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Felügyelet: képiség, képesség, képtelenség
Gondolatok John E. McGrath: Loving Big Brother, Performance, 

privacy and surveillance space* címû könyve kapcsán

Kamerák figyelnek minket. Utcákon, utakon, pályaudvarokon, repülôtereken,
a metróban, benzinkutaknál, parkolóházakban, üzletekben, bevásárlóközpontokban 
és számos közintézményben, a pénzkiadó automatáknál, vagy éppen a mûholdakról. 

Valahol valakik figyelik, feldolgozzák a rólunk készített felvételeket, tudtunk, 
beleegyezésünk és hozzáférésünk nélkül. Mindezen ugyanakkor csöppet sem lepôdünk 

meg. Úgy tûnik, a Nagy Testvér csak akkor ellenség, ha egy diktatúra hívja életre, 
egyébként akár jó barát is lehet. De vajon mi az alapja ennek a barátságnak?

Deme János 

A bekamerázottság világcsúcstartójaként számon tartott 
Egyesült Királyságban egy városi lakos naponta átlagosan 
300-szor kerül a több mint 3 millió térfigyelô, illetve bol-
ti kamera valamelyikének látóterébe. Adatgyûjtési szem-
pontból pedig nemrég az Egyesült Államok okozott nagy 
megdöbbenést, miután a 2001-es terrortámadás okán a 
Bush-adminisztráció az amerikai állampolgárok korábban 
elképzelhetetlennek tartott mértékû megfigyelését tette le-
hetôvé.

Nem is olyan rég még kedvelt rögeszménkként mûköd-
tettük Orwell utópiáját, a szocialista államvédelem megfi-
gyelési apparátusának rémképeit, avagy Foucault panopti-
konját, majd mintha éberségünk alábbhagyott volna. Az a 
folyamat ugyanis, amely az elmúlt két évtizedben új megfi-
gyelési eljárások terepévé tette az immár minket is magába 
foglaló szabad nyugatot, alig tudatosult bennünk. Pedig a 
szocialista diktatúrában még negatív utópiának is erôs lett 
volna egy olyan elképzelés, hogy egy napon majd mindany-
nyian (és nem csak a kiszemeltek) láthatóvá és elemezhe-
tôvé válunk. Minderre persze, abban a rendszerben, talán 
már nagy szükség nem is lett volna a jól bevált láthatatlan 
módszerek mellett. Lehet az is, hogy akkoriban éppen a 
megfigyelés láthatatlanságára kellett a legjobban ügyelni, 
és például a nyíltan felvállalt kamerázás kevésbé lett volna 
reális lehetôség, mint manapság. A kérdés mindenesetre 
ma már leginkább az, hogy a vasfüggöny leomlása, a hideg-
háború megszûnte után miként vált ennyire „szükségessé” 
és hogyan épülhetett ki ilyen észrevétlenül egy nyíltan és 
felvállaltan mûködtetett felügyeleti rendszer, éppen a de-
mokratikus berendezkedésû államokban? Manapság miért 
hagyja magát jobban megfigyelni a régi és új demokráciák 
polgára? 

A kultúratudományi értelmezés az „idegen” megváltozott 
jelentéseire helyezi a hangsúlyt: a globális áramlások vilá-
gában a „másik” már nem az, aki valahol „máshol”, („tô-
lünk” elszigetelve) található, hanem olyasvalaki, aki éppen 
itt, „közöttünk” keresendô, kiléte és mibenléte viszont egy-
re kevésbé beazonosítható. A jóléti államok szociális védô-
hálójának szétfoszlásával pedig a gyanakvás a globalizáció 
idesodorta külföldijei mellett célba veszi a már régóta itt 
élô, de egykor „máshonnan” ide vándorolt, esetleg „más” 
vallású vagy „más” etnikai csoportokhoz sorolható, de leg-
alábbis „más” életmódot folytató földijeinket is.  

Így nézve önmagunk megfigyeltetése úgy nyer értelmet, 
mint amely tulajdonképpen a „köztünk” élô „másikat” 
tartja ellenôrzés alatt, ezáltal pedig „minket” véd („tôlük”). 
Ebben a felfogásban erôsödik meg a felügyeleti technológi-
ák telepítését legitimáló ideológia (mely jellemzôen a bûn-
megelôzésre és a magántulajdon védelmére hivatkozik), 
visszhangját pedig azok tiltakozása adja, akik e technológi-
ák által fenyegetve érzik magukat. 

Idáig könnyedén eljuthat gondolatmenetünk, ha követ-
jük a felügyeletrôl folytatott kritikai diskurzus fôáramát. 
Ezen a ponton viszont könnyen beleléphetünk abba a csap-
dába, amely a „mi”-„ôk” oppozíció megfordításával áll elô: 
amikor ugyanis „mi”, mint a felügyelet – öntudatra ébredt 
– áldozatai szembe fordulunk az azt mûködtetô „ôk”-kel, 
akkor az orwelli Nagy Testvérrel való példálózáshoz térünk 
vissza, miközben a Nagy Testvér most nem hozható össze-
függésbe semmilyen önkénnyel vagy diktatúrával.  

