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SZÉLESI SÁNDOR 

 

A popkultúra okosabbá tesz 
 

Legalábbis Steven Johnson a Minden rossz jó neked című könyvében, amelyben összehason-
lító elemzéseken keresztül górcső alá veszi a popkultúra egyes területeit, a kapott eredmé-
nyek alapján ezt a meglepő következtetést vonja le.1 Nagy Ádám vitaindítójára reagálva eb-
ből a kiindulópontból hadd tegyek hozzá még egy szempontot a blockbusterek 
diskurzusképző erejét igazolandó érvek sorához – hogy mi miatt is érdemes még az oktatás-
ban a popkultúra elemeivel foglalkozni. 

Kezdjük a mozifilmek dramaturgiai átalakulásával. Ma már teljesen természetesnek tű-
nik, hogy a mozivászonra megálmodott történet nem fér bele egy százhúsz perces film hosz-
szába. A vitaindító anyagban megemlített Harry Potter-mozifilmek nem önálló egységek, a 
filmeken átívelő plot a címszereplő Harry felnőtté válásának története, és küzdelme Volde-
mort nagyúrral. A sorozat dupla zárórésze, a Harry Potter és a Halál ereklyéi még jobban ösz-
szekapcsolódik: tulajdonképpen egyetlen sztori két filmmé szétvágva, melyeket két egymást 
követő évben, 2010-ben és 2011-ben mutattak be. Ezt a dramaturgiát követi a folytatás is: a 
Legendás állatok megfigyelése és a Legendás állatok – Grindelwald bűntettei sztorija jelen pilla-
natban is lezáratlanul várja a harmadik mozifilmet. 

Nem ez volt azonban az első és a leghíresebb ilyen felépítésű alkotás. George Lucas már 
évtizedekkel ezelőtt Darth Vadert tartotta a Star Wars-saga főszereplőjének, sajtónyilatkoza-
tai szerint az ő történetét szerette volna vászonra vinni. A Csillagok háborúja cím alatt futó 
első mozifilm deklaráltan negyedik epizódként lett bemutatva már 1977-ben. A készítés idő-
rendjében harmadik (a Saga folyamatában tehát hatodik) epizód, A jedi visszatér 1983-as 
premierje után 1999-ben jött el az idő az előzmények megismerésére, ez volt a Baljós ár-
nyak… De ez is egyben az első része volt egy újabb trilógiának. 

Ma a legösszetettebb mozis széria egyértelműen a Marvelhez köthető: ahol a Bosszúállók-
sorozat szerves egységet alkot a Thor-sorozattal, az Acélember-filmekkel, a Doctor Strange- 
vagy éppen a Hangya-mozikkal, sőt, még A galaxis őrzői két nagyjátékfilmjével is. Talán a 
felsorolásból is látszik, hogy a blockbusterek történetfelépítése komplexebb lett az idők fo-
lyamán. És erről az útról nincs letérés, a közeljövő egyik legnagyobb mozis sorozatának a 
James Cameron megálmodta 2009-es Avatar című film folytatásai ígérkeznek. Ez négy 
nagyjátékfilmet jelent (Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tul-
kun Rider, és az Avatar: The Quest for Eywa), melyeket már az írás és gyártás fázisában is 
együtt kezeltek. Egyben forgatták le a folytatásokat, és a mostani tervek szerint a bemutatók 
2021-től kétévente követik egymást egészen 2027-ig. 

 
1 Steven Johnson: Everything bad is good for you: How today's popular culture is actually making us smar-

ter. Riverhead Books, 2005. 
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A képet árnyalja és bonyolítja még az is, hogy bizo-
nyos mozis franchise-ok eljutottak a tévéképernyőre is 
sorozatok formájában. A Star Wars-világ tavaly debü-
tált a képernyőkön előszereplős sorozattal. A The 
Mandalorian azonnal siker lett, de volt már animációs 
sorozata, a Star Wars – A klónok háborúja, amely 
2008-ban indult, és napjainkig hét évadot élt meg. A 
Marvel-univerzum szintén jó néhány sorozatot elindí-
tott, közöttük például A SHIELD ügynökeit, amely annyira szorosan összefügg a már emlí-
tett mozifilmekkel, hogy egy-egy mozis bemutató során látott filmbeli esemény hatása a so-
rozat következő héten bemutatott epizódjában már meg is jelent. Mozifilmek és sorozatok 
egységére törekszik a DC képregényuniverzuma is – több-kevesebb sikerrel. 

