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Dr. Philip Zimbardo és
Dr. Klaus Thon
A Stanfordi Börtön Kísérlettõl a valóságshow-ig
Két, egymást behelyettesítő vagy kiegészítő valósággal állunk
szemben, sok esetben kiszolgáltatva a köztük lévő dinamikus
kapcsolatnak, amely elhomályosítja a valós és a másolat közötti
határokat. Írásunk ezeknek az egyre inkább elmosódó határoknak, a
két világ közötti, sokrétű információt hordozó ütközőfelületnek a
vizsgálatával foglalkozik.
pítészet vagy poszt-építészet?” – tette fel a kérdést 1984-ben Paul Virilio, akinek a
véleménye szerint napjainkban két különbözõ jelenség veszi fel egymással a harcot:
az egyik egy tapintható, szilárd elemekbõl felépített, materiális valóság, amely falakból, emeletekbõl és pontosan meghatározott terekbõl áll, a másik egy párhuzamos,
virtuális valóság, amely nem a fizikai térhez és idõhöz kötõdik, hanem anyagtalan, pillanatnyi képek és részletek sorozata, magában hordozva elemei összességének félreérthetõségét és relativitását. (Virilio, 1984)
A börtönökrõl kialakult belsõ, egyéni, valamint társadalmilag elfogadott kollektív képünk az esetek túlnyomó többségében a fentebb említett anyagtalan, a média által létrehozott párhuzamos valóság terméke. Magával az intézménnyel hétköznapjainkban nagyon ritkán kerülhetünk kapcsolatba, teret hagyva ezáltal kíváncsiságunknak, az azt kiszolgáló médiának, ezen belül a szórakoztatóiparnak. Ráadásul, mivel jellegét és társadalomban elfoglalt helyét tekintve a börtön nem kommunikál a külvilággal, ezzel még
jobban felhívja magára a „kintiek” figyelmét, a médiának pedig többnyire szabad kezet
biztosít a „bentiekrõl” szóló reprezentációk megfogalmazásában. A médiában megjelenõ
börtönkép befogadóiként a rendelkezésünkre bocsátott tényeket, eseményeket és körülményeket nem áll módunkban ellenõrizni, esetleg megcáfolni. Az így kapott információkból, forrástól függetlenül csupán egy ködös, hiányokkal teli álvalóság-képet alakíthattunk ki, és e valóságosnak tûnõ álvalóság alapelemei fokozatosan sztereotípiákká nõtték
ki magukat. Ezáltal pedig a kör bezárult, hiszen a valóságot kiegészítõ vagy helyettesítõ
párhuzamos média-világ épp e sztereotípiákból táplálkozik és építkezik. (A befogadók
által elvárt szerepet teljesíti, mert velük közös nyelven kell kommunikálnia.) E zárt folyamat eredményeképpen létrejött börtönképünk, a börtönök szerkezetérõl és formavilágáról kialakult általános elképzelésünk tökéletes példája a Virilio által meghatározott
poszt-építészetnek.
A média, kiváltképp a filmipar által kialakított hamis börtönképet egy esettanulmánynyal illusztrálom, amely feltárja realitás és a realitást eltúlzó fikció kapcsolatát.

É

Realitás és fikció (Az események számbavétele)
„Általában a nézõk elfogadják, hogy egy (megtörtént esetre alapuló) filmben látott események a valóságnak megfelelõek. Történelmi tudásukat filmekbõl merítik, és nem ellenõrzik le az információk hitelességét. Tehát egy olyan nemzetet nevelünk, amely a saját történelmét egy Panaflex kamera lencséjén
keresztül látja.” (Stuart Fischoff, California State University, Los Angeles) (1)

Stuart Fischoff olyan jelenségre hívja fel a figyelmet, amely nem csupán történelmi filmekre érvényes, hanem bármely olyan témakörre, amelyrõl életünk során csak kivételes
esetekben szerezhetünk saját tapasztalatot. Fischoff fentebb idézett kijelentése sem törté-
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nelmi események kapcsán hangzott el, hanem egy 1971-es pszichológiai kísérlet nem hiteles, de hihetõ feldolgozásainak sorozata láttán.
