a 

dolgokat, ezért aztán elfogadja azt, amit igazságként, valóságként, például a képer-

nyőn, elé tárnak. Nem beszélve a magányos emberekről! – Eric Berne szerint5 az 

egyedül lévők kétféle módon múlatják az időt, valamilyen cselekvéssel vagy éppen 

fantáziával. 

A valóság morzsáinak fantáziaelemekkel való kiegészítése – úgy vélem – az 

emberi gondolkodás (majd később kommunikáció) legősibb összetevői közé tarto-

zik. Ma már tudjuk, hogy a világ történéseinek túlnyomó részét, döntő többségét 

nem vagyunk képesek személyesen észlelni. Azonban a jelenségekre, narratívákra, 

társadalmi cselekvésekre kíváncsiak vagyunk, szíves örömest átélnénk, de fizikai 

korlátok sora gátolja ezt az élményt. Az emberi észlelést mostanra egyértelműen 

meghatározza a médiatechnológia.6 Ezzel együtt, a társadalmi változások kikény-

szerítője is, hogy adott korban, milyen eszközön keresztül jut el hozzánk a társa-

dalmi valóságnak nevezett absztrakció. A média segítségül hívható, hogy bizonyos 

tartalmakkal megismertessen bennünket.7 De miután a médiatartalom előállítói is 

tükörabsztrakcióval dolgoznak, még csak elvárás sem lehet az átlagos digitális 

kompetenciával rendelkezők számára, hogy a valóságot tárják elénk.8 

A fantáziakiegészítésekkel átszőtt tényekre kortól, időtől és személyiségtől füg-

getlenül kíváncsiak vagyunk. Ezt nevezi Angelusz Róbert információfüggőségnek.9 

Az információfüggőséget pedig meghatározza a társadalmi elvárás, az egyén szoci-

alizációja, a kialakult egyéniség, a kognitív és az érzelmi sík. S természetesen 

mindaz, amivel sikerül tematizálni a közbeszédet. Max McCombs és Donald Shaw 

ebben a tekintetben úgy fogalmaz,10 hogy a média képes a befogadók napirendjé-

nek kijelölésére, másképpen, a „keretek” meghatározására, innen már csak egy 

lépés a címben jelzett morális pánik megértése. De mi most kanyarodjuk vissza az 

információfüggőséghez és ezen belül is a kreatívan kiszínezett világhoz. Az infor-

 
3  MACHIAVELLI 2019. 
4  FUKUYAMA 2007. 
5  BERNE 1984. 
6  MCLUHAN 2001; MEYROWITZ 1994. 
7  MEYROWITZ 1994. 
8  FARAGÓ 2018. 
9  ANGELUSZ 2000. 
10  BAJOMI-LÁZÁR 2010 nyomán. 
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mációfüggőség alapja az aktuális információ, amelynek a későbbi képlet érdekében 

az „i” jelet adom. Az értelmes, megérthető közléshez „n” darab információra lesz 

szükség (in). Ennek legalább két oka van. Az egyik, hogy csak az ellenőrzött in-

formáció fogadható el, ha alapértéknek vesszük a minimális valóság értelmezését. 

Ahhoz, hogy egy információ ellenőrizhető legyen, az elsőn kívül legalább még egy 

információra van szükség: i1 + i2. De valójában a közlés ettől jóval több, minimáli-

san legalább öt-hét információt tartalmaz. Ebből is következik, hogy csak akkor 

válik a szöveg-kép üzenetté, hogyha a tartalom keresztülfut egy tömörítésen, szer-

kesztésen (vágáson). Ennek igazolásául Gabriel García Márquezre hivatkozhatunk: 

a legnehezebb – foglalhatjuk össze ötven évvel ezelőtti gondolatait – nem a történet 

kitalálása, hanem hogy megtaláljuk hozzá a megfelelő szerkezetet.11 

Az „n” darab információ között pedig – ab ovo – van valóságközlés. A hang-

súlyt azonban most a hiányzó információra szeretném tenni. Nem lehetünk min-

denütt jelen térben és időben, a tanúk egymásnak homlokegyenest mást idéznek, az 

emlékezetünk függ a rögzített attitűdjeinktől, akarva akaratlan az ember hazugság-

