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Harmadik fejezet Hirek, események, rémhírek

Bevezetô

A harmadik fejezetben közzétett tanulmányok közös keretben együtt tár-
gyalják a tömegkommunikáció intézményeinek szervezeti rendszerében
keletkezett hírek elôállításának, a valóság mediatikus leképzésének és konst-
ruálásának sajátságait és a híresztelések, rémhírek, kommunikációs pánikje-
lenségek formálódásának spontán, de a kommunikáció mûködésétôl korántsem
független folyamatait. A hírek, a rémhírek és a híresztelések tárgyalásának
és a médiaüzenetek tárgyalásának ez az összefüggése nem pusztán szubjek-
tív szerkesztôi elhatározás következménye. Ezt a kompozíciót az teszi
lehetôvé és indokolttá, hogy napjainkban a két terület szelekciós folyamatai
– bizonyos különbségek fennmaradása ellenére – számos vonatkozásban
hasonlítanak, sôt közelednek egymáshoz. Ezek a hasonulási folyamatok – mint
több tanulmányból kiderül – részben a tömegkommunikáció növekvô hatá-
sának, mindent átható kisugárzásának, részben pedig – mint azt más
munkák jelzik – a szelekciós-percepciós folyamatokban eleve meglévô szer-
kezeti hasonlóságoknak következménye. A tanulmányok egyúttal érzékelte-
tik azt az egyre erôsödô vonulatot, amelyben a hírek tükrözési felfogásával
szemben valóságkonstruáló funkciójuk került elôtérbe, sôt a média repre-
zentációi az események egyre növekvô tartományát hozzák létre, melynek
eredményeként az elôállított üzenetrendszer rekurzív folyamatokon ke-
resztül egyre inkább a saját közleményeinek kiindulópontjává válik. A gno-
szeológia klasszikus tételeit is érintô teoretikus fejlemények nyomán – Luh-
mann egy kései írásában az ismeretelmélet hagyományos alapfeltevése is
kérdésessé válik – egyre inkább bizonytalanná lesz a kommunikációs objek-
tivitás megvalósíthatósága, sôt bizonyos esetekben még az objektivitás nor-
májának jogosultsága is.

Gans 1980-ban megjelent tanulmánya még a radikális konstruktivizmust
megelôzô periódushoz tartozik, amely az amerikai liberális hagyomá-
nyokhoz kapcsolódva fontos szerepet tulajdonít az objektivitásnak, a valóság
sokoldalú, plurális megközelítésének, amely a maga pragmatizmusával az
ideológiai felhangok háttérbe szorítására, a szélsôségek elkerülésére
törekszik. Az objektivitásra törekvô kommunikációs normák és rituálék
betartására irányuló törekvést, az ebbéli szakszerûséget az amerikai
újságírás egyik alapvonásának tekinti, amelyhez az újságíróknak – már csak
önvédelmi okokból is, a fölösleges kockázatok és a drasztikus tévedések
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elkerülése érdekében – is ragaszkodniuk kell. A tanulmányok értékét
megemeli az a – nyolcvanas évek kommunikációkutatása területén túlsú-
lyosnak semmiképp sem nevezhetô – szociológiai szemléletmód.

Herbert Gans (1927–) német származású, 1940 óta az USA-ban
letelepedett neves szociológus, a Columbia Egyetem Robert
Lynd emeritus professzora. Kommunikációs vonatkozásban is
jelentôs mûvek: Popular Culture and High Culture (1974), Deci-
ding What’s News (1980), The War Against the Poor (1995).

A hírértékek, illetve a hírtényezôk különösen a skandináv államokban és az
NSZK-ban kifejlesztett kutatási területének egyik meghatározó munkája Gal-
tung és Ruge írása. A modern hírértékek koncepciójának körvonalai ugyan
már Lippmann korábban idézett Public Opinion címû mûvében is fellelhetôk,
és a kutatási irány szempontjából Ostgaard is figyelemre méltó elôzményeket
jelentettek, a hírértékekrôl végzett késôbbi kutatásokra azonban Galtungék
munkája gyakorolt meghatározó befolyást. Különösen áll ez a szerzôpárosnak
arra a metaforájára, amely az érzékelés pszichológiájának és a tömegkom-
munikáció szelekciós folyamatainak párhuzamosságára épült. A tanulmány-
ban körvonalazott tizenkét hírtényezô – amelybôl nyolcat a tér-idô szituációtól
függetlennek, négyet viszont kultúrafüggônek tekintettek – nyomot hagyott
szinte valamennyi késôbbi hírtipológián. E séma az aktív kommunikátori
szerepet hangsúlyozó kutatásokat afelé orientálta, hogy a hírtényezôket füg-
getlen változókként, szelektorokként értelmezzék. 

Johan Galtung (1930–) neves norvég tudós. A szociológia és
politikatudomány felôl indulva – e területek számára egy
jelentôs módszertani kézikönyvet is létrehozva – a hatvanas
években hazájában kifejlesztette a béke- és konfliktuskutatás
diszciplínáját, Oslóban ennek kutatására nemzetközi kutató-
intézetet hozott létre. A tömegkommunikáció-kutatás terüle-

tén a hírértékek témakörében alkotott maradandót. Jelenleg a Transcend
Institute-ban tevékenykedik. Számos díj birtokosa, nemzetközi társaságok
vezetô tagja. Fôbb mûvek az adott vonatkozásban: The Structure of Foreign
News (1965, Ruge-val), Global Glasnost: Toward a New World Information and
Communication Order? (1992). Mari H. Ruge (1934–) az említett oslói béke-
kutató intézetnek a munkatársa. Legismertebb munkája az itt bemutatott,
Galtunggal végzett hírértékkutatás. A hírérték elméletekhez számos szálon
kapcsolódik Kepplinger munkássága. Komplex és cizellált kategória-
rendszerre épülô, sokszor több évtizedet átfogó tartalomelemzései azonban
egy kulturális kontextusok által kötöttebb és dinamikus képet alakítanak ki
a hírértékekrôl és szelekciós folyamatokról. Összetett kommunikációs mo-
delljeiben a híreket nem tekinti független változóknak, mivel a kommu-
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nikációs intézményeknek és aktoroknak kivételesen aktív szerepet tulajdonít
az események konstruálásában. Ezt a szellemiséget valósítja meg a közzétett
tanulmány is, amely a valóság és a róla alkotott kép közötti viszonyt
bonyolult visszacsatolási rendszerként ábrázolja, amelyen belül az aktuális
események egyre inkább a múltba visszanyúló kommunikációs üzenetek,
visszautalások nyomán növekvô mélységélességgel jelennek meg. 

Hans Matthias Kepplinger (1943–) a kommunikációkutatás
mainzi iskolájához tartozik. Elizabeth Noelle Neumann egyik
legfelkészültebb, legnagyobb tudású munkatársa volt. Számos
külföldi egyetemen járt vendég-, illetve kutatóprofesszorként,
a European Journal of Communication címû folyóirat külsô
szerkesztôje. Fôbb mûvek: Angepasste Aussenseiter (2000),

Kampa. Meinungsklima und Medienwirkung im Bundestagswahlkampf (1998), Die
Mechanismen der Skandalisierung (2005).

A következô rész központi témája, a kommunikátori szerep a kommu-
nikációszociológia hagyományos területe. A hetvenes évektôl az események
passzív tükrözésének vagy a közvélemény szócsövének korábbi tételezésével
szemben egy aktívabb újságírói szerepfelfogás vált általánossá. Az új
áramlatokban olyan teoretikus fejlemények is közrejátszottak, mint a goffmani
szociálpszichológia és az események tálalására, beállítására vonatkozó
„framing”-fogalom növekvô befolyása, a az etnometodológiai irányzat elôtérbe
kerülése a szociológia és az etnográfia határvidékén, a „valóság társadalmi
konstrukciójának” Berger–Luckmann-féle gondolatkörével, s olyan mindennapi
gyakorlatok mögöttesének fókuszával, mint például a statisztikai számbavéte-
lek vagy a bûnügyi jelentések összeállítása. De az ideológiai hegemónia
neomarxista felfogásai is ekkoriban kérdôjelezték meg erôsebben a
kommunikatív objektivitás elvi lehetôségét. Nem utolsósorban ezekkel az
elméleti szálakkal kapcsolatban a kommunikációkutatás terén olyan fogalmak
honosodtak meg, mint a tudástermelés, hírgyártás, -konstruálás. Az alfejezetben
közölt két elsô tanulmány kifejezetten ennek a vonulatnak részét képezi;
befolyásos szerzôk további sorát említhetnénk akár csak az angolszász területrôl
(mint Gamson, Gitlin Amerikából, Golding vagy Murdock Angliából).

A Molotch–Lester szerzôpár dolgozata, az irányzat ma már klasszikus darabja
a kommunikációs szerepértelmezést taglalja a valóságos motívumok (kar-
riercélok, szakmai és közönség-visszajelzések, jutalmazások) alapján, sokszor a
manifeszt eszmények, kifelé vállalt azonosulások ellenében. Sok konkrétumot
felvonultatva vizsgálják azt a folyamatot, ahogy a történések az újságírói kon-
cepció jegyében eseménnyé formálódnak, s ahogy e médiaesemények – rend-
szerint konfliktusos – fókuszok körül a közönséget is strukturáló napirendi
csomópontokká sûrûsödnek. 
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Harvey Molotch (B. A. 1963) kommunikációszociológiai
munkásságának legtermékenyebb periódusa a hetvenes–
nyolcvanas évek a kaliforniai egyetemen (Santa Barbara).
Figyelme az utóbbi idôben a fogyasztás, az urbanisztika és a
környezeti kommunikáció felé fordult; jelenleg a New York
University professzora. Fôbb mûvek: News as Purposive Behavior

(Lesterrel, 1975), Urban Fortunes: The Political Economy of Place (1987). Marylin
Lester kutatói munkásságának jelentôs idôszaka a közölt munkával kapcsolatos
vizsgálatokhoz, a hetvenes években a kaliforniai egyetemhez kötôdik (Santa
Barbara). Tevékenységének jelenlegi színhelye a Dominican University.

Tuchman tanulmánya egy etnografikus megközelítés jegyében sok tekin-
tetben hasonló kérdéseket jár körül; talán még erôsebb hangsúlyokkal a kom-
munikátori szerep hamis tudati elemeinek, a média társadalmi felelôsségét
övezô fétisek leleplezésére. Az objektivitás fogalma nyomatékosan ilyen kon-
textusban jelenik meg. A dolgozat az Elihu Katz és Szecskô Tamás által közösen
szerkesztett nemzetközi kötetben jelent meg a nyolcvanas évek elején, és szin-
tén érdekes hazai vonatkozás, hogy egy korábbi változatát az egykori Tömeg-
kommunikációs Kutatóközpont mûhelysorozata is közzétette magyar nyelven. 

Gaye Tuchman (1945–) a jelenkori amerikai kommunikáció-
szociológia vezetô személyiségeinek egyike. A médiaiparral,
hírtermeléssel kapcsolatos kutatómunkája mellett a nôk társa-
dalmi problémái (gender studies) állnak hosszabb ideje
érdeklôdése középpontjában. A Connecticut Egyetem szo-
ciológiaprofesszora, vezetô folyóiratok és tudományos

társaságok posztjait tölti be. Fôbb mûvek: Television Establishment: Program-
ming for Power and Profit (1975), Hearth and Home. Images of Women in the Mass
Media (1978), Making News: A Study in the Construction of Reality (1978).

A hírvilág produkciós folyamataira vonatkozó fenti kritikai vizsgálódások
után a látványteremtés gyakorlatát a gyakorló kommunikációs tanácsadó
szemszögébôl belülrôl elemzi Edelman, a következô szemelvény szerzôje.
Precízen jelenítve meg a politikai kommunikáció olyan szimbolikus elemeit,
mint az ellenségképzés érzelmekre különösen intenzíven ható stratégiája, ez a
bemutatás sem mentes a – legalábbis latens – kritikai elemektôl. Nem beszélve
arról a – szerzô által a hírverseny „Gresham-törvényeként” aposztrofált –
tendenciáról, hogy a személyesség, általánosabban a dramatikus érdekesség
kritériumai egészében kiszorítják a relevancia szempontját. 

Murray Edelman (1919–2002) politikatudományi tanulmányai,
csakúgy, mint kutatói pályakezdése Chicagóhoz kötôdik, majd
hosszú idôn át Wisconsin–Madison volt professzori tevékenysége
színtere. A szimbolikus stratégiákat feltáró munkái nagy hatást
keltettek az amerikai politológiában és kommunikációkuta-
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tásban. Fôbb mûvek: The Symbolic Uses of Politics (1964, magyarul is megjelent),
Constructing the Political Spectacle (1988), The Politics of Misinformation (2001).

Iyengar munkája az elôbbi – fôként kvalitatív – megközelítésekkel szemben
alapjában kvantitatív elemzés az empirikus szociálpszichológia kísérleti
módszereinek ötletes alkalmazásával. Elméleti keretében a beállítás-tálalás (fent
említett goffmani „framing”) fogalma mellett a (csúcs)idôzítésre utaló „priming”
is meghatározó szerepet kap. Kísérleti alanyai való életbôl vett hírmûsorok kissé
átszabott variációira reagálnak: az eltérô verziók a felelôsségtulajdonításra – a
manipulatív aktusok egy központi elemére – vetnek fényt a befogadói oldalon.

Shanto Iyengar kutatómunkája és tanulmányai a szociálpszi-
chológia, politológia és kommunikációkutatás határvidékéhez
kapcsolódnak. Hetvenes évekbeli pályakezdését követôen
hamarosan szakterülete vezetô alakjainak egyike lett, külö-
nösen a médiahatások új típusú megközelítésén alapuló kísér-
leti eredményei arattak elismerést. Jelenleg a Stanford

Egyetem professzora. Fôbb mûvek: News That Matters: Television and American
Opinion (1989), Is Anyone Responsible? (1991), Going Negative: How Political
Advertisements Shrink and Polarize the Electorate (1995), Do the Media Govern?
Reporters, Politicians and the American People (1997).

A következô tanulmánycsoport is a médiabeli látványteremtéssel,
valóságértelmezéssel foglalkozik, de ezt inkább egyedi történések, (mé-
dia)események esettanulmá-nyszerû feldolgozásával – esetenként az elôzôeknél
nem kevesebb elvi tanulságot sugallva – teszik. A Lang házaspár kutatása a
televíziózás hôskorában módszertanilag is újdonság volt. Tartalomelemzést és
részt vevô megfigyelést egyaránt bekapcsolva, azok eredményeit összevetve
mutatták be, hogyan emeltek a televíziós csatornák – az adott esetben nagyrészt
egy irányban hatva – egy, helyszíni beszámolók szerint szürke, ceremoniális
rendezvényt (a koreai háborúból hazatérô McArthur tábornok fogadtatását) egy
magas hôfokú médiaeseménnyé. 

Kurt Lang (1924–) az Amerikába emigrált német társada-
lomkutatók fiatalabb generációjához tartozik, pályafutásának
kezdete a tömegkommunikációs kutatások felfutó periódusára
esik. Számos egyetemi és kutatóintézeti poszt után jelenleg a
University of Washington emeritus professzora a szociológia
és kommunikáció terén. Gladys E. Lang (1919–) házastársával
együtt a kommunikációszociológia több területén is jelentôs,
immár a terület klasszikusai közé számító mûveket alkotott.
A legutóbbi idôkig élénk publikációs tevékenységükben a
média integratív szerepe, tömegkommunikáció, közvélemény
és politika vitakérdései, történeti állomásai. Fôbb mûvek: Politics
and Television (1968), The Battle for Public Opinion: The President,
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the Press and the Polls During Watergate (1983), Politics and Television Re-Viewed
(1984).

A média-esettanulmány egy késôbbi mintapéldánya a Halloran-féle
kutatócsoport nagyszabású vizsgálata az ifjúsági megmozdulások hatvanas
évek végén Anglián is végigsöprô hulláma kapcsán. Ennek során itt már
survey-technikák is alkalmazásra kerültek, míg tartalomelemzések útján
részletesen vizsgálták elektronikus és nyomtatott sajtóorgánumok eltérô
beállításait. A demonstrációk résztvevôinek, a rendôrség fellépésének
bemutatása ugyanúgy hangsúlyt kapott, mint a bûnügyi kommunikáció
konstrukciós közege. James Halloran (1927–2007) az angliai kommunikáció-
kutatásba fiatalon bekapcsolódva, a hatvanas években Leicesterben létrehozta
a Mass Communication Research Centre-t, kritikai vizsgálódások egész sorát
tûzve programba. Az AIERI-tôl az UNESCO McBride-bizottságáig a
szakterület nemzetközi intézményeiben évtizedeken keresztül vezetô
szerepet töltött be. Fôbb mûvek: Effects of Television (1970) Demonstration and
Communication (1970) Mass communication research: on problems and policies, the
art of asking the right questions (1994).

Már a legutóbbi évtizedek történeti példatárához kapcsolódik a következô
szemelvény.  Az öbölháború addig példátlan dramatikus megjelenítése,
helyszíni közvetítéseinek kommunikációs kivitele médiakutatók sorának
érdeklôdését keltette fel; Baudrillard, Virilio és mások a mediatizáció az
újabb korszakhatáraként tárgyalták. Az Iyengar–Simon-féle kutatás tovább-
ment, amikor – a klasszikus megközelítést követve – a társadalmi kommu-
nikáció olyan további komponenseit is bevonta, mint a kérdés közvélemény-
beli tematizálódása, a háború indításával, folytatásával kapcsolatos attitûdök
áthangolódására ható tényezôk. A „framing/priming” iyengari hatásvizs-
gálati apparátusa mellett ezúttal a napirendkitûzô (agenda-setting) meg-
közelítésmód is helyet kapott az átfogóbb nyilvánosságbeli hatásmechaniz-
musok feltárására a kutatási eszköztárban. Shanto Iyengar pályafutásának
fontosabb állomásait lásd fent. A politikatudomány területérôl indult, a Yale
Egyetemen tevékenykedô Adam F. Simon (1965–) a kommunikációkutatók
fiatal generációjához tartozik. Legjelentôsebb munkája a választási
kommunikáció területérôl The Winning Message: Candidate Behavior, Campaign
Discourse and Democracy (2003).

