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24… és fél, avagy Hollywood és a kínzás dicsérete1

A 24-ben bárki ellenség lehet, nemcsak a terrorista és tettestársai, hanem a terroristák 
akaratlan segítôje, vagy akár a terrorelhárító egység munkatársa is. Mindenki gyanús és 

gyanakvó, ezért különleges módszerekhez kell folyamodni… El tudjuk-e képzelni magunkat 
egy olyan helyzetben, amikor kénytelenek vagyunk a kínzás eszközét felhasználni, hogy 

megmentsük magunkat vagy másokat a közvetlen, a kimondhatatlan és fenyegetô 
életveszélytôl? S ha ezt meg is tudjuk tenni, általános szabállyá tehetjük-e a kivételes 

pillanatban legitimnek tûnô cselekvést? A 24 mintha ezt az álláspontot képviselné.

Erôs Ferenc 

A magyar televíziós csatornákon és DVD-n is nagy sikert 
arat a 24 címû amerikai „real time” akciósorozat. Egy-egy 
epizód egy-egy óra eseményeit mutatja be úgy, hogy min-
den egyes adásperc egy-egy percnek felel meg a szereplôk 
életébôl. 24 óra alkot egy „szezont”, amely egy teljes nap 
történetét mutatja be. Eddig hét szezont mutattak be, a leg-
elsôt 2001 novemberében, a legutóbbit 2009 januárjában. 
A Joel Surnow és Robert Cochran által jegyzett, a Fox tévé-
társaság által gyártott és forgalmazott sorozat fôszereplôje 
Jack Bauer szupertitkos szövetségi ügynök (Kiefer Suther-
land alakításában) egy képzeletbeli terrorelhárító szervezet, 
a Los Angelesben székelô CTU (Counter Terrorism Unit) 
tagja. Bauer fô feladata az Egyesült Államokat fenyegetô 
terrorveszély elhárítása, a terroristák, a terroristagyanús 
személyek és segítôik leleplezése és semlegesítése. Bauer a 
Dennis Haysbert által alakított fekete bôrû amerikai elnök, 
David Palmer legfôbb támasza és bizalmasa. (A nemrég 
bemutatott hetedik szezonban egy Allison Taylor nevû nôt 
választanak amerikai elnökké). 

A sorozatban szereplô Palmer elnök fiktív alakjának állí-
tólag jelentôs szerepe volt abban, hogy 2008-ban egy valódi 
afro-amerikai származású politikust, Barack Obamát vá-
lasztották az Egyesült Államok elnökévé. Palmert határozott 
és alapjában véve becsületes, jó szándékú, lelkiismeretes 
politikusként ábrázolják, akit ellenségei mindenféle ravasz 
manôverekkel és intrikákkal próbálnak lehetetlenné tenni. 
Azonban ô maga sem riad vissza attól, hogy fontos infor-
mációk megszerzése céljából kínzáshoz folyamodjék, vagy 
hogy ellenfeleit akár illegális eszközökkel távolítsa el az út-
jából. Ennek érdekében még volt feleségének, a különféle 
gonosz összeesküvéseket szövögetô Sherrynek a segítségét 
is igénybe veszi. Késôbb maga is összeesküvés áldozata 
lesz; lemondásra kényszerítik, végül meggyilkolják. 

A sorozat igen professzionális módon vegyíti a klasszikus 
hollywoodi szappanopera, a kémfilmek, az akciófilmek, és 
az erôszakos thrillerek elemeit. Jack  Bauer alakjában felis-
merhetjük régi kedvencünket, James Bondot, a 007 számú 
ügynököt; sôt,  A tavasz 17 pillanata címû, annak idején 
roppant népszerû szovjet sorozat fôszereplôjét, a rettent-