közvetítő is képes lenni. Első látásra a fotók sem azt mondják, amit alaposabb 

vizsgálat után, esetleg más látószögből, egy-egy részletre koncentrálva észreve-

szünk. De hiába, mindig lesz olyan részlet, amely az emberi szemnek láthatatlan 

marad. Mindenki a saját, külön világába van bezárva, mint Michelangelo Antonio-

ni 1966-os filmjében, a Nagyításban (Blow-Up). A hiányzó információ ugyanúgy 

feszültséget okoz, mint amikor a rögzített attitűdünkhöz képest homlokegyenest 

más üzenetet kapunk, ahogy erről Leon Festinger is beszél a kognitív disszonancia 

elméletében.12 A hiányzó láncszemet, vagyis üresen maradt információegységet 

pótolni kell: erre való a fantáziakeret. Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy a 

kiegészítés a kognitív vagy az érzelmi síkról érkezik-e, mindez befolyásolja majd 

az üzenetközlés befogadását is. A hiányzó információk közé pedig tudatosan vagy 

véletlenszerűen bekerülhetnek a hazugságtartalmak. A későbbi befogadás szem-

pontjából döntő, hogy az információ, ilyetén módon, szinte biztosan tartalmaz majd 

kreatívan előállított valóságot. Ezzel kapcsolatban pedig már korábban is jeleztem, 

hogy a kreatív behelyettesítés tükrözheti a vágyat, a konstruált valóságot és a napi-

rend kijelöléséhez szükséges kitalált hazugságot is. 

 

KÖZLÉSSÉ ERŐSÖDÖTT INFORMÁCIÓ = i1 + i2 + ie + ih + ik …in  

Ahol: 

i1 + i2 = sorrendbe rendezett információk; 

ie = ellenőrző információ; 

ih = hazugságelem; 

ik = kreatívan kiszínezett valóság; 

in = minimálisan öt-hét információ, amelyből egy valós közlés felépül. 

 

 
11 BLASQUEZ–DURÁN 1973. 
12 FESTINGER 2000. 
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Képernyőbotrány 

A közösen kialakított, elfogadott fantáziaabsztrakciók: az események csoporton 

belüli kreatív értelmezése Ernest G. Bormann kommunikáció-elmélete szerint kö-

zelebb hozza egymáshoz az embereket és csökkenti a feszültséget. A szimbolikus 

konvergencia során megfigyelhető a csoporton belüli „energianövekedés”, a beszéd-

tempó gyorsulása, az azonos reakció, ráadásul a csoport annál inkább összetartó, 

minél több közösen elfogadott fantáziatémájuk van.13 A közösség vagy csoport ha-

sonló témáról történő gondolkodását a korábban már említett témameghatározással, 

proaktív tematizálással lehet elérni. Mindehhez a leghatékonyabb út a társadalmi 

normasértés kijelölésén és bemutatásán (botrányokon) keresztül vezet. Ahogy ezt 

korábban bemutattam, a morális pánikot felvonultató narratívában az elhangzó 

információelemek között egészen biztosan van valós elem, hiszen így nagyobb a 

befogadás valószínűsége és kisebb a közlés elutasítási indexe, végső soron nő a 

közlés hatékonysága. A valóságon túli tartalom – pontosan azért, mert olyan nép-

szerű elemeket tartalmaz, könnyen emészthető, pontosabban befogadható – tartal-

maz valós elemeket is. A médium (képernyő) a kollektív rítus eszköze: az emberek 

sokkal egyszerűbben kerülnek közvetlen kapcsolatba a szimbólumokkal, az érté-

kekkel, és különös igény mutatkozik arra, hogy ezen keresztül orientálódjanak, 

megerősítést kapjanak. A társadalmi konfliktusok színterei az utóbbi időben a kép-