Az ellenszegülés vonzó opcióját félretéve, helyette in-
kább John E. McGrath Loving Big Brother, Performance, 
privacy and surveillance space címû könyvének gondo-
latmenetét követve, itt most arra vállalkozunk, hogy re-

* John E. McGrath: Loving Big Brother, Performance, privacy and surveillance space. London and New York, Routledge, 2004.
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konstruáljuk: milyen kulturális folyamatokon keresztül 
képes meghonosodni, majd pedig meghonosodva, milyen 
kulturális folyamatokat generál a mai modern társadal-
makban a vizuális felügyelet gyakorlata? E folyamatoknak 
ugyanis akkor is részesei vagyunk, amikor úgy gondoljuk, 
hogy „külsô” fogást találhatunk a felügyeleten – szembe-
szállunk vele, vagy ellenállunk. Mivel mi „belülrôl” keres-
sük a magunk fogódzóját, olyan pozícióhoz biztosan nem 
fogjuk tudni hozzásegíteni az olvasót, amely képes lenne 
biztosítani kívülállását. Annyit ígérhetünk, hogy talán ott-
honosabban érzi majd magát a felügyelet terében – akkor 
is, amikor ellene küzd.

 

A nemzet tekintete a futballhuligánokon

Hogy jobban megértsük, miként vált a vizuális megfigyelés 
életünk megszokott részévé, érdemes nagy vonalakban át-
tekintenünk kialakulásának és elterjedésének történetét. A 
bekamerázásban úttörô szerepet játszó Egyesült Királyság 
példáját véve alapul, 1985-ig kell visszatérnünk az idôben, 
amikor is a Theatcher-kormányzat engedélyezte a kame-
rás felügyeleti rendszer telepítését a brit stadionokban, 
terápiaként arra a megrendülésre, amelyet az UEFA-kupa 
brüsszeli fináléjában (Juventus–Liverpool) bekövetkezett 
stadionkatasztrófa képsorai váltottak ki a britekben. (A nyil-
vános értelmezések a Liverpool „ultráit” tették felelôssé a 
39 halálos áldozatot követelô katasztrófa bekövetkeztéért, a 
brit csapatokat és szurkolóikat pedig az események után 5 
évre kitiltották az európai kupaküzdelmekbôl.) 

A stadionok kezdeti bekamerázása ártatlan esemény-
nek tûnik, ugyanakkor már ez a pillanat magában rejti a 
vizuális felügyelet számos olyan jellegzetességét, melyek 
majd csak jóval késôbb válnak felismerhetôvé. Ártatlan-
nak tûnik, hiszen a futballceremóniák közvetítéséhez már 
régóta hozzátartozott a kamerák jelenléte – amelyek im-
már már nemcsak a pályán, de a lelátókon történteket is a 
nyilvánosság részévé tették. De ártatlannak tûnik az is, ahogy 
kezdetben a „másik” (a futballhuligán) elkülönítôdik (ô is 
„közülünk” való, „velünk” szurkol, csak nincs megfelelô ön-
kontrollja, amivel „ránk” is szégyent hoz) a futballnemzet 
normális tagjaitól, akik nem „velük”, hanem valahol máshol 
(a tévéképernyôk elôtt) szurkolnak, és láthatatlanok marad-
nak. Továbbá ártatlannak tûnik az is, ahogy a kormányzat 
mintegy a futballban egybekovácsolt nemzet traumájának 
orvoslására írja fel a felügyeleti gyógyszert – amelynek mel-
lékhatásait immár nemcsak a „futballhuligánok”, de bárki 
megtapasztalhatja, aki a stadionokban szurkol.

Az ártatlanság eme látszata kötelezô eleme a vizuális fel-
ügyelet otthonossá tételének, magától értetôdôségét azon-
ban késôbb megrendülések sorozata ingatja meg. Négy 
évvel késôbb újabb stadionkatasztrófa történt, immár brit 
földön (Liverpool–Nottingham Forest), amelyben újra a 
Liverpool szurkolói lettek a fôszereplôk (közülük 96-an 

