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A televízió mágikus
hatalma

Etika
és képi civilizáció
Fiatal orvos barátomat egyszer megkérdeztem a hormonok viselke
déséről, és ő legnagyobb megrökönyödésemre a következőt közölte
velem: nézd, azt tudjuk, hogy ha a hormonokkal kapcsolatban a
folyamat egyik végén valamit megváltoztatunk, akkor nagyjából
milyen végeredményre számíthatunk. De addig még nem jutott el
az orvostudomány, hogy lépésről lépésre azt is ismerné, valójában
mi megy végbe a kezdő- és a végpont között.

A hormonok viselkedése iránti érdeklődésem átmeneti jellegű

volt, ám a példa általános érvényű tartalma gyakran eszembe jut a
televízióval kapcsolatban: jóllehet a közbeeső technikai állomások is
mertek, a kezdet és a végpont között mégis valamiféle mitikus fo
lyamat történik. S ezt a nézők érdekében jó lenne demitologizálni.

Némileg általánosabban fogalmazva, a képi civilizáció etikája
az, ami részben még átgondolásra vár.

Úgy tűnik, a kép hamarosan győzni fog az írás fölött, hiszen
egyetemes nyelve mindenkihez szól, megértéséhez nem szüksé
ges előzetes tanulmány folytatása. Bár ez a megközelítés nem igaz
teljes mértékben, ennek ellenére figyelmeztet: a képi civilizációt
igénybe vevő tömegkommunikáció - ezen belül a leghatásosabb
eszköz: a televízió - szerepéről, feladatáról érdemes elgondolkodni,
vitatkozni; mert csak ezután lehet etikai alapokon megfogalmazni a
helyes működéshez szükséges szabályokat, törvényeket.

Természetesen ismert a kiindulópont a kamera egyik végén: in
formáció, művészi alkotás, rendezői szándék, cél stb. A végered
mény nagyjából előre kiszámítható. A kiindulópont és a végpont kö
zött azonban az információ vagy művészí alkotás "mitikus" erőt

nyer, és ebben a "mitikus" erőben van egy kiszámíthatatlan tényező.

Ha élhetünk a szabad asszociációval, akkor két végletes példát érde
mes megemlíteni a kamera és a képernyő mint két végpont kap
csán. A Magyar Televízióban hangzott el egy kiváló tévés személyi
ség szájából: a televízió az embert előbb felhasználja, majd elhasz
nálja, végül eldobja. A másik példa egy autista kisfiú, akiről a pszi
chológusok megállapították: azért lett autista, mert dajkája nem tö
rődött, nem beszélgetett vele, hanem rányitotta a televíziót, és órá
kon át hagyta, hadd foglalja le a gyereket a kép- és hangáradat.

A két példa végletes, ugyanakkor van bennük egy vonás, ami
közös: a televízió mágikus hatalma. Melyek lehetnének azok a
szempontok, amelyek az információ és a művelődés pótolhatatlan
eszközét segítenének megfosztani ettől a mitikus erőtől, azért,
hogy a televízió szolgálatot, közszolgálatot jelentsen?
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A közös gondolkodásra javasolt szempontok nem hatnak az
újdonság erejével, hiszen nem is ez a célunk. Inkább egyfajta
nyugodt együttgondolkodásra hívnak, amely a televíziózásban ér
dekelt mindkét fél számára segítséget jelenthet.