ernyőre tevődtek. A képernyő pedig egybemossa a valós teret és a kiberkapcsolati 

hálót. A médiabotrány és a morális pánik – arra jó, hogy leegyszerűsítse és mono-

polizálja az igazságot, választ kell adni olyan kérdésekre, amelyek feszültséget 

keltenek.14 

Érdemes néhány mondat erejéig visszakanyarodni Antonioni filmjéhez, amely-

nek egyik alapvető kérdése, hogy képesek vagyunk-e (saját magunk vagy a művé-

szet segítségével) feltárni a valóságot? Képesek vagyunk-e objektíven észlelni a 

bennünket körülvevő világot? A társadalmi normasértés, a bűn a képek nagyítása 

közben megjelenik a képernyőn, bocsánat, a filmvásznon, de az igazság kiderítésé-

re a dramaturgia nem hagy időt, mintegy sugallva, hogy hiába is ássuk magunkat 

mélyebbre és mélyebbre. Az idő előrehaladtával egyébként is egyre nehezebb a 

dolgunk, hiába térünk vissza ugyanarra a helyre, a tér (mint a folyó) időközben már 

nem ugyanaz, mint korábban volt. 

Valószínűleg sohasem tudjuk meg a történelem egyik legtöbbet vitatott gyilkos-

ságának valódi motivációját és az elkövetőjére, vagy ha úgy tetszik, a gyilkosokra 

sem derül fény. Oliver Stone 1991-es filmjében, a JFK – A nyitott dosszié (eredeti 

címe: JFK) című opuszában nem kevesebb, mint három órát hagy arra, hogy el-

higgyük: meg tudja majd nevezni az elkövető(ke)t, és ami sokkal inkább foglalkoz-

tatja azóta is politikai kódfejtőket, a megrendelőket is. Hiába vált John Fitzgerald 

Kennedy a gyilkosság pillanatában (1963. november 22.) ikonikus alakjává az 

amerikai elnökök sorának, valójában politikusként finoman szólva is középszerű-

 
13 GRIFFIN 2003 nyomán. 
14 BAJOMI-LÁZÁR 2010. 
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nek mondható, és döntéseit tekintve inkább baklövések sora kísérte, mint politikai 

siker. Szó sincs tehát arról, hogy ezt a filmet JFK-ről írták volna. A filmfogyasztók 

azért ülnek újra és újra képernyővászon elé, hogy fenntartsák a vágyat: egyszer 

talán majd mégis kiderül: összeesküvés áll-e a háttérben, s persze minden néző 

tudja, már az első tíz perc remek dokumentarista stílusban vágott bevezetője után, 

hogy erre most sem kerül sor. Jellemző, hogy a Kennedy-gyilkosság dossziéjának 

lényegi részét ismét titkosították, hogy 2029-ben az akkori elnök bölcs tanácsadói 

újra, nagyon elgondolkodjanak, hogy miért nem érdemes nyilvánosságra hozni a 

hátteret. Ami persze lehet, hogy semmivel sem több, mint az eddig megismert va-

lóság, csak éppen a politikai mítoszteremtéshez hozzátartozik, hogy nekünk, a fan-

táziáló forgatókönyvíróknak kell legyártani a hiányzó elemeket. S miután a JFK 

című mozi évtizedek óta vonzza az nézőket, ez azt is bizonyítja, hogy különös igé-

nyünk van a megoldatlan helyzetekhez kapcsolódó kódfejtésre. A film amúgy ka-

pott hideget és meleget is. Begyűjtött két Oscart-díjat az operatőri munkáért és a 

vágásért, egyébként nyolc szobrocskára jelölték. Az egyik kritika szerint a legerő-

sebb képi emlékezet a gyilkosságról. Ugyanakkor a „tények eltitkolása” mozijának 

is nevezik. A Time magazin pedig beválogatta a tíz legendás félrevezető mozi közé. 

Annyi azonban bizonyos, hogy egy ikonikus összeesküvés-elméletekről szóló tár-

sadalmi vita került a filmvászonra. 