Az alábbiakban e híressé vált, a pszichológiai kutatások egyik mérföldköveként számon
tartott kísérlet sorsát, különbözõ interpretációit tekintjük át. A szenzációszámba menõ kísérletet ugyanis a késõbbiekben különbözõ céloknak kiszolgáltatva, mint regényt, filmet,
valóság-show-t és mûvészeti alkotást is megvalósították. Egyenként értékelve ezek a feldolgozások hitelesnek tûnhetnek – megcáfolva a valóságot és félrevezetve az elkényelmesedett médiafogyasztókat –, összességében azonban megállapítható, hogy torzképet adnak
arról a valós eseményrõl, a kísérletrõl, amelynek leképezésére vállalkoznak. A realitás, annak különbözõ szintû manipulálása és a fikciós elemek közötti határok e feldolgozásokban elmosódnak. Fischoff kijelentése a legfõképpen filmekbõl, könyvekbõl ismert témakörökre vonatkozóan rendkívül fontos, ugyanis rávilágít arra, hogy ezek az információforrások, a gyors-kommunikáció és szórakoztatás céljait szolgálván, leegyszerûsített és sztereotip elemekkel dolgoznak. Ennek a jelenségnek a következménye a valótlan, de magabiztos kollektív-tudás kialakulása olyan jelenségekrõl, eseményekrõl vagy intézményekrõl, amelyekkel közvetlen kapcsolatot A csoportok közötti kommunikánem áll módunkban megteremteni.
ció eldurvulása és a különböző
1971. augusztus, Palo Alto, Kalifornia,
Amerikai Egyesült Államok

konfliktusok kezelése sok szempontból emlékeztetett a zimbardói kísérletre. Zmijewski viszont tudatában volt ezeknek a
veszélyeknek, ugyanúgy, mint a
kísérlet etikátlanságának és bizonyos mértékű felelőtlenségének. Ő e kísérletet utalásként,
emlékeztetésként kívánta használni, a jól meghatározott közép-európai kulturális környezet
önző és kilátástalan politikai
döntéseinek kritikájaként.

1971. augusztus 14-én, vasárnap reggel
Palo Altót rendõrszirénák ébresztették. A
nyugodt kisvárosban több fiatal egyetemistát
tartóztattak le. A diákokat lopással és fegyveres rablással vádolták a 211/459 törvény
megsértése alapján. Jogaik felolvasása után a
megbilincselt gyanúsítottakat a Stanford börtönbe szállították – azaz egy aznap nyílt álbörtönbe, a Stanford Egyetem Pszichológiai
Karának pincéjében. A letartóztatott diákok
– akik nem számítottak a rendõri jelenlétre –
egy újsághirdetés felhívására jelentkeztek az
azóta világhírre szert tett szociálpszichológiai kísérlet önkénteseiként. A kísérletet vezetõ pszichológusok különbözõ pszichológiai
tesztek és interjúk alapján a több mint hetven önkéntes diák közül 24 fiatalembert választott ki. A résztvevõket fej vagy írás alapon két csoportra osztották: õrökre és rabokra. A
kísérlet atyja Dr. Philip Zimbardo volt.
A kísérlet megtervezésénél Zimbardo és társai, Craig Haney, W. Curtis Banks és David
Jaffe, nagy súlyt fektettek a letartóztatási folyamat, a gyanúsítottakkal való bánásmód, valamint az álbörtön környezetének a hitelességére. Azaz tudatosan olyan elemeket használtak, amelyek már a kísérlet elsõ pillanatától kezdve meghatározták a különbözõ szerepköröket, az alárendeltségi viszonyokat és a szerepkörökhöz megkövetelt lelkiállapotokat. (2)
Az elemek ugyanakkor közismert, a média által kedvelt klisék voltak. Ez volt a leggyorsabb módja a kellõ hangulat megteremtésének, hiszen az elemek hitelességét a résztvevõk
közül senki sem tudta cáfolni, azok az általánosan elfogadottnak tartott büntetés-végrehajtási palettához tartoztak. A rendõri letartóztatás (3), ujjlenyomatvétel és a teljes rendõri
azonosítási folyamat, még a cellákba kerülést megelõzõen, az önkéntes rabok megfélemlítését és megalázását szolgálták. Ehhez hozzájárult a szerepekhez tartozó jelmez, amely
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mindkét csoport esetén a résztvevõk személyiségének az eltörlését szolgálta. A rabok ruhája egyszerû fehér hálóing volt, amelyre a nevüket helyettesítõ szám volt felvarrva. Alsónemût nem hordhattak. A ruházkodás már az elsõ pillanattól megváltoztatta a rabok férfias viselkedését. Kialakult a kívánt alárendeltségi érzés az egyenruhába öltöztetett õrökkel szemben, akik az amerikai rendõr-klisének megfelelõen napszemüveget viseltek. Az
egyének ily módon két homogén csoportba olvadtak össze: az egyik oldalon a kiszolgáltatottságot érzõ és éreztetõ, férfias kinézetükben megalázott rabok, valamint a tekintetüket eltakaró, hatalmat és magabiztosságot kifejezõ õrök. Minden eszköz az önkéntesek
ösztöneit célozta meg, amelyeket a média és a szociális környezetük épített ki:
„… a rabok és az õrök szerepkörének eredeti forgatókönyve a résztvevõk hatalommal és alárendeltséggel kapcsolatos tapasztalataira, a szülõk kapcsolatának megfigyelésére, a hatóságokhoz való viszonyra és a
látott filmekre, valamint börtönéletrõl szóló olvasmányokra volt alapozva. Hasonlóan Milgram kutatásához,
mi sem kellett, hogy megtanítsuk a résztvevõket a szerepükre. A társadalom elvégezte ezt helyettünk. Mi
csak a szerepen belüli improvizációjukat kellett, hogy lejegyezzük, mint kutatási adatot.” (4)

A mesterséges környezet formai és mûködési elemei fokozatosan átalakították az álbörtönt igazi börtönné. A következõ öt nap eseményei mind a résztvevõk, mind a tudósok képzeletét fölülmúlták.