hetetlen Stirlitz hadnagyot is távoli rokonának vélhetjük, 
aki beépül a német vezérkarba, és igazán kalandos módon 
szállítja a legtitkosabb információkat a szovjet hadvezetés-
nek. Bauer azonban – jeles elôdeivel ellentétben – nem a 
megtestesült férfiideál, nem gáláns lovag, hanem inkább 
egy megfáradt, sorsüldözött, de kötelességét mindenkor 
hûen teljesítô hivatalnok, örök vesztes, akinek vakmerô 
cselekedeteit, kitartását és hûségét csaknem mindig bün-
tetéssel „jutalmazzák”. Például, miután leleplez egy drog-
maffiát, amelybe csak úgy tudott beépülni, hogy maga is 
drogozni kezdett, kábítószer-fogyasztóként indítanak elle-
ne vizsgálatot. Amikor pedig egy terrorista elfogása céljá-
ból hajt végre egy akciót a Los Angeles-i kínai konzulátus 
ellen, felettesei kiadják ôt a kínaiaknak, akik több évre 
börtönbe zárják.

A 24 a szeptember 11. utáni amerikai társadalom valós 
tapasztalataira, félelmeire és fantáziáira épít, dramatizálva 
a megoldhatatlannak látszó morális és politikai dilemmá-
kat, amelyek az Egyesült Államok válaszlépéseit kísérték és 
kísérik a „terror elleni háború” jegyében. A sorozat mintegy 
válasz a Bush-adminisztrációt sorozatban érô, s elsôsorban 
a közvéleményben megfogalmazódó kritikákra: a terroriz-
mus elleni fellépés túlságosan lassú, bürokratikus, centra-
lizált és többnyire céltévesztô; a hatóságok a közvéleményt 
nem tájékoztatják megfelelôen, meghamisítják, eltitkolják 
az információkat, nem készítik fel az embereket a várható 
következményekre, a hivatalos vezetôk nem vállalják, má-
sokra hárítják a felelôsséget. A felelôs tisztségviselôk pedig 
az ominózus „Groupthink”, az eltérô véleményeket sem-
legesítô vagy bagatellizáló „csoportgondolkodás” áldozatai, 
olyan, egyébként külön-külön igen éles eszû emberek, akik 
hosszas viták után többnyire a legkevésbé hatékony és cél-
ravezetô döntéseket hozzák. 

A 24 ezekre a vádakra felelve olyan képet fest, amelybôl 
kitûnik, hogy a terrorizmus ellen harcoló különféle ameri-
kai kormányszervek és hatóságok képesek villámgyorsan, 
rendkívül hatékonyan, bürokráciamentesen és áldozat-
készen mûködni. A filmbeli CTU persze csupán fikció; a 
kívánatost, az „ideálist”, nem pedig a valóságost mutatja 
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be. A Los Angeles-i terrorelhárító egység a cselekvést bé-
nító „csoportgondolkodással” szemben az individuális 
felelôsség elvére épül. Felépítése nem hierarchikus, ha-
nem sejtszerû és rugalmas; az egyes funkciók bármikor 
átszervezhetôk, betöltôik helyettesíthetôk. A tagok (spanyol 
ajkú, afro-amerikai, zsidó, arab származású amerikaiak) 
képesek a legteljesebb multikulturális és multietnikus egy-
ségben együttmûködni, gyakran szembeszegülve a felettes 
hatóságok felesleges, értelmetlen, bürokratikus, a mun-
kájukat megnehezítô vagy lehetetlenné tévô utasításaival. 
A CTU olyan, mint egy nagy család, amely – a bevetések és 
akciók szüneteiben, sôt olykor még akció közben is  – a 
maga ödipális szappanoperáját éli, a szülô-gyermek viszony 
megannyi drámájával, incesztuózus csábításokkal, félté-
kenységgel, titkos vágyakkal, kielégülésekkel és csalódá-
sokkal.