Egy pillanatra most kanyarodjunk el a blockbusterektől, és nézzük csak a sorozatokat, 
mert azok fejlődésén keresztül talán jobban látható a változás, amelynek eredményeképpen a 
kialakult és alakuló kulturális univerzum a mai middle grade és a young adult generációnak 
már természetes. Ezzel együtt visszatérnék a kiindulóponthoz, Steven Johnson állításához. 

Ahogy a filmek, a sorozatok is – kvantitatív elemzési módszerekkel kimutathatóan – 
komplexebbé váltak az elmúlt évek folyamán. Rakjuk egymás mellé a Battlestar Galaktica 
(Csillagközi romboló) 1978-as szériáját és a 2004-ös remake-et, vagy az 1966-ban debütáló 
Star Trek – The Original Seriest a 2017-ben útjára indított Star Trek Discoveryvel, és már az 
első percekben nyilvánvalóvá válik a különbség. 

Ezt három területen is nyomon követhetjük. 
1. A ma adásba kerülő vagy éppen a streamszolgáltatóknál letölthető sorozatok kulcssze-

replőinek száma nagyobb, mint pár évtizede. A karakterek titoktartománya (személyiségük 
és a múltjukban rejtőző, titkolt események) kibővült, a történetben nagyobb súllyal szere-
pelnek. A szereplők közti viszonyrendszerek bonyolultabbak, a kapcsolati háló összetettebb, 
összességében a szociológiai struktúrák komplexebbek lettek. Steven Johnson is kitért erre 
egy interjú során: akik már korán megtanulják kiismerni és feltérképezni a közösségi hálóza-
tokat, jobb eséllyel indulnak neki az életnek. 

2. Ezzel együtt megváltozott a narratíva is: a plotok mellett megszaporodtak a subplo-
tok, a helyszínek, és a megoldások. Például az 1966-os Star Trek – TOS első epizódjának 
megoldása a tetőponttól számítva húsz másodperc alatt lezajlik. A franchise-hoz tartozó Star 
Trek: Picard sorozatindító részének, amely 2020. januárjában debütált, és a klasszikus Star 
Trek-hangulatra törekedett, három tetőpontja is van és nincs lezárása. A formai váltást ter-
mészetesen az is lehetővé teszi, hogy megváltoztak a sorozatnézési szokások: a streamszolgál-
tatók kínálatában már egyszerre meg lehet nézni egész évadokat, nem kell a heti sugárzásra 
várni. Egyre gyakoribb, hogy az egyes epizódoknak, de néha az egész sorozatnak a történet-
vezető időkezelése elszakad a lineáristól, és a temporalitás megváltozása nem csupán flash-
back-eket jelent, hanem központi szervező erővé emelkedik. A Westworld első évadát nem 
csupán a téma feldolgozása, hanem emellett egyedülálló időkezelése tette emlékezetessé. A 

akik már korán 
megtanulják kiismerni és 
feltérképezni a közösségi 
hálózatokat, jobb eséllyel 
indulnak neki az életnek 
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négy évados 12 majom időutazás-központú sztorijá-
ban az időfolyam olyan mértékű összetett, rizomati-
kus struktúrában jelenik meg, hogy ha nem egyben 
nézzük a sorozat évadait, hamar elveszítjük a fonalat.   

3. A technika fejlődésével együtt változtak a vi-
zuális megjelenítés megoldásai is, melyek leginkább 
a fiatalok körében népszerű sorozatoknál (és persze a 
blockbustereknél) figyelhetők meg. Nem csupán a 
trükktechnika fejlődésére kell itt gondolni, hanem a jelenetek, snittek számára és hosszára. 
Ez utóbbiaknak nőtt a mennyiségük, miközben rövidült a hosszuk.2 A már példának felho-
zott Star Trek – TOS első epizódjában 484 vágás van, míg a Star Trek: Picard első részében 
699. Ha a trükktechnika fejlődésére fogjuk is a Star Trek: Picard 51 nagytotálját a TOS 1 
nagytotáljával szemben, a szuperplánok száma közötti különbség (81:4 a Picard javára) már 
akkor is egyértelműen a nézők asszociációs képességére számít a jelenet „összerakásakor”.3 A 
filmtechnikai megoldások, innovatív látványelemek vizuálisan sokszínűbbé és dinamiku-
sabbá teszik az alkotást, de nem mindig könnyítik meg a film követését: koncentrációt és 
figyelmet követelnek, a kognitív képességek erőteljesebb használatát. Ezt a fajta komplexi-
tást, amit a mozikban és a tévéképernyőkön vagy monitorokon lát, a YA korosztály megta-
nulja értelmezni, kezelni, és extrapolálni a saját életére.  