„Úgy éreztem, hogy kezdem elveszíteni az identitásomat, hogy az a személy, akit én úgy hívok, hogy
…, a személy aki jelentkezett, hogy engem ebbe a börtönbe jutasson (mert ez egy börtön volt számomra és még mindig egy börtön, soha nem tekintettem kísérletnek vagy szimulációnak…), nagyon messze
volt tõlem, annyira, hogy már nem voltam az a személy, hanem a 416-os voltam. Tényleg a számom voltam, 416-nak kellett eldöntenie, mit kell tennie.” (5)

Az õrökben kialakult agresszivitás és hataloméhség több, számukra is hihetetlen helyzetet idézett elõ. A rabok már a második nap felkelést szerveztek az õrök viselkedése és
az általuk megszabott szabályok ellen. A felkelésnek hamar véget vetettek, viszont elkezdõdött a különbözõ büntetések sorozata: ruhák elkobzása, az étel elvonása, fekvõtámaszok, magánzárkába való több órás bezárás stb. Alig 36 óra elteltével az elsõ rabot szabadlábra kellett helyezni súlyos viselkedési és gondolkodási zavarok miatt. Bosszúból az
õrök még kegyetlenebb módszereket találtak ki a rabok közötti rendfenntartásra. Az eredmény további öt, komoly lelki és gondolkodási zavarokkal küzdõ rab szabadlábra helyezése volt. A helyzet súlyosságát felismervén, etikai, morális és egészségi okok miatt,
Zimbardo a hatodik napon leállította a két hétre tervezett kísérletet. (6)
1999–2001, Németország
A Rowohlt Taschenbuch Kiadó gondozásában, 1999-ben megjelent Mario Giordano
Black Box címû regénye, amely a fentebb röviden leírt kísérletet dolgozza fel. A könyvben utalásokat találunk a regényt ihletõ kutatásokra, így a Stanfordi Börtön Kísérletre,
valamint a Zimbardo elõtt e témában dolgozó Stanley Milgram tanulmányaira. Mario
Giordano könyve azonban igazán csak 2001-ben borzolta fel az európai és tengeren túli
kedélyeket, amikor könyve alapján Oliver Hirschbiegel elkészítette A kísérlet (Das
Experiment) címû filmet.
Murray állítása szerint „a Stanfordi Börtön Kísérlethez kapcsolódó német film vitát indított el arról, hogy hol végzõdik a realitás és hol kezdõdik a fikció” (7) – szól az alcím
az Amerikai Pszichológusok Egyesületének Monitor címû folyóiratában. Mind a film
eredeti változatában, mind a reklámozásánál felhasznált médiaanyagokban az 1971-es kísérletet nevezik meg legfõbb kiindulópontként. Ezt az utalást azonban a Stanford Egyetem jogászainak kérésére a film amerikai bemutatója elõtt a forgalmazónak, a Senator
Film Internationalnek törölnie kellett – valóban nyomós okok miatt.
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A film forgatókönyvének középpontjában Tarek Fahd (Moritz Bleibtreu), az újságíróként, majd taxisofõrként dolgozó férfi áll, aki újsághirdetés alapján önkéntesnek jelentkezik egy szociálpszichológiai kísérlethez. A tanulmányt Dr. Klaus Thon (Edgar Selge)
pszichológus csapata vezeti egy német egyetem keretén belül. A pszichológiai tesztek és
interjúk alapján kiválasztott önkénteseknek két hetet kellene az álbörtönben eltölteniük,
amely az egyetem pincéjében van felépítve. A forgatókönyv lépésrõl-lépésre követi az elkövetkezendõ 40–50 percben a stanfordi kísérlet eseményeit, egészen annak végkifejletéig. A hatásosság kedvéért azonban az egykori kísérletet enyhe túlzásokkal egészíti ki.