Még közelebbi médiaeseményhez, a botránynak a politikai kommuni-
káció által elôszeretettel kultivált mûfajához kapcsolódik Zaller tanulmánya.
Az ún. Lewinsky-ügyet középpontba állító kutatás médiaszereplések
elemzéseinek és survey-adatok egész sorát felhasználva keresi a választ a
Clinton elnök sokak számára váratlan politikai túlélésének motívumaira.
A „mindenható média” – sokak szerint minden eddiginél erôsebb – érvé-
nyesülésével szemben a szerzô a televízió szerepének bizonyos korlátjaira
világít rá (a politikai intézményrendszer elemeit, a pártok szerepét is
bevonva az értelmezési keretbe), ahogy annak a közkeletû tételnek a
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viszonylagosságára, hogy a mediatizált politika jelenkori közegében csak a
személyes vonások, efemer kvalitások számítanak. 

John R. Zaller (1949–) politológiai tanulmányait a kaliforniai
egyetemen (Los Angeles és Berkeley) folytatta, jelenleg is ott
tevékenykedik professzorként. A közvélemény, de egyre in-
kább a média területén is – e kérdéskörök integrált megközelí-
tése ôt is kifejezetten jellemzi – a vezetô amerikai kutatók egyike.
A vélemények formálódásának kontextuális kereteire és a nyil-

vánosság intézményes összefüggéseire vonatkozó vizsgálódásai egyaránt
figyelmet érdemelnek. Az American Academy of Arts and Sciences tagjává
választották. Fôbb mûvek: The Nature and Origin of Mass Opinion (1992), Media
Politics: How the Interests of Politicians, Journalists and Citizens Shape the News
(1999).

Az utolsó alfejezet szemelvényei a civil társadalom különbözô hírhiányos
helyzeteit, az információáramlás szelekciós folyamatait elemzik. Annak
ellenére, hogy ez az irányzat még a hírértékkutatások felfutása elôtt alakult
ki, az olyan hírértékek, mint a katasztrófák, a háborús konfliktusok, a
váratlanság, a területi közelség, gyakran felbukkannak a rémhírek, kom-
munikációs pánikok leírásakor. Szinte valamennyi írásban, de különösen a
fejezet záró tanulmányában nem csak a résztvevôk aktív valóságformáló
lehetôsége válik nyilvánvalóvá, hanem a konstrukció határaira is fény vetül:
a rémhírek keletkezésében és megszûnésében számos esetben tetten érhetô,
hogy a külsô elemi történéseknek is meghatározó szerepük van. A tanul-
mányok egyúttal bemutatják a rémhírkutatás tipikus eszköztárát, a mély-
interjúkat, a survey-felvételeket, a tartalom- és dokumentumelemzéseket és
a laboratóriumi vizsgálatokat.

Allport és Postman rémhírekrôl szóló, nagy visszhangot ki-
váltott tanulmányában a híresztelés szelekciós folyamatairól
olyan komponenseket jár körül, mint a szintcsökkenés, a
kiélezôdés és a hasonulás folyamatai, amelyekrôl a labo-
ratóriumi kísérletek eredményei kiállták a kritikák, ellen-
tesztek próbáját. A vizsgálódás fontos stimulusa volt a Pearl
Harbor-i tragédia, amelynek nyomán kialakult félelemmel
teli közhangulatban a rémhírek különbözô változatai kivé-
teles gyorsasággal terjedtek. Gordon W. Allport (1897–1967)
nagy hatású amerikai pszichológus, 1930 és 1967 között a
Harvard Egyetem professzora. Iskolájából neves pszi-
chológusok egész sora került ki. Fôbb mûvek: The Psychology

of Rumor (1947, Postmannal), The Nature of Prejudice (1954), The Individual
and His Religion (1950). Leo J. Postman (1919–2004) német származású
amerikai tudós, Allport tanítványa, a Berkeley Egyetem pszichológiapro-
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fesszora. Fontos folyóiratok szerkesztôje és alapítója, az amerikai tudo-
mányos akadémia tagja volt. Kiemelkedô mûve a rémhírekrôl szóló munka
Allporttal.

A következô részlet Cantril Támadás a Marsról címû könyvébôl származik.
A H. G. Wells regényébôl készült rádiójáték sugárzása során kirobbant pánik
mindmáig a tömegkommunikáció történetének egyik legváratlanabb és
legemlékezetesebb eseménye. A kutatói módszerek leleményes ötvözésével
készített esettanulmány szuggesztív leírást ad arról, hogy a rendkívüli adás és
helyzet milyen reakciókat váltott ki az emberekbôl, sokoldalúan elemezve a
kiváltó okokat. Jóllehet ezek közt a rádiós mûfaj, a korabeli kommunikációs
jellegzetességek – így a vizuális látvány, ellenôrizhetôség hiánya – is fontos
szerepet játszottak, az „erôsmédia” irányzat hívei gyakran a tömegkom-
munikáció hatásának átütô bizonyítékaként hivatkoznak rá. A szerzô azonban
a kitûnô pszichológiai elemzések mellett különös gondot fordított az olyan
történeti okok taglalására is, mint a háborús körülmények és a társadalmi nor-
mák felbomlása, ingataggá válása. 

Hadley Cantril (1906–1969) a közvélemény- és kommuni-
kációkutatás egyik legszínesebb, legszélesebb skálájú alakja.
Hosszú ideig Lazarsfeld közvetlen munkatársa, számtalan
nagyszabású kutatásban vett részt vezetô szerepben. A Prin-
ceton Egyetemen a pszichológia professzora, 1937 és 56 között
a szakma reprezentatív folyóirata, a Public Opinion Quaterly

fôszerkesztôje. Fôbb mûvek: Invasion from the Mars (1940), Gauging Public
Opinion (1944), How Nations See Each Other (1953).

Az elôzô munkához több szálon is kapcsolódik Rosengrennek és munka-
társainak egy svédországi kisvárosban – ezúttal egy ismeretterjesztô adás
félreértése nyomán – keletkezett „pánikról” készült tanulmánya. Az empirikus
eredmények ezúttal kisebb mértékû és kevésbé heves – pániknak alig nevez-
hetô – reakciókat jeleztek. Megfigyeléseik nyomán a szerzôk a helyi újságban
írt cikknek és a svéd, illetve dán rádió túlzó közleményeinek tulajdonították a
katasztrófa keltését, amely álláspontjuk szerint azért keletkezhetett, mivel az
újságírók pániknak minôsítették a szóban forgó eseményt. Eredményeiket
utólag a korábbi amerikai esetre is kiterjesztve, vitatják Cantrilék interpre-
tációjának helyességét. (A törékeny retrospektív információk módszertani korlát-
jára utalva, kérdéses ugyanakkor, hogy néhány héttel a barsabäcki esemény
után – amikorra már köztudottá vélt a pánik alaptalansága –, mennyire lehettek
érvényesek a szóban forgó visszaemlékezések.) Karl E. Rosengren munkás-
ságáról az ottani szemelvény kapcsán lásd a második fejezet felvezetôjét. Peter
Arvidson (1942–) a szociológia és módszertan terén tevékenykedik, Rosengren-
nel a kilencvenes években egy metodológiai kézikönyvet is kiadott. Míg az ô a
pályája a lund-i, a szemelvény további társszerzôje, a szóban forgó kutatás
harmadik résztvevôje Dahn Sturesson a vaxjöi egyetemhez kapcsolódik.

344 HARMADIK FEJEZET HÍREK ESEMÉNYEK,  RÉMHÍREK

3.fejezet  8/24/07  12:27 PM  Page 344



Dröge impozáns történeti elemzésben vizsgálja, hogy milyen szerepet
játszottak a személyes kommunikáció, a híresztelések és a rémhírek a máso-
dik világháborúban egy totalitárius rendszer propagandagépezetében, amely –
mint az itt közölt szemelvénybôl is kiderül – a megfelelô közhangulat
kialakítása érdekében a személyes kommunikáció csatornáit tudatosan is
megpróbálta felhasználni. A hangulatjelenségeket és különbözô dokumen-
tumokat sokoldalúan elemzô munka behatóan tárgyalja, hogy a háborús
vereségek nyomában hogyan keltek szárnyra a különbözô rémhírek, és
mindez sokszor hogyan hatástalanította a propagandagépezet kitûzött céljait.
A vizsgálat egészében a személyes kommunikáció erejét és bizonyos
körülmények közt a tömegkommunikáció szerepének háttérbe szorulását
húzza alá. Franz Dröge (1937–2002) a brémai egyetemen a kommunikáció
és a publicisztika professzora volt. Számos jelentôs, témaválasztásában is
eredeti monográfia szerzôje. Fôbb mûvek: Der zerredete Widerstand. Zur
Soziologie und Publizistik des Gerüchts im 2. Weltkrieg (1971), Wissen ohne
Bewusstsein. Materialen zur Medienanalyse (1972), Die Kneipe. Zur Soziologie der
Kulturform (1987).
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3.1. Hírérték, szelekció és objektivitás

Herbert Gans
Objektivitás, ideológia, eseményszelekció

Az újságírás abban a tekintetben emlékeztet egyéb tapasztalati diszciplínákra és
tudományokra, hogy objektivitásra, azaz értéksemlegességre és ideológiamen-
tességre törekszik, és ennek megfelelôen az újságírók kizárják az érték-
elvûséget. Természetesen maga az objektivitás is egyfajta érték, de a sajtó mun-
kásai a szûkebb értelemben vett értékeket zárják ki, tehát a nemzetre és a tár-
sadalomra vonatkozó álláspontjukat nem közlik.

Kivételt képeznek ez alól a szerkesztôségi cikkek, kommentárok, valamint
bizonyos magazinok riportanyagainak összegzô bekezdései. Az utóbbiak
esetében maga a témaválasztás, amint azt egy vezetô szerkesztô megfogalmaz-
ta, azt célozza, „hogy az olvasók lássák, hogy mi ezt fontosnak tartjuk, és
reméljük, hogy ezzel ôk is így vannak, de a célunk nem ideológiai természetû”.
Mivel azonban a fontosság megítélésének alapja éppúgy lehet nemzeti érték,
mint általános emberi, a sajtó mégiscsak állást foglal nemzeti és társadalmi
kérdésekben. Adott értékek kizárása tehát a témaválasztás és bizonyos kom-
mentárok révén más értékek figyelembevételével jár együtt.

Az általános emberi értékek beépülnek a híranyag kezelésébe, ennek
következtében az értékek és álláspontok akaratlanul is jelen lesznek (és ennek
nincs köze a Freud-féle tudattalanhoz). „Minden újságírónak megvan a véle-
ménye arról, hogy mik a normatív viselkedés, sôt, talán arról is, hogy melyek
a jó társadalom kritériumai – írta Peter Schrag –, és minél inkább törekszik az
‘objektivitásra’, annál jobban sikerül lepleznie ezeket.”1 Mivel az újságíró
ugyanúgy képtelen arra, hogy értékrend nélkül tevékenykedjék, mint bárki
más, a munkájában megjelenô burkolt vélemény segíti abban, hogy tudatos,
személyes értékeit „otthon hagyja”.

Az értékek kizárása
Az újságírók arra törekednek, hogy kizárják a tudatos értékrendet, mégpedig
három módon: objektivitás révén, a lehetséges következmények figyelmen
kívül hagyása által, valamint (ahogyan ôk nevezik) az ideológiamentesség által.
Az értékek kizárása azonban nem csupán cél, hanem praktikus megfontolás is,
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hiszen ez védi az újságírókat a ténylegesen fenyegetô vagy képzelt kritikával,
illetve a cenzúrát gyakorolni kész vagy öncenzúrára buzdító komoly politikai
erôkkel szemben.

Objektivitás és távolságtartás

Az újságírók az objektivitással és távolságtartással kapcsolatos törekvésükre
hivatkozva igazolják a személyes autonómiához való jogukat, tulajdonkép-
pen burkolt csereüzletet ajánlanak, amelyben személyes álláspontjuk figyel-
men kívül hagyásáért megkövetelik azt a jogot, hogy úgy válogassanak a
híranyagban, ahogyan azt jónak látják. Az eredmény az, hogy a hírek olyan
tényekbôl (és másoknak tulajdonított véleményekbôl) állnak, amelyekrôl a
sajtó azt állítja, hogy szelekciójuk objektív volt. Ez az objektivitás hasonló
tényanyag begyûjtési módszereinek eredménye. A sajtó eljárását e tekintet-
ben ugyanúgy konszenzus szabályozza, mint a tudományos módszereket.
Éppen ilyen fontos szempont az is, hogy a módszert azért is tekintik objek-
tívnek, mert a távolságtartás következményeként a szerkesztôk nem befo-
lyásolják azt, hogy milyen végeredményt hoz a valóság leképezése.

A legtöbb újságíró tökéletesen tisztában van azzal, hogy az objektivitás
nem határozza meg az azzal kapcsolatos irányvonalakat, hogy milyen esete-
ket tárgyaljon a sajtó, és hogy milyen tényeket hangsúlyozzon az esetekkel
kapcsolatban. Ugyanakkor választásukban az újságírók megpróbálnak
objektívek maradni, amit a távolságtartás révén megmutatkozó szándékuk,
illetve a hírek esetleges további következményeinek figyelmen kívül hagyása
is tükröz.2 Tehát nem azon az alapon választják meg a közlendôjüket, hogy
kinek az ügyét mozdítják ezzel elôre és kinek ártanak vele, amikor pedig
nem tekinthetnek el a következményektôl, akkor is megpróbálnak részre-
hajlásmentesek maradni.

Az ilyen értelemben vett objektivitás még arra is lehetôséget nyújt az
újságíróknak, hogy értékelô végkövetkeztetésekre jussanak, és kifejezzék
álláspontjukat. Amennyiben fennáll az a szándékuk, hogy kizárják tudato-
sult személyes értékrendjüket, a közvetített álláspont úgy jelenik meg, mint
az összegyûjtött objektív tényekbôl következô „szubjektív reakció”.3 Az
újságírói nézeteket inkább a hírekkel kapcsolatos reakciónak tekintik, mint
eleve meglévô értékítéleteket, amelyek már abban megnyilvánulnak, hogy
mit ítélnek közlésre érdemesnek. Az oknyomozó újságírók, akik mindig
egyértelmû értékítélettel zárják munkájukat, gyakran azért választanak ki
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egy témát, mert jó sztorit szimatolnak, és nem azért, mert már kész véle-
ményük van a még meg sem kezdett kutatás eredményérôl. (Mi több, az
alaptörténet általában éppen sajátjukként megfogalmazott elveik tükrében
vizsgálja a szereplôket, amiben lényegi szerep jut a riporter empirikus kuta-
tásának, következésképp az ô saját értékítélete objektív szerepet nyer.4) Noha
az újságíróknak valószínûleg fogalmuk sincs errôl, ôk képezik a logikai po-
zitivizmus utolsó bástyáját Amerikában.

Itt nem részletezhetjük azt, hogy tényleg objektívek lehetnek-e az
újságírók, de azt le kell szögezni, hogy erôsen törekednek a saját objektivi-
tásfogalmuk valóra váltására. A legtöbben ránevelik magukat álláspontjuk
leplezésére, vagy képzésük során megtanulják az értéksemlegességet, és
sokan nem mennek el szavazni sem, hogy megôrizzék politikai távolságtar-
tásukat. Találtam azért néhány kivételt. Egyes idôsebb újságírók úgy jelle-
mezték magukat, mint akik antikommunista liberálisok, akik félnek az
amerikai fasizmus megerôsödésétôl és általában a szélsôjobbtól; néhányan a
faji integráció lelkes támogatói voltak, mások mérsékelt szegregacionalisták-
nak vallották magukat; voltak cionisták és anticionisták; a vietnami háború
idején volt egy kis csoport sólyom (hawk, azaz a háború támogatója) és vala-
mivel több galamb (dove, azaz a háború ellenzôje), és a választások elôtt is
általában azt látjuk, hogy egyes újságírók elszegôdnek valamelyik jelölt
csapatába.

Belsô vitákban ezek az újságírók szabadon fejtették ki véleményüket, és
ugyanúgy, mint a késôbb részletesebben tárgyalandó „házi radikálisok” és
„házi konzervatívok”, ezáltal és ennek kapcsán váltak ismertté. Ha nem
akaródzott nekik vagy nem voltak képesek arra, hogy értékrendjüket ne
tükröztessék a munkájukban, akkor ôk maguk kérték, hogy vegyék el tôlük
az adott feladatot, vagy hogy ne ôk legyenek az elsô számú megbízottak az
ügyben. Ugyanakkor a szerkesztôk szívesen bízzák az ügyeket éppen
azokra, akiknek köztudottan van véleményük az adott kérdésben, mert
ezáltal ôk maguk megôrizhetik függetlenségüket. Amikor személyes
álláspontjuk összeütközésbe került egy szervezet tudatosan vállalt nézôpont-
jával, nem kellett hogy korlátozzák magukat, hiszen amikor értékrendjüket
erôsen próbára tette egy beosztásuk vagy hozzáértésük miatt rájuk osztott
feladat, akkor a „szerkesztôi olló” vagy az „utolsó simítások” segítettek eny-
híteni a hangnemen. Ez ritkán esett meg, mivel a tapasztalt újságírók tudják,
hogyan bánjanak személyes véleményükkel.

Meg kell mondani, hogy az értéktudatos újságírók kisebbségben voltak, mert
vizsgálataim szerint a hírközlés fôleg olyan embereket vonz, akik általában
megtartják maguknak a véleményüket. Akik erre képtelenek, ritkán töreked-
nek ilyen munkakörre, különösen, ha nem értenek egyet a média álláspontjá-
val, s akik mégis különvéleménnyel rendelkeznek és idekeverednek,
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hamar távoznak. Ugyanilyen fontos szempont az is, hogy az országos sajtó
és általában az újságok olyan embereket toboroznak, akik számára nem
nagyon fontos a személyes véleményük. Nincs megrögzött saját nézetük
azokról a témákról, amelyek a híreket alkotják, és nem is alakítanak ki
személyes véleményt a munka során. Azok közül a riporterek és újságírók
közül, akik állandóan az amerikai politika kérdéseivel foglalkoznak, sokan
tulajdonképpen egyáltalán nem érdeklôdnek a politika iránt. Még azok a nôi
újságírók is, akiknek munkahelyükön és szakmájukban megkövetelt nôi
egyenjogúságuk kapcsán nagyon erôs érzelmeik voltak, és akik erôs nyo-
mást gyakoroltak férfi kollégáikra, hogy riportjaikban szenteljenek több
figyelmet a nôknek, gyakran azt vallották, hogy a feminizmus idegen tôlük.
Az értéksemlegesség a témaválasztással kapcsolatosan is igaznak bizonyult,
hiszen amikor azt kérdeztem az emberektôl, hogy melyik a kedvenc
témájuk vagy riportjuk, mert azt reméltem, hogy így fény derül arra, hogy
milyen értékeket vallanak, akkor a legtöbben azt mondták, hogy nincs ked-
vencük. Csak az érdekli ôket, hogy „megcsinálják az anyagot”.