A blockbusterek között leginkább jellemző zsánerek (és maguk a konkrét brandek) a YA 
korosztály olvasmányainak kiválasztásakor is megjelennek. Számos blockbusternek irodalmi 
alapja van: lásd J. K. Rowling Harry Potter-regényeit vagy Stephanie Meyer Alkonyat-soro-
zatát. Ha pedig nem adaptált, hanem eredeti forgatókönyv alapján készült alkotás kerül a 
mozikba, úgy a siker hozza meg az irodalmi kapcsolódást: gondoljunk csak a Star Wars-so-
rozat mára már követhetetlenül sok regényére (melyek között az olvasói érdeklődésből eredő 
piaci nyereséget szem előtt tartva vannak magyar szerzők által, engedély nélkül írt alkotások 
is),4 képzőművészeti albumokra, képregényekre, vagy éppen az Indiana Jones-könyvekre, 
amelyek szintén csak a mozisikerek után láttak napvilágot.  

Ezért, mint olyan író, aki előszeretettel ír speculative fiction-t, hadd mozduljak el egy 
rövid idevágó kitérő erejéig a fantasztikus könyvek irányába. Azt kell mondjam, hogy sci-fit 
nem úgy olvas az ember, mint ahogy az iskolai oktatás során elé kerülő hagyományos köte-
lező olvasmányokat, és nem csupán azért, mert bizonyos hard SF-alkotások komoly tudo-
mányos ismereteket várnak el az olvasótól (lásd Greg Egan Karanténját vagy Hannu Rajani-
emi regényeit). Egy sci-fi egyszerre lehet társadalomtudományi alapokra helyezett 
rendszerkritika és/vagy a természettudományok valamelyikéhez kapcsolódó jövőbeli 

 
2 Filmek, sorozatepizódok összehasonlító adatbázisa: http://www.cinemetrics.lv 
3 Köszönet Vancsó Évának a Star Trek TOS és Star Trek: Picard sorozatok összehasonlító elemzésének 

adataiért. 
4 Dale Avery (Nyulászi Zsolt), Ed Fisher (Gáspár András) és Malcolm Webster (ismeretlen szerző) név 

alatt jelentettek meg nem hivatalos Star Wars-regényeket a kiadók a 90-es évek elejének zavaros jogi 
helyzetét kihasználva. 
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projekció. Egyáltalán nem meglepő, hogy számos ku-
tató science-fiction alkotásokon szocializálódott, és 
hogy a gyerekkorban olvasott, látott fantasztikus regé-
nyek ma is inspirálóan hatnak a tudományos paradig-
mákat feszegető tudósok jó részénél. Amennyiben leválasztjuk a zsánerről az eszképizmust 
szolgáló, feszültséglevezető szórakoztatóirodalom-részt, úgy a sci-fire vonatkoztatva nekem 
nagyon tetszik Domokos Áron Stanisław Lem és Philip K. Dick nyomán megfogalmazott 
megközelítése: „Ha az SF-re úgy tekintünk, mint ami a megszokott, berögzült gondolati, 
észlelési struktúrákra, szokásokra, vélekedésekre kérdez rá, illetve azokat mozdítja ki keretei-
ből, akkor az SF valójában a filozófia alapmozgását gyakorolja, s így tulajdonképpen a fik-
ciósított filozófia.”5 

Ám nekünk most nem is az a fontos, milyen természettudományos ismeretekre, abból 
eredő találmányok negatív következményeire vagy társadalmi visszásságokra mutat rá egy-
egy SF-szerző, hanem maga a narratíva, amely a kevésbé tudományos fantasztikum esetében 
is eltér egyéb zsánerek, mint például a történelmi regények, romantikus sztorik, krimik vagy 
az irodalomórán vizsgált művek narratívájától. A sci-fire jellemző megatext6 sajátos olvasási 
attitűdöt igényel, a mindennapi észlelés és tapasztalat határain túli, imaginárius világ, a 
megosztott és elhallgatott részek aránya másfajta befogadói-értelmezési stratégiát hív: a re-
cepció során leválik az írói szándékról és az olvasóban saját dimenziót hoz létre. Mondhat-
nánk: sci-fit nem mindenki tud olvasni. Ráadásul a mai mainstream SF-regényeket nem 
egyszer újszerű nyelvi szerkezetek, szemantikai megoldások jellemzik (a posztmodern nem 
áll távol a sci-fitől).  