A film elsõ részében elõforduló dramatizálások szerepe talán még érthetõ. Viszont ami
ez után következik, valóban sértõ a stanfordiakra nézve. A filmbeli Dr. Zimbardo, azaz
Dr. Thon felelõtlenségének köszönhetõen, a magát a helyzet urának képzelõ Berus (Justus von Dohnányi), az õrök náci tisztre emlékeztetõ vezéralakja, foglyul ejti a kutatók
csapatának két pszichológusát, akik közül a pszichológusnõt meg is erõszakolják. A rabok és tudósok súlyos bántalmazásával folytatódik a film második része, egészen a rabok megszökéséig, amelynek két halott és több sebesült az ára.
2001–2002, London, Egyesült Királyság
Tovább haladva a stanfordi kísérlet feldolgozásainak sorában, eljutunk a kortárs szórakoztatóipar nagy találmányához, a valóságshow-hoz. Zimbardo beleegyezését és
együttmûködését a Stanford-i Börtön Kísérlet stúdióban történõ megismétléséhez a nemzetközi hírnévnek örvendõ, rangos angol médiaóriás, a British Broadcasting Coorporation, azaz a BBC kívánta megszerezni. Zimbardo több ízben is kifejezte aggályait e tervvel kapcsolatban, azonban a BBC-nek és két angliai pszichológusnak, Dr. Alex Haslamnak (University of Exeter professzora és a European Journal of Social Psychology szerkesztõje) és Dr. Stephen Reichernek (University of St. Andrews professzora) túl vonzó
volt az ötlet ahhoz, hogy 2001 decemberében a valóság-show ne kerüljön megvalósításra a BBC Elstree Stúdióban.
Utólag, Mario Giordanóhoz és Oliver Hirschbiegelhez hasonlóan, Haslam és Reicher
is igyekeztek elhatárolódni a stanfordi kísérlettõl, és az attól való radikális eltéréseket
próbálták bizonyítani. A két tudós A kísérlet néven megtervezett valóságshow-t stúdióban lejátszódó kísérletnek tekintette és szakmai áttörésként értékelte. Érvelésüket több
tudós és médiaszakember megkérdõjelezte, hiszen a résztvevõk tudatában voltak a tévéközvetítésnek, amely befolyásolta viselkedésüket. Az egyik résztvevõ így vélekedett az
eredményrõl: „Úgy állították, hogy ez egy komoly tudományos program, viszont úgy nézett ki, mint egy szegényes Big Brother.” (8)
A valóság-show eredménye négy egyórás, drámai címekkel ellátott film: 1. Conflict
(Konfliktus); 2. Order (Rend); 3. Rebellion (Felkelés); 4. Tyranny (Zsarnokság).
A „stúdiókísérlet” kimenetele hasonlított az eredeti, stanfordi forgatókönyvhöz: a „stúdió-börtönt” a szervezõknek a tervezettnél hamarabb be kellett zárniuk. A bezárás pontos okát nem ismerjük. Az utolsó, negyedik rész ugyanis nem érezteti a tervezettnél korábbi befejezést, erre csupán a sajtóhíradások utalnak: „A BBC kísérletét felügyelõ tudósok aggódni kezdtek a 15 résztvevõ lelki és fizikai egészségéért, és a tervezettnél hamarabb beszüntették a mûsort.” (9) A BBC szóvivõje szerint a kísérlet befejezésérõl szóló
döntést az ez alkalomra létrehozott etikai bizottság hozta meg. Indoklásuk szerint elegendõ tudományos adatot sikerült begyûjteni, s nem kívánták a helyzetet tovább fokozni. Dr.
Haslam a BBC News-nek a következõt nyilatkozta: „A kísérlet eredményes volt, nem állítottuk le – kielégítette tudományos céljainkat.” (10)
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2005, Varsó, Lengyelország
2005 márciusában Artur Zmijewski lengyel mûvész újból megrendezte a stanfordi kísérletet. Az Ismétlés címû 40 perces dokumentumfilm képviselte Lengyelországot a
2005. június-november között megrendezett 51. Velencei Biennálén. A témaválasztás jellemzõ Zmijewski mûvészi munkásságára. Filmjei társadalmilag vagy politikailag jól
meghatározott csoportok viselkedését dokumentálják számukra extrém helyzetekben.