Bár a legtöbb ember, akit vizsgáltam, középiskolában döntötte el, hogy mi
lesz a foglalkozása, nem azért lettek újságírók, hogy valamely nézetek szó-
szólói legyenek, vagy hogy megváltoztassák a világot.5 Többen közülük
szerettek írni, némely magazin stábjában olyanokat is találunk, akik tulaj-
donképpen sikertelen vagy „bukott” írók. Mások igazi történetmesélôk akartak
lenni, akiknek tetszett az a szerep, hogy hírt adjanak egy közösség számára;
voltak olyanok, akik egyenesen mint afféle pedagógusok a kor eseményei-
vel kapcsolatosan fel akarták világosítani a többieket. De a legtöbb fiatalnak
az volt az ambíciója, hogy izgalmas események közelében foroghassanak,
anélkül, hogy azoknak maguk is részesei legyenek. Daniel Schorr írta:
„A résztvevôk helyezkedtek, izgalomba jöttek, jóban-rosszban együtt küz-
döttek, de a végén elveszítették valóságérzéküket. Én megmaradtam kívül-
állónak, külsô szemlélônek, az egészet láttam, mert távolságot tudtam tar-
tani… A láthatatlan szemlélô szerepe mindig nagyon tetszett nekem.”6

Sokféle szervezeti megoldás létezik az objektivitás és távolság
megôrzésére. Az újságírókat azért jutalmazzák, hogy megszerezzék a
„sztorit”, amiben csak zavarhatja ôket a saját érdekük vagy álláspontjuk. Az
általános riporterek olyan gyorsan mozognak az egyes ügyek között, hogy
arra sincs idejük, hogy megkedveljék témájukat. Akik pedig olyan
történetekkel foglalkoznak, amelyek érzelmeket is érintenek, mint például
a háborúk és a választási kampányok, azokat gyorsan cserélik, hogy meg-
ôrizzék távolságtartásukat. Akiknek viszont a témaválasztás a felelôsségük,

OBJEKTIVITÁS,  IDEOLÓGIA,  ESEMÉNYSZELEKCIÓ 349

5 Johnstone és munkatársai országos mintát vizsgáltak, és azt találták, hogy az újságírók
60%-a húsz éves kora elôtt határozta el, hogy erre a pályára lép, a döntéskor átlagos
életkoruk tizenkilenc év volt. Vö. John W. Johnstone, Edward J. Slawski és William W.
Bowman: The News People. Urbana, 1976, University of Illinois Press, 4.1. táblázat.
6 Schorr: Clearing the Air.  VIII.
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azok ritkán hagyják el íróasztalukat ahhoz elegendô idôre, hogy belekeve-
redjenek az eseményekbe – kötelezettségeik tartják távol ôket az ügyektôl.

Azok a magas fizetések, amelyeket az országos lapok munkatársai közül
sokan élveznek, ha nem is mindenki, szintén az objektivitást erôsítik. A Time
egyik munkatársa, amikor arról számolt be, hogy miképpen veszítette el
távolságtartási képességét a magazinnál tartott 1976-os sztrájk idején, megje-
gyezte, hogy bár ô maga számos munkabeszüntetési akcióról számolt be
mint riporter, soha nem érezte, hogy „választania kell a tôke és a munka
között. A manhattani gályák agymunkásai és nyomdászai körében nincse-
nek osztályellentétek.”7 Kétlem azt, hogy sok kollégája egyetértene azzal,
hogy nincsenek osztálykülönbségek, és ô maga is, talán elôzetes meg-
fontolás nélkül, mint gályát írja le a hírközlést. És mégis, az országos sajtó
munkatársai olyan jövedelmet és presztízst élveznek, amely hozzájárul
olyanféle öntudatuk megerôsödéséhez, amely a társadalom és a politika kon-
fliktusainak nagy része „fölé emeli” ôket. Ez a felülemelkedés természetesen
nem jelent valóságos objektivitást, de felkeltheti bennük annak érzetét.

Akárcsak a társadalomtudósok és sokan mások, az újságírók is objektívnek
érezhetik magukat, amikor – megalapozottan vagy sem – úgy érzik, hogy
ôk általánosan elfogadott vagy legalábbis uralkodó nézeteket képviselnek.
Amikor e nézetek nem váltanak ki ellenkezést, illetve amikor a külön-
véleményt mint erkölcsi zavarkeltést lehet leszólni, azok, akiknek van állás-
pontjuk, könnyen elfelejtik, hogy ezek is vélemények. Hasonlóképpen,
addig maradnak tények az újságírók által közvetített tények, amíg a bennük
rejlô tudatalatti értékítéleteket és véleményeket nem kérdôjelezik meg
közmegbecsülésnek örvendô kritikusok, illetve, amint arra Tuchman felhívja a
figyelmet, amíg azokat hitelesíti a „józan ész”.8

De mindenekelôtt egy tényleges szükséglet erôsíti az objektivitást: az,
hogy védeni kell az újságírás hitelességét. Ha a sajtót nem tekintenék objek-
tívnek, minden sztoriról azt lehetne mondani, hogy újságírói csúsztatás van
benne, a híreknek pedig még annál is kevesebben adnának hitelt, mint
manapság. Ezért az objektivitásnak is van kereskedelmi értéke; valójában
sokszor mondják azt, hogy az Associated Press hírügynökség azért találta ki
az objektivitás követelményét, hogy piacot teremtsen az egységes központi
hírszolgálatnak a sok, politikailag és egyéb szempontból különbözô sajtóter-
mék mellett.9

A sajtó legtöbb munkása mégis pozitívumként értékeli az objektivitást.
Büszkék arra, hogy segítségével sikerült legyôzniük a pártlapok pártszim-
pátiát tükrözô hírközlésének, valamint az újságíróknak a hírek szereplôi
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7 Morrison: „Bring Back Henry Luce”. 24.
8 Tuchman: „Objectivity as Strategic Ritual”.
9 James Reston: The Artillery of the Press. New York, 1966, Harper & Row, 14–15. Ellentétes
nézetet fejt ki Michael Schudson: Discovering the News: A Social History of American
Newspapers. New York, 1978, Basic Books. Bevezetés.
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általi lefizetésének egykori gyakorlatát. Úgy érzik, hogy hivatásuk arra kötelezi
ôket, hogy védelmet biztosítsanak a közönségnek, amelynek nincs módja arra,
hogy személyesen gyûjtsön híranyagot azoktól, akiknek megvannak az eszkö-
zeik arra, hogy félrevezessék az embereket. Ezenkívül azt is hiszik az újságírók,
hogy az a dolguk, hogy információk tömegét szolgáltassák a nagyközönségnek,
amelynek alapján ki-ki levonhatja a maga következtetését.10 Ennek ered-
ményeként sem a „személyes újságírást”, amely személyes érzelmekre is kitér,
sem a „szószóló újságírást”, amely személyes értékeken is alapul, nem támogat-
ták.11 A televíziósok még a kommentárokra is haragudtak, de leginkább azért,
mert azok akadályozták a hírmûsorok pörgését.

Az újságírók azonban megkérdôjelezték az objektivitást, amikor az akadá-
lyozta ôket abban, hogy olyasmirôl számoljanak be, amirôl tudták, hogy
hazugság, bár a Watergate-ügy óta már kevésbé tartózkodnak attól, hogy olyan
forrásokat tárjanak föl, amelyek rámutatnak arra, hogy kik hazudnak, illetve
hogy olyan módon kezeljék a kapott információt, hogy a nézôk és olvasók
könnyen rájöhessenek, hogy amirôl tudósítanak, valójában nem igaz.12 De az
esetek nagyobb részében az újságírók nem tudják bizonyítani azt, hogy a forrá-
sok hazudnak, mivel nincs módjuk utánajárni; ezért vannak kivételezett
helyzetben az oknyomozó újságírók, akik minden lehetséges szempontot föltár-
nak, így rá is mutathatnak a hazugokra. Az újságírók azt sem nagyon tudják,
hogyan tudósítsanak olyan politikusokról, akik vagy maguk sem tudják, hogy
hazudnak, vagy elég hatalmuk van ahhoz, hogy olyan módon határozzák meg
a tisztességet, hogy az illeszkedjék az ô szempontjaikhoz.

Kompenzáció az objektivitás érdekében
Az újságíróknak idônként úgy van igen határozott véleményük egy-egy
kérdésben, hogy sem riportjaikon keresztül nem tudják kifejteni, sem nem
képesek azt magukba fojtani. Az ilyesmi igen sokféle módon találhat utat a nyil-
vánossághoz. Képeslapokban viccek, rajzok, képregények közvetíthetik, egyes
újságoknak van „vélemény” rovatuk, sokan rendszeresen adnak kommen-
tárokat a rádióban.13
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10 Ennek megfelelôen Sigelman olyan „intézményes mítosznak” nevezi az objektivitást,
amely az újságírók „társadalmi elhivatottságát” körvonalazza és igazolja. Lee Sigelman:
„Reporting the News: An Organizational Analysis”. American Journal of Sociology, 79, 1973.
július, 132–151, idézet 133.
11 Az újságírók hozzáállásával kapcsolatos, nemzeti mintán alapuló adatokra lásd Johnstone et
al.: The News People, 7. fejezet.
12 Edward R. Murrow részben éppen azért vált hôssé az újságírószakmában, mert az egyik
elsô volt a szakmában, aki egy politikust (Joseph McCarthy szenátort) hazugnak mert
nevezni. A kommunista forrásokból származó híreket viszont mindig úgy állították be, mint
ami hazugság, vagy legalábbis „propaganda” lehet.
13 A rádiós mûsorvezetô nyugodtan elmondhat olyan szubjektív véleményt, ami a
televízióban lehetetlen volna, mivel a rádió kevesebb emberhez szól, kevésbé figyelik a
többi médiumok, így aztán nincs olyan jelentôsége, mint a televíziónak.
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A többi újságíró beszélgetésekben fejti ki véleményét. Az 1960-as években
például az értelmiség véleménye a háborúról sokkal negatívabbnak mutat-
kozott a vitákban, mint az írott sajtóban vagy a rádióban. Egy napon még az
is megtörtént, hogy a CBS bizonyos szerkesztôi annyira dühösek voltak,
hogy egy kiemelt hírt az alábbiak szerint írtak át: „Az Egyesült Államok
elnöke odáig süllyesztette a bátorságért járó érdemrendek legmagasabb
nemzeti kitüntetésének, a Medal of Honornak a kiosztását, hogy indulatos
támadást intézett azok ellen, akik vele egyet nem érteni merészelnek.” Még
azt a lehetôséget is fontolóra vették, hogy az utolsó percben beteszik ezt a
ténylegesen közvetítendô anyagba, de nem tudtak hozzáférni a súgógép-
hez, amelyrôl a mûsorvezetô felolvassa a híreket. Ugyanakkor, noha külön-
bözôképpen vélekedtek a háborúról, nagyobb részt szemben álltak a hábo-
rúellenes mozgalmak résztvevôivel is, akikre például az NBC-nél a „viet-
nik” címkét ragasztották.

Az 1970-es években elsôsorban a gazdasági helyzet miatt voltak felháborod-
va. Informális beszélgetésekben sokkal erôsebben kritizálták az inflációt, az
üzleti életben eluralkodott haszonlesést és korrupciót, mint amennyire ez meg-
jeleníthetô lett volna a hírekben. Ugyanakkor újságírói körökben is megmaradt
a faji kérdésekben toleranciát és az integráció szükségességét hirdetô
közleményekkel szembeni kényelmetlen érzés, legalábbis ez tükrözôdik az
informális érintkezésben és heccelôdések során bôségesen használt faji és etnikai
utalásokban. Ferdén néztek persze például a semmirekellô szegényekre, a
pimaszul meggazdagodottakra; azokra az orvosokra és ügyvédekre, akik
érdemtelenül megszedték magukat; a pünkösdista lelkészekre és a hit erejével
gyógyítókra. A mindenkori kedvenc értelmiségi téma természetesen, általában
és pártállástól függetlenül, a politikusok becstelensége és hozzá nem értése.

Kifejezésre juttatták továbbá az egyes álláspontokat a tudósítások, a szerkesz-
tôségi cikkek és a szerkesztôségi szobák faliújságjain megjelenô karikatúrák is.
A Newsweeknél sok munkatárs plakátokkal díszítette a falakat, amelyeket vagy
esztétikai alapon választottak, vagy azért, hogy meghökkentsék a belépôt. De
számos olyan is volt, amely véleményt fejezett ki, különösen a kutatók esetében,
akik kevésbé semleges nézeteket vallottak, mint feletteseik, de akiknek a véle-
ményét nem is kérték ki, amikor kialakították a lap álláspontját. A Watergate-
ügy idején volt néhány olyan erôsen Nixon-ellenes poszter, hogy a fôszerkesztô
megkérte a munkatársakat, hogy távolítsák el azokat a falakról, nehogy egyes
nem sajtós vendégek kétségbe vonják a lap objektivitását.

A mögöttes tartalom figyelmen kívül hagyása

Mivel az objektivitást mint szándékot határozzuk meg, az egyben tartalmazza
annak a jogát is, hogy az újságíró figyelmen kívül hagyja a mögöttes tartalmat.
Az igazság az, hogy ennek szándéka nélkül nem sokáig állhatna fönn az
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objektivitás, hiszen abban a pillanatban, amikor megkövetelnék az újság-
írótól azt, hogy mérlegelje valamely hírnek a médiára vagy egyebekre
esetlegesen gyakorolt hatását, neki el kellene kezdenie mérlegelni saját
személyes szándékát, és fel kellene hagynia távolságtartásával, különösen
akkor, ha senkit sem akar megsérteni.

Az újságírók persze tudják, hogy a híreknek számtalan hatásuk van, ame-
lyek közül némelyeket nem is lehet elôre kiszámítani; ezért úgy érzik, hogy
joguk van ahhoz, hogy az esetleges következményekre tekintet nélkül
válasszanak témákat és tényeket.14 Még egyszer le kell szögezni, hogy a
kulcskérdés a szándék, mert az objektivitás követelménye nem egyéb, mint
annak megkövetelése, hogy az újságírók elkerüljék a szándékoltan létreho-
zott következményes hatásokat. A Reuven Frank-féle mesterséges ártat-
lansággal operálnak, „…az újságírók nem hajlandók változtatni a tapaszta-
lati anyagon azért, hogy befolyásolják annak hatását [és] …szándékosan
tartózkodnak attól, hogy szövegükkel társadalmi változást érjenek el, illetve
hozzájáruljanak ahhoz, hogy valaki más megváltoztassa a társadalmi
helyzetet – legyen bár a változtatás szándéka a legnemesebb”.15 Hiszen az
újságírók igényt tartanak arra is, hogy ne legyenek felelôssé tehetôk az aka-
ratlanul kiváltott hatásokért sem, hogy ne kelljen számolniuk szövegük
manifesztálódó, illetve latens funkcióival (illetve diszfunkcióival).

A mögöttes tartalom figyelmen kívül hagyása, akárcsak az objektivitás,
megvédi az újságírókat az alaptalan kritikától, hiszen nem ad teret azok
tiltakozásának, akik úgy érzik, hogy ôket hátrányosan érintik a hírek. Ezért
a mögöttes tartalommal kapcsolatos közömbösség mintegy a témaválasztás
és az újságírói munka alapkövetelményének tetszik. Akik a témákat kivá-
lasztják, figyelmen kívül hagyhatják azt, hogy kinek segít vagy kit sért a
döntésük, a riporterek pedig jogot formálhatnak arra, hogy olyan helyekrôl is
tudósítsanak, amelyekre nem lesz kedvezô az, amit találnak, illetve hogy olyan
kérdéseket tegyenek föl, amelyeket érdemesnek tartanak erre. Mindent össze-
véve így megszabadulnak a bénító bizonytalanság rémétôl. Ha ugyanis az
újságíróknak kellene felmérniük azt, hogy az általuk kiválasztott témának
milyen hatásai, sôt esetleges elágazásai és azoknak további váratlan következ-
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14 Amit Louis Wirth egykor a logikai pozitivizmusról a társadalomtudományban írt,
ugyanúgy érvényes az újságírásra is: „…minden egyes állításnak, legyen az bármilyen
objektív, vannak olyan elágazásai, amelyek túlmutatnak magán a tudományterületen.
Mivel bármely, a társadalomtudomány területét érintô »tényszerû« állítás érinti valamely
egyén vagy társadalmi csoport érdekét, az ember még csak valamely »tény« létezésére
sem hívhatja föl a figyelmet anélkül, hogy kiváltsa azok tiltakozását, akiknek társadalmi
létérdeke fûzôdik a ‘tényszerû’ helyzet eltérô értelmezéséhez.” Louis Wirth elôszava a
következô mûhöz: Karl Mannheim: Ideology and Utopia. New York, 1936, Harcourt, Brace
& Co., XVII.
15 Reuven Frank: „Address Before the 12th Annual Television Award Dinner”. Az 1970.
január 12-i beszéd szövegének lejegyzett, az NBC által fénymásolatban közzétett szövege.
16, 20, 33.
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ményei lehetnek, teljesen elveszítenék határozottságukat, és legalábbis arra biz-
tosan képtelenek volnának, hogy betartsák a határidôket.

Az objektivitás mint szándék könnyen válik valósággá a tudatosság szint-
jén, hiszen az újságírók ismerik saját szándékaikat és urai azoknak. Nem így
van ez viszont az érintettek által befolyásolt mögöttes tartalmakkal. Az
újságíróknak nem áll hatalmukban az, hogy egyszerûen csak bekapcsolják
vagy kikapcsolják a hatásokat, amelyek az újságírók szándékaitól és cse-
lekedeteitôl teljesen függetlenül jönnek létre. Az, amit a laikusok gondolnak,
hogy ugyanis az újságírók mindig tudják, hogy mi következik a tudósítások-
ból, egyáltalán nem igaz, viszont tapasztalatuk révén számítanak következ-
ményekre.