meghaltak). A katasztrófa okát itt kevésbé lehetett a „fut-
ballhuligánok” viselkedésével összefüggésbe hozni, annál 
inkább lehetett viszont a kordában tartásukra bevetett fel-
ügyeleti apparátus mûködésével. A katasztrófát egyrészt 
az elfoglalható tereket szabályozó beléptetôrendszer nem 
megfelelô mûködtetése idézte elô: túl sok szurkolót irá-
nyítottak az egyik szektorba, amelyet ezt követôen lezárva 
tartottak, ez pedig pánikreakciót váltott ki a bennrekedtek 
között, minek következtében a szurkolók – kiutat keresve 
– egymást taposták el. Másrészt, a tömegkatasztrófa látvá-
nya a rendfenntartókban nem a rendszer mûködtetésének 
hibáját, hanem annak feltételezett gyengeségét tudatosítot-
ta, ezért a kapuk megnyitása helyett a kordonok fenntartá-
sára, mintegy a szurkolók „megfékezésére” törekedtek. Az, 
hogy a rendfenntartók képtelenek voltak megfékezhetetlen 
„futballhuligánok” helyett menekülô áldozatokként be-
azonosítani a szurkolókat, akkor vált nyilvánvalóvá, amikor 
utólag a megfigyelô kamerák felvételeinek értelmezésérôl 
nyilvános vita kezdôdött a médiában. 

Rekonstruált történetünk vezérfonala ezen a ponton 
kettéválik. Mi most elhanyagoljuk azt a szálat, amely azt 
mutatja meg, hogy a kamerák telepítése hogyan követte a 
„futballhuligánokat” a stadionokból a citybe, menet köz-
ben újabb gyanús elemeket azonosítva be. Ehelyett azt az 
utat járjuk be, amelynek során a megfigyelô kamerák felvé-
telei médiatörténetek képeivé válnak. 

Látszani bûn

Talán nem meglepô, hogy a megfigyelô kamerák képeit 
alapanyagként felhasználó elsô jelentôs tévémûsor bûnügyi 
tematikával jelentkezett. A brit Crimewatch azáltal nyeri el 
a maga szerepét történetünkben, hogy megjelenítette a tele-
vízió képernyôjén a „másik” mint bûnelkövetô képét (me-
lyet a megfigyelô kamerák rögzítettek), és felébresztette a 
mûsor nézôiben a bûnüldözô állampolgárt (Ha felismeri a 
felvételen látható személyt, ne habozzon kapcsolatba lép-
ni velünk, a hatóságok munkájának segítése érdekében!). 
A „bûnüldözô mûsorok” gyakorlata látható módon jelení-
tette meg a „bûnelkövetôt”, annak jellegzetes külsô jegyei 
alapján (jellemzôen fiatal, fekete férfiként), miközben a 
hatóságokkal együttmûködô szolgálatkész „bûnüldözô” ál-
lampolgárt láthatatlanná tette. Ezzel egyúttal felismerhetet-
lenné téve a vizuális felügyelet ideológiai legitimációjában 
játszott saját szerepét. 

A nézô bûnüldözôként való bevonásának fontos eleme 
lehetett az a drámai élmény, hogy a nézô a televízió kép-
ernyôjén szembesülhetett a „bûnelkövetôvel”, abban a 
kitüntetett pillanatban, amikor az, a semmibôl elôtûnve, 
elköveti a „bûncselekményt”, majd eltûnik a nézô szeme 
elôl. E drámai élmény alapja, hogy a bemutatott felvételek 
más felvételekhez képest sokkal valósághûbbnek hatottak: 
a „bûnelkövetés” ténye, illetve a „bûnelkövetô” személye a 
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

helyszínen lévô kamera felvételein keresztül tárul fel, illetve 
leplezôdik le, azaz a felvétel garantáltan mentesnek tûnhe-
tett a rendôrség vagy a mûsor bármilyen ármánykodásától. 
A nézô drámai élményéhez szükséges valóság-tapasztalatot 
(miszerint az, amit látok, éppen az, ami történt) tehát a 
megfigyelô kamerák képi megjelenítési módjának azon jel-
legzetességei hordozzák, amelyek egyértelmûen elkülönítik 
e felvételeket a televíziós mûsorok jellegzetes képi világától: 
a hangok hiánya, a rögzített kameraállás, az olcsó video-
technika rossz felbontású, szemcsézett, fekete-fehér képi 
megjelenítése. E képi jegyek viszont idôvel oly egyértelmû 
kulturális kódokká váltak, melyek önmagukban képesek 
szavatolni a bemutatott (bûn)cselekmény valódiságát, biz-
tosítva a nézô valóság-élményét. 

A képek valósága – a valóság képtelensége

Amint az említett képi jegyek a megtörtént események do-
kumentálásának védjegyévé válnak, tudatos és rafinált alkal-
mazásukkal szinte bármilyen, kamerák által rögzített felvé-
telt olyan dokumentumként lehet feltüntetni, amely alapján 
rekonstruálható az, ami történt. E képi jegyek tudatos, inst-
rumentális alkalmazási technikái mára a legtöbb népszerû 
televíziós, filmes vagy internetes mûfaj részévé, rutingyakor-
latává váltak, sôt egyes „docu”, illetve „reality” elnevezésekkel 
illetett mûfajok éppen e képi jegyek alkalmazásain keresztül 
különböztetik meg magukat más mûfajoktól. 

