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Az új évezred második évtizedében egyre hangosodik és terjed a (Kelet-Közép-) európai 

médiában egy sajátos apokaliptikus hangnem, amelynek újraéledését többek között a 

gazdasági, népességi vagy éghajlati válságok, a terrorcselekmények sűrűsödése, a politikai 

radikalizmus új változatai, az elnyúló Közel-keleti válság, és mindenek fölött a fenyegetőnek 

ható tömeges bevándorlási hullám segítették (elő).

A modern kor előtt a végítélet-diskurzusok többnyire kizárólag vallási keretek között 

működtek; egyedi nyelvezetük, stílusuk, meggyőző érvelésük a sajátos apokaliptikus 

témákhoz alakult, a véget hirdetők igényeihez alkalmazkodva és hallgatóságuk közös, különös 

képzeletvilágára épülve (Borchardt 1990, O'Leary 1998).

A világvége téma azonban a múlt században újraéledt – szekuláris közegben is – és komor 

népszerűségre tett szert újabb korunk kultúrájának minden területén: filozófiában, politikában, 

tudományban, de mindenekfölött a médiában (Wojcik 1997, Barkun 2003). 

A tömegmédia szenzációhajhász katasztrofizmusa elegyengette az utat a netkorszak új 

generációs vég-prófétái előtt, akik a virtuális térben  világméretű érzékeny hallgatóságban 

válthatnak ki villámgyors válaszokat (Cardone 2007; Howard 2012). A közösségi média a 

katasztrófa-témák végtelen sokaságának nyújt termékeny táptalajt, és hozzá éppoly gazdag 

eszköztárt is az ember, nép, világ végromlásának és megváltásának hirdetésére is.

Média-apokaliptikum? Bevezető gondolatok

A kutatás tétje

Az apokaliptikus retorika lényege

A retorikai szituációk (Bitzer 1969) gyakran valamilyen (valós vagy 

vélt) válsághelyzethez köthetők. 

Ilyen értelemben, az apokaliptikus retorika egy olyan meggyőzési 

stratégia amely arra irányul, hogy meggyőzze hallgatóságát, hogy 

valamiképpen megoldja a fennálló válságot, vagy pedig arról, hogy 

az adott válság egy magasabb (isteni) perspektívából nézve 

jelentéktelen (Borchardt 1990).

Az apokaliptikus diskurzus célja az, hogy bevonja hallgatóságát az 

eszkatologikus drámába – és így ad választ, értelmet az idő, a rossz 

kérdéseinek az autoritás hangján (O’Leary 1998)

Ezért az ilyen diskurzus mindig a megkérdőjelezhetetlen, kizárólagos 

(isteni) kinyilatkoztatás hangján szól, azaz a (rejtett, de feltárt) 

egyedüli igazság birtokában az apokalipszis hangnemével (Derrida

1993).

Legfőbb jellemző az, amiről maga a műfaj elneveztetett: a 

kinyilatkoztatás (apokalypsis) hangneme – a jelenésekben feltárt 

isteni igazság megkérdőjelezhetetlen kijelentése, amely a válságban 

elkeseredő embernek válaszol. Ugyanakkor paradoxális céllal és 

hatással: egyszerre félelmet elűző és félelmet keltő, rendteremtő és 

felforgató.

Barry Brummett (1991) szerint az apokalipszisek központi kérdése 

a rend és a káosz, ez utóbbinak a legyőzése a cél.

Azonban, mint O’Leary (1998) kifejti, az apokaliptikus retorika 

mindig két – tragikus vagy komikus – formában (keretben) nyilvánul 

meg: annak függvényében, hogy milyen nézetet él meg a beszélő és 

hallgatósága: egy fatalista, eleve elrendeltséget feltételező passzív 

attitűdöt, avagy valamilyen elkerülő, esetleg felforgató aktív 

hozzáállást.

Másrészt, Greg Carey (1999) azt hangsúlyozza, hogy a vég, a bukás, 

a pusztulás, a megváltás, az isteni beavakozás, mint apokaliptikus

témák rugalmas (mindig újrafelhasználható) forrásokat jelentenek. 

Ezek egyik legfőbb eszmei alkotóeleme a millenarizmus, azaz egy a 

világ végezetén, vagy még inkább e világban megvalósuló ezeréves 

(millenniális) utópikus, paradicsomi világ, amelyben az isteni rend 

uralkodik.

Modern apokaliptikus (millenarista) retorikák

Ricard Hofstadter (1965) „paranoid politikai stílusára” és Norman 

Cohn (1957) „felforgató millenarizmus” eszméjére építve Barry 

Brummett (1990) rávilágít, hogy az apokaliptikus eszmeiség, és az 

azt képviselő hangnem egy sajátos politikai millenarizmus

eluralkodásához vezetett az amerikai politikum jobboldali 

diskurzusaiban.

A millenarizmus jellemzésében Michael Barkun (2003) három –

vallási, szekuláris (ideológiai) és improvizatív – típust különböztet 

meg. A legutóbbi legjellemzőbben egy úgynevezett „megbélyegzett 

tudás” megnyilvánulása, gyakran az összeesküvéselméletek, az 

alternatív tudományok, kortárs mitológiák barkácsolt elemekből 

építkező apokaliptikus gondolatvilágához kapcsolódik.