Ablak a világra

A sajtóés azember
szabadsága

Az információk
zuhataga

Nem tekinthető véletlennek, hanem a magyar televíziós szakem
berek sokszor tanúsított tömegkommunikációs érzékenységének
köszönhető, hogy az egyik legnépszerűbb műsornak is ez a címe.
A tévénézőnek a képernyőn keresztül ablak nyílik a világra.
Ugyanakkor a világ is betekint ezen az ablakon sok-sok otthonba.
A tömegkommunikációs eszközök a maguk sokféleségében nem
csupán a kép és hang eszközszerű közvetítői, vagyis semleges
információhordozók, hanem hatékony, sőt cselekvő eszközök. Ez
természetesen semmi újat nem jelent. És az sem új, hogy lényegi
tevékenységük csak szabadságban bontakozhat ki. A tömegkom
munikációval kapcsolatban szereljük emlegetni a sajtószabadságot.
A sajtószabadság állandó hangoztatása a demokráciákban termé
szetes, hiszen az egyéb demokratikus jogok megalapozásához nél
külözhetetlen feltétel. A szakírók azt már kevésbé emlegetik, hogy
a tömegkommunikáció használata szerint nemcsak segítheti az em
ber szabadságának kibontakozását, hanem éppenséggel gátolhalja
is. Legtöbbször a hallgatás csendje veszi körül az emberi szabad
ságnak azt a részét, amely a tömegtájékoztatással szöges ellentétbe
kerülhet. Vagyis nemcsak a sajtószabadság elidegeníthetetlen jog,
hanem az ember szabadsága is. Adott esetben - ellentétbe kerülve
a sajtószabadsággal, illetve a tömegkommunikációval - az emberi
személy szabadsága előbbre való, hiszen ez személyi méltóságának
elidegeníthetetlen előföltétele.

Közhelyszámba megy, hogya tévé családtaggá vált, többet be
szél, mint bármelyik családtag. Tekintély övezi, szinte tévedhetet
len. Ugyanolyan magatartás jellemzi, mint egy-egy újság elszánt
olvasótáborát. Ez az újság a legjobb, a legnépszerűbb, a legintel
ligensebb..., tehát, ami hasábjain megjelenik, az mind igaz. Mos
tanság, amikor az információk befogadása messze megelőzi a fel
dolgozást, a tömegtájékoztatás eszközei a társadalmi éleben egyre
nagyobb szerepet töltenek be. Ez ismét nem új megállapítás.

Am feltettük-e elégszer a kérdést: milyen befolyást gyakorol
nak? A tömegtájékoztatási eszközök természetüknél fogva szenzi
tív képességeink meghosszabbításai. Az érzékelés, illetve az ér
zékelés útján a befogadás még nem végcél, hanem szükséges köz
vetítés - amint a médium szó eredeti jelentése is mondja - a
gondolkodás felé. A középkor nagy filozófusa, Aquinói Szent Ta
más ezt a következőképpen fogalmazta meg: semmi sincs az érte
lemben, ami előbb nem volt az érzékelésben. E megállapítás ese
tünkben is tökéletesen érvényes. Vagyis a tömegkommunikáció
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eszközei a reflexió szolgálatában állva állandóan új meg új témá
kat szállítanak. Azonban a látott és hallott információk a befoga
dó figyelmét képesek oly mértékben lekötni, hogy a reflexió, a
gondolkodás szinte lehetetlenné válik. Gyors, pontos, tömör, vilá
gos információ - mindez jogos követelmény. De kérdés, hogy a
húsz másodpercenként új meg új információt szállító közlések
mely ponton lépik át a megengedett határt, és válnak agymosás
sá, illetve az agy túlzsúfolásává.

A tömegkommunikáció, mint nyitott ablak a világra, a gondol
kodás, az emberi szellem szolgálatában kell hogy álljon. A médiu
mok segítségével az ember könnyebben megta1álja helyét a világ
ban, feltéve, hogy a médiumok a nekik megfelelő szerepet töltik be.
Különben az ember szenzitív képességét teljes mértékben lefoglalva
elidegenítik őt a neki kijáró szabadságtól mind az egyéni, mind a
közösségi életben. A tömegkommunikáció hivatása szerint az érté
kekhez kötődö, tehát az igazi szabadság szolgálatában áll.