Az ilyen képek tehát – más képekkel szemben – napja-
inkra szert tettek arra a sajátos kulturális státuszra, amely 
evidenciaként biztosítja számukra a referenciális olvasatot: 
dokumentumként, a valóság képi hordozójaként, látható 
bizonyítékként kezeljük ôket. Ez az evidencia persze sé-
rülékeny. Egyrészt azért, mert a képek mindig magukban 
hordozzák saját korlátaikat, másrészt, mert mindig ki van-
nak téve olyan körülményeknek, amelyek közepette e kor-
látokba ütközünk. Hogy ezt világosabbá tegyük, segítségül 
hívjuk McGrath elemzését a megfigyelô kamerák látóköré-
be kerülô halálesetek képeirôl, ezek hatásáról, kulturális 
következményeirôl. 

McGrath szerint a halál látványa képes leginkább kétség-
be vonni a vizuális felügyelet árta(lma)tlanságát, morális 
válságot idézve elô a megfigyeléssel meghitt viszonyban 
élô társadalmakban. Ilyen válságot okozott a szurkolók ér-
telmetlen halálának és a beavatkozás hiányának együttes 
látványa a stadionkatasztrófát rögzítô megfigyelô kamerák 
felvételein. Hasonló krízist kellett átélniük a Crimewatch 
nézôinek, amikor a mûsort vezetô Jill Dando brutális meg-
gyilkolásáról értesültek. A mûsor egy olyan felvétellel igye-
kezet pótolni a mûsorvezetô elvesztésével keletkezett ûrt, 
amelyet egy bolti kamera készített Jill Dandóról röviddel 
meggyilkolása elôtt egy áruházban. Egy ilyen felvétel nem 
segíthetett kézre keríteni az ismeretlen elkövetôt, viszont 
kényszeres ismételgetése a nézôbôl a tehetetlenség érzé-
sét váltotta ki. Egyrészt azért, mert nyilvánvalóvá tette az 
átjárhatóság lehetetlenségét Jill Dando vizuális jelenléte és 
materiális hiánya között, másrészt mert megmutatkozott, 
hogy a kamerák hiába látnak, nem képesek cselekedni. 
Ugyancsak krízist idézett elô az Egyesült Királyságban, ami-
kor egy kétéves kisfiút, aki egy áruház forgatagában tûnt el, 
néhány nap elmúltával holtan találtak a vasúti sínek mel-
lett. Mielôtt holttestét megtalálták volna, nyilvánossá váltak 
az áruházi kamerák felvételei, amelyeken az a megnyugtató 
esemény volt látható, hogy a kisfiút két nagyobb fiúcska ké-
zen fogva kíséri az áruházban. Mint utóbb kiderült, ez az 
idilli pillanat egy felfoghatatlan gyilkosság része volt, amit 
azonban nemcsak a nézô nem vehetett észre, de a kamera 
sem ismerhetett fel. Márpedig ha kiderül, hogy a kamera 
hiába lát, ha érteni és értelmezni nem képes, akkor felsej-
lik az a lehetôség is, hogy nem állunk biztos talajon, ami-
kor a kamera képeinek valósághûségére hagyatkozunk.

A halál mindig tehetetlenné tesz, mert egyszerre nyilván-
való és felfoghatatlan, ahogy Derrida fogalmaz: a lehetetlen-
ség lehetôsége. A megfigyelô kamerák felvételein jelen lévô 
(vagy éppen jelen nem lévô) halál láttán (vagy éppen nem 
láttán) érzett kétségbeejtô tehetetlenségünk, úgy tûnik, rö-
vid úton elvezet oda, hogy a lehetetlenség lehetôségeként 
éljük meg a felügyelettel kapcsolatos magától értetôdéseink 
megingását. Ha kiderül, hogy a „valóság” a felvételeken 
nem „látható”, akkor felsejlik az is, hogy vakságban élünk, 

Nagy Testvér kistestvére 

Sajátos közelítésmódját a felügyelet teréhez John E. McGrath saját színházi élményvilágából eredezteti. Könyvében 
beszámol róla, hogy alternatív színdarabok rendezôjeként elviselhetetlennek érezte azt a pozíciót, melyet a modern 
színház a rendezô számára kijelöl, hogy tudniillik a darab minden egyes mozzanatát összefogó, központi tekintetként 
kell mûködnie. Ennek megváltoztatására megfigyelô kamerákat kezdett alkalmazni az általa rendezett darabokban, 
kialakítva a színház terében egy felügyeleti teret, amely egyrészt ôt magát felmentette a Big Brother szerep kényszerei 
alól, másrészt – legnagyobb meglepetésére – felpezsdítette a színészek és a közönség játékát, interakcióját. McGrath 
szerint e két, egymástól eltérô módokon szervezôdô és mûködô tér feszültsége olyan illeszkedési hézagokat ered-
ményezett, amelyet a színpadi játék felfedezhetett, belakhatott, és birtokba vehetett. Könyvében a szerzô a színházi 
világon kívül keresi azokat az illeszkedésmentes hézagokat, amelyek tágításával lazíthatóvá, felfüggeszthetôvé válik a 
felügyelet terének normatív ereje. 