A társadalmi konfliktusok azonban nem feltétlenül jelentenek képernyőre kerü-

lő politikai vitát. A normasértések, az iránymutatás és az orientáció lehetősége 

ugyanolyan igény a nézőkben, mint a politikai kódfejtés. A morális pánik lehet 

politikai kontrollmechanizmus, másfelől pedig a jó és a rossz, a bizonytalanság és a 

megbízhatóság, a káosz és a rend, végső soron a helyes és a helytelen adott korhoz, 

társadalomhoz kapcsolódó azonosulási lehetősége. Az iránymutatásra pedig szinte 

kivétel nélkül mindenki kíváncsi: ez jelentheti és tartja fenn a jól megfogalmazott, 

izgalmas vizualitással létrehozott alkotások kortalan sikerét. 

 

 
 

1. ábra. A képernyőre írt morális pánik a helyes és a helytelen  

azonosulási lehetősége 
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Behelyettesíthető konstruált valóság 

A JFK dokumentarista bevezetője is mutatja, hogy a műalkotás – könyv, film, 

elemző cikk – készítőjének különös gonddal kell ügyelni arra, hogy megtartsa a 

hitelesség érzetét. (Erre szolgál a fekete-fehérben hagyott jelenetsor, amely az ere-

deti felvételeket összeköti a mozival.) Mondhattam volna a hitelesség látszatát is, 

de a folytatásban egy rádiójátékon keresztül ismertetem a morális pánik moziját, 

ráadásul az író és rendező az az Orson Welles, aki maga is szerepelt a Támadás a 

Marsról (The Invasion from Mars) címen idézett rádiójátékban (CBS, 1938. októ-

ber 30., CANTRIL 1940 könyvének címéből merítve a megnevezést), később azon-

ban a filmipar egyik főszereplője lesz. Welles Aranypolgár (Citizen Kane) című 

filmjét a The Guardian a világ legjobb mozijai közé válogatta (szerintem némi 

túlzással). Mi most térjünk vissza a stúdióból hallható orális közléshez. Használjuk 

a belső mozinkat: behunyt szemünk redőnyére vetítsük a saját filmet. Tanúi lehe-

tünk az idő strukturálásának, a történet narratív szerkesztésének és megtapasztal-

hatjuk: milyen irtózatos ereje van a hihető, befogadható médiaüzenetnek.15 Welles 

ugyan a stúdióban játszatta el a marslakók támadását, de a dramaturgia olyan ele-

mekre épít, mintha a rádió valóban élő adásban számolna be a Földet ért tragédiá-

ról. Van bemondó, hírolvasó, helyszíni bejelentkezés és persze a pánik, az ismeret-

len idegenektől való félelem. Senkit sem lep meg (sőt elvárható), hogy a marslakók 

kegyetlenek, hogy ok nélkül elpusztítanak mindent és mindenkit. A behelyettesít-

hető konstruált valóságnak megfelelő viselkedést sokan tényként fogadják, és ép-

pen azt nem akarják elhinni, hogy amit hallanak, az rádiójáték. Pedig mint a pontos 

időt, elmondják a műsor elején, a szünetben és a végén is. A szorongás, a bizonyta-

lan fenyegetettség a valódi vészhelyzetre való felkészülést is jelenti. A társadalmi 

közbeszéd, félelem alapján konstruált média-dokumentum-játék hihető, szándékol-

tan nem tartalmaz hazugságelemeket, csupán művészi víziót. A későbbi hazugság-

ipar dinamikája – talán Welles rádióeposzát is alapul véve – az, hogy sikerüljön ki-

alakítani egy olyan (tudatalatti) vágyat, amely nemcsak szívesen befogadja a szándé-

kolt kamuüzeneteket is, hanem hosszú távon fenntartja erre az igényt. A hazugság 

nem más, mint a valóság egyszerűsített átírása: az álhír-üzenetekben a kognitív 

illúziók vannak túlsúlyban. Welles ugyanakkor bemutatja azt, amitől egy egész 

nemzedék retteg a múlt század harmincas éveiben. Élő adásban tárja elénk az egyik 

behelyettesíthető lehetséges (?) verziót, amelyről természetesen senki gondolja, 

hogy lehetetlen. Az élőben kapott szorongás a korabeli rádióélmények egyik leg-

szívesebben fogyasztott médiatartalma. A Támadás a Marsról pánikot okozott.  