Ezért a gyakorlatban nem közömbösek a mögöttes tartalmak iránt. Csak
annyi a szabadságuk – és az is csak korlátozott mértékben –, hogy kiválaszt-
hatják e mögöttes tartalmak közül (pontosabban azok közül, amelyekrôl
tudomásuk van) azokat, amelyeket figyelembe vesznek. Az általános alap-
elvnek nagyon katonai hangzása van: megvédeni az ártatlanokat. Ennek
megfelelôen az újságíró sokszor megöl vagy megváltoztat egy anyagot, mert
úgy találja, hogy olyan emberek életét vagy életkörülményeit veszélyezteti,
akik szerinte ártatlan tanúi vagy áldozatai a hírnek számító eseményeknek.
Azzal viszont nem törôdnek, milyen hatással van a dolog azokkal kapcsolat-
ban, akik szándékosan keresik a nyilvánosságot, illetve akik szerintük tár-
sadalmi vagy erkölcsi szempontból deviáns módon lépnek föl. Az termé-
szetes, hogy az újságírókat elriasztják az olyan történetek, amelyek saját
cégüket, ôket magukat, illetve azt a képességüket, hogy hozzáférjenek a
hírekhez, negatívan érintik, és ha csak lehet, nem tesznek nemzetük érde-
kei ellen. Háborús idôkben nem közölnek olyan tudósítást, amely kárt okoz-
hat a nemzet honvédelmi érdekének; sem békében, sem háborúban nem írnak
olyat, ami nemzetbiztonsági érdeket sért; és mindenkor igyekeznek elkerülni
azt, hogy írásaikkal pánikot keltsenek.

Amikor a mögöttes tartalmak e megfontolásokon kívül esnek, illetve ha
kiszámíthatatlanok, akkor az újságírók további megfontolással élnek, amit
ôk úgy hívnak, hogy tisztesség. A tisztesség, ugyanúgy, mint az objektivitás,
elhatározás kérdése, és az az újságíró, aki meg van gyôzôdve arról, hogy
tisztességesen járt el, figyelmen kívül hagyhatja az ellenkezôjére vonatkozó
vádakat. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a tisztességet az általában
uralkodó normákkal összhangban határozzuk meg, ezért van az, hogy a tár-
sadalmi vagy erkölcsi szempontból deviáns fellépést nem kell elfogadni.
A tisztességet érinti a rágalmazással kapcsolatos joganyag is, az USA
Szövetségi Hírközlési Bizottságának televíziós szabályzata, illetve a kiegyen-
súlyozott hírközlés elve.

A producerek és szerkesztôk is a tisztesség támogatóiként jelennek meg,
hiszen tulajdonképpen ezt célozza minden, nem a stiláris elemeket illetô,
„enyhítô” jellegû szerkesztôi beavatkozásuk, bár a valamely szerzô mégoly
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kemény ítéletét vagy éles hangvételû megnyilvánulását illetô változtatást
általában megengedhetetlennek tartanak. Az ilyen enyhítés következ-
ménye az, hogy a reakciós politikusokat „konzervatívnak”, a kijárókat pedig
„szószólóknak” titulálják. Ezzel szemben a szerkesztôk ritkán „keményítik”
a szövegeket, és ha egyetértenek egy szerzô kritikai jellegû megjegyzései-
vel, akkor nem nyúlnak hozzá a szövegéhez. A népszerûtlen figurákról és
intézkedésekrôl nyugodtan lehet bármit írni, általában senki nem veszi
észre, és senki nem emel kifogást a pejoratív jelzôk ellen.

A lapok egymással és a média többi szereplôjével versengenek az érdek-
lôdésért; a tisztességtelen, de hatásos jelzôknek sokszor csak élénkítô szere-
pük van. Az elônytelen képeket is ilyenféle céllal közlik, bár a Time egysz-
er így vette fel a harcot politikai ellenfeleivel. A tisztességtelen bánásmód
leghatékonyabb módja a gúnyrajz készíttetése, mivel az, mint valamely szín-
fal, elrejti a szerkesztô saját véleményét.

Az ideológia kizárása

A tudatosan vállalt értékek kizárása egyben a saját ideológia elutasítását is
jelenti, de az a mód, ahogyan az újságírók elutasítják az ideológiát, és
ahogyan bánnak vele, amikor fölmerül, további bepillantást enged az objek-
tivitás mûködésébe, valamint hozzájárul annak megértéséhez, hogy a nem
tudatosult értékrend, illetve annak révén a nem tudatos ideológia befolyásol-
ja a hírekkel kapcsolatos ítéleteket.

Eltérôen a pártokat vagy kormányokat képviselô európai médiának dol-
gozó sajtóguruktól, az amerikai újságírók nem képviselnek tudatos és állandó
politikai nézetrendszert, ôk nem ideológusok. Igaz ez a rovatvezetôkre épp-
úgy, mint a kommentátorokra. Általában kialakul valamiféle véleményük,
de csak azért, mert rendszeresen meg kell nyilatkozniuk, és mert nem indul-
hatnak ki folyton Ádámtól és Évától. Az is befolyásolja a helyzetüket, hogy
nézeteik versengenek egymással, különösen manapság, amikor egyre inkább
terjed a szerkesztôségi cikkek, a helyi rádiók és tévék saját körképeinek di-
vatja.

A tudatos ideológiai állásfoglalást Amerikában inkább meghagyják az
értelmiségnek és a politikai szerepet vállalóknak. Az újságírók nem tartoz-
nak ezekbe a kategóriákba, nincs is sok közük az ideológiák gyártóihoz és
terjesztôihez. Ennek következtében kevéssé is tájékozottak az e téren zajló
viták tárgyában. Amikor elkezdtem az adatgyûjtô munkát, meglepetéssel
kellett tapasztalnom, hogy bár a hírek sûrûn érintik az ilyen témákat, az
újságírók sokszor észre sem veszik az ilyen vonatkozásokat. Az a kevés zsur-
naliszta, aki ideológiai tekintetben tájékozott, vagy ideológiai alapon álló
politikai pártok sajtófórumainak munkatársa, vagy kifejezetten szóvivôként
dolgozik.
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Az amerikai ideológiai újságírás halála általában az ideológiák halálát
jelzi. Sokan megfigyelték már azt, hogy az amerikai gazdasági és politikai
élet nem kedvez az olyan feltételeknek, amelyek révén kialakulhatott volna
az ideológiai és politikai sokszínûségnek Európát jellemzô ezernyi árnyala-
ta. Magam is úgy találtam, hogy a hírközlô média nem is vonzza az ideoló-
giai érdeklôdésû embereket. Azt kellett tapasztalnom, hogy valószínûleg
kevesen jelentkeznek közülük ilyen munkára, mert véleményük az orszá-
gos média felfogásához képest túlságosan jobboldali vagy baloldali, illetve
mert nem is számítanak arra, hogy fölvennék ôket. Az is igaz viszont, hogy
az ideológiai közép tudatos képviselôi sincsenek jelen e munkahelyeken.

Ennél is fontosabb oka annak, hogy az ideológiai beállítottságú embereket
nem látják szívesen a hírközlô szerveknél, hogy a legtöbb újságíró szerint az
ideológia hátrányosan befolyásolja a témaválasztást és a sajtóanyag meg-
írásának képességét. Akár igaz ez, akár nem, úgy tekintenek az ideológu-
sokra, mint doktrínák rabjaira, akik állandóan a csatabárdjukat élesítik, ezért
a szerint fognak válogatni a híranyagban, hogy mi erôsíti, illetve gyengíti
harci pozíciójukat. A lapok munkatársai szívesen hivatkoznak velük folyta-
tott háttérbeszélgetésekre, viszont a televíziókban zavart keltônek találják
ôket, olyanoknak, akik nem elég rugalmasak, és akik képtelenek arra, hogy
megítéljék, hogy mi alkalmas a közlésre, és különösen megbízhatatlanok a
kiegyensúlyozottság elvének alkalmazásakor. Valószínûleg mindig azonos
típusú híreket és eseményeket közölnének, és így a híradó egy idô után igen
unalmas lenne. Az ilyen híranyag tetszene a többi ideológusnak, de hát az
csak a közönség igen szûk rétegét képviseli. Ezenkívül rontanák a híranya-
gok gyártásának hatékonyságát is. Az 1960-as években így magyarázta ne-
kem ezt egy szerkesztô: „Nem alkalmaznám Goldwater egyetlen lelkes
hívét se. Fárasztó lenne állandóan vitatkozni vele, és az anyagait javítgatni.”
De persze az ultrakonzervatívok (és a szocialisták) csak azért emésztenének
föl olyan sok idôt és energiát, mert a politikai értékrendjük eltér az általáno-
san elfogadottaktól.

Az újságírók nemcsak merev doktrínának tekintik az ideológiát, hanem
ráadásul még a szélsôséges politikai erôk véleményével is azonosítják. Igaz,
ez más foglalkozások mûvelôi körében sem ritka jelenség. Véleményük sze-
rint az ideológia inkább a szélsôjobb és a szélsôbal „különleges sajátja”,
amely nem jellemzi a liberálisok, a konzervatívok és a mérsékeltek köreit.
Viszont azokat a liberális és konzervatív csoportokat, amelyek inkább elve-
ket, mint konkrét gazdasági vagy politikai érdekeket képviselnek, és ezért
nem hajlandók a kormányzati források igénybevételének lehetôsége
érdekében kompromisszumot kötni, szintén ideológiainak szokás nevezni.
Amint azt másutt kifejtettük, a híradók különösen gyanúsnak tekintik az
erôsen elvhû politikusokat, amihez hozzávehetjük az újságírókat is.

Az ideológiát mint olyat mégiscsak elsôdlegesen a szélsôségekkel hozzák
összefüggésbe, és az újságírók ezt az összefüggést különösebb fontolgatás
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nélkül gyakorlatilag kézenfekvônek tekintik. Ez ugyanakkor nagyon
hasznos védelmet is kínál a külsô politikai nyomással szemben, mert auto-
matikusan kizárja a politikai véleményeket, amelyek – ha bekerülnének a
hírekbe – a közönség, a kereskedelmi reklámok megrendelôi és a kormány
hivatalnokai egy részének ellenkezését váltanák ki. Az újságíróknak az
ideológiával kapcsolatos felfogása, ha nem is szándékosan, saját érdeküket is
szolgálja, mivel vakká teszi ôket azzal a kétségtelen ténnyel szemben, hogy
nekik maguknak is megvan a saját ideológiájuk, még ha ennek általában
nincsenek is tudatában.

Az ideológiai szempont mellôzése a személyzeti politikában

Különös módon a felvételi eljárások során nem hagyják eleve figyelmen kívül
azokat, akikre az újságírók az „ideológus” címkét ragasztanák, mert a hír-
közléssel foglalkozó szervek arra törekszenek, hogy egyáltalán ne is foglal-
kozzanak az ideológiával mint olyannal. Erôsebben figyelemmel kísértem
ezt az eljárást a lapok esetében, mint az elektronikus hálózatoknál, de mind-
két körben elsôsorban szakmai alapon választják ki a munkatársakat. Egyéb
tényezôket is figyelembe vesznek, konkrétan a szakmai iskolai végzettsé-
get, az utóbbi években pedig a faji és nemi hovatartozást is. A fôszerkesztôk
és a személyzeti felelôsök, akárcsak az újonnan fölvett újságírók, azt jelezték,
hogy a nézetek, akár politikaiak, akár mások, nem kerültek szóba a felvételi
beszélgetések során.

Mivel az újságírójelölteknek be kell mutatniuk korábbi írásaikat, könnyû
dolog más valamire hivatkozva elutasítani azokat, akik korábban csak ideo-
lógiai fórumokon publikáltak, és lehet, hogy ez is történik. Egy olyan
radikális újságíróról tudok, aki az 1960-as években felvételre jelentkezett az
egyik sajtóbirodalomnál. A cég jogászainak tanácsára azon az alapon utasí-
tották el, hogy szövetségi bírósági eljárásnak néz elébe, mert engedély
nélkül beutazott egy kommunista országba, de ezt a döntést az egyik hír-
adós fônök tiltakozása mellett hozták meg – vagy legalábbis ô így tudta –,
aki nyilvánvalóan éppen egy radikálisabb munkatársat szeretett volna.
Ugyanakkor mindkét lapnál voltak olyan belsô munkatársak, akiknek
másutt megjelentek radikális hangvételû cikkei, tehát azt mondhatjuk, hogy
nem állandóan alkalmaztak ideológiai szûrôt.

Bár a vezetô szerkesztôk és a producerek gyakorlatilag kivétel nélkül
egyetértettek abban, hogy ha volna választásuk, nem alkalmaznának olyan
újságírót, aki ideológiailag elkötelezett, arra nem voltak fölkészülve, hogy
bármely kolléga vagy jelentkezô lelkében vájkáljanak, és úgy állapítsák
meg politikai nézeteit, hiszen alapvetôen az volt az álláspontjuk, hogy e
nézeteknek semmi szerepük az újságírói feladat végrehajtásában. Szinte
kivétel nélkül azt állították, hogy nem ismerik kollégáik politikai hovatar-
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tozását (még akkor sem, ha már évek óta egymás mellett dolgoztak), kivéve
azokét, akiknek a hangvétele olyan volt, hogy írásai csak tompítás után voltak
közölhetôk. Nem titkolózást jelez ez, mert az újságírók nem tesznek föl egy-
másnak ilyen kérdéseket; a politikai nézeteket illik otthon hagyni. A Time ma-
gazinnál például éveken keresztül tompította a szerkesztô egy munkatárs cik-
keinek hangvételét, anélkül hogy az ügyet valaha is megbeszélték volna.

Az ideológiai szûrést azért kerülik, mert az azt jelentené, hogy kételked-
nek a szakembernek abban a képességében, hogy objektív maradjon.
Fölöslegessé teszi azt egyébként a konformitás más helyen részletezett
nyomása is. Az ideológusokat ugyanúgy kiveti magából a közösség, mint
más nonkonformista tagjait.16 E nyomások dinamikáját érzékelteti a radikális
belsô munkatársak sorsának alakulása.

„Házi” radikálisok és „házi” konzervatívok

Az 1960-as évek második felében mind a Time, mind a Newsweek alkalma-
zott néhány, némileg marxista irányultságú fiatalembert, akiket „házi” radi-
kálisoknak neveztek. 1975-ös kutatásaim során olyanokat is találtam, akiket
akkor „házi” konzervatívoknak hívtak, bár legtöbben már a hatvanas évek
óta ott dolgoztak. Nem újságírói mércével nem igazán nevezném ôket ide-
ológusoknak, de eléggé érdekelte ôket a politika, és értékválasztásukban
eléggé szélsôségesek voltak ahhoz, hogy a kollégáik is észleljék azt.

A „házi” radikálisok riporterként vagy tényfeltáróként dolgoztak. Fôleg
azért alkalmazták ôket, hogy tájékoztassák a lapokat a háborúellenes moz-
galomról, körülbelül úgy, ahogy a fekete sajtósokat, akiknek meg az volt a
dolguk, hogy a gettókból küldjenek tudósításokat, amikor érdemes. A „házi”
konzervatívok általában cikkeket írtak, vagy szerkesztôk voltak. Mindkét
csoport részt vett belsô vitákban, és két latens funkciót is betöltött. Azáltal,
hogy nyíltan viselték az ideológiai elkötelezettség címkéjét, mentesítették a
többieket, és azt az érzést kölcsönözték kollégáiknak, hogy objektívek. Egy-
ben kijelöltek bizonyos határokat is: az 1960-as években a „házi” radikálisok
visszatartották a kollégáikat attól, hogy túlságosan balra tolódjanak, az 1970-
es években pedig a „házi” konzervatívok – akiket az elôzô évtizedben nem
neveztek így – jelölték meg azt a pontot, amelyen túllépô kollégáikat túlsá-
gosan konzervatívnak kellene tekinteni. Valójában egy adott „házi” konzer-
vatív tulajdonképpen több liberális nézettel is egyetértett, de mivel ô jelölte
ki a határokat, a kollégái olyan véleményeket is neki tulajdonítottak, ame-
lyek nem voltak sajátjai.

A „házi” radikálisok nem sokáig maradtak a lapoknál. Bár megvoltak a
szakmai képességeik, és nem tekintették ôket primadonnának sem, egy-
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szerûen nem illettek bele a szerkesztôségekbe. Az a nonkonformitás, amit a
kollégáik kifogásoltak, kevésbé volt politikai jellegû, mint életstílust illetô; hec-
celték és kritizálták ôket lezser öltözködésükért, szexuális felfogásukért (és hírek
szerinti kicsapongásaikért), valamint állítólagos vagy tényleges kábítószere-
zésükért (marihuána szívásáért), amiket a hatvanas évek végén még általában
elítéltek. Mindemellett a „házi” radikálisokat sokkal inkább zavarták a politikai
különbözôségek; ôk arról panaszkodtak, hogy nem tudnak szabadon részt
venni a belsô megbeszéléseken és vitákon, mert állandóan idegennek érezték
magukat.17 Ezenkívül kínos volt számukra az, hogy munkájukkal a fennálló
rendet szolgálják. Örültek annak, hogy médianyilvánosságot tudnak biztosítani
a barátaik számára, de bûntudatuk volt a rendes fizetésük és a költségkeretük
miatt, hogy „eladják magukat”, ahelyett, hogy maguk is aktivisták lennének.18

Ha maradtak volna, akkor enyhült volna a konformitás nyomása, hiszen élet-
stílusuk a rá következô évek során egyre inkább elfogadottá vált. De a politikai
és egyéb különbségek akkor is megmaradtak volna, és aki nem képes igazod-
ni, az szükségszerûen elszigetelôdik. A legtöbb fekete újságíró, akik körülbelül
ugyanakkor jöttek a sajtóhoz, de életstílusuk nem volt deviáns, elég hasonló
okból távozott: általában nem tudták elmagyarázni a szerkesztôknek, hogy
miért fontosak a fekete közösség hírei, és nem találtak olyan társakra, akikkel e
közösség kulturális és politikai eseményeirôl beszélgethettek volna.19

A „házi” konzervatívok viszont megmaradtak a lapoknál. Mivel cikkek
szerzôi voltak és idôsebbek is, mint a radikálisok, nagyobb súlyuk és magasabb
presztízsük volt, mint amazoknak, és jobban is kezelték a nézetkülönbségeket.
Könnyebben is fogadtatták el magukat, mivel életstílusuk nagyjából megfelelt
középkorú kollégáik életmódjának, noha egyes fiatalabbak kissé darabosnak
látták ôket. Politikailag is jobban illeszkedtek a szerkesztôségekbe, hiszen azok
a lapok, amelyeket tanulmányoztam, képesek voltak együtt élni a „házi”
konzervatívok értékrendjével, ám a radikálisokéval nem.20
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18 Olyan riporterek is voltak, akik attól tartottak, hogy háttéranyagaikat eljuttatják a
kormányhoz is, miáltal akaratlanul kémjelentéseket szolgáltathatnak a barátaikról; de ezek
az aggodalmak késôbb alaptalannak bizonyultak. A valóságban éppen a fordítottja történt,
mivel a riporterek fölismerték azokat a CIA- és FBI-ügynököket, akik újságírónak adták ki
magukat, és idôben figyelmeztették az aktivistákat.
19 A szegényebb környezetbôl kikerült feketék még gyorsabban távoztak, mert nem tudtak
beilleszkedni a lapszerkesztôségek felsô középosztályi közegébe, emellett többen nem tudták
alkalmazni az itt szokásos ironikus stílust. Sok fekete hagyta el az országos elektronikus
médiát, amikor a gettó már nem kerülhetett be a hírekbe. Õk többnyire olyan városok helyi
televízióihoz szerzôdtek, amelyekben nagy fekete közösségek élnek.
20 Gates beszámol arról, hogy a CBS News is alkalmazott két olyan újságírót, akik a „házi”
radikális kategóriába sorolhatók. Az egyik egy idôre elhagyta a céget, mert annyira megrázta
a vietnami háború, a másik, aki a „házi hippi” címet is kiérdemelte, tényfeltáró riporter volt,
és egy fônökkel támadt konfliktusa miatt kényszerült távozásra. Gates: Air Time. 164, 365–367.
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Szerkesztés ideológiai alapon

Az ideológiai szempont figyelmen kívül hagyása és az ideológiai érdek-
lôdésû újságírók hiánya miatt mind a témaválasztásban, mind a szövegezés-
ben csökken az ideológiai ítéletek mennyisége. Természetesen a forrásokat
és az alkalmazhatóságot illetô megfontolások, konkrétan a fontosságra
vonatkozó ítéletek és azok a tartós értékek, amelyek mögöttük állnak, már
ideológiai határokat állítanak, és az ideológia érzékelése éppen ennek a
megerôsítését szolgálja. Ennek megfelelôen kutatásaim során csak egyszer
vettem észre azt, hogy az ideológia közvetlenül beleszólt a témaválasztásba:
a Time arra hivatkozva tartott vissza egy cikket – azzal kapcsolatban, hogy
miképpen folytatták a tevékenységüket a spanyol kommunisták a Franco-
féle korszakban –, hogy „túl jó színben tüntették föl a kommunistákat”.
Talán egyéb cikkek is kimaradtak a nemzetközi rovatokból, amelyeket
kevésbé kísértem figyelemmel, de belpolitikai rovatban nem láttam több
ilyen esetet. Így volt ez a televízióknál is.