Célcsoportjai között megtaláljuk a Holocaust idején szülõföldjükrõl elmenekült és Izraelben letelepedett zsidókat, a különbözõ mozgáskoordinációs problémákkal küzdõ egyéneket vagy a siketeket. A menekült zsidók gyermekkori kultúrájuk és anyanyelvük elfelejtésével néznek szembe (Izraeli triptichon – Itzik, A mi énekeskönyvünk, Lisa); a mozgáskoordinációs problémákkal küzdõ, Huntington korban szenvedõ Wojciech Krolilikiewic a hasonló betegségben szenvedõ Danuta Witkowskával találkozik (Rendezvous); a siketekbõl összeállított kórus Bach-kantátákat ad elõ a lipcsei Tamás-templomban az esélyegyenlõség néha erõltetett jegyében (Énekóra 2). Zmijewski eddigi munkásságára jellemezõ politikai és szociális problémákkal szembeni érzékenysége mutatkozik
meg az Ismétlésben is. A stanfordi kísérlet újrarendezésének szimbolikus a jelentõsége,
és szorosan kötõdik a mostani közép-európai politikai állapotokhoz. Mint Zmijewski eddigi munkái, ez a mû is egy szociálisan és kulturálisan pontosan behatárolt réteggel foglalkozik. Zmijewski pszichológusok segítségével rendezte meg a kísérletet, betartva az
1971-es forgatókönyvet. A pszichológiai tesztek és interjúk alapján kiválasztott önkénteseket lakhelyükön tartóztatták le és szállították a Varsó ipari negyedében felépített álbörtönbe. Kimenetelét tekintve ez a kísérlet szintén fiaskó volt. A csoportok közötti kommunikáció eldurvulása és a különbözõ konfliktusok kezelése sok szempontból emlékeztetett
a zimbardói kísérletre. Zmijewski viszont tudatában volt ezeknek a veszélyeknek, ugyanúgy, mint a kísérlet etikátlanságának és bizonyos mértékû felelõtlenségének. Õ e kísérletet utalásként, emlékeztetésként kívánta használni, a jól meghatározott közép-európai
kulturális környezet önzõ és kilátástalan politikai döntéseinek kritikájaként. (11)
Realitás és fikció (Célok és szempontok)
Az elõzõ fejezetben bemutatott stanfordi kísérletnek és különbözõ feldolgozásainak
céljai nagyon különbözõek voltak. Amint láttuk a reális-megtörtént és a fiktív-elképzelt
valóságok közötti harcot minden esetben más, e valóságoktól szinte független érdekek
vezérlik. E harc eredménye a két világ közötti ütközõfelületen válik láthatóvá. Az ütközõfelület (interface) Virilio meghatározása szerint nem más, mint a két médium közötti
folytonos anyagáramlás szûrõfelülete. Az itt létezõ tér már nem vonalakból, síkokból és
tömegekbõl áll, hanem pillanatképek felvillanásából és ezek összeolvadásából. (Virilio,
1984) A médiafogyasztók kielégítése végett alakulnak át a realitás elemei anyagtalan,
helytõl és idõtõl független díszletekké, képekké és illúziókká. Egy ilyen folyamat eredményeinek lehettünk tanúi a stanfordi kísérlet átalakulása és átalakítása esetében is. A különbözõ célok elérése érdekében, minden esetben az eredeti kísérlet árnyékában maradva, átváltoztak a valós indítékok és elvesztették tudományos jellegüket. Zimbardo és csapatának felháborodása jogos, hiszen a különbözõ dramatizálások (Giordano, Hirschbiegel) vagy manipulálások (Haslam, Reicher) az eredeti esemény tudományosságát és
következtetéseit kérdõjelezik meg. Az ily módon manipulált történet hamis, valótlan, ám
mégis hitelesnek tûnõ kép formájában ívódik be a befogadók tudatába.
A két világ közötti határvonal meghatározása érdekében vizsgáljuk meg a négy eset
hátterében álló célokat és alkotói szempontokat.