A fenyegetettségtől való félelemnek amúgy sem tudnánk empirikus mértékét adni, 

így aztán nyolcvan év távlatából azt sem érdemes megítélni, hogy „nagy vagy ki-

csi” volt ez. Tény azonban, hogy a pánik terjedési sebességét, a média üresjárati 

működését igen jól példázza. 1938. október 30-a vasárnapra esett, vagyis média-

eseményeket tekintve nem túl érdekes nap, ha csak nincs egy morális pánikot oko-

zó rádióműsor, amelyet rengetegen hallgatnak, amelyről aztán a sok lényegtelen 

 
15  MANOVICH 2001. 
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vasárnapi hír mellett be lehet számolni a hétfői vagy a keddi napilapokban. Ez az 

utóhang tette lehetővé a narratíva továbbélését és a hír gyors „szétkürtölését”. 

 

Kép és szöveg, amelyet bármeddig néznénk és olvasnánk 

A bizonytalan fenyegetettségtől való félelem szorongást okoz. A fenyegetettségre 

való felkészülés pedig segíti a túlélést. A bizonytalanságot a csoporton belüli közös 

fantáziaabsztrakciókkal tudjuk segíteni, mint amilyen a mozi. Talán emiatt szere-

tünk még ma is odaülni a nézőtérre. Más hangsúlya van a vetítőteremnek, mint a 

telefon-filmnek. Nem mindegy, hogy érezzük-e a körülöttünk ülők reakcióit. Fel-

tesszük magunknak a kérdést, hogy mi mennyire tudjuk kontrollálni a saját visel-

kedésünket? Vagy olyannyira magával ragad az események kitalált láncolata, hogy 

kizökkenve magunkból (ellenőrzött állapotunkból) olyan mozdulatokat is teszünk, 

amelyek akár megbotránkoztatják a mellettünk lévőket. A mozi az a tér, ahol a 

nekünk felszolgált világban úgy élhetünk, mintha mi is részt vennénk a filmvászon-

ra vetített társadalmi rítusokban. Ilyetén módon a halál, az elmúlás lehetőségével is 

könnyebb szembenézni. Murakami Haruki szokása szerint különös olvasatát adja a 

halálról gondolkodásnak:16 „Aki él, az egy se tudja, milyen meghalni. Csak feltéte-

lezései lehetnek róla. És ezek megmaradnak a puszta feltételezésnél. Hogy a halál-

nak pihenésnek kellene lennie, abban még csak logika sincs. Míg nem halunk meg, 

nem tudjuk, mi az igazság. Az pedig akármi lehet.” A japán író szövege – nemcsak 

ez, hanem minden könyve idetartozik – az én olvasatomban olyan, amely sohasem 

a történet miatt annyira különleges, sokkal inkább a történet mesélésével hat, ami 

kiapadhatatlan. Könyvei letehetetlenek, mint a jó mozi, amely elvarázsol, beszip-

pant, és kiemel a való világ teréből egy absztrakt dimenzióba, vagyis jó nézni, 

akármeddig. 

Elmúlás, továbbélés egy más világban – ezek akár univerzális emberi gondola-

toknak is tekinthetők. A tudományos-fantasztikus képi irodalom egyik legkeveseb-

bet beszélő filmjét hozom most példának, Stanley Kubrick 2001: Űrodüsszeia 

(2001: A Space Odyssey) című alkotását, amely 1968-ban készült, egy évvel a 

holdra szállás előtt. A félelem az idegen bolygón élőktől, az ismeretlentől termé-

szetesen hasonlít a Világok harcához (The War of the Worlds – mert az eredeti H. 