A szövegek ideológiai alapon való szerkesztôi átalakítása is ritka. A belsô
radikálisok nem írtak, ezért velük kapcsolatban ez föl sem merült. Másfelôl
sok olyan konzervatív, akinek íráskészsége elismert volt, rendszeresen kapott
kiemelt témát, noha a szerkesztôk jól tudták, hogy bizonyos ügyekben
nagyon „kemény” a véleményük. Viszont elég tapasztaltak voltak ahhoz,
hogy személyes értékrendjüket ne jelenítsék meg a cikkeikben. Ha ez nem
sikerült nekik, akkor a szerkesztôk tompították a cikkek hangját.

A szerkesztôk, akik hozzá voltak szokva a tehetséges emberek különcségei-
hez, az ideológiai kötôdéseket úgy kezelték, mint ezek közül egy, nem is
igazán jelentôs furcsaságot. Egy vezetô szerkesztô így magyarázta ezt nekem:
„Van egy olyan újságíróm, aki amolyan hidegháborús harcos, meg egy olyan
is, aki konvencionális harvardi liberális [ami nála azt jelenti, hogy baloldali
liberális], de ideológiai problémával nem kell számolni, és ha mégis, akkor is
legfeljebb ha egy-két mondatot kell megváltoztatni.” De az a bizonyos „har-
vardi liberális” már maga is, még ha nem is feltétlenül tudatosan, gondos-
kodik arról, hogy lehetôleg ne is legyen gond vele. Elmondta nekem, hogy
egyszer tulajdonképpen azért kritizálta Dél-Korea gazdaságát, mert az „az
olcsó munkaerô kizsákmányolásán” alapul, de valójában azt írta le, hogy „a
gyors gazdasági fejlôdés nagy társadalmi árat követelt… Alapját ennek
részben a nagyon olcsó munkaerô képezi.” Késôbb azt is hangsúlyozta, hogy
soha nem is gondolt arra, hogy a „kizsákmányolás” kifejezést szóba hozza,
mert, ahogy mondta, „az olvasók úgyis kitalálják, mire gondolok”.

A konzervatív vezetô szerkesztôknek több autonómiát biztosít a rangjuk.
Például a Newsweek külpolitikai rovatát egy idôben egy „házi” konzervatív
vezette; a fôszerkesztô azért nem avatkozott bele a dolgok menetébe, mert
jobban érdekelte a belpolitika, és mivel még mindig eléggé heves volt a
hidegháború, mintegy igazolta a rovat erôteljesen kommunistaellenes
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hangvételét. Viszont amikor 1968-ban a külpolitikai szerkesztô éles hangon
érvelt volna a vietnami háború mellett, akkor erôsen tompították cikkének
hangját. Volt egy másik konzervatív szerkesztô, aki a háttérben folyama-
tosan vitatkozott az újságírókkal. Az ô szerkesztôi javításait a fôszerkesztôk
enyhítették. A Time magazinnál Henry Luce konzervatív vezetô szerkesztôt
nevezett ki az 1960-as évek elején, aminek az lett a következménye, hogy
azok a rovatvezetôk, akik kevésbé voltak konzervatívok, gyakran keve-
redtek vitába vele, és néha sikerült is enyhíteniük a hangvételét, bár ôk
másként fogalmaztak volna.21

Az íratlan szabály az, hogy azok a következtetések vagy vélemények,
amelyeket ideológiainak ítélnek, akkor maradhatnak, ha van bizonyíték,
ami alátámasztja ôket. Ha a vietnami háború idején egy tévériporter egy tel-
jesen fölöslegesnek bizonyuló, esetleg egy, a partizánok fölkutatását célzó, de
végül sok polgári áldozatot követelô akcióról számolt be, akkor következ-
mények nélkül kritizálhatta a háborút. 1975-ben az NBC egy vezetô tudósí-
tója olyan filmriportot küldött, amelyben kedvezô jellemzést adott Fidel
Castro gazdaságpolitikájáról. Az egyik New York-i producer szót emelt a
riporter zárszava ellen, de a fôszerkesztô úgy döntött, hogy a film elegendô
bizonyítékot sorakoztat föl a következtetések alátámasztására, ezért az
anyagot változtatás nélkül leadták. A riporter vezetô munkatárs volt, aki
akkor már hosszabb ideje foglalkozott Közép- és Latin-Amerikával, és akirôl
azt tartották, hogy megbízható és objektív, ezért maga választhatta meg a
témáját. De azt ugye nem kell hangsúlyoznunk, hogy a szocialista gazdasá-
got kedvezô színben feltüntetô híradásokat nem rendelnek és nem is várnak
tárt karokkal az amerikai médiában. A szocialista országokról olyan híreket
közölnek szívesen, amelyek azt illusztrálják, hogy ott sérülnek a polgári jogok.
Ugyanennek a riporternek az elsô kubai filmje is hosszasan illusztrálta a rend-
szer elnyomó jellegét.

A magazinok, amelyeknél igazán nem gondolunk ideológiai kötôdésekre,
szintén hordoznak rejtve ilyen tartalmakat. A tényfeltáróknak és a riportereknek
inkább sikerül nyomtatásban is viszontlátni az álláspontjukat, mint az átlagos
újságírónak, mivel ôk inkább tényekkel és nem elvekkel foglalkoznak. Mi
több, gyakran csak ôk maguk látják át a feltárt tények ideológiai jelentôségét.
Egyszer egy újságírónô cikket írt a CIA-rôl, amiben elôhozott valami kel-
lemetlen dolgot is. A szerkesztô kihúzta ezt a részt, de a riporter nem tudta biz-
tosan, hogy az ideológiai szempont miatt, vagy egyszerûen csak azért, mert
hosszúnak találta a cikket. Gondolkozott azon, hogy vitába száll a szerkesztôvel,
de mivel akinek állandóan vitái vannak a feletteseikkel, azokról könnyen elter-
jed, hogy „hepciáskodók”, úgy döntött, hogy csekélyke politikai tôkéjét majd egy
más, olyan ügyben kamatoztatja, amelynek esetében biztosabb a dolgában.
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Értékközvetítés

Korábban már utaltam arra, hogy az empirikus diszciplínák bizonyos elôfel-
tevések alapján tudják legjobban megragadni a valóságot, valamint hogy
maguk e tények is tartalmaznak bizonyos olyan feltételezéseket vagy ítéle-
teket a külvilággal kapcsolatban, amelyeket nincs módunk ellenôrizni.
Ugyanakkor az empirikus kutatások mögött soha nem áll rendelkezésre az
az idô és pénz, amelyre metodikájának maradéktalan alkalmazásához szük-
ség volna, ezért a tényszerû megállapítások gyakran valójában a valóságra
vonatkozó ítéletek.

Ezenfelül a saját országukkal és társadalmukkal kapcsolatos kutatások
megtervezésében, abban, hogy mit tanulmányoznak és mit hagynak figyel-
men kívül, mindig szerepet játszanak a kutatók sajátos értékei. A kutatók
persze lehetnek távolságtartók, akik félreteszik tudatos személyes meggyô-
zôdésüket; illetve reflexívek, akik tudatában vannak annak, hogy bizonyos
értékeket nem képesek vagy nem hajlandók figyelmen kívül hagyni. De
lehetetlen dolog azt várni egy újságírótól, hogy úgy írjon valamirôl, vagy
készítsen riportfilmet, hogy ne közvetítsen valamilyen értékrendet. Ezek az
értékek lehetnek tudatosak, számára is ismeretlenek, a valóságra vonatkozó
ítéletek (amelyek gyakran értékválasztást tükröznek), valamint – min-
denekelôtt – idôtálló értékek.

Az idôtálló értékek

Ezek azok az álláspontok, amelyek rendszerint és leggyakrabban megjelen-
nek a híradásokban. Amint említettem, nem tudatosan jelenítik meg ôket a
sajtóanyagokban, hanem beépülnek a dolgok fontosságát illetô ítéletekbe,
ennek következtében nem kerülnek összeütközésbe az objektivitás köve-
telményével, sôt valójában garantálják annak lehetôségét. A híranyagoknál
sokkal inkább a sajtó képviselte általános értékekrôl beszélhetünk, mint az
újságírók személyes értékválasztásáról, ezért a sajtó munkásai úgy érez-
hetik, hogy megôrizték távolságtartásukat, és nem kellett közszemlére ten-
niük személyes nézeteiket.

Ezek az értékek részben azért idôtállóak, mert a híranyaggal kapcsolatos
ítéletek mögötti alapvetô megfontolások általában hosszú ideig változat-
lanok, vagy legalábbis évtizedek óta ugyanazok. De nem minden általáno-
san elfogadott értéket jelenítenek meg mindenkor, hiszen ezek megjelenési
formája a rendelkezésre álló híranyaggal kapcsolatos szubjektív reakció, ami
azt is jelenti, hogy ha nem áll rendelkezésre megfelelô híranyag, akkor ezek
a szunnyadó értékek nem nyilvánulnak meg. Amikor az amerikai politika
az emberbarát demokrácia elvei alapján mûködik, akkor semmi sem fenye-
geti ezeket az értékeket, és ebben a tárgyban nincs is mirôl hírt adni.
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Azt sem mondhatjuk, hogy a sajtó mint szakma egységesen osztja ezeket
a nézeteket. Éppen mivel nem tudatosult értékekrôl van szó, minden sajtó-
orgánum – illetve ha a munkatársaknak megfelelô önállóságot biztosítanak,
akkor minden újságíró – más és más módon értelmezi ôket.

Mondanom sem kell, hogy az idôtálló értékek politikai természetûek.
Nyilván nem minden újságíró és médiafórum képviseli azokat a nézeteket,
amelyekkel én a kutatásaim során a televíziókban és a lapoknál találkoztam.
A pártközeli napilapok például abból élnek és azzal szolgálják ki a közön-
ségüket, hogy egyértelmû politikai nézetek alapján tárgyalják a napi esemé-
nyeket. Ezért aztán olyan újságírókat gyûjtenek maguk köré, akiknek
határozott politikai véleményük van; de még ezek a zsurnaliszták is kife-
jeznek bizonyos idôtálló értékeket. Õk is törekednek arra, hogy rámutas-
sanak a becstelen vagy alkalmatlan vezetôkre: a baloldali lapok az üzleti
élet vezetôinek erkölcsi problémáit feszegetik, a jobboldaliak meg a republi-
kánus vagy demokrata párti liberálisok köztisztviselôi szereplésével foglal-
koznak. Még a marxista orgánumok is, amelyek szerint az erkölcsi problé-
mák a kapitalista társadalmi rend természetes velejárói, szívesen foglalkoznak
az egyes gazdasági és politikai vezetôk erkölcsi és egyéb hibáival. Legalább
ebben a tekintetben tehát ôk is az idôtálló értékek alapján állnak.

Tudatos vélemény és állásfoglalás
A hírközlô magazinok versengésének eszköze részben az, hogy állást foglal-
nak. Véleményt nyilvánítanak adott témáról vagy eseményrôl, de ezek nem
olyan állandó nézetek, amelyeket értékként definiálhatnánk. Igaz, a Time
még mindig próbál egyértelmûen fogalmazni, de senki nem vizsgálja azt,
hogy az egyes megnyilvánulások összhangban vannak-e egymással. Az
összhangot azáltal próbálja meg létrehozni a két vezetô hírmagazin, amit
saját „hangjukként” vagy „attitûdjükként” azonosítanak. Egyik vezetô szer-
kesztôje egyszer úgy jellemezte a Newsweek attitûdjét, hogy az „a mûvelt,
tisztességesen liberális, olyan ember lapja, aki nyitott és becsületes, ugyan-
akkor jókedvvel és iróniával szemléli a világot”.

A lapok álláspontját az egyes újságírók alakítják ki, de tudják, hogy a fôszer-
kesztô nevében is beszélnek, és általában ennek megfelelôen cselekednek.
Néha ugyan a saját véleményüket is leírják, mert arra számítanak, hogy
majd a fôszerkesztô megváltoztatja a szöveget. A fontosabb napi politikai és
gazdasági ügyekben a fôszerkesztô adja meg az alaphangot, néha még a
fônökeivel is egyeztetve; elôfordul, hogy a cégvezetés határozza meg a
követendô irányt. Amíg Henry Luce volt a Time Inc. cégvezetô fôszerkesztôje,
a Time mindig a republikánus jelöltek és ügyek mellé állt, noha sok szerzô-
je demokrata volt. Az 1960-as évek elejéig nem sok különbség volt a Time és
a Newsweek attitûdje között, ám amikor Philip és Katharine Graham meg-
vette az utóbbit, az egyszeriben liberálisabb nézeteket kezdett hirdetni.
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A televízió nem szokott egyértelmûen állást foglalni, de véleményeket
közvetít. Az egyik vezetô producer azt mondta, hogy „nincs szándékomban
szerkesztôi véleményt nyilvánítani… de minden este mondunk dolgokat.
Nem hiszek én a tökéletes objektivitásban.” De az esti híradók nem egyazon
hangon és nem is egymással teljes összhangban szólnak. A kommentárok
szerzôi szabadon fejtik ki saját véleményüket; a mûsorvezetôk önálló
tévészemélyiségek, akik azt mondanak, amit jónak látnak, még akkor is, ha
az egyes tévétársaságok helyi adói esetenként tiltakoznak is emiatt. Az 1960-
as években Chet Huntley és David Brinkley volt az NBC News mûsorvezetô-
je. Amikor a háborús hírt Huntley írta, akkor a mûsor általában militáns
volt, mivel ô erôsen támogatta a háború ügyét; viszont azokon a napokon,
amikor Brinkley volt soron, a háborús hírek sok kétséget fejeztek ki, és nem
azért, mert Brinkley háborúellenes volt, hanem azért, mert szkeptikus volt
(és még ma is az) a központi kormányzat tevékenységével kapcsolatban.22

Ennek ellenére a kommentátorok, mûsorvezetôk, fôszerkesztôk és produ-
cerek nem mindig a saját véleményüket hangoztatják. Közszereplônek tekintik
saját magukat, akinek az álláspontja ezért a közvéleményben uralkodó nézetek
személyes közvetítését jelenti. Egy tévés szerint a képernyôrôl ô csak olyasmit
közvetíthet, „amit mások már megfogalmaztak”. Ez az oka annak is, hogy Eric
Severaid, a CBS News nemrégiben nyugdíjba vonult kommentátora rászolgált
a sokat emlegetett „mindenoldali” jelzôre.

A közvélemény aggodalmai is befolyásolják a nyilvánosság elôtti megnyi-
latkozásokat. Az 1960-as évek egyik tévés producere úgy magyarázta meg
fórumának a néger polgárjogi mozgalommal kapcsolatos álláspontját, hogy „ez
egy országos csatorna, és mi országos értelemben foglalkozunk az ügyekkel, mi
nem tehetünk olyan leegyszerûsített kijelentéseket, mint hogy az úgynevezett
black power jó dolog. Még ha úgy gondolja is az ember, hogy jó Atalantában, nem
tudhatja, hogy jó-e Chicagóban. Elég tartózkodóan csak az ellenkezôjét mond-
tuk, azt, hogy lehet, hogy a black power nem egészen jó dolog.” Egy fôszerkesztô
arra utalt ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy az állásfoglalásai nem annyi-
ra saját nézeteit tükrözik, hanem sokkal inkább „reagálást jelentenek a
közhangulatra”, amit a többi vezetô szerkesztôvel folytatott beszélgetésekbôl és
a sajtóból szûrt le. De azt is felfedte, hogy még az ô személyes hangulata is azon
múlik, hogy mit tapasztal ô maga „mint ügyfél vagy olvasó”, azazhogy szemé-
lyes véleményét mintegy a közönség képviselôjeként alakítja ki.

364 HARMADIK FEJEZET HÍREK ESEMÉNYEK,  RÉMHÍREK
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Ugyanakkor azok az újságírók, akik nála dolgoztak, állásfoglalásait
gyakran személyes értékrendje tükörképeként látták, amiben kétségtelenül
igazuk volt, hiszen végül is ô maga határozta meg, hogy mit tekint a közhan-
gulat megnyilvánulásának vagy saját olvasói nézetének. És ugyanígy, az a
producer, aki a black power ellenében döntött, nyilvánvalóan nem törôdött
azzal, hogy az atlantai vagy chicagói közönségnek más lehet a véleménye.