Ebben a „családban” a hálózat fenntartói a nôk, akik iga-
zi profik a kódfejtésben, a titkos kódok feltörésében, a szá-
mítógépek, mûholdak és más távközlési eszközök kezelésé-
ben. Általában ôk az információ (és a dezinformáció) urai. 
Míg a férfiak életüket kockáztatva a terepen botladoznak, 
addig ôk számítógépeik monitorjai elôtt ülve szinte mági-
kus módon irányítják az eseményeket.  De ha szükséges, 
felállnak a komputerasztaltól, és maguk is kiruccannak az 
akció sûrûjébe. Sôt, az igazi vezetô egyéniségek és az igazi 
hôsiességre, önfeláldozásra képes CTU-ügynökök többsége 
is a nôk közül kerül ki. Itt azonban többrôl van szó, mint 
politikai korrektségrôl. Mint Christopher Hight írja Iner-
cia és interioritás címû tanulmányában:2„Az emberek és 
életterük […] mágikus-technológiai átformálását abban a 
nagyobb keretben kell megértenünk, amely a stabil model-
lekkel szemben a szimulakrumot helyezi elôtérbe.” Hight 
Donna Harawayre hivatkozva azt fejtegeti, hogy „a nôi test 
és az információs technikák összekapcsolása a kiborg alak-
jában a tér, a nukleáris család és a nôiesség uralkodó rend-
szereinek szétzúzásával kecsegtet”.

De akárkik legyenek is, a CTU ügynökei mindannyian 
tisztában vannak azzal, hogy – Bush elnök szavaival – egy 
„másfajta háború” élharcosai ôk.  „Amerikában – mondta 
Bush – a vihar kapujában élünk. Körülöttünk mindenütt 
veszélyes szelek fújnak. Ezek a szelek bármelyik pillanat-
ban elérhetik partjainkat.”  Ebben „a másfajta háborúban” 
nem lehet pontosan tudni, ki barát és ki ellenség, mikor 
válik a barát ellenséggé, és az ellenség baráttá. A terrorcsa-
pás és -fenyegetés, amely Amerikát éri, éppúgy lehet külsô 
hatalmak és szervezetek mûve, mint belsô erôk, katonai, 
titkosszolgálati vagy üzleti körök összeesküvése, melyek 
– saját érdekekik elômozdítása érdekében – célul tûzhetik 
ki az elnök vagy más fontos személyek lejáratását, megbuk-
tatását, vagy a közvélemény befolyásolását. A 24-ben poten-
ciálisan bárki ellenség lehet, terrorista vagy a terroristák 
tudatos vagy akaratlan segítôje akár „párton belül”, akár 
„párton kívül” van pillanatnyilag. A sorozat tökéletesen 
megfelel, ahogyan Slavoj Žižek fejtegeti, az összeesküvés-

elméletek paranoid narratívumának, annak a hitnek, hogy 
a látható, nyilvános Erô mögött mindig létezik a „Másik Má-
sikja”, egy titkos, láthatatlan, mindenható erô, amely való-
jában a szálakat mozgatja. A „nagy Másik” azonban nem 
létezik. E fikció kudarca Žižek szerint „arra sarkallja az 
egyént, hogy egyre jobban ragaszkodjon az imaginárius szi-
mulakrumhoz, árnyképhez, azokhoz az érzékeinkre ható 
színjátékokhoz, amelyek manapság minden oldalról ostro-
molnak bennünket; másfelôl magán a testen való erôszak-
tevést hívja elô a Valós régiójában”.3

A 24 tehát nemcsak az aktuális politikai tartalom, hanem 
a benne megmutatkozó fantáziastruktúra szempontjából is 
figyelemre méltó. Itt csupán két szempontot szeretnék ki-
emelni. Az egyik az imaginárius szimulakrummal, a tech-
nika szerepével, a másik pedig az erôszak és a kínzás ábrá-
zolásával, illetve annak etikai dimenzójával kapcsolatos.

A 24-ben az információs eszközök, a számítógépek, a 
mobiltelefonok, a mûholdak, a különféle elektronikus 
megfigyelési, nyomkövetô és nyomelemzô eljárások töltik 
be azt a szerepet, amit a népszerû magazinokban egykor 
az asztrológia és az okkultizmus. A technika pszeudora-
cionalitása, csakúgy, mint az okkultizmusé, a mágikus 
gondolkodáson alapul, amely magát mindenhatónak véli. 
A számítógépes program segítéségével egy olyan, sok mil-
liós városban, mint Los Angeles, néhány perc alatt meg 
lehet találni a gyanús személyeket, sôt a föld legtávolabbi 
sarkában történô eseményeket is megfigyelhetjük, lefény-
képezhetjük vagy lehallgathatjuk; a kulcsszavakon alapuló 
tartalomelemzéssel pedig minden gyanús elem kiszûrhe-
tô, vagy akár más emberek viselkedése és gondolkodása 
is befolyásolhatóvá válik. Csakhogy, mivel a valódi vagy a 
potenciális ellenfél is hasonló eszközökkel rendelkezhet, a 
mindenható technika ugyancsak mindenható ellenpárjába 
ütközhet. 