Kommunikáció és oktatás

A médiumok nem ellenségei, hanem barátai a társadalomnak, a
családnak, az egyénnek. Az oktatás területén szerepük egyre nö
vekszik. Emellett arra is figyelni kellene, hogy a kommunikációs
eszközök használatára tanítani kell az embereket. Nehéz, de nélkü
lözhetetlen feladat azért, hogy a tömegkommunikációs eszközök
szövetségeseinkké váljanak. Nélkülük, főként ellenük dolgozni hi
ábavaló vállalkozás. A kommunikációs eszközök helytelen haszná
lata azt is jelentheti, hogy a fiatalok az állandó zenehallgatás gépe
ivel, a televízió képemyőjével, az elektronikus játékokkal, a számí
tógépekkel falat építhetnek maguk köré, hogy védekezzenek a kül
világgal szemben. Ám ez az imaginárius védelem bármikor meg
semmisülhet, és a fiatalok kiszolgáltatottan kerülnek szembe az át
nem gondolt, fel nem dolgozott világgal. Hogyan lehetünk segítsé
gükre, hogy a technika legmodernebb eszközei a való világtól ne ide
genítsék el őket, hanem éppen annak jobb megértését szolgálják?

A médium és az igazság

A Bibliában Pilátus a vállát vonogatta, miközben ezt kérdezte: Mi
az igazság? Felelőtlenség lenne őt utánozni. Az információ igazsága
nem redukálható a puszta objektivitásra. Az objektivitás nélkülöz
hetetlen előfeltétel, ám az igazság feltételezi azt, hogy az érzékelé
sen túl a gondolkodásra is sor kerül a befogadó részéről. A rég
kidolgozott és általánosan elfogadott irányelvek tartalmazzák,
hogy a tömegkommunikációs eszközök, miközben látni, hallani se
gítenek, őrizkednek az esemény, az információ bármiféle torzításá
tól, vagy az előítéletek felkeltésétől. Azonban elég a kamera
"ügyes" kezelése, a fény-árnyék hatás célzatos negatív megvélasz-
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tása, és a néző már a kép alapján előítéletek seregét fogalmazza
meg magában, és a mondanivalót ennek segítségével szelektálja.

A manipulált infonnáció Az elhitetés politikája a történelem folyamán sokak számára
kedvelt módszer volt. A képernyő segítségével az elhitetés politi
kája előtt soha nem várt, remélt, látott, hallott távlatok nyíltak
meg. Az egyik igazság elfedheti a másikat, a részigazságok előtér

be állításával az igazság egésze károsodhat. A közvetítésre kerülő

információk kiválasztása soha nem szándék nélküli. A kiválasztás
egyúttal kizárást jelenthet; 1956-ban a Szuezi-csatorna eseményei
egyszeriben feledtették a tömegtájékoztatási eszközök segítségével
a magyar forradalmat. Az Öböl-háború alatt senki nem törődött a
balti államokkal és Jugoszláviával. Jóllehet ez utóbbiban akkor te
remtódtek meg a szégyenletes feltételek a mai eseményekhez.

A francia író, Francois-Henrí de Virieu Médiaeratie című könyvé
ben a tömegtájékoztatási eszközök kapcsán olyan hatalomról mer ír
ni, amely lehet felelőtlen, arrogáns, sót veszélyes is. A kétszáz éves
toleráns francia demokrácia elviseli ezt a bírálatot annak tudatában,
hogy a médiumok az intelligencia, a bátorság, a körültekintés és az
elszántság segítségével felelősségteljes, szókimondó, de nem arro
gáns, az egyének és a közösségek érdekeit nem veszélyeztető, ha
nem azokat elősegítő eszközök lehetnek a demokrácia javára.