Tulajdonképpen a vélemények nagyobb része levezethetô az idôtálló
értékekbôl. Az egyes politikusokról alkotott vélemények olyan, a politikai
magatartással kapcsolatos általános elvárásokból származtathatók, amelyek
az emberbarát demokráciára vonatkozó újságírói nézetekben gyökereznek.
Még ha a közvélemény általában támogatja is az országos egészségbiztosítást,
nem valószínû, hogy a sajtó általában túlságosan eltávolodna a felelôs kapitaliz-
mus követelményrendszerétôl. A black powerrel szembeni állásfoglalás világosan
következett a faji integráció sajtóban való elfogadásából, hiszen a black power
szószólóinak militáns fellépése szembekerült azzal a nagyon fontosnak tekintett
értékkel, amelyet a társadalmi rend megôrzése képvisel.

Nem tudatos vélemények

Mégis azt mondhatjuk, hogy a híranyagban megjelenô vélemények nem
szándékosan kerülnek oda, hanem leginkább utalások és elmarasztaló jelzôk
önkéntelen használata révén. Amikor az újságírók úgy emlegetik a polgári
mozgalmakban résztvevôket, hogy a „csôcselék” vagy „hordák”, amikor
morcosan tudósítanak a megélhetési költségek emelkedésérôl, vagy amikor
keserû gúnnyal szólnak a serdülôk viselkedésérôl, akkor tulajdonképpen
véleményt mondanak – anélkül hogy tudnának errôl. Mivel elég sok újság-
író osztja ezeket a nézeteket, általában megalapozottnak tekintik ôket. Csak
amikor ellentmondással találkoznak, ébrednek rá a szerzôk arra, hogy ezek
tulajdonképpen szubjektív vélemények, amelyek tehát elfelejthetôk,
megváltoztathatók vagy álláspontokká szilárdíthatók.

A vélemény megváltoztatása

Mivel az újságírói vélemény adott történethez kötôdik, megváltozhat. Ezzel
szemben azt tapasztaljuk, hogy az újságírók általában nem szívesen változ-
tatják meg tudatosult nézeteiket, mivel attól tartanak, hogy következetlen-
nek tartják majd ôket, ami aláássa hitelességüket.

Ebbôl következôleg a tudatosult vélemények általában csak a nagyon
szembeszökô és drámai események idején változnak meg, mivel akkor van
mód a hitelesség elvesztésének veszélye nélküli változtatásra. De azt is
hozzá kell tenni, hogy az ilyen események gyakran kevésbé látványos
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történések sorozatát követik, amelyek esetleg logikusan vezettek el az
újságírókban a saját korábbi nézeteikkel kapcsolatos kételyek kialakulásá-
hoz. Korunkban a legjobb példa talán a vietnami háborúval kapcsolatos
álláspont megváltozása, amit az 1968-as úgynevezett Tet-offenzíva idején
szinte minden jelentôsebb médiafórum esetén tapasztalhattunk. Sok saigoni
riporter akkor már jó ideje hangoztatta azzal kapcsolatos kételyeit, hogy a
háború megnyerhetô, ami több médiaközösségben vitákat váltott ki arról,
hogy nekik higgyenek-e vagy a tekintélyesebb – és optimistább – washing-
toni tudósítóknak. Ezért a Tet-offenzíva tulajdonképpen az utolsó csepp volt
az egyre növekvô bizonytalanság poharában –, nemcsak a háborút, hanem
a kormánynak a sajtó felé teljesített tájékoztatásának ôszinteségét illetôen is.23

Hasonló folyamat játszódik le, amikor az elnökök és elnökjelöltek meg-
ítélése változik. Carter elnök politikai képességeit illetô korai kételyek az
úgynevezett Lance- és Marston-ügy körül összpontosultak. Miután George
McGovernnek sikerült elérnie azt, hogy Thomas Eagleton visszalépjen az azt
követô napon, hogy kijelentette: ezer százalékig kihívója mögött áll, a
legtöbb újságíró úgy jellemezte McGovernt, mint átlagos politikust; noha
csapatának már az 1972-es demokrata párti konvencióján bevetett stratégiája
jól mutatta, hogy a jelölt kampánytaktikája nem különb az átlagosnál.

Amikor a sajtóvélemény jól látható események hatására változik, magukat
az eseményeket az újságírók láttatják. Emellett a véleményüket változtató
újságírók nagy része nem magukra az eseményekre reagál, hanem azokra a
tudósításokra, amelyeket olvasnak vagy látnak róluk.24 Ilyenformán lényegében
szakmaközi folyamatban vesznek részt, amikor számos nagy tekintélyû szak-
ember véleményének megváltozására reagálnak. A folyamat megindításá-
hoz drámai eseményeknek kell bekövetkezniük, amelyek azonban nem ele-
gendôek annak befejezéséhez. A dél-vietnami rezsim diktatórikus és korrupt
jellegének Halberstam és kollégái által való korai bemutatása nem sok
újságírót gyôzött meg arról, hogy a háború kétes értékû vállalkozás, és évek
teltek el, mire az események kritikus tömege és az 1968-as Tet-offenzíva
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23 Noha Braestrup jól ismerte ezt a folyamatot, a Tet-offenzívát követô véleményváltozással
kapcsolatos részletezô tanulmányában mégis arra a – szerintem téves – következtetésre jutott,
hogy mindennek gyökere „a könnyed újságírói stílus…, ami az 1960-as évek vége felé
elharapózott. Ezzel a stílussal együtt jár a sokszor meggondolatlan konfliktuskeresés, hogy a
kormányról és bármely hatóságról automatikusan a lehetô legrosszabbat feltételezik, és hogy
a szereplôket állandóan »jókra« és »rosszakra« osztják”. Braestrup: Big Story. 1: 726. Még
abban sem vagyok biztos, hogy az újságírók könnyedebbé váltak; mindig is keresték a bajt,
és hajlamosak voltak arra, hogy rosszat feltételezzenek a kormányról. Inkább az a helyzet,
hogy a hatvanas évek végén sok olyan esemény történt, amelyek fényében jobban megmu-
tatkozott ez a „stílus”.
24 E tudósítások között sok olyan van, amit saját kollégáik írnak. A vélemény megváltoztatása
egy esemény érzékelését tükrözi. A Tet-offenzívát például az újságírók különbözô katonai
szakértôk közvetítésével mint az észak-vietnamiak jelentôs katonai vereségét érzékel-
hették. Nem észlelték azonban annak politikai jelentését, mivel csak a katonai tevékeny-
ségrôl értesültek.

3.fejezet  8/24/07  12:27 PM  Page 366



megtette a magáét. Ebben a folyamatban az újságírók ugyanarra a híranyag-
ra reagálnak, mint a nagyközönség, miközben ôk maguk szolgáltatják azt az
információt, ami beindítja a közönség véleményének változását.25

A nem tudatos vélemények a jól látható események kapcsán is változnak,
de ugyanolyan gyakran tudatossá válnak, és akkor, válaszként a szaktekin-
télyek és a közvélemény által jelzett kritikára, változást idézhetnek elô.
Korábban jeleztem, hogy a férfi újságírók tudatosan visszafogták magukat,
miután a kolléganôik kifogásolták szexista szóhasználatukat. A zsigeri rasz-
szizmus megnyilvánulásait pedig kivágták, miután a feketék kritikával
illették a sajtót. Egyes újságírók abbahagyták az észak-vietnamiak ellenségként
való emlegetését, mert szakmai fórumokon több komoly szaktekintély tette szó-
vá a dolgot; ezek a kommentárok viszont tulajdonképpen a sajtó háborúellenes
képviselôinek kritikai megnyilvánulásaira reagáltak, sôt talán még inkább a
háborús tudósítások hangvételének a Tet-offenzívát követô megváltozására.

A valóságon alapuló sajátos ítéletek
Az értékek legáthatóbban valóságon alapuló sajátos ítéletek formájában
jelentkeznek a hírekben. Ezek a külsô valóságra vonatkozó olyan feltevések,
amelyek azokkal a koncepciókkal vannak kapcsolatban, amelyeket az újság-
írók a valóság megragadására használnak.26 E koncepciók számosak, és nem
értékválasztást jelentenek, hanem az újságírók megfontolásaiba beépült fel-
tevések. Amikor az újságíróknak azt kell eldönteniük, hogy mi az újdonság,
akkor azt is el kell dönteniük, hogy mi avult, tehát hogy mi nem hír. Amikor
arról tudósítanak, hogy mi rossz és abnormális, azt is meg kell határozniuk,
hogy mi a normális. Ha elônyben részesítik a régit vagy az újat; ha hisznek
abban, hogy ami normális, az normális kell hogy legyen, akkor a valóságon
alapuló sajátos ítéletek értékválasztást testesítenek meg.

Akárhogy is nézzük, az újságírók a hírekkel kapcsolatos döntési képességüket
csak a nemzeti, társadalmi, országos és társadalmi intézmények közös tudatuk-
ban megjelenô, bonyolult összefüggésrendszerének fényében gyakorolhatják,
ami nem egyéb, mint valóságon alapuló ítéletek sajátos rendszere. Amikor az
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25 Noha a Tet-offenzívát megelôzôen, az annak idején és az utána készült felmérések azt
sugallják, hogy a háború megítélése kérdésében a válaszadók néhány héttel lemaradtak
az újságírók mögött, Roper e felmérésekrôl készített elemzése azt is megmutatta, hogy
lassan, de biztosan nemcsak az újságírók, hanem a nagyközönség is kiábrándult a hábo-
rúból. Csak az a különbség, hogy a sajtó képviselôinek reakciója drámaibb volt a Tet-re,
mint a nagyközönségé. Burns W. Ruper: „What Public Opinion Polls Said”. In Braestrup:
Big Story. 14. fejezet.
26 Elég érdekes dolog az, hogy bár az újságírók általában ugyanazokat a kifejezéseket
használják, mint az empirikus tudományok más mûvelôi, a sajtó szótárából hiányzik a
„koncepció” kifejezés. Egy szerzô javasolta ugyan egyszer a „koncipiáció” szó használatát,
de csak azért, hogy jelezze, mennyire nincs értelme. 
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újságírók Kaliforniát mint bizarr hóbortok termôtalaját mutatják be, a serdülôket
lázadó ifjúságnak láttatják, illetve a magazinokban Amerika felsô középosztá-
lyának életstílusát mint általánosan jellemzô képet festik le és vetítik rá az egész
lakosságra, akkor a valóságon alapuló sajátos ítéleteket hoznak. E cselekedetük
során nem adnak teret azon sajátos ítéleteknek, amelyeket, mondjuk, a szegény
emberek hoznának Amerikáról, és azon kérdések megfogalmazásától is elte-
kintenek, amelyeket az ország ügyeiben a maguk sajátos ítéletei alapján a radi-
kálisok, az ultrakonzervatívok, a bigott vallásosak vagy a társadalomtudósok
föltennének.

A valóság megítélésében gyakran találkozunk – megalapozott és mega-
lapozatlan – sztereotípiákkal, amelyeket az újságírók azért kölcsönöznek
máshonnan, mert azok könnyen hozzáférhetôk, és mind maguk, mind
pedig a nagyközönség számára ismert fordulatokról van szó. Amint arra
Walter Lippmann már évekkel ezelôtt fölhívta a figyelmet, a híradások köz-
vetlen kapcsolatban vannak a közkeletû sztereotípiákkal, és általában
megerôsítik azokat. Esetenként azok forrásaivá is válnak, ám az újságírók
teremtette sztereotípiák legtöbbször egybeesnek olyan megállapításokkal,
amelyeket tôlük függetlenül sokan mások tesznek. Azt például, hogy a ser-
dülôkort a személyiség különös megnyilvánulásai és elég nagy mértékben
a fékezhetetlen nemi vágy jellemzi, nem csak újságírók állítják.

Ha precízek akarunk lenni, azt kell mondjuk, hogy a valóság megítélésének
nincs sok köze a személyes értékválasztáshoz, azt mégis meg kell említeni,
hogy gyakran kapcsolódnak egymáshoz. A valóság megítélésének és az érté-
kek egymáshoz kapcsolódásának és az egyes híranyagok kiválasztására gyako-
rolt hatásuknak legjobb példája a vietnami háború kezdeti és késôbbi kezelése.
Az újságírók kezdettôl fogva úgy ítélték meg, hogy ez a konfliktus Amerika és
szövetségesei háborúja egy kommunista ellenséggel szemben, és ennek egye-
nes következménye volt az, hogy értékítéletük kifejezôdéseként az amerikai
oldalt támogatták.

Persze úgy is lehetett volna érvelni – és én egyet is értek egy ilyen
megközelítéssel –, hogy Amerika egy olyan külföldi polgárháború utolsó fázisá-
ba keveredett bele, amely akkor már egy generáció óta dühöngött, ám ez a
valóságnak olyanfajta megítélését feltételezte volna, amire az amerikai újságírók
– és általában az amerikaiak – nehezen lettek volna kaphatók. Az amerikaiak-
nak nem volt olyan belsô konfliktussal kapcsolatos élményük, ami hasonlított
volna Vietnam és más fejlôdô országok polgárháborúira. Pedig a valóság
megítélése leginkább éppen ilyen személyes tapasztalatra épülhet. Az amerikai
polgárháború túlságosan sajátos volt ahhoz, hogy föltûnjék hasonlósága a viet-
namihoz, és az a nosztalgikus kép, amelyet ma dédelgetünk az amerikai füg-
getlenségi háborúról, elfedi annak gerillaháborús jellegét, amiben pedig
emlékeztet a vietnamira.

Mielôtt az amerikaiak beavatkoztak, az újságírók polgárháborúként jelle-
mezhették volna a vietnami konfliktust, de a valóságnak még az a képe is
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tartalmazott volna bizonyos értékítéletet. Hiszen az amerikaiak többsége
most már legalább ötven éve azon az alapon ítél meg polgárháborús esemé-
nyeket, hogy vannak-e kommunisták a küzdô felek között. Ha igen, akkor
mind a hivatalos közlésekben, mind a sajtóban kerülik a polgárháború kife-
jezést. Az efféle konfliktusokat inkább a hidegháború megnyilvánulásainak
tekintik.

A vietnami helyzet megítélését és a hozzá társított értékeket azonban
átszínezte az az alapelv, hogy a hazai hírek mindig fontosabbak a
külföldieknél. Ez alapozta meg a valóságról alkotott képet, hiszen visszatar-
totta az újságírókat attól, hogy az amerikai részvételt megelôzôen odafigyel-
jenek Délkelet-Ázsiára, késôbb pedig Dél-Vietnam és Észak-Vietnam nem
katonai jellegû sajátosságaira. Miután az amerikai csapatok megérkeztek
Vietnamba, minden, ami ott történt, hazai ügynek minôsült, tehát szinte
kötelezô témájává vált a híradásoknak.

A sajtó paraideológiája

Paraideológiának a tartósan vallott értékek, a tudatos és nem tudatos véle-
mények, valamint a valóságról alkotott kép összességét nevezem, amelyet
feltétlenül megkülönböztetek az ideológiától. Az a paraideológia, amely a
híranyagban megnyilvánul, természetesen az újságíróktól származik, noha
inkább a szerkesztôség mint munkahely és általában a sajtó értékeit fejezi ki,
mint az újságírók személyes álláspontját.

Az újságírói paraideológia nem nélkülözi a rugalmasságot, de hiszen az
ideológiák sem, kivéve, ha valamely párt kényszeríti azokat az emberekre.
A konformitás igénye a paraideológiai homogeneitás irányába hat, ugyan-
akkor mind a személyes autonómia, mind pedig a munka és a hatalom
szervezeti megosztottsága a sokszínûséget segíti elô. A vezetô szerkesztôk,
kiadók és producerek általában a paraideológia politikailag és kulturálisan
konzervatívabb koncepcióját testesítik meg, hiszen már csak azért is konzer-
vatívabb álláspontokat vallanak, mint a többi sajtómunkás, mert nem hagy-
hatják figyelmen kívül a konzervatív kritikusok és a nagyközönség tényle-
ges vagy potenciális kritikáját.

Végsô összegzésben azért azt kell mondanunk, hogy az újságírói para-
ideológia is ideológia, elképzelések és hitek ki nem próbált és gyakran
próbára sem tehetô halmaza. Jól illusztrálja, talán igazolja is ideologikus ter-
mészetét az a tény, hogy hívei nem tekintik ideológiának. Akárcsak más, va-
lamely domináns paradigma körében dolgozó empirikus kutatók, az újság-
írók is azt gondolják magukról, hogy ôk objektívek.
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Az újságírói értékválasztás alapja

Az, hogy az újságírói híranyag választásértékeket érint, azt a kérdést is föl-
veti, hogy ez a választás megalapozott-e, ugyanakkor megfelel-e valamely,
a szakmán kívüli értékrendnek. Ha az újságírók laikus értékeket közve-
títenek, akkor a sajtó munkásai nemcsak mint szakemberek ejtik meg ezeket
a választásokat, hanem úgy is, mint állampolgárok. Ebbôl az a kérdés is
következik, hogy dolguk-e a nagyközönség értékválasztásának képviselete,
illetve hogy pontosan kit képviselnek e döntéseikkel. Még az is fölvethetô,
hogy ha a szakemberek laikus ítéleteket hoznak, akkor az autonómiára való
hivatkozás vitathatóvá lesz. Az alapkérdés itt az, hogy honnan származik az
az értékrend, amelyet az újságírók képviselnek.

A tartósan vallott értékek és a haladó mozgalom

A tartósan vallott értékek a híranyagválasztás döntô tényezôi, ennek elle-
nére nem igazi szakmai értékek. Nem tükröznek technikai értelemben vett
szakértelmet, inkább az ideális ország és társadalom víziójának elemei. Tehát
laikus értékek, amelyek feltehetôen a hozzá nem értôktôl származnak.

Másutt utaltam arra, hogy ezek az értékek nagyon emlékeztetnek a század-
forduló haladó mozgalmára. Gondos történészi vizsgálódás nyomán esetleg
kiderülhet, hogy a hasonlóság felszínes, de legalább egy nyomós érv szól ez
ellen: az, hogy az újságírók eminens szerepet vállaltak a haladó mozgalomban.
Más kérdés az, hogy a mozgalom képviselte értékeket ôk vagy reformista
állampolgárok „találták fel”; mégis az a határozott benyomásom, hogy a tartó-
san vallott értékek a haladó mozgalomban gyökereznek.