G. Wells mű alapján ezen a címen is szokták idézni Welles rádiójátékát). A rádió-

játékban nevén nevezhető az idegen, a marslakó mint potenciális ellenség. Nem 

tudjuk, hogy néz ki, nem tudjuk, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, de éppen az 

benne a különleges, hogy van (a félelmünkben), de még sincs (a valóságban). 

Kubrick filmjében a szorongás okozója, a bizonytalanságtól való félelem megteste-

sítője a mesterséges intelligencia, amely nem manifesztálódik a képi világban, de 

mégis mindenütt jelen van űrtérben és űridőben, sőt át is akarja venni az irányítást. 

Mindezért képes a gyilkosságra: a Hall 9000-es óvakodott a tudós „holdemberek-

től”. Különc képi világot tár elénk Kubrick, különösen azért, mert a majd két és fél 

órás filmben van összesen másfél óra, amikor egy kukkot sem mond senki. Akik 

 
16  MURAKAMI 2014. 
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idegenkednek az opusztól, azok nem veszik észre: mennyire hihető képi világot 

rajzolt a rendező. S szöveg nélküli, egyesek szerint nyomasztóan hosszú jelenetek-

ben azért a „vivő közeg”, a remek muzsika, köztük az Erdélyben született és nevel-

kedett magyar zeneszerző, Ligeti György darabjai. Némiképp megerőszakolva azt 

is mondhatnánk, hogy az emberi és a mesterséges intelligencia közötti elmélkedést 

akár 149 percen túl is szívesen követnénk, mondom akkor is, ha közben nincs szö-

veg, csak zene és a képek, mozdulatok és színek, különleges plánok és svenkek. 

Kép és szöveg, amit bármeddig néznénk és olvasnánk. Kubrick mozija és a Mu-

rakami szöveg-kép világa „ilyetén-képen” is hasonlatos, hiszen ahogy a filmrende-

ző, úgy a japán–amerikai író sem akarja készen tálalni a felvetett kérdésekre adható 

választ, nekünk kell továbbgondolni. Az ad megnyugvást, ha szabadjára engedjünk 

képzeletünket és a saját fantáziagravitációnkhoz közeli képsorokat tudunk a belső 

vetítővászonra közvetíteni. A film-adatlapot érdemes kiegészíteni azzal, hogy a 

2001: Űrodüsszeia több Oscar-díj-jelölésig is eljutott, végül a filmeffektekért járó 

szobrot gyűjthette be. A The Guardian szerint a világ legjobb filmjei közé kell 

sorolni. Kubrick filmjei között pedig ott van a Mechanikus narancs (A Clockwork 

Orange), a Dr. Strangelove (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying 

and Love the Bomb) és a Ragyogás (The Shining) is, ez utóbbinak Jack Nicholson a 

főszereplője. 

 

Intellektuális csapda 

Egy mozi társadalmi megítélése a narratívák és az átélhető példabeszédek elfoga-

dásától vagy éppen elutasításától függ. Az pedig, hogy milyen közlés (kommuniká-

ciós aktus) válik számunkra befogadhatóvá, leginkább Muzafer Sherif atti-

tűdtengelyén írható le.17 A skála a veszélytől a biztonságos térig tart, ott találjuk az 

elfogadás és az elutasítás zónáját. Amennyiben a (média)tartalom a saját, rögzített 

attitűdünkhöz közeli, akkor az üzenetek eljutnak hozzánk. Az elutasítás sávban a 

bumerángeffektus érvényesül. Ennek alapján megérthetjük, miért nem akarják so-

kan tudomásul venni, többek között Welles Támadás a Marsról rádiójátékának 

hallgatói, hogy a valóság helyett egy dramatizált dokumentum-színdarab szól a 

rádióból. Erre a tényre a műsor elején, közepén és a végén is felhívták a hallgatók 

figyelmét. 