Christopher Hight idézett cikkében rámutat, hogy a 24 
új városképet, az elôvárosi metropolisz városképét alkotja 
meg. „A sorozat epizódjaiban – írja – az oikosz már nem 
organikus formai egységként ölt alakot; az egy családhoz 
tartozó háztartás világa különbözô tagjainak kapcsolódá-
sai mentén minduntalan kis téregységekre oszlik.  Noha 
e terek mindegyike az otthon körébe tartozik, a szereplôk 
a klausztrofób távolságtartás spiráljában keringenek egy-
más körül. A szereplôk egyetlen epizódon belül tucatnyi 
társadalmi hálózatban tûnnek fel, minduntalan átfedé-
seket teremtenek közöttük, és új kapcsolatokat hoznak 
létre. […] Az elkülönült belsô tereket egy sor vektor te-
szi bonyolult hálózattá, sztrádákon száguldó autók, olyan 
hordozható telekommunikációs eszközök, mint a mobil 
vagy a mûholdas telefonok, PDA-k és más kütyük. Min-
den helyszín tele van ilyen interface-ekkel, amelyek meg-
sokszorozzák a tévéképernyôt. A szöveg mintegy harmada 
telefonbeszélgetésben hangzik el. Csaknem mindegyik fôbb 
történéselemben szerepet játszik információk közvetítése 
vagy dekódolása.”
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A 24 eme hálózati topológiája, amely Los Angeles elôvá-
rosait a világûrrel köti össze, bármennyire izgalmas kérdé-
seket vet is fel, nem feledtetheti a sorozat igazi nagy témáját, 
amely nem más, mint a kínzás legitimációjának problé-
mája. Mint Slavoj Žižek írja: „Mindannyian el tudjuk kép-
zelni magunkat egy olyan helyzetben, amikor kénytelenek 
vagyunk a kínzás eszközét felhasználni, hogy megmentsük 
egy hozzátartozónkat valamilyen közvetlen, kimondhatatlan 
fenyegetéstôl. Én legalábbis meg tudnám tenni. Ebben az 
esetben azonban lényeges, hogy ezt s kétségbeesett döntést 
ne emeljem univerzális elvvé. A pillanat elkerülhetetlen bru-
tális sürgetésében egyszerûen meg kell tennem. De ez nem 
válhat elfogadható normává; meg kell élnem a rettenetnek 
azt az érzését, hogy mit is tettem. Ha viszont a kínzás csak az 
egyik lesz a terrorelhárítás eszközeinek listáján, akkor éppen 
a rettenet érzése vész el. […] Azok, akik a nyilvánosság elôtt 
elutasítják a kínzást, de elfogadják, hogy legitim vita tárgyává 
váljon, veszélyesebbek, mint azok, akik nyíltan támogatják. 
Az erkölcs nem csupán az egyéni lelkiismeret kérdése. Csak 
akkor tud mûködni, ha az tartja fenn, amit Hegel »objektív 
szellemnek« nevez, vagyis azon íratlan szabályok készlete, 
amelyek minden egyén tevékenységének hátterét képezik, 
és amelyek megmondják számunkra, mi az, ami elfogad-
ható, és mi az, ami nem.” 4 