Deme János
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amióta a valóság rekonstrukciójában a szemünkre hagyat-
kozunk. Láttuk az ikertornyokba csapódó repülôgépeket, 
az önmagukat a mélybe vetô menekülôket, majd láttuk a 
megfigyelô kamera felvételén, amint a „halál pilótája” át-
sétál a reptéri ellenôrzésen, és nem hittünk a szemünknek. 
Ha az a „valóság”, amit látunk, akkor mi az, amiben élünk? 
Hamarosan megszületett a válasz: terrorveszélyben. Ezután 
pedig megkezdôdött a felügyelet megerôsítése, hogy soha 
többé ne kelljen hasonlót végignéznünk. Továbbá szárnyra 
kapott számos összeesküvés-elmélet, melyek immár „lát-
hatatlan” dimenziókban folytatták az „igaz” valóság felde-
rítését.

A nyilvános kivégzések megszüntetésével a halál meg-
szûnt látványosság lenni, sôt mi több, láthatóvá tétele erôs 
tiltások alá került. McGrath szerint manapság a halál újra 
láthatóvá válik, repedéseket okozva a felvilágosodás épít-
ményén. A megfigyelô kamerák által véletlenül rögzített ha-
lálesetek képei megfékezhetetlenül képernyôre kerülnek, 
és folyamatosan cirkulálnak a média nem hivatalos csator-
náin. Ez a kulturális gátszakadás egyáltalán nem vezethetô 
le a felügyelet ideológiájából vagy stratégiájából, hanem az-
zal függ össze, ahogyan a halál a megfigyelô kamerák látó-
körébe esik. A halál ugyanis ezeken a képeken egyszerûen, 
de megkérdôjelezhetetlenül megtörténik, anélkül hogy 
bármilyen emberi cselekvés felfedezhetô lenne elôidézésé-
vel, rögzítésével, közvetítésével vagy értelmezésével kapcso-
latban. Nincsenek felelôsök, így a saját felelôsségünk sem 
okoz gátlásokat, amikor nézzük vagy továbbküldjük e kép-
sorokat. 

Nem kell különösebben bizonygatni, hogy e képsorok 
rendkívüli felkavaró élményt váltanak ki belôlünk, ilyenkor 
ugyanis úgy kerülünk szembe a halállal, hogy megszokott 
kulturális kapaszkodóinkra nem hagyatkozhatunk. E képe-
ken a halált a maga – nemritkán szörnyûséges – puszta 
fizikai megvalósulásában látjuk. Így a halál csak a fatális 
véletlennek való kiszolgáltatottságként tud értelmet nyerni. 
Hiányzik minden olyan cselekvôi ágens, és minden olyan 
narratíva, amely segíthetne helyére tenni a látottaknak, két-
ségbeesettségünkben hiába nézzük végig újra és újra a kép-
sorokat. Felkavarodottságunk tehát nem a halál jelenvalóvá 
válásának az eredménye, hanem éppen a hiányé. Mind-
annak hiányáé, ami kultúránkban értelmet ad a halálnak, 
amin keresztül felfoghatóvá válik, amibe a halállal szembe-
sülve belekapaszkodunk – amit e képsorok nélkülöznek. 

Kép, hiány, képzelet

Tehát nem is a halál, hanem a hiány a kulcsszó, a hiány, 
amelyre leginkább a halál képsorai ébresztenek rá. A meg-
figyelô kamerák képei tehát miközben referenciálisként 
(valósághûként) tüntetik fel magukat, egyben mindig el is 
tüntetnek (hiányzóvá tesznek) olyan kulturális referenciá-
kat, melyek megszokott valóságélményünk alapvetô alko-

tóelemei. E hiány esélyt teremt arra, hogy meginogjon és 
kétségbe vonhatóvá váljon a képek referencialitásának, 
ezen keresztül pedig a felügyelet ideológiájának magától 
értetôdôsége. E hiány számtalan módon beazonosítha-
tó, de akárhogy is azonosítsuk be, mindig összefüggésbe 
hozható marad a kamerák mediatizációs képességével és 
annak korlátaival: elszigetelik a képet a hangoktól; a lát-
ványt egyetlen perspektívából rögzítik; az eseményt kira-
gadják annak térbeli és idôbeli kontextusából; nélkülözik 
a narrációt, a szerzôt (a szerzôi intenciót, gyakorlatot és 
felelôsséget), a mintaolvasót (akihez a képek szólnak) stb. 
Tehát mindezek következtében válhatnak elérhetetlenné, 
hiányzóvá alapvetô kulturális referenciáink. A fellépô hiány 
egy részét „kipótolja” a képeket bemutató mûsor a maga 
interpretációs gyakorlataival. De amennyiben a hiány rész-
ben mégis fennmarad, kikényszeríti a nézô kulturális kép-
zeletének munkáját, amelyen keresztül a hiány tere belak-
hatóvá válik. Nagyon fontos észrevennünk, hogy mindig az 
lesz kipótolandó, ami hiányzik, vagyis a nézô képzeletének 
mûködését a kamerák mediatizációs képességével össze-
függésben érdemes vizsgálnunk.  