A stanfordi kísérletnek három tudományos célja volt. Az elsõ Zimbardo egyik korábbi tanulmányához kapcsolódott. Zimbardo szociálisan és lelkileg normálisnak tartott

137

Iskolakultúra 2006/12

egyének gyors antiszociálissá válását vizsgálta olyan extrém helyzetekben, mint a vandalizmus vagy az embertelen bánásmód. Megállapította, hogy az extrém helyzetek által
kiváltott személyiség-megfosztás következménye az alárendelt vagy más személyek alacsonyabb rendûnek vagy tárgynak tekintése, s ez az állapot az agresszió további formáinak ad teret. (Zimbardo, 1970) Ennek a jelenségnek a további tanulmányozására hozta
létre a kísérlet laboratóriumi, totális-környezetét (12) és állította fel a börtön-helyzetet. A
második cél a különbözõ társadalmi helyzetek erejének és az egyénben lappangó negatív, destruktív hajlamokat aktiváló hatásának vizsgálata volt. E kutatás 1971-ben, akárcsak napjainkban, nagy horderejûnek bizonyult. A kiindulópontot Zimbardo számára itt
Schein (13) leírásai képezték a koreai háború agymosási és a Kínai Kommunista Párt
indoktrinációs folyamatairól. (Zimbardo, 1996/2000) E korai példák mellé aktuális incidenseket is felsorakoztat (az iraki hadifoglyok megalázását). (14) A kísérlet harmadik
célja egy véletlenszerû esemény okainak és A Zmijewski féle újjáépítés nagykövetkezményeinek tanulmányozása. Ke- részt a stanfordi körülményeket
véssel a kísérlet megtervezése elõtt Zimbar- tükrözi, viszont sokkal mestersédo diákcsoportja egy hétvége erejéig börtön- gesebb, humánusabb és kortárs
beli tilalmakat vezetett be magának. Börtönpszichológiai témával foglalkoztak és a ta- kivitelben. Itt is ugyanazokkal a
megszokott elemekkel találkonulmányi folyamat kiegészítéséhez találták
ki segédeszközként a szokatlan helyzetet, zunk, viszont ebben az esetben,
amely meglepõ magatartásváltozásokhoz vea kulturális különbségek miatt,
zetett. Zimbardo ezért is döntött a diákjai által kitalált kísérlet kontrolált környezetben ezek teljesen más megvilágítástörténõ megismételése mellett, kizárva min- ba kerülnek. Az eddigi álbörtöden idegen vagy szerinte szubjektív elemet. nök mind angolszász környezet(Zimbardo, 2000) Mindezekkel Zimbardo a
ben léteztek, míg ez egy volt
Kurt Lewin által elindított és Stanley Milgram által folytatott viselkedéstani és szoci- kommunista országban, ahol a
álpszichológiai kutatásokat és kísérleteket börtönbelsőket illetőleg is tipikus
kívánta folytatni. Milgram a hatvanas évekközép-európai állapotok uralben nagy elismerést szerzett a hatalom, tekodnak.
Ebből a nézőpontból ez
kintély és az ezeken keresztül kifejezõdõ agresszivitás tanulmányozásában. Zimbardo a környezet a résztvevőket soktöbb cikkében is hangsúlyozza Milgram ku- kal inkább egy általános, filmektatásaihoz való kapcsolatát. (Zimbardo,
ből ismert börtönre emlékeztette,
1970; 1973; 2000)
A kísérlet címû film amerikai bemutatóját míg a helyi, különböző történemegelõzõen Zimbardo a filmbeli történet
tekből ismert állapotokra kevetudományos megalapozatlanságát hiányolta
sebb utalást találtak.
elsõsorban:
„A filmben egy õrült pszichológus kijelenti: ‘Rendezzük meg ezt a kísérletet!’ Egyszer sem indokolták a kísérlet célját – ezáltal a film az õrült-tudós filmek kategóriájába tartózik. Hihetetlen dolgok történnek és senki sem ura a helyzetnek. Ilyesmi soha nem fordul elõ egy pszichológiai kísérletben.” (15)

A film forgatókönyve, amint ez az Oliver Hirschbiegellel készített interjúból (16) kiderül, több átalakításon ment keresztül. A film eredetileg Mario Giordano Black Box címû
könyvének az író által megírt forgatókönyvét követte volna. Hirschbiegel azonban elégedetlen volt a Giordano-változattal, és bevonta a csapatba az amerikai Don Bohlingert,
majd Christoph Darnstadtot. Közremûködésük eredményeképpen a cselekmény az eredeti kísérlethez, de a könyvhöz viszonyítva is még durvább fordulatokat vett, ekkor már a
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párbeszéd szintjén is. Noha Zimbardo többszörösen is kritizálta a Black Box hitelességét