A CTU ügynökei többnyire a törvényen kívül mûköd-
nek, megtéve azt, amit egyszerûen meg kell tenniük azért, 
hogy megóvják a társadalmat a terrorveszélytôl. Ez azzal 
jár, hogy nemcsak az elfogott terroristákat vagy terrorista-
gyanús személyeket kell megkínozniuk, hanem akár saját 
CTU-beli kollégáikat vagy családtagjaikat is, ha felmerül a 
gyanú, hogy valamilyen kapcsolatuk van a terroristákkal. 
A negyedik „szezonban” például megkínozzák az amerikai 
hadügyminiszter vejét és fiát – a miniszter teljes egyetérté-
sével. Egy másik epizódban a CTU egyik nôi munkatársát 
tévesen azzal gyanúsítják, hogy kapcsolata van terroristák-
kal, ezért megkínozzák; amikor azonban kiderül ártatlan-
sága, elnézést kérnek tôle, ô pedig visszaül számítógépéhez, 
és folytatja a munkáját, mintha mi sem történt volna. Jack 
Bauer a legtisztább formában testesíti meg ezt az attitûdöt. 
Különösebb aggályok nélkül kínoz vagy öl meg másokat, 
eközben a saját életét sem kíméli: túlélése mindig a vélet-
lenen múlik. Mint ügynök, a törvény nevében lép fel, de 
tetteiért nem védi már a törvény. 

Žižek szerint éppen itt érhetô tetten a sorozat alapvetô 
ideológiai hazugsága. A CTU-ügynökök ugyanis, annak elle-
nére, hogy könyörtelenül instrumentalizálják önmagukat, 
továbbra is úgy tesznek, mintha érzô emberi lények ma-
radnának, és ugyanolyan érzelmi dilemmák elé kerülné-
nek, mint a „normális” emberek. Szeretik házastársukat és 
gyerekeiket, féltékenység ébredhet bennük, de ha a helyzet 
úgy alakul, szeretteiket gondolkodás nélkül feláldozzák a 
küldetés sikerének érdekében. Žižek szerint olyanok, mint 
a koffeinmentes kávé pszichológiai ekvivalensei: elkövetik 
mindazokat a szörnyûséges dolgokat, amelyeket a helyzet 
megkövetel, de anélkül, hogy megfizetnék ennek szubjektív 
árát. A 24-et tehát nem lehet egyszerûen a terror elleni há-
borúban használt módszerek igazolásaként felfogni. Az eti-
kai probléma sokkal súlyosabb: hogyan lehet rávenni em-
bereket arra, hogy elvégezzék a „piszkos munkát”, anélkül 
hogy ôk maguk is szörnyeteggé válnának? 

Az alapvetô hazugság abban az állításban rejlik, hogy 
akkor is megôrizhetjük emberi méltóságunkat, amikor el-
követünk egy szörnyûséges cselekedetet, mi több, ha egy 
becsületes ember cselekszik így, akkor ezt nehéz köteles-
ségbôl teszi, s pontosan ez kölcsönöz neki tragikus erkölcsi 
nagyságot. De mi van akkor, ha mégis vannak olyan embe-
rek, akik, miközben kötelességteljesítésük során szörnyû 
dolgokat követnek el, magánéletükben továbbra is szeretô 
férjek, gyengéd szülôk, megértô barátok maradnak (mint 
a CTU-ügynökök)? Ez persze Žižek szerint sem adhat fel-
mentést számukra. Éppen ellenkezôleg, az a puszta tény, 
hogy fenn tudják tartani a normalitást, miközben ilyen cse-
lekedeteket hajtanak végre, erkölcsi összeomlásuk végsô 
bizonyítékát jelenti.5

       

1  E szöveg korábbi változata elôadásként hangzott el a Pécsett 2008. 
november 20–22. között megrendezett II. Magyar Pszichoanalitikus 
Filmkonferencián.

2  Christopher Hight: Inercia és interioritás. A 24 mint a televizuális 
metropolisz esettanulmánya. Metropolis, 2008/4, 98–107.

3  Slavoj Žižek: „A nagy Másik nem létezik”. Thalassa, 1998/2, 34–
50.

4  Slavoj Žižek: Between Two Deaths: The Culture of Torture.
 http://www.16beavergroup.org/mtarchive/archives/001084.php

5  Slavoj Žižek: The depraved heroes of 24 are the Himmlers of Holly-
wood. 
http://www.guardian.co.uk/media/2006/jan/10/usnews.comment 
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