Nem itt van a helye a haladó mozgalom eredete vizsgálatának, de annyi biz-
tos, hogy történetének csúcspontján az újságírók botrányok sorozatát leplezték
le, és a fô tényfeltáróknak – köztük Ida Tarbell, Lincoln Steffens és szerkesztôjük,
S. S. McClure sajtómunkásoknak – kapcsolatuk volt a haladó mozgalom orszá-
gos irányítóival, akiket aktívan támogattak is.27 Maguk az újságírók személy
szerint is benne voltak az országos vezetôségben; Chandler tanulmánya
bizonyította, hogy a 260 országos vezetôségi tagból 36 volt szerkesztô.28 Ezen-
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27 Például Peter Lyon: Success Story: The Life and Times of S. S. McClure. New York, 1963,
Charles Scribner’s Sons; Harold S. Wilson: McClure’s Magazine and the Muckrakers. Princeton,
N. J., 1970, Princeton University Press; Justin Kaplan: Lincoln Steffens: A Biography. New York,
1974, Simon and Schuster; továbbá az újságírók által írott könyvek.
28 Hivatkozik rá Richard Hofstadter: Age of Reform. New York, 1973, Alfred A. Knopf, 145.
– Mowry adatai szerint a kaliforniai haladó mozgalom negyvennyolc vezetôje közül
tizennégyen voltak újságírók vagy laptulajdonosok. (Csak ebbôl az államból
rendelkezünk adatokkal.) George Mowry: The California Progressives. Berkeley, 1951,
University of California Press.
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kívül sok helyi újságíró vett részt mozgalmi eseményeken az egyes városokban
és államokban.29 De a haladó mozgalom és a kor sajtója közötti kapcsolatnak
talán a legjobb illusztrációját a néhai Richard Hofstadter fogalmazta meg:

Az amerikai haladó mozgalom alapvetô kritikai eredménye a nyilvánosság
bevonása, a kreatív szerzôk legfôbb szakmai forrása pedig az újságírás volt.
Aligha túlzás az, ha kijelentjük, hogy a haladók gondolkodása kifejezetten
újságírói gondolkodás volt, és hogy jellemzôen társadalmi felelôsséget viselô
reformer riporteri állásfoglalásokkal van dolgunk.30

Nem nehéz kitalálni azt, hogy miért jött létre a haladók és újságírók szö-
vetsége. Minden politikai mozgalomnak szüksége van arra, hogy kommu-
nikálhasson tényleges és potenciális támogatóival; és a haladó mozgalom
körülbelül akkor jött létre, amikor a nagy példányszámú újságok és képes-
lapok uralták a média terepét. A haladók közül sokan kisvárosi közép-
osztálybeli vagy annál gazdagabb polgárok voltak, akik szerették volna
befolyásolni a városi ipari társadalomnak a negatív hatását, amit – úgy gon-
dolták – a gazdasági változások és a Dél- és Kelet-Európából érkezô beván-
dorlók érkezése okozott.

Komolyabb történeti tanulmányokat igényelne annak feltárása, hogy
miért csatlakoztak újságírók is a haladó mozgalomhoz. Annyi bizonyos,
hogy akik részt vettek benne, azok hasonló társadalmi közegbôl jöttek, mint
a haladók, és valószínû, hogy ôket is zavarták az Amerikában lejátszódó vál-
tozások. Egyébként sok mai zsurnaliszta is ugyanazzal a társadalmi háttér-
rel rendelkezik. Johnstone és társainak már idézett tanulmánya országos
mintán mutatta be, hogy az újságírók 49%-ának szülei értelmiségiek vagy
vezetô üzletemberek (vagyis felsô középosztálybeliek), és csaknem három-
negyed részük vagy „angolszász” vagy a „régi” német, ír, illetve skandináv
bevándorlók leszármazottja.31 (Tapasztalataim szerint hasonló a helyzet az
általam vizsgált hírmédiánál is, azzal a különbséggel, hogy sok vezetô
szerkesztô és producer, illetve hírszerkesztô volt zsidó.32)
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29 A haladó mozgalom helyi eseményeit kötetnyi irodalom tárgyalja. Például Fremont
Older: My Story.  San Francisco, 1919, Call Publishing; David D. Anderson: Brand Whitlock.
Boston, 1968, Twayne Publishers; Spencer Olin, Jr.: California’s Prodigal Sons. Berkeley,
1968, University of California Press; Charles Larsen: The Good Fight: The Life and Times of
Ben B. Lindsay.  New York, 1972, Quadrangle – The New York Times Book Co.
30 Hofstadter: Age of Reform, 185. Az újságírók és haladók közötti kapcsolatra vonatkozó
történeti adatokat James Crispino gyûjtötte össze.
31 Johnstone et al.: The News People. 2.9. táblázat, 2–10.
32 1975-ben például a három országos tévéhíradó és a két hírmagazin fôszerkesztôje volt
zsidó. A zsidók nagy számát részben a hírmédia New York-i székhelye magyarázza, a
televíziók esetében pedig a zsidók hagyományos jelenléte a szórakoztatóiparban.
Részletesebben tárgyalja: Stephen Birmingham: „Do Zionists Control the Media?” More,
1976. július–augusztus, 12–17.
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Az, hogy a modern sajtó a századforduló értékeit éleszti föl, nem jelenti
azt, hogy a szakma avult felfogással operál, hiszen a haladó mozgalom
eszméi nem merültek feledésbe. Noha ma már nem tekinthetô mozgalom-
nak, gondolataik központi szerepet töltenek be számos politikai, társadalmi
és kulturális reformtörekvésben. És ami szempontunkból még fontosabb:
ezek az eszmék meghatározó jelentôségûek a mai újságírók gondolkodásá-
ban. Ezek az értékek az amerikai újságírás történetének dicsôséges lapjára
emlékeztetnek, hiszen a haladó mozgalom idején a sajtó olyan jelentôségre
és befolyásra tett szert az amerikai közéletben, mint azóta soha, eltekintve
természetesen a Watergate-botrány idôszakától.

Manapság ezek az értékek az újságírást mint szakmát is szolgálják, amennyi-
ben biztosítják társadalmi tekintélyét. Az újságírók azáltal, hogy értékeket
képviselnek, magasabb rendû szerepet vállalnak annál, mintha csak
mechanikusan továbbítanák a forrásanyagot a közönségnek. A mai újságírók
nem tekintik magukat reformereknek. Akiket megfigyeltem, azok mindig
büszkék voltak arra, ha egy írásuk nyomán hivatalos nyomozás indult vagy
jogi, illetve adminisztratív reform kezdôdött. A haladó mozgalom többek
között szakmai mozgalom is volt, amelynek az is célja volt, hogy szakértôket
vigyen be a politikába és az államigazgatásba. Értékei javítják a sajtó szak-
maiságát, különösen mivel az újságírók még nem igazán biztosak a maguk
hivatásának rangjában. A haladó ideológia mellôzi, sokszor ellehetetleníti a
pártszempontok érvényesítését, a mai napig vonzó mindazok számára, akik
– miként az újságírók – politikailag függetlennek tekintik magukat.

A tartósan vallott értékeket a társadalom más csoportjai is osztják,
különösen azok a köztisztviselôk, akik az újságírók legfontosabb kapcsolat-
tartói. A tartósan vallott értékek tulajdonképpen megegyeznek a politikai
retorika legfontosabb témáival, amelyek ugyancsak a nemzet egységére
összpontosítanak, ugyanazt a kapitalizmust és demokráciát tekintik ideális-
nak, kifejezik ragaszkodásukat a kisvárosi zárt közösséghez, támogatják az
individualizmust, a szélsôségek elutasítását és a rendet. A politikai retorika
nem jelent politikai cselekvést, viszont a híradások is egyfajta retorikát
képviselnek. Az a mód, ahogyan a sajtó kifejezi a vezetés szükségességét,
gyakran visszhangzik a választási kampányokban vagy az ünnepi alkal-
makkor elmondott politikusi beszédekben.

Lehet, hogy a közönség nem ért egyet minden, a hírekben megfogalma-
zott véleménnyel, ám az valószínûtlen, hogy a tartósan vallott értékeket
megkérdôjelezze. Lehet, hogy nem mindnyájan hisznek a felelôs kapitaliz-
musban, de annak sem örülnek, amikor a kormány a jóléti intézkedések
érdekében adókat emel. Úgy tetszik, hogy az eredetileg felsô középosztályi
vagy annál is magasabb amerikai társadalmi rétegbôl származó haladó moz-
galmi ideológia ma már a népesség szélesebb köreiben talált megértésre.

Ugyanakkor a tartósan vallott értékek azokat az üzleti érdekeket is szol-
gálják, amelyek az újságírókhoz kötôdnek, legyenek azok bár támogatók

372 HARMADIK FEJEZET HÍREK ESEMÉNYEK,  RÉMHÍREK

3.fejezet  8/24/07  12:27 PM  Page 372



vagy hírközlési cégek. A haladó mozgalom nem volt (és nincs) antago-
nisztikus ellentétben a magánvállalkozással mint olyannal, és a felelôs kapi-
talizmus újságírói víziója nem tér el élesen annak az üzleti felelôsségnek az
elvétôl, amely – mint ideológia – élvezi maguknak a nagyvállalatoknak a
támogatását. Sôt, az individualizmus gondolata mint a tartósan vallott értékek
része nem csupán legitimálja a vállalkozás kívánatos voltát, hanem ugyan-
akkor azt is jelenti, hogy a magánvállalkozások hátrányait úgy fogják föl,
„mint néhány férges almát a sok jó között”. A tartósan vallott értékek közöm-
bösek a rendszeren belüli lehetséges strukturális hibák iránt, aminek az a
következménye, hogy az olyan sajtóanyagok, amelyek megkérdôjeleznék a
jelenlegi gazdasági rendszer létjogosultságát, nehezen fogalmazódnak meg.

Értékek és munkafeltételek

A tartósan vallott értékek az újságírók munkahelyének értékei; ebbôl követ-
kezôen eredetüket azokban a feltételekben kell keresnünk, amelyek között az
újságírók dolgoznak. Maguk az újságírók azt állítják, hogy az írásaikban tükrö-
zôdô értékek a szakmai tevékenység hozadékai, és mint ilyenek, nem értékek
közvetlen megnyilvánulásai. Úgy érvelnek, hogy például az elnököt nem azért
szerepeltetik, mert a vezetô szerepet értékelik, hanem mert személyének és
tevékenységének általában hírértéke van; a mértékletességet is azért helyezik
elôtérbe, mert mint kívülállók, sok mindenrôl értesülnek, viszont „a nyitottsá-
got” elvárják tôlük. John Chancellor egy 1970-es beszédében azt mondta:

„Azt hiszem, a riporterek… elfogultak a pragmatizmus és a józan ész iránt.
A riporter is ember, aki általában méltányolja… a hozzáértô és becsületes
embereket; rosszallóan viszonyul a kóklerekhez és gazfickókhoz. Ha valakik,
ôk tudják, hogy a gondokat (pénzt és fáradságot nem kímélve) meg kell oldani,
ezért sokszor kerülnek konfliktusba a konzervatívokkal. Háborúk és lázadások
során szerzett közvetlen tapasztalataik révén tudják az újságírók, hogy az
erôszak és a radikalizmus nem old meg semmit, ezért alakulnak ki ellentéteik
az új baloldallal. A legtöbb riporter az abszolút politikai centrum képviselôje
– én is –, ami talán a legnehezebb helyzet manapság… Ha honfitársaim azzal
töltenék napjaikat, amivel én, akkor ôk is arra jutnának, amire én, aki gyana-
kodva hallgatom a szónoklatokat, szkeptikusan viszonyulok a nagy szavakhoz;
abban hiszek, hogy a gondokat ésszerû programok oldják meg; ellenzem az
erôszakot és a háborúkat; és aggodalommal gondolok a haza jövôjére.”33
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.33 „Chancellor on Reporters” Variety, 1970. június 3. Hozzá kell tennem, hogy Chancellor,
akár más mûsorvezetôk, riporternek mondja magát. Kijelentése, amelyet egy Walter Cronkite
tiszteletére adott vacsorán tett, nemcsak a pohárköszöntôk mûfajában természetes – ezúttal a
szakmának szóló, dicsérô hangvétele miatt érdemes arra, hogy fölidézzük –, hanem azért is,
mert érzékelteti azt a kritikai hangot is, amellyel az újságíróknak akkor mind jobbról, mind
balról számolniuk kellett.
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De a szónoklatokkal és nagy tervekkel kapcsolatos gyanakvás és a racionális
megoldások iránti elkötelezettség nem az egyetlen lehetséges magatartás,
amit az újságíró a munkájával kapcsolatban tanúsíthat. Arra is juthat, hogy
a kormány lassú és tétova haladása abszurdum, vagyis hogy esetenként
szükség van az „erôszak és radikalizmus” támadására ahhoz, hogy a kor-
mány lépjen. A „hozzáértô és becsületes emberek”, illetve a „kóklerek és
gazfickók” fordulatok Chancellor beszédében fontos, tartósan vallott érték
kifejezôdései.

Az újságírók nagyon is tisztelik az elnököt mint hírértékû személyt és
bizonyos tevékenységek forrását, és természetesen drámai hangnemben
tudósítanak a társadalmi konfliktusokról. De mindez csak része az igazság-
nak, hiszen minden rendszeresen vizsgált forrás hírértékûvé válhat,
különösen ha tevékenységének folyamatos figyelmet szentelnek; csak az
újságírókon múlik, hogy milyen forrásokat helyeznek érdeklôdésük közép-
pontjába. Ha nem volna szó tartósan vallott értékekrôl, akkor a zûrös hely-
zetekrôl szóló beszámolók szerzôi akár a zavarkeltôk mellé is állhatnának,
azaz nem kellene, hogy feltétlenül a társadalmi béke mellett érveljenek.
Noha a tartósan vallott értékek önmagukban nem magyarázzák meg egy
adott híranyaggal kapcsolatos döntést, az is lehetetlen, hogy ezeket az érté-
keket figyelmen kívül hagyjuk akkor, amikor az anyag kiválasztásának
folyamatát értelmezzük. A munkahelyi követelmények bizonyos irányba
terelik az újságírókat, de ugyanakkor a saját értékrendjük is befolyásolja
ôket.

Lehetnek ugyanakkor olyan értékek is, amelyek közvetlenül a mun-
kafeltételekbôl eredeztethetôk. Például a demokratikus szabadságjogok
értékének elve gyakorlati munkafeltétel a sajtó munkásai számára, hiszen
személyes autonómiájuk a sajtószabadságon nyugszik. Az újságírói kommu-
nistaellenesség is természetes dolog Amerikában, hiszen a kommunizmus
megtagadja a szerzôktôl a véleménynyilvánítás azon szabadságát, amit itt
autonómiának tekintünk.

Azt a lehetôséget is számításba kell vennünk, hogy az újságíróknak a
bürokráciával szembeni ellenérzése nem csupán a tartósan vallott értékekbôl
következik, hanem abból a szerepbôl is, amit ôk maguk akaratlanul is mint
hivatali szervezetek alkalmazottai betöltenek, illetve az egész értelmiség, sôt
általában az amerikaiak bürokráciaellenességébôl. Talán a felelôs vezetéssel
kapcsolatos újságírói álláspont is abból a központi szerepbôl táplálkozik,
amelyet a vezetô szerkesztôk, sajtófônökök és kiadói vezetôk játszanak az
újságírók életében és magatartásának kialakításában.

Még az újságíróknak az individualizmushoz és a mértékletességhez fûzôdô
erôs kötôdése is összefüggésben van a munkafeltételeikkel. Léteznek ugyan
többszerzôs cikkek, és van bizonyos nyomás a konformizmus részérôl, a
sajtó mégis lényegében az egyéni teljesítményt honorálja; és az újságírók
számára – sokszor elérhetetlen – álom mégiscsak a senki és semmi által nem
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korlátozott szabadúszó egyéni teljesítménye. A mérsékelt hangvétel talán
amolyan védekezést kifejezô érték, hiszen maguknak az újságíróknak a
középre húzás által sikerül leginkább védett helyzetbe kerülniük az erôtel-
jesebb kritikával szemben. Az 1960-as években gyakran hivatkoztak arra,
hogy akkor nyugodtak a saját hangvételük ügyében, ha mind a „fasiszták-
tól”, mind a „kommunistáktól” kapnak szidalmazó leveleket. Egyébként a
mértékletesség még egy tekintetben összefügg a munkafeltételekkel. Azok
az újságírók, akik erôsen isznak vagy más módon égetnek el túl sok energiát
a hivatásuktól eltérô terepen, hosszabb távon nem bírják a munkatempót.34

Az alkoholizáló riporter megrögzött sztereotípia, de egyáltalán nem volt
jellemzô azoknál a hírmagazinoknál, amelyeket én tanulmányoztam.

Hatással van a munkahely arra is, hogy miképpen ítéli meg az újságíró
a valóságot, hiszen általában az határozza meg – viszonylag korlátozott körû –
hírforrását is. Még akkor is, amikor munkája során egy köztisztviselôvel
ellentétes oldalra kerül, megmarad közöttük a társadalmi, gazdasági, kul-
turális és egyéb személyes környezeti hasonlóság. Kevesebb információval
rendelkeznek azokról az emberekrôl, akiknek más a háttere, és esetleg azt
a keveset is másodkézbôl tudják. Például, mivel nincs közvetlen kapcsolatuk
a munkásosztállyal, az utóbbiakról alkotott képet erôsen befolyásolták azok
a katonai tudósítók, akik a vietnami háború alatt meghatározó szerepet vit-
tek, illetve Archie Bunker kitalált melós figurája, akit a nagyközönség szóra-
koztatására hollywoodi felsô középosztálybeliek alkottak meg.