Az ilyen improvizatív millenarista/apokaliptikus diskurzusok 

legtermékenyebb területe az internet, a közösségi média, amelynek 

gyenge „kapuőrzési” funkciója a legkülönösebb, legradikálisabb 

tartalmak és beszédformák elterjedését, zárt körökben vagy nyílt 

fórumokon való keringését segíti elő. Az internet jó terepe a 

szubverzív, újrakombináló apokaliptikus eszméknek (Cardone

2007), és az önigazoló, kizáró rituális apokaliptikus beszélyeknek 

(Howard 2008, 2009).

Elméleti alapok az apokaliptikus retorikához

A vallási (bibliai, vagy egyéb szent iratokra építő) 

apokalipticizmus mellett ma számos olyan szekuláris, de 

különösen improvizatív vagy brikolázs diskurzussal 

találkozhatunk, amelyekre mind jellemző a leírt sajátos 

kinyilatkoztató (apokaliptikus) hangnem. A válságok, különösen a 

világot átfogó globális krízisek, mindig hajlamosak apokaliptikus 

diskurzusokat kitermelni, ahogy a múlt századi nagy gazdasági 

világválság (ld. Hamvas 1935), a világháborúk vagy a 

hidegháború esetében is. Ma ezek közé sorolhatjuk korunk 

válságjelenségeiről szóló retorikákat: az éghajlatváltozás, a 

politikai válságok, gazdasági válságok, globális összeesküvések, 

szellemi összeomlás, civilizációs pusztulás diskurzusait. A 

legfrissebb azonban mindezek között – a jelenség újdonsága okán 

– a háborús és éghajlati csapásoktól sújtott területekről Európába 

érkező ijesztő méreteket öltött illegális bevándorlás-hullám, 

amelyhez még megszaporodó terrorista cselekmények is társulnak 

Európa-szerte. Kelet-Közép Európa országai – bár nem számítanak 

elsődleges célországnak – mint tranzit-területek, ugyancsak 

elszenvedői a migrációs jelenségnek, így érthető módon a jelenség 

szorongást okozó természete a politikai szférában is visszhangra 

talált, és kiaknázható retorikai forrást nyújt a hatalom és a média 

számára. Ez utóbbi diskurzusok képi és szövegi motívumaira 

kerestem példákat az utóbbi öt esztendő magyar nyelvű digitális 

médiatartalmai között.

Modern apokaliptikus médiaretorikák

„Migráns apokalipszis” magyarul

„Túlélési tanácsok migráns-apokalipszis esetére” – Tutiblog

„Európának befellegzett?”; „Sivatagi Armageddon”; „HA A VÉGÍTÉLET 

HARSONÁI MEGSZÓLALNAK… Nyakunkon a harmadik világégégés?”; „A 

Nyugat alkonya – A történelem ismétli önmagát”; „VÉGÍTÉLET VAGY ÚJ 

LEHETŐSÉG?” – és további hasonló címek: Hihetetlen Magazin online,

Apokalipszis különszám

“Apokalipszis ma: körpanorámás színvallás” – Máté Blog (CÖF)

“Apokalipszis most: Soros Györgyöt Nobel-békedíjra javasolták” –

Szabadpécs.hu

“Apokalipszis. Most?” – Vasárnapi hirek.hu

“Apocaliptikus Látomás” – Válasz.hu

“Az apokalipszis elkezdődött Európában” – Ezatuti.blogstar.hu

“Eltitkolt Migráns Apokalipszis Videó 2. Az igazi apokalipszis” – youtube

video

“Ez az Apokalipszis? Migráns tizenéveseket vernek dühös, álarcos svédek” –

Ripost.hu

“Hogy riogassunk felsőfokon? - Kulcs polgármestere apokaliptikus vízióval

sokkolja a település lakóit” – Alfahír.hu

“Liberális apocalipszis a Kúrián” – Magyar Idők

“Migráció, menekültválság, népességcsere, Terrorizmus – Hogyan éljünk

apokalipszis Idején??” – Liget Muhely

“Székely Apokalipszis most” – Transindex
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A kutatás két fő hipotézise azt veti fel, hogy egyrészt az apokaliptikus média-

retorika felújulása az ezredforduló utáni válságjelenségek, válságérzet 

felerősödéséhez köthető, másrészt ez a sajátos média-diskurzus előszeretettel 

él – feltételezhetően szorongáskeltés céljából – az apokaliptika jellegzetes 

hangnemén szólal meg, különösen a migrációs jelenség kapcsán. A 

legfontosabb kutatási kérdések arra keresnek választ, hogy a kortárs 

válságdiskurzusok miként használnak fel hagyományos vallási apokaliptikus 

motívumokat, nyelvezeti-stilisztikai sajátosságokat kortárs eseményekre, 

helyzetekre aktualizálva, és ez hordozhatja-e egy általános véghangulat 

kialakulásának veszélyét. A kutatás kérdéseit és hipotéziseit a legutóbbi évek 

magyar nyelvű digitális kiválasztott sajtóanyagaiban vizsgálom.
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Apokaliptikus hangnem és migráció-diskurzusok a digitális médiában
Alapgondolatok egy készülő kutatáshoz