(a könyv, mint említettük a stanfordi kísérletet jelöli meg forrásaként), Hirschbiegel a szereplõket és a történetet teljesen hitelesnek ítélte meg. (17) Giordano késõbb némiképp eltávolodott korábbi dokumentarista álláspontjától és kijelentette, hogy végül is nem kötelessége tudományos munkát írni, hanem íróként mindössze történeteket kell elmesélnie
emberekrõl, viselkedésükrõl, szereplõit pedig minél hitelesebben kell ábrázolnia. (18)
Tény azonban, hogy mindkét szerzõ (Giordano és Hirschbiegel) az 1971-es eseményekrõl
a megtörténtnél lényegesen drámaibb képet fest. Zimbardo az 1971-es kísérletre tett utalások (több félreérthetetlen hasonlóság), de ugyanakkor a hihetetlen túlzások miatt tudósként valószínûleg jogosan tartja mindkét alkotást felelõtlen, túlzó, olcsó mûnek. (Murray,
2002) Ezzel szemben, Hirschbiegel filmjét a német filmgyártás fordulópontjának tekinti,
és hangsúlyozza arculatváltó szerepét a nemzetközi piacon. A filmet felelõsségteljes, valós témával foglalkozó és mégis szórakoztató, izgalmas alkotásnak tartja. „…ez nem jellemzõ a német filmre, de nagyon jellemzõ rám. Valahogy ez az én stílusom.” (19)
Az angol produkció megszületésének háttere a két eddigi, a zimbardói és a hirschbiegeli célok és szempontok közé sorolható. Ha a német filmet Zimbardo õrült tudós
filmként határozta meg, akkor a londoni valóság-show az ál-tudományos / ál-tudós kategóriába tartozik. Alkotói, Haslam és Reicher természetesen tudományos kísérletként tûntették fel a tévémûsort. Kutatási céljaikat Haslam Tajfel és Turner (20) szociális identitással kapcsolatos tanulmányai alapján határozta meg. Haslam szerint a zimbardói kísérlet – kiszûrve belõle a tragikus fordulathoz vezetõ szervezésileg megoldatlan elemeit –
egy álbörtön mûködésének vizsgálatára, a csoportok identitástudatának viszonyára egyszerûsíthetõ le. Haslam kizárja a bennünk élõ gonosz fogalmát – amely Zimbardo egyik
fõ következtetése volt (Zimbardo, 2004) –; a kísérlet ideje alatt elõforduló feszültségeket
a társadalmi helyzetmegoldó-képesség hiányával magyarázza. (21) Reichert – a Haslam
által megfogalmazott célok mellett – a televíziós rögzítés tudatának a résztvevõkre gyakorolt hatása is foglalkoztatta. (22) Ezt a jelenséget õ egy fokozott börtönbeli megfigyelési eszközként értékeli, és úgy tartja: annak ellenére, hogy a résztvevõk tudják, felvétel
készül róluk, nem képesek magatartásukat folytonosan visszafogni, kontrollálni. Több
szakmai vélemény azonban nem így értékelte a helyzetet. Zimbardo szerint egy hasonló
kísérlet nem etikus szakmai szempontból (ezzel 1971-es kijelentését és következtetéseit
erõsíti meg), nem engedélyezhetõ valóság-show-vá való alakítása. A szórakoztatóipar elvárásainak megfelelõen a kísérlet során kaotikus helyzeteknek kell kialakulniuk (vagy
ilyeneket generálnak) ahhoz, hogy a mûsor ne váljon unalmassá. (23) Ennek tudatában
viszont még annyira sem tekinthetõ etikusnak az amúgy sem etikus kísérlet megrendezése. David Miller médiaszakértõ (Sterling Media Group) szerint a tudományos megközelítés hamis ok, hiszen nem ellenõrizhetõ a tudományos adatok valódisága.
Céljait tekintve Zmijewski Repetition címû mûve eltávolodik az elõzõ feldolgozások torzító jellegétõl. Zmijewski tudatában van a Zimbardo által leírt etikátlanságnak (Zimbardo,
1973, 2000, 2004) és a fennálló veszélyeknek, pontosan ezeket a köztudott tényeket használja ki. A kísérlet mondanivalója, ugyanakkor kilátástalansága által kívánja a politikai élet
különbözõ döntéseire felhívni a figyelmet. Zimbardo véleményén osztozva párhuzamot állít a kísérlet és az amerikai katonák iraki (Abu Ghraib) és kubai (Guantanamo Bay) hadifoglyokkal szembeni magatartása között. Ugyanakkor a film és annak üzenete által szeretné a lengyel kormány döntésére is felhívni a figyelmet, amely döntés eredményeként Lengyelország szintén kiküldte katonáit Irakba. Ezeknek a céloknak a fényében Zmijewski
filmje nem kihasználja a stanfordi kísérletet, hanem felhasználja. Zimbardo a Giordano –
Hierschbigel – Haslam – Reicher feldolgozásoknak az 1971-es kísérlet hírnevének kihasználását, majd a kísérlet saját érdekek szerinti manipulálását rótta fel. Ezzel szemben a lengyel dokumentumfilm aprólékosan próbálja követni a stanfordi kísérlet forgatókönyvét.