Nem elég tehát a tárgyi tartalomra összpontosítani egy közlés esetében.18  

A kommunikációs üzenetek, mint a film, a kép, a médiaszöveg (röviden közlés) a 

tárgyi tartalmon kívül a közlő és a befogadó kapcsolatáról is szólnak. Az üzenetet 

megfogalmazó saját maga valósága is része lehet a közlésnek. Mint ahogy az adott 

társadalomban elfogadott általános normákat, értékeket sem hagyhatjuk figyelmen 

kívül. S nem beszéltünk még az aktualitásról, amely jelentősen befolyásolja a köz-

lést és a befogadás hatékonyságát. A tudományos szenzációk esetében mindig ott 

motoszkál az emberben a kételkedés. De sokszor felülírja a körültekintő gyanako-

 
17  SHERIF 1967. 
18  SCHULZ von THUN 2012. 
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dást a közlés aktualitása és a vágy, hogy a kutatók megoldást találtak egy fontos 

társadalmi problémára, betegségre, égető környezetvédelmi feladatra. 

Az előzőek alapján nem meglepő, hogy közép-európai nézők tucatjai elfogadták 

tudományos szenzációnak Jan Svěrák 1987-es főiskolai vizsgafilmjét, a Ropácit 

(magyar változatában az Olajfalót), legalábbis a filmben közölteket. A cseh újhullá-

mos filmes generáció egyik leghíresebb figurája ezzel a húszperces kisfilmmel 1989-

ben elnyerte az Amerikai Filmakadémia legjobb diákfilmesnek járó díját. Az olajfa-

lóról szóló hírt azért is hihették el sokan, mert a nyolcvanas években komoly igény 

mutatkozott arra, hogy valamilyen módon közömbösíteni lehessen az olaj okozta 

természeti katasztrófákat. A ropáci, az olajfaló ronda állatka életeleme a benzingőz, 

élvezettel rágcsálja a nejlontasakokat, vagyis mindazt, ami hellyel-közzel olajszár-

mazék. Nyilvánvaló tudománytalan butaság, de a film dokumentarista módon ját-

szik a nézővel. Mondhatnám, pontosan úgy, mint a Támadás a Marsról rádiójáték-

ban. A fellelhető irodalomban is igen sokrétű az, milyen műfajba sorolják Svěrák 

moziját: van, ahol még ma is a dokumentumfilm meghatározás szerepel, másutt 

sci-fi, és egy következő portálon rövidfilmként aposztrofálják az Olajfalót.19 Ez 

utóbbit fogadom el én is. A dokumentumfilm besorolás még a nyolcvanas évekből 

származik, amikor is az MTV főműsoridőben (18.30–21.30) mutatta be a csehszlo-

vák alkotást. A szinkron is az MTV-ben készült, mintegy azt sugallva, hogy itt 

valóban hiteles dokumentumról van szó. Jellemző, hogy Magyarországon és Cseh-

szlovákiában is voltak olyanok, akik a film után telefonáltak a tévé ügyfélszolgála-

tához, mert szerettek volna hozzájutni egy olajfaló állathoz. A filmkészítők intel-

lektuális csapdája remekül működött. A sikerhez azonban hozzájárult a keleti blokk 

végnapjait élő, monopolista média berendezkedése is. Tapasztalatom szerint a mé-

diumok számának drasztikus növekedése azonban nem a védekező reflexet alakí-

totta ki. Az ellenőrzés helyett inkább a megerősítő aspektusokat keresik az embe-

rek, vagyis az álhírek ugyanolyan könnyen utat találnak, mint korábban. Ráadásul a 

post truth tartományban nagyobb az üzenetek terjedési sebessége, mivel kevesebb 

elaboráció, ellenőrzés jelenik meg a hír útjában. 

Végső soron tehát a média a kollektív rítus eszköze: az emberek sokkal egysze-

rűbben kerülnek közvetlen kapcsolatba a szimbólumokkal, az értékekkel – morális 

pánikkal –, és mindezek alapján különös igény mutatkozik arra, hogy ezen keresz-

tül orientálódjanak, megerősítést kapjanak. 

 

 
19 Lásd VASSY 1996; CONLEY 2018. 
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