Információ és ideológia =manipuláció

A kommunikációs eszközök a manipuláció szinte beláthatatlan
technikai eszközeivel rendelkeznek, miközben látszólag semleges
és tudományos módszerekre hivatkoznak. A tényeket módjukban
áll nagyítani vagy kicsinyíteni, sőt egyszeruen elhallgatni. Egy rész
letet kiemelni összefüggéseiből,vagy a járulékos tényezőknek,mel
lékes körülményeknek lényegi szerepet tulajdonítani - egyesek
számára pusztán szakmabeli fogás. Feltenni olyan kérdéseket, ame
lyek csak a kérdésfeltevő által már előre meghatározott módon vá
laszolhatók meg - mindennapos eljárás. Riportalany legyen a tal
pán, aki a riporter könnyed fogalmazású, sommás megállapításai
elől ki tud térni. A közvéleménykutatás hatalmas tudományos ap
parátusra épül, és nélkülözhetetlen a társadalmi életben. De a tu
dományos igényű kutatás arra is fényt vet, hogy a közvélemény
kutatási végeredmények számtalan esetben nem a kérdezettek, ha
nem a kérdezők véleményét tükrözik. Ma a médiumok iránt na
gyobb a bizalom, mint a bizalmatlanság. Vajon a közvéleményku
tatások kritikátlan átvétele nem ingathatja meg ezt a bizodalmat?

Végezetül szólni kell - mégpedig nem véletlenül az ideológia
manipuláció kapcsán - a kereskedelmi televízióról, amely ártat
lanságát éppen most igyekeznek hazánkban elhitetni. A francia
közszolgálati televízió elnöke nemrég úgy nyilatkozott, a keres
kedelmi televíziózás legtöbb országban valódi hatalmat, hatalom
gyakorlást jelent.
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Értékek közvetítése

Egyszerre vagyunk szereplői és szemlélői annak a valóságos for
radalmi változásnak, amely az erkölcsi értékek területén megy vég
be. Ennek egyaránt vannak pozitív és negatív összetevői. Pozitív
nak tekinthetőaz emberi méltóság tudatosulása, az emberi szabad
ságjogok betartása iránti mind nagyobb elkötelezettség - amíg ...
nem kerül túl sokba. A kölcsönös függés és ennek következtében a
szolidaritás tudata egyre jobban elmélyül, és mindez tettekben is
megmutatkozik. Elég Temesvárt, a Tien An Man-teret vagy Berlint
említeni. A pozitív fejlődés mellett ott vannak a negatív jelenségek
a filmekben, a tévében, a reklámokban: az emberi méltóság meg
sértése, az emberi test tárggyá degradálása, a másik ember semmi
bevétele, a fogyasztás ideállá magasztosítása.

Afilmek hamis világa A pornográfia és az erőszak leplezett vagy leplezetlen ábrázo-
lása már rövid távon is megmutatja számtalan negatív hatását. A
folytatásos filmeket számosan bírálják, ám még többen nézik. A
művészi fogyatékosságok mellett ezek olyan életet mutatnak be,
amelyben a jólét, a kényelem uralkodik. A pénz mint cél jelenik
meg, a főszereplők vagy nagyon jók, hogy a nézők azonosulhas
sanak velük, vagy nagyon rosszak, hogy minden ellenérzést át le
hessen vinni a sorozatfilm bűnbakjára. A főszereplők érzelmi éle
te társadalmi szempontból igencsak megkérdőjelezhető magatar
tásformákat sugároz. Volt sorozat, amelyben az egyik epizód az
idős házaspár együttes öngyilkosságát magasztalta a szerelem ne
vében, vagy az eutanáziát követendő erkölcsi cselekedetnek állí
totta be. Az abortusz időnként könnyebb orvosi beavatkozásnak
tűnik, mint a foghúzás - és lehetne folytatni hosszan a példákat.

Az új elektronikus játékok és a gyermekfilm-sorozatok közös
vonása az erőszak gátlástalan alkalmazása, sőt magasztalása. A
pszichológusok, szociológusok vizsgálatainak eredményei még
nem váltak eléggé publikussá. Az Öböl-háború alkalmat adhatott
némi kijózanodásra, hiszen az amerikai gyermekek a háborút je
len időben követve ujjongtak az újfajta elektronikus játék láttán.
A háború egyenes közvetítése súlyos morális kérdéseket vetett fel
a tájékoztatás szakemberei számára, s ezekre a kérdésekre a vá
laszadás mintha félbeszakadt volna. Az Öböl-háborút nyiltan el
ítélő pápát heteken keresztül a nyugati civilizáció és kultúra áru
lójaként emlegették a hírközlő eszközök.