Elfogadva azt, hogy saját halálunkkal mint a lehetetlen-
ség lehetôségével alapvetôen a „másik” halálán keresztül 
találkozunk, az ismeretlen „másik” halálának említett kép-
sorai, a kulturális fogódzóink említett hiányát idézve elô, 
olyan egzisztenciális és morális krízist okoznak, amelynek 
feldolgozása nemcsak a saját létezésünkhöz, de a „má-
sikhoz” való viszonyulásainkat sem hagyja érintetlenül. 
Ezen keresztül kapnak értelmet azok a fentebb ismertetett 
„nemzeti” krízisek, amelyeket a megfigyelô kamerák képei 
váltottak ki, bemutatva a stadionkatasztrófa vagy az ikertor-
nyok áldozatai halálának képét. Fontos megjegyezni, hogy e 
krízisek olyan következmények, melyek nem vezethetôek le 
sem a halál (vagy a halált okozó tragédia) megtörténtébôl, 
sem a kamerákat mûködtetô gépezet ideológiájából, sem 
pedig a média igyekezetébôl. A vizuális felügyelet mediati-
zációs sajátosságán keresztül érthetô meg a képek spontán 
cirkulációja, amelynek következtében a halál kimozdul a 
kulturális összefüggések megszokott rendjébôl, elbizonyta-
lanítva minket, halandókat, és megingatva az említett kul-
turális összefüggések magától értetôdését. 

A képsorokba kódolt hiány McGrath szerint olyan teret 
nyithat meg az értelmezés és a cselekvés számára, amely 
nem azonos sem a felügyeleti térrel, sem a képen látható 
esemény terével, sem pedig a képi reprezentáció terével. 
Éppen ezek megszokott egymásra épülését, egymással il-
leszkedését bontja meg, teszi hézagossá. Az így képlékeny-
nyé váló térelrendezôdés pedig olyan gyakorlatok terepé-
vé válhat, melyek nem visszaalakítani, hanem átformálni 
igyekeznek azt, ami megbomlott. Csakhogy ezen gyakorla-
tok mindig szembe találják magukat azokkal a gyakorla-
tokkal, amelyek a felügyelet terének, az esemény terének 
és a képi reprezentáció terének a rendjét igyekeznek hely-
reállítani. (Ezt a dinamikát Az ellenállás kényszerzubbo-
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MEGFIGYELÉSI ÜGYEK

nya címû keretes anyagunk egy konkrét példán keresztül 
szemlélteti.)

A halál nem a felügyelet terében tett szert a maga újszerû 
jelentôségére (mint a lehetetlenség lehetôséggé válásának 
látványossága). A vizuális felügyelet terében a halálnak ele-
ve nincs is helye. A felvilágosodás nyugati hagyományának 
kultúrájában a halál magánügy, nyilvánosan „láthatóvá” 
pedig csak közüggyé válásán, és az annak megfelelô el-
beszélésmódokon (gyászjelentés, nekrológ stb.) keresztül 
válhat. Az említett köz-magán felosztás ugyanakkor alap-
vetôen strukturálja a vizuális felügyelet terét (és az abban 
elfoglalható helyünket) is: a kamerák mûködtetését hitele-
sítô ideológia arra hivatkozva nyilvánítja „közérdekûnek” 
mindannyiunk megfigyelését, hogy az mindannyiunk „ma-
gánérdeke”. A halál láthatóságával kapcsolatos konvenció 
ezért ellentmondásba kerül a felügyelet ideológiájával (de 

lényegében a köz-magán felosztás rendje kerül ellentmon-
dásba önmagával), amint a megfigyelô kamerák által rögzí-
tett halálesetek képei láthatóvá válnak. Ezen ellentmondás 
miatt nyílik illeszkedési hézag az említett kulturális rend-
szerek térképzésében, ami mûködésbe hoz egy olyan kép-
zeletet, amely egyre kevésbé tekinti magától értetôdônek a 
köz-magán felosztás kulturális imperatívuszait. 

A halál látványossággá vált, ezáltal pedig jelenvalóvá lett 
– idôvel sem múlik el, és térben sem helyezôdik máshová. 
Felbukkanva újra, és folyamatosan cirkulálva jelenvalóvá 
teszi számunkra életünk egy olyan dimenzióját (terét) 
amelyben kulturális magától értetôdéseink nem nyújta-
nak menedéket, ezért kénytelenek vagyunk újra és újra 
átélni egzisztenciális (a lehetetlenség lehetôsége), illetve 
morális (a „másikhoz” való viszonyulással kapcsolatos) 
krízisünket.