Az írók (akárcsak a filmesek) haladnak a korral, így nem véletlen, hogy a fikciós iroda-
lom két, fiatalok által hazánkban is preferált zsánerében7, a science fiction és fantasy regé-
nyekben a narratíva változásának, komplexebbé válásának vagyunk tanúi. Az az ifjúság, 
amely a blockbustereken és a sorozatokon nőtt fel, már nem fogyaszt el bármit, és ez for-
dítva is igaz: a képregényeken és fantasztikus regényeken (sőt egyéb más, kapcsolódó plat-
formokon, mint például a számítógépes játékokon) szocializálódott generáció a mozikban is 
hasonló témákat és megközelítéseket keres. Ennek „áldozatul esnek” tíz-húsz éves mozgóké-
pes alkotások is, nemhogy ötven- vagy százéves irodalmi szövegek. Kötelezővé lehet tenni 
őket, persze, de azt gyanítom, rövid kivonatok, olvasónaplók, vagy legfeljebb okostelefonon 
is nézhető filmes változatok fognak a Z-generáció digitális világhoz közelálló diákjainak 

 
5 Domokos Áron: Világgyár: SF-világépítés és -rekonstruálás irodalomórán. In: Anyanyelvi kultúraköz-

vetítés, 2/2., 2019. 
6 Damien Broderick: Reading SF as a Mega-Text New York Review of Science Fiction, 1992. 06. 
7 Gombos Péter 2017-es reprezentatív olvasáskutatási adatai szerint az olvasni szerető középiskolások 

22,38% vesz kezébe rendszeresen sci-fit és 32,6% fantasyt. Ezzel együtt a legnépszerűbb J. K. 
Rowling Harry Potter-sorozata és Stephanie Meyer Alkonyat-szériája. (Gombos Péter: A digitális ge-
neráció olvasási szokásai – a 2017-es reprezentatív olvasásfelmérés tapasztalatai. In: Barátné dr. 
Hajdu Ágnes – dr. Béres Judit (szerk., 2019): Olvasásfejlesztés könyvtári környezetben. FSZEK, Buda-
pest.) 
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kezében megfordulni az eredeti szépirodalmi alkotások helyett. Ezzel a nyelvismeret vagy a 
szövegértés semmivel nem fog jobban fejlődni, mint egy popkulturális alkotás kézbe vételé-
vel. Ráadásul egy százéves történet vajon mennyiben segíti a mai fiatalok világnézeti, szemé-
lyiségbeli fejlődését, amikor Nemecsek Ernő vagy Nyilas Misi már inkább lúzerek, mintsem 
példaképek a mai fiatalok szemében. Ám ez már egy másik kérdés, amelynek elemzése köte-
teket tölthetne meg. 

Vonjuk le tehát a következtetést az előzőekből: a sorozatok és blockbusterek komplexi-
tása pozitív hatással van a nézők, s így a fiatalabb korosztályok kognitív képességeire, meg-
változtathatja az ismeretrendszerét, sőt átformálhatja a viszonyulását a mindennapi dolgok-
hoz. A bonyolult, sokszor nonlineáris cselekmény, a karakterek sokasága, a 
viszonyrendszerek komplexitása folyamatos elemzést és összetett hálózati gondolkodást igé-
nyel. A dekódolásuk és az információ extrapolálása visszahat a befogadóra, emiatt aztán tel-
jes joggal feltételezhetjük, hogy a populáris kultúra okosabbá tesz bennünket. 

Nem csupán a diskurzusképző erő miatt, hanem a Z-generáció megváltozott igényei és a 
21. században szükséges, fejlődő képességei miatt is használjuk ki a blockbuster-sorozat-
könyv triászában rejlő lehetőségeket az iskolai tanítás során. Úgy vélem, hogy erre egyéb-
ként is előbb-utóbb sort kell keríteni, és akkor már miért ne előbb? Haladjunk a korral! 
 

 