Félretájékoztatás A félretájékoztatás nem egy esetben diadalt ült az Öböl-háború
kísérőszövegében és képsoraiban egyaránt. A halottak igaziak
voltak, ám kevés nézőt rendítettek meg. Az olajban fuldokló kor
moránmadár több részvétet váltott ki, noha - mint később több
hírközlő eszköz bevallotta - egy tankhajó zátonyra futásakor ké
szült archív felvétellel illusztrálták az olajkutaknál végzett iraki
pusztítást. Amindenáron illusztrációt, képi megjelenítést kereső

szerkesztők gondoltak-e arra, hogy egész munkájukat hiteltelenné
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tehetik? A hírközlő szervek szakemberei utólag a katonai hatóságok
szemére vetették, hogy számtalan esetben hamis adatokat kaptak.

A félretájékoztatottak jogosan tették fel a kérdést az illetékes
hatóságoknak, csakhogy azt is meg kell kérdezni: miért bizonyul
tak oly könnyen félrevezethetőknekmaguk is. Az első egyenes
ben közvetített háború által felvetett erkölcsi kérdésekre a választ
csak elodázni lehet, megkerülni nem.

Gazdasági vonatkozások

Valamennyi társadalmi tevékenységhez hasonlóan, a médiumok is a
gazdasági kényszer keretei között működnek. Innen az olvasók, hall
gatók, nézők számának állandó gyarapításáért folytatott harc. E harc
közepette azonban a továbbadott információk, tények könnyen defor
málódhatnak. Elég egyetlen kirívó példa: a Benetton-reklámok esete.

A reklám A Benetton cég napjaink történelmének legszívszorítóbb képeit fölvá
sárolja, s minden kommentár nélkül egy-egy termék eladásához, rek
lámozásához kapcsolja. A New York-i kórházban haldokló AlDS-be
teg utolsó pillantása, amint apjára tekint, nem lehet reklámhoz mellé
kelt kísérőanyag. A gazdasági kényszer, a gazdaságosságra való törek
vés igazolhatja-e az emberi méltóság semmibevételét?

Lehetne folytatni a hazai tévéreklámok elemzésével, ám ez aka
ratlanul is ide nem illő megállapításokba torkollna. Elegendő legyen
annak megemlítése, hogy mind a nők, mind a férfiak számára szóló
reklámok olyan mértékben hivatkoznak a nemiségre, ami alapvetően

torz emberképet rögzít az agy mélyrétegeiben. A gazdaságosság mint
legfőbb szempont, vagyis a pénzszerzés reklám útján joggal igazolja
ezt a jelenlegi helyzetet? A kommunikáció felszámolja az időt és a
teret, mint a megismerés akadályait. Az első nagy tett a gondolat és
beszéd jelek útján történt írásos rögzítése volt. A második lépést a
könyvnyomtatás feltalálása jelentette. A harmadik korszakra a rádió
és a televízió nyomja rá bélyegét. Milyen célokat szolgált az eddig
ismeretlen kultúrák bemutatása az ismeretterjesztésen kívül? Ha az
idegen kultúrákat bemutatva az alkotók a sokkhatás kiváltására tö
rekszenek, akkor a befogadó részéről az információ érdemi feldolgo
zása veszélybe kerül. A különböző kultúrák a képernyőn egymással
dialógust folytatnak, vagy kiszorítósdit játszanak? Európának kivált
ságos helyzete van a különbözö kultúrák párbeszédében, és ezt a
feladatot a hírközlő eszközöknek is fel kell vállalniuk.