Az ellenállás kényszerzubbonya

Az 1992-es Los Angelesi-zavargások elemzésén keresztül McGrath szemléletesen rávilágít arra, hogy a vizuális fel-
ügyelettel való szembeszegülés legnagyobb kockázata, hogy az végül éppen annak a csapdájába esik, annak válik 
az áldozatává, amivel szembeszállt. Ez a kockázat mindig elkerülhetetlen, amikor a felügyeleti tér átformálásának 
kísérlete olyan gyakorlatokon keresztül történik, amelyeket a felügyelet terében hajtanak végre. Ilyenkor ugyanis a 
szembeszegülésnek igazodnia kell a felügyelet teréhez, amelyen belül fellép.

A televíziók képernyôjére került egy szemtanú amatôr felvétele (a televíziók által megvágott formában), amelyen 
egy fekete férfit szakadatlanul ütlegelnek a rendôrök egy Los Angeles-i utcán. Az idôközben elôkerült eredeti képso-
ron látottak azonban a bírósági tárgyalás interpretációs küzdôterében úgy nyertek értelmet, hogy végül a rendôröket 
felmentették. Los Angeles feketék lakta körzeteiben ezután kitörtek az emlékezetes utcai zavargások, melyek képei 
(amelyeken a feketék és a kirendelt rendôrök „ütlegelik” egymást) felkerültek a televíziók képernyôire. A televíziós 
mûsorokban megkezdôdött a látottak interpretációja, majd a képek megismétlôdtek a képernyôkön, alattuk immár 
újabb amerikai városok neveivel, amelyek utcáin hasonló zavargások voltak „láthatók”, de ezeken immár a feketék 
ütlegelték az autóikból kirángatott fehéreket, kihasználva a rendôrség tehetetlenségét. 

Az ilyen láncreakciók megértésének legfontosabb láncszemei – saját szempontunkból – azok a helyek, amelyek 
megfelelô rögzítésében és megfelelô jelentésekkel való felruházásában a szemben álló felek egyaránt érdekeltek. 
E helyek kiemelése ugyanakkor önmagában még nem teszi nyilvánvalóvá ezek összefüggéseit a konkrét gyakorlatok-
kal. Nézzük meg ezért elôször azt, hogy miféle rés nyílt meg, és milyen hiány lépett fel a vizuális felügyelet önigazoló 
mûködésében? 

Mint láthattuk, a vizuális felügyelet felvételeinek referenciális olvasata szerint e felvételeken tetten ért bûncselek-
mények láthatók a maguk valódiságában, úgy, ahogy megtörténtek. Mint ahogy arról szó esett, a vizuális felügyelet 
mûködésének egyik kulturális hozadéka, hogy a bûnelkövetô referenciájává bôrszíne vált. Nem meglepô, hogy mind-
azok, akiket e megjelölés bôrszínük alapján potenciálisan bûnelkövetéssel gyanúsít, kialakítják a maguk megfelelô 
ellenolvasatát, amelyben a velük szembeni fellépés referenciája a rendôri egyenruha. Az ominózus felvétel képeibôl 
azt lehetett kivenni, hogy a brutális erôszak elkövetôi rendôrök, míg az áldozat egy „fekete”. A felvételt a megszokott 
referenciakódok szerint nem lehetett olvasni: azon Rodney King semmit nem követ el, a rendôrök viszont szûnni nem 
akaró intenzitással ütlegelik. Ugyanakkor, azok referenciakódjai szerint olvasva, akik bôrszínük miatt váltak érintetté a 
látottakban, a felvétel magáért beszélô, referenciális igazolása a rendôrök (finoman szólva) igazságtalan fellépésének 
velük szemben.  

A bíróság döntése értelmében a képek referenciálisan mintegy annak bizonyítékaivá váltak, hogy a rendôrök nem 
bûnelkövetôk, miáltal pedig Rodney King sem áldozat. Tévénézôk tömegei viszont a bíróság döntését éppoly igazságta-
lannak ítélték, mint a rendôrök bánásmódját Rodney Kinggel szemben. A bíróság döntésével ugyanakkor a rendôrök 
igazságtalansága mintegy törvényesítve lett. Mindez azonban csak a Los Angeles-i feketéket késztette arra, hogy tilta-
kozásuknak tettekkel szerezzenek érvényt.