Nem kívánja azt semmilyen módon manipulálni, hanem üzenetként használja. Így a 2005-
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ös Ismétlés köztudatban õrzött képe csak megerõsíti az 1971-ben lejátszódott események
üzenetét, lezárva ezzel a 34 éve kinyitott Pandora-szelencét.
Realitás vagy fikció (Eszközök és formai elemek)
Ha az itt bemutatott esettanulmány fényében felidézzük a viriliói poszt-építészet fogalmát és Umberto Eco tévérõl és filmekrõl szóló cikkeit (24), világosan láthatjuk a média
által kialakított párhuzamos világkép háttérelemeit. A poszt-építészetet létrehozó sztereotípiák és klisék, amelyek domináns módon meghatározzák a bennünk élõ börtönképet,
nem fedik a valóságot (bár elemeik valós elemek interpretációi). A stanfordi kísérlet feldolgozásainak formai nyelvezetében hasonló a helyzet.
Érthetõ módon már maga Zimbardo is kísérlete megtervezésekor e börtön-sztereotípiákkal dolgozott. Amint ezt késõbb elmagyarázta, tudatában volt a klisék bennünk élõ erejének és ezért, a résztvevõk szerepkörükhöz való minél gyorsabb azonosulása érdekében,
tudatosan használta a sztereotip, média által megformált börtönképet. Így született meg a
pincében kialakított, felépített álbörtön: a cellák tere a negatív börtönképhez képest is kisebb volt (180x270cm, amelyben három ágyat helyeztek el), a külvilágtól elszakított ablaktalan terek, az alig egy ember befogadására alkalmas sötét magánzárka stb. Ezek mind
a valóságnak nem megfelelõ terek, viszont a köztudatban párosulnak egy elképzelt-valós
börtönképpel. Ugyanígy kliséken alapul a résztvevõk ruházkodása is: a nõiesítõ hálóing,
a kopaszra nyírt fejet szimbolizáló fejre húzott nõi harisnya vagy az õrök rendõri egyenruhája és a Cool Hand Luke-filmbõl származó napszemüveg használata. (Zimbardo, 1973)
Mindezek az elemek automatikus képzettársításokat indítottak el a résztvevõkben.
A késõbbi feldolgozások már magát a kísérletet (és azzal együtt a börtönképet) torzították el és fogalmazták át a klisék nyelvén. A Giordano-könyv és a Hierschbigel-film
eszköztára hatásvadász, eltúlzott világot mutat be a filmekbõl vagy realitásból nem igen
ismert (és ezért a nézõ számára hihetõ) pszichológiai kísérletekrõl és az abban feldolgozott börtönképrõl. Ilyenek például a filmbeli tudósok által alkalmazott, kínzókamrára
emlékeztetõ formai elemek. Már maga a Giordano-könyv is egy hasonló kínzóeszközrõl
kapja a nevét: a Fekete Doboz egy kipárnázott páncélszekrényszerû bútordarab, amelyet
magánzárkaként használnak a különösen rossz magaviseletû rabok esetében.
Az angliai valóság-show valóság-manipulálása számunkra nem áttekinthetõ. A lejátszódott eseményekrõl csupán egy négyórás, több hónapon keresztül vágott anyag vált
nyilvánossá. A valóság-show formailag követte az angol börtönök világának leegyszerûsített képét, beleértve a rabok és õrök egyenruháját. Azonban valóságszerûségét már a
résztvevõk szerint is elvesztette a végleges dokumentumfilm. Állításuk szerint a csak egy
kis csoportra összpontosító dokumentumfilm az egyik szereplõt teljesen hamis fényben
tûnteti fel, míg a többiek végig a háttérben maradnak. (25)
A Zmijewski féle újjáépítés nagyrészt a stanfordi körülményeket tükrözi, viszont sokkal mesterségesebb, humánusabb és kortárs kivitelben. Itt is ugyanazokkal a megszokott
elemekkel találkozunk, viszont ebben az esetben, a kulturális különbségek miatt, ezek
teljesen más megvilágításba kerülnek. Az eddigi álbörtönök mind angolszász környezetben léteztek, míg ez egy volt kommunista országban, ahol a börtönbelsõket illetõleg is tipikus közép-európai állapotok uralkodnak. Ebbõl a nézõpontból ez a környezet a résztvevõket sokkal inkább egy általános, filmekbõl ismert börtönre emlékeztette, míg a helyi, különbözõ történetekbõl ismert állapotokra kevesebb utalást találtak.
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