A kommunikációtól a kommunió felé

Próbáljuk meg elképzelni mindennapi életünket a sajtó, a rádió, a
televízió nélkül. Ezek az eszközök új kultúrát teremtenek. Nem elé
gednek meg a kép és a hang közvetítésével, hanem cselekedetein
ket is módosítják: segítségükkel másként, teljesebben látunk, hal
lunk, gondolkodunk, tevékenykedünk.
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Az újfajta kommunikációs módok új nyelvet igényelnek, amely
a klasszikus kultúrák nyelvétől egyre jobban távolodik. Az új
nyelv mindenekelőtt a technikai hatékonyságot szolgálja és csak
áttételesen az ember szellemi, lelki kibontakozását. Ezt az új nyel
vet meg kell szelidíteni. Az embemek szüksége van a kommuni
kációra, különben megfullad. Teste, lelke, értelme igényli azt. Az
én önmagát akkor fedezi fel, ha kimondja: te. A személy nem
bontakozhat ki kommunikáció nélkül, és ez áll a társadalom va
lamennyi közösségéra Amint az egyén megszenvedi a kommuni
káció hiányát vagy félbeszakadását, úgy egy család, csoport, sőt

egy egész társadalom számára is felmérhetetlen károkat okozhat
a kommunikáció megszakadása vagy torzulása.

Van azonban olyan kommunikáció is, amely csak látszólag az, és
tulajdonképpen arra szolgál, hogy leplezze az igazi kommunikáció hi
ányát. Leszek Kolakowsky mondta egy 1980-as interjúban: Lenin alatt
a terrornak terror volt a neve. A szovjet társadalmat valójában Sztálin
alatt borította el a hazugság óceánja. Hozzátehetiüle ennek hullámai
egész Kelet-Európát elborították hosszú évtizedeken keresztül.

A tömegkommunikáció felelős szakemberei könnyebben tud
nak egyértelmúen állást foglalni a hamis információk áramoltatá
sa ellen. Nehezebb a helyzet, amikor mértéktartást kell gyakorol
ni. Az információ a kommunikációt egy bizonyos pontig segíti. Túl
nagy áradata a két part - a kommunikáló felek - között feszülő

hidakat elsöpri, és akkor nincs többé kommunikációs lehetőség.

J. K. Galbraith amerikai gazdaságtudós értekezett arról, hogy a ha
talom növekedése, összpoptosulása önmagával szemben mindig kiter
melte az ellensúlyozásra képes hatalmat. Történelmi példákkal élve, a
monarchikus hatalom létrehozta a parlamentet, a tulajdonosok kezeben
összpontosuló hatalom életre hívta a szakszervezeteket Az információ
kommunikáció által képviselt hatalomnak még nem született meg az az
ellenhatalma, amely az ellensúlyozást hatékonyan végemé. Nyugaton a
televíziónézők érdekvédelem céljából létrejött tömörülései, szervezetei
még nem tölthetik be teljes súllyal azt a feladatot, amely rájuk hárulna

A kommunikáció szükségszerűen az igazi kommuniót, vagyis az
igazi közösséget kell hogy építse az élet minden területén. Mert ha
a mértéktartás hiányzik, és az áradat tényleg elsöpri, akkor a televí
zió mitikus hatalma nemhogy alárendelődne az embemek, hanem
megnövekszik. Ez utóbbi esetben a televízió valóban felhasznál, sőt

elhasznál; az autizmus pedig társadalmi méreteket ölthet. Minden
remény megvan arra, hogy a tömegkommunikáció szakemberei a
veszélyeket elkerülve a kommunikációval a kommuniót gyarapítsák.
Ez pedig szolgálat, közszolgálat.

A képet abszolút elsőségben részesíteni az írással szemben
annyit tesz, mintha a világ jobb megértése érdekében a süketséget
részesítenénk előnyben - írja André Frossard. A kép a maga
közvetlen erejével egyszerre hatékonyabb és korlátozóbb, mint a
szö; mert határt szab a képzeletnek; a képi civilizáció igazi etika
nélkilJ. .nem szolgálatot teljesít, hanem szolgaságot teremt.
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