McGrath gondolatmenete szerint a felügyelet terében fellépô hiány itt nem más, mint a törvényesség hiánya a feke-
tékkel szemben. E hiány miatt felfüggeszthetôvé váltak a felügyelet terének tipikus határmegvonásai, melyek kijelölik 
bûnelkövetô-bûnüldözô, fekete-fehér, megfigyelt-megfigyelô egymáshoz képesti helyét. Új határmegvonások és hely-
kijelölések jöhetnek létre a teret birtokba venni igyekvô gyakorlatok által. E gyakorlatok tétje az, hogy képesek-e két-
ségbe vonni, felülírni a felügyelet terének rendjét, illetve megakadályozni azon (hatósági) gyakorlatok sikerét, amelyek 

anBlokk_1.indd   74anBlokk_1.indd   74 2009.05.21.   12:08:332009.05.21.   12:08:33



75

a felügyelet terének rendjét helyreállítani igyekeznek. Tehát az egymás sikerét lehetetlenné tenni igyekvô gyakorlatok 
tulajdonképpen egymáson keresnek fogást, egymáshoz igazodnak, mondhatni egymásból táplálkoznak. 

A Los Angeles-i „utca” nemcsak fizikai, de szimbolikus értelemben is a térfoglalás küzdôterévé válik, olyan térré, 
amelyben a megvalósított gyakorlatok tétje nem más, mint e tér szimbolikus meghatározása – más meghatározások-
kal szemben. A „térfoglalók” fellépése e teret szimbolikusan kivonja a törvényesség és a felügyelet hatálya alól azáltal, 
hogy valami ilyesmit jelenít meg: ha a rendôri erôszak a feketékkel szemben törvényes, akkor bármit is tegyenek a 
feketék az utcán, az törvénybe fog ütközni, amiért ütlegelés jár; ha viszont nem törvényes a feketékkel szembeni rend-
ôri erôszak, akkor a rendôrök újra magukat fogják lejáratni, amikor a tévékamerák elôtt erôszakosan rendet tesznek a 
feketék által birtokba vett utcákon.  Amikor a „törvényes rendfenntartók” besétálnak e térbe, a nekik állított csapdába 
sétálnak bele. E csapda azt hivatott megakadályozni, hogy az utcán helyreállítható legyen a felügyeleti tér. Ezt azáltal 
képes megakadályozni, hogy „újrajátssza” az ominózus felvételt: Gyertek, üssétek minket újra! Így a felügyeleti tér 
helyreállításának érdekében az utcára vezényelt rendôrök kénytelenek közremûködni abban, hogy a részvételükkel 
szimbolikusan reprodukálhatóvá váljon a törvényesség hiánya.  

A zavargásokról készített felvételek azonban a képernyôre kerülve mégsem a Rodney King-video hatását ismételték 
meg. Ezek ugyanis nem elcsípett felvételek, nem is talált dokumentumok, hanem üzemszerûen termelt képi alap-
anyagai a televíziók interpretációs gépezetének. A televíziók interpretációjában pedig egy olyan értelmezés született 
meg, amely szerint a zavargások képernyôre került képein az látható, hogy az utcán elszabadultak az indulatok, a 
rendfenntartó erôk pedig igyekeznek helyreállítani a törvényes rendet. A képeken látható gyakorlatok és „elkövetôik” 
tehát visszahelyezôdnek a felügyelet terébe – a televíziós stábok kamerával felszerelt helikopterei felülrôl mintegy rá-
vetítették a felügyelet terét az eseményekre. A szimbolikus térfoglalók valószínûleg látták a tudósításokat, érzékelték 
azok negatív következményeit a maguk akciójának sikerére nézve, de képtelenek voltak hozzáférni a helikopterek 
kameráihoz, illetve a stúdiók interpretációs gyakorlataihoz. 

A Rodney Kinget brutálisan ütlegelô rendôrök közül kettôt késôbb mégis elítéltek – védôjük hiába hangsúlyozta, 
hogy szerinte a képi bizonyítékok értelmezése nem a bírósági tárgyaláson, hanem az utca színterén nyert megerôsí-
tést. A mi szempontunkból az ítélet visszaadta a vizuális felügyelet képeinek referencialitását (a felvételen a valódi lát-
ható), megerôsítette a sértettek referenciakódjait (a rendôrök törvénytelenül jártak el egy feketével szemben), és két-
ségbe vonta a vizuális felügyelet kulturális hozadékaként megszilárdult elkövetô=fekete referenciakódot. Csakhogy, 
mire ez az ítélet kimondatott, a médiatudósítások interpretált képei revideálták ez utóbbi referenciakódot, bemutatva, 
hogy mit „mûveltek” a „feketék” a zavargások alatt. A „feketék” visszanyerték korábbi státuszukat a felügyelet terében 
(mint a kamerák és a járôrök tekintetének objektumai), a szimbolikus birtokbavétel gyakorlatai pedig – elveszítve az 
utcát és a képernyôt – reartikulálódtak a populáris, illetve az underground kultúra fikciós (lásd Dr. Dre, az Aerosmith 
vagy a HétköznaPI CSAlódások szerzeményeit), valamint a magánszféra láthatatlan tereiben. 

Deme János
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