Értékrend és személyes tapasztalat

Bizonyos, a valóságról alkotott ítéletek és értékek személyes élményekbôl és
háttérbôl táplálkoznak; abból, amit az újságíró mint gyermek és mint felnôtt a
saját családjában és szûkebb környezetében megtapasztalt. Amikor a híranyag-
ba bekerülô különös viselkedésrôl beszámolnak, megmutatkozik az, hogy mit
tekintenek ôk maguk normális szülôi viselkedésnek, helyesen eljáró szomszéd-
nak, barátnak, klubtársnak, templomba járó vagy más embernek. Elveik leg-
többször a felsô középosztály értékrendjét tükrözik. Például az elmúlt néhány
évben az újságírók a városi élet örömeivel kapcsolatosan fôleg a városi „revita-
lizációról” írtak, mivel nekik személy szerint több kapcsolatuk van a (manap-
ság néha dzsentriallûrökkel jellemzett) tehetôs fiatal értelmiségiekkel, akik régi
belvárosi házakat újítanak fel, mint a városi lakosok 99%-át alkotó többiekkel.
Az ilyen egyoldalú szemlélet gyakran jelenik meg sajtóanyagok téma-
választásában, és segít annak megértésében, hogy miért tükröznek a magazi-
nok elsôsorban felsô középosztálybeli életvitelt.
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34 A „keleti verseny” vagy „a keleti part energiája”, amit Mary Kellogg, a Newsweek riportere
New Yorknak tulajdonít, valójában annak hû leírása, hogy milyen a munkatempó, és hogyan
zajlik az élet egy hírmagazinnál. Kellogg: „A Farewell to Nirvana”. 15.
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De a személyes tapasztalat és háttér nem mindig ad magyarázatot a tar-
tósan vallott értékek megjelenésére. Amint mondottuk, az elôbbiek meg-
határozzák a hírekkel kapcsolatos ítéleteket, noha nem feltétlenül épülnek
be az újságíró személyes értékrendjébe. Lehetséges, hogy otthonukban más
értékek az irányadók, mint amelyeket általánosan vallanak a társadalom
tagjai – ezt nem igazán komolyan tanulmányoztam –, de eleget beszélget-
tem informális körülmények között az emberekkel ahhoz, hogy biztosan
állíthassam: nem errôl van szó. Az újságírók minden helyzetben könnyedén
azonosulnak a társadalom tartósan vallott értékeivel.35

Nincs is ok arra, hogy feltételezzük, hogy általában nem vállalják a közös
értékrendet, hiszen – amint azt másutt megírtam – az újságírók nagy része
korban megállapodott felsô középosztálybeli. Kevés kivétellel diplomások,
némelyek több végzettséggel is rendelkeznek. A hírmagazinok újságírói
többnyire a leghíresebb egyetemek egyikén vagy más, még mindig jobb
egyetemeken szerzett diplomával kezdték pályafutásukat, és még a tévés
híradósok is „színvonalas” iskolákat jártak ki, pedig közöttük több az alsó
középosztályból származik.36

Valamikor nagyon rosszul fizették az újságírókat, de az országos sajtó
munkatársainak most elég jól megy a sora. 1975-ben a magazinok és az
országos tévécsatornák munkatársai beosztásuktól függôen évi 25 ezer és 40
ezer dollár között kerestek, egyes tudósítók ennél jelentôsen többet. A vezetô
szerkesztôk, kiadók, igazgatók 30–50 ezret kaptak, a kiadóvezetôk és pro-
ducerek 75–120 ezret, a mûsorvezetôk akár évi 300–400 ezer dollárt is. Még
azok az anyaggyûjtôk is, akiknek fizetését akkor a Sajtócéh 12 ezer dollár-
ban maximálta, gyakran néhány év múltán már csaknem 20 ezer dollárt is
összehoztak. Ezek a számok nem tartalmazzák az egyenes adásban dolgozó
tévériporterek pótlékát, az év végi prémiumokat, illetve a részvényessé
válásból adódó egyéb jövedelmeket, amelyek elsôsorban a vezetô sajtósokat
illette meg.37

Az országos sajtó munkatársai között mégis ritka a nagyon gazdag ember;
1975-ben még az infláció is erôsen sújtotta ôket. Nem tekintik magukat
gazdagnak, de ennek részben a munkával összefüggô okai vannak. Mint
tudósítók vagy alkalmi meghívottak közelrôl láthatják az igazán tehetôsek
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35 Nem kérdeztem meg az újságírókat arról, hogy mi a véleményük a tartósan vallott értékek-
rôl, mert a kérdés csak azt követôen merült föl bennem, hogy befejeztem a terepmunkát.
36 Abból a 42 NBC-riporterbôl és -tudósítóból, akiknek életrajzát 1975-ben olvashattam, 26% a
legjobb egyetemek egyikén végzett, 33% valamelyik rangos egyetemen, 22% a jobb állami
egyetemek egyikén, és 19% kevésbé nevezetes magán- vagy állami fôiskoláról került ki.
37 Az országos sajtó munkatársait jobban fizetik, mint a legtöbb helyi kollégájukat. Johnstone
és társainak adatai szerint az általuk vizsgált, többnyire helyi lapoknál alkalmazott
újságírók átlagos jövedelme csupán 11 133 dollár volt. Johnson et al.: The News People, 8.1.
táblázat. A The New York Times washingtoni irodájában 1977-ben viszont 34 415 dollár volt
az átlagfizetés. Philip Nobile: „Mr. Smith Goes to Washington”. More, 1977. június, 36.
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életét, mind a politikai, mind a gazdasági világ krémjét. Az is figyelemre
méltó jelenség, hogy az újságíróknak, akiknek hivatása diktálja a minden
újdonság iránti érzékenységet, mindig van szemük az újra, a legújabb divat-
ra, szórakozási formára éppúgy, mint az „édes élet” bármely finomságára.
Sokan élnek a divatos kertvárosokban vagy a divatosabb nagyvárosi negye-
dekben, például New Yorkban; és mire elérik negyvenes éveiket, sokuknak
van nyaralója is Long Islandon vagy valami szép helyen. Bôséges költségel-
számolási lehetôségek biztosítanak „színvonalas” lehetôségeket azoknak is,
akik egyébként szerényebben élnek. Talán a változó idôbeosztás és a kevés
szabadidô is hozzájárul ahhoz, hogy közérzetük javítására divatos áru-
cikkekre és helyekre törekednek; ugyanakkor a jól menô tudományos és
egyéb értelmiségi csoportok is jelentôs fogyasztók, noha azzal kapcsolatos
felfogásuk, hogy éppen mi „a divat”, esetleg más.

Az országosan ismert újságírók, szakmai karrierjük csúcsán természetesen
feltörekvô személyiségként jelennek meg. Többnyire középosztályi, magazinok
esetén inkább felsô középosztályi háttérrel rendelkeznek, mobilitásuk nem
csupán társadalmi-gazdasági, hanem földrajzi értelemben is jellemzô lehet.
Televíziós mûsorvezetônek és riporternek általában olyanok jelentkeznek, akik
közép-nyugati vagy déli államokból jönnek, egyébként inkább a nagyvárosok
termelik ki az újságírójelölteket. A fiatalabbak sokszor városok környéki kertes
lakónegyedekbôl jelentkeznek. Mint annyi, ma New Yorkban dolgozó értel-
miségi, ôk is azért jöttek el otthonról, hogy egy országosan ismert felsôoktatási
intézményben tanuljanak, és pályafutásuk más városokban indult. Saját mobili-
tásuk alapján megértik a törekvôket, és bizonyos nosztalgiával viszonyulnak
szülôhelyük jellegzetességeihez. Még azok is, akik a nagyvárosok valamelyi-
kében, netán New Yorkban nôttek fel, inkább idegenkednek a kozmopolita
ízlésvilágtól, és nem igazán „urbánus” létformát valósítanak meg; illetve abban
mindenképpen egyeznek, hogy bármilyen is a hátterük, könnyedén simulnak
bele a tartósan vallott értékek meghatározta kisvárosi létbe.

Viszonylag kevés újságíró származik a munkásosztály köreibôl, és ôk is tel-
jesen szakítottak eredeti környezetükkel. Vannak a munkásoknak szószólói
a sajtó világában, de ôk adott vélemények terjesztôi. Értékrendjük gyakran
eltér az újságírószakmában általánosan elfogadott felfogástól; noha hangoz-
tatják azt, a szerkesztôi döntésekhez nem férnek hozzá.

A társadalom krémje – néhány kivételtôl eltekintve – csak a hírmagazi-
noknál képviselteti magát. Némely vezetô vagy fôszerkesztô, újságíró vagy
tudósító társadalmi, gazdasági vagy politikai befolyással rendelkezô család
tagja (esetenként a legmagasabb körökbôl); mondjuk a leánykájuk, aki
iskolái elvégzése után, férjhezmenetele elôtt tudósítóként megmártózik egy
kicsit a média világában, és jelentôs családnevek fényébôl ragyogtat egy
keveset a magazinok címlapján.

A magas társadalmi pozíció nem akadály, különösen nem az a kiadó ve-
zetôi vonalán, de a hírmagazinok ugyanannyira szeretnek elbánni a gaz-
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dagokkal, mint a televíziók. Mivel kisebbségben vannak, az ilyen újságírók
a szerkesztôségekben is nevetség tárgyai, de csak a hátuk mögött szólják
meg ôket. Magánéletükben esetleg olyan stílust visznek, amire a többiek is
vágyódnak, de az íróasztalnál eltitkolják a származásukat. Egy, a gaz-
dagokról szóló riporton dolgozó riporter rájött arra, hogy a magazinnál dol-
gozó olyan kollégái, akiknek tehetôs szülei vannak, egyáltalán nem haj-
landók segíteni neki; és a politikusok vagy más híres emberek rokonai sem
szolgálnak információval. Az országos tévécsatornáknál nem nagyon talá-
lunk nevezetes családokból származó munkatársakat; a produkciós asszisz-
tensek például, akik nagyjából a magazinok anyaggyûjtô munkatársainak felel-
nek meg, általában etnikai kisebbségeket és a munkásosztályt képviselô nôk.

Személyes politikai értékrend

Az, hogy valaki felsô középosztálybeli, nem jelenti azt, hogy feltétlenül
annak a társadalmi rétegnek az értékeit vallja, de azok a politikai értékek,
amelyeket az emberek kifejeztek vagy érzékeltettek az általam lefolytatott
informális beszélgetések vagy interjúk során, összhangban voltak a tartósan
vallott értékekkel. Az újságírók általában liberálisnak tekintik magukat, de
a liberalizmus igazában a „független” vagy a „nyitott” szinonimája, esetleg
mindkettôt együtt jelenti. „Klasszikus liberális vagyok abban az értelemben,
hogy mindkét oldal nézôpontjából látni tudom a dolgokat – mondta egy
mûsorvezetô. – Nem tartozom egyetlen párthoz sem, és lehet, hogy akkor
sem lépnék be egyikbe sem, ha nem volnék újságíró.”

Johnstone és munkatársai, akik a „jelentôs” médiaorgánumok (országos
tévécsatornák, hírmagazinok és nagyobb példányszámú országos lapok)
munkatársainak kisebb mintáján dolgoztak, úgy találták, hogy 40% „egy
kicsit a középtôl balra” helyezi el önmagát, 30% „középutasnak” mondja
magát, 12% pedig „elég erôsen baloldali” minôsítést ad magának. Ugyan-
akkor 17% „meglehetôsen erôsen jobboldalinak” tartja magát.38 A kutatás
maguktól az újságíróktól várta azt, hogy elhelyezzék magukat a spektru-
mon, de míg egy médiakommentátor arra használta föl ezeket az adatokat,
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38 Johnstone et al.: The News People, 5.9. táblázat. Amikor azt kérdezték tôlük, hogy melyik
párttal szimpatizálnak, 43% a Demokrata Pártot említette, 34% függetlennek mondta
magát, 16% a Republikánus Pártot nevezte meg, 7% pedig valami mást. Egy másik
kisebb minta jelentôs orgánumok hírszerkesztôit vizsgálta; közülük elég különös módon
56% „egy kissé baloldalinak” mondta magát. Személyes benyomásom az volt, hogy a
szerkesztôk – legalábbis ami a munkájukat illeti – egy kicsit konzervatívabbak, mint az
újságírók. Barton és munkatársai, akik az elit véleményét kutatták különbözô fontos
ügyekben, úgy találták, hogy a média vezetôi liberálisak, mint más országos vezetô
pozíciókban ülôk, de annyira azért nem, mint amennyire azt Johnstone-ék adatai alapján
gondolhatnánk. Allen H. Barton: „Consensus and Conflict Among American Leaders”.
Public Opinion Quarterly,  38 (1974–1975. tél), 507–530.
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hogy az újságírókat „balosoknak” bélyegezze, személyes tapasztalatom azt
mutatja, hogy az a kevés ember, aki a szerkesztôségekben „elég erôsen
baloldalinak” mondja magát, támogatta leginkább az ADA (Amerikaiak a
demokratikus tettekért) független liberális mozgalmat.39

Benyomásaim egyeznek az országos felmérés adataival. Azok között,
akiket én megfigyeltem, voltak konzervatívok, néhány ultrakonzervatív és
egypáran (nem számítva az 1960-as évek házi radikálisait) demokrata szocia-
listák, de a túlnyomó többség független volt vagy liberális. A talán legpon-
tosabb képet egy vezetô producer vázolta föl, aki a faji integráció ügyében
azt mondta, hogy „általában liberálisak vagyunk a polgári szabadságjogok
tekintetében, de akkor nem feltétlenül, ha a mellettünk lévô lakásba nége-
rek költöznek”. De hát nem csak az újságírókat jellemzi az, hogy általános
kérdésekben liberálisabb elveket vallanak, mint egy-egy meghatározott
kérdésben. Tulajdonképpen mindazok, akiket tanulmányoztam, jobboldali
liberálisoknak vagy baloldali konzervatívoknak nevezhetôk. Felfogásukat
lényegében a tartósan vallott értékek határozzák meg. De a magasabb ran-
gúak, akik meghatározzák a fontosabb ügyek értékelését, egy kicsit konzer-
vatívabbak.

A hagyományosan elfogadott ideológiai spektrum nem mindig tükrözi
pontosan az emberek értékrendjét, illetve csak részben, mivel nem veszi
figyelembe társadalmi helyzetüket. Amerikában a liberalizmust általában a
felsô középosztály értékrendjéhez kötjük, és az ezen osztályhoz tartozóknak
az „ökológia”, a „fogyasztói társadalom”, a marihuánahasználat vagy az
abortusz kérdéskörében általános véleményét tekintjük liberálisnak. Sok
újságíró egyértelmûen liberálisnak mutatkozott „társadalmi” kérdésekben,
még azok is, akiket kevésbé érdekeltek a gazdasági ügyek vagy a kormány
jóléti intézkedésekkel kapcsolatos gyakorlata, illetve akik ez utóbbiakra
vonatkozóan sokkal konzervatívabb álláspontot képviselnek. Ugyanígy
gyakran szimpatizálnak felsô középosztályi elveket valló vagy ilyen hátterû
politikusokkal, akik közül sokakat automatikusan liberálisnak tekintenek.
Azt mesélték nekem, hogy az 1950-es években sok magazinnál dolgozó
újságíró inkább Adlai Stevenson pártján állt, késôbb John Kennedyt támogat-
ta, szemben a populista Estes Kefauverral. 1968-ban, amikor egy rövid ideig
a liberálisok választhattak Eugene McCarthy és Robert Kennedy között, a
legtöbb liberális újságíró az elôbbi mellé állt, de akkor Kennedy éppen a
munkásosztálynak tette a szépet.

Ha az újságírók se nem annyira liberálisok, különösen a gazdasági ügyek-
ben, mint amennyire jobboldali kritikusaik mondják ôket, se nem annyira
konzervatívok, mint amennyire baloldali kritikusaik gondolják ôket, azt
mondhatjuk, hogy mindent összevéve liberálisabbak, mint feletteseik és
üzleti partnereik, támogatóik és azok, akik a hirdetéseket fizetik. Az kérdé-
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39 Dale Vree: „A Case Study of Distortion”. The New Leader,  1977. november 21., 18–19.
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ses, hogy liberálisabbak-e, mint az amerikai nép egésze, mivel míg az emberek
nagy része most konzervatívnak vallja magát a felmérések során, ugyanakkor
ôk sok gazdasági kérdésben eléggé liberális álláspontot foglalnak el.40 Viszont az
újságírók liberálisabbak, mint a hangját hallató közönségük, amennyiben azok
az emberek, akik kritikus leveleket írnak, túlnyomórészt konzervatívok, ami
egyben annak is magyarázatát adja, hogy miért támadják oly gyakran az
újságírókat.

A laikus értékek és a hírek

A hírekkel kapcsolatos megítélések tehát bizonyos mértékig laikus értéke-
ken és laikus ítéleteken nyugszanak. Akárcsak más értelmiségiek, az újság-
írók szakmájának gyakorlata sem lehet csak szakmai ügy.  A hírek laikus ele-
mei a nemzettôl és társadalomtól származnak: ugyanazon közösségektôl,
amelyekhez az újságírók is tartoznak. Még ha a közösségen kívüliként
tételezik is magukat, az újságírók – mint szakemberek és mint magánszemé-
lyek egyaránt – ugyanazzal az értékrenddel és hozzáállással viszonyultak a
hírekhez, mint közönségük egy része, ha nem az egésze.

Ez persze nem jelenti azt, hogy az újságírók laikus értékei – vagy a felsô
középosztályhoz tartozása – magyarázzák a hírek alakulását, vagy hogy a
hírek mások lettek volna, ha mások dolgoznak a híradónál. Az igaz, hogy
ha ezentúl kizárólag a munkásosztályból toboroznák az újságírókat, más
nézôpontból szemlélnék Amerikát, ezért másképp ítélnék meg a valóságot
is. Újfajta laikus értékeket hoznának magukkal, még némely tartósan vallott
értéket is megkérdôjeleznének. Mégis szükségük volna bizonyos meg-
fontolásokra. Nem volna könnyû összeegyeztetni az elveiket bizonyos, ma
természetes hírforrásokkal, mivel a tudósítók között olyan kevésnek van
kapcsolata a munkásosztállyal és olyan kevesen osztják értékeiket. Még ha
az újságírók ezentúl konzervatív munkások volnának is, kulturális és egyéb
konfliktusaik lennének a feletteseikkel, hiszen még ha el is képzelünk
munkásszármazású fôszerkesztôket, a sajtómágnások valószínûleg akkor
sem lennének a munkásosztály gyermekei.

De amíg nem lesz nagyobb gazdasági és politikai felfordulás Ameriká-
ban, azért sem lehet az újságírókat a munkásosztály köreibôl toborozni, mert
valószínûtlen, hogy a középosztályi ifjak elforduljanak ettôl a szakmától.
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40 Az 1978-as New York Times–CBS Híradó-felmérésnek például az lett az eredménye, hogy
a nemzeti minta 42%-a konzervatívnak vallotta magát, 23% pedig liberálisnak, de a
konzervatívok 80%-a hitt abban, hogy a kormányzatnak segítenie kell abban, hogy az
emberek olcsó orvosi ellátást kaphassanak, és 75%-uk abban, hogy munkahelyet kell
biztosítania azok számára, akik ezt igénylik. Ugyanakkor viszont a konzervatívoknak
csak 20%-a (a liberálisoknak pedig 40%-a) támogatta a kormánynak a hazai ügyekkel
kapcsolatos kiadásait. Adam Clymer: „More Conservatives Share »Liberal« View”.
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S még ha úgy volna is, az újságírói állás elnyerésének jelenlegi képzési és
bizonyítványokkal igazolható feltételei ahhoz vezetnének, hogy a munkás-
osztály felfelé törekvô tagjai e folyamat során végül elvessék az osztályuk
képviselte értékek egy részét és helyzetmegítélésük ahhoz kötôdô módját.
Az elôfeltevések viszont maguk is megváltoztathatók, de nem valamely
jelenleg még nem körvonalazott hivatásbeli és oktatási átalakulás nélkül. És
ami a feltételezett munkásszármazású újságírókra vonatkoznék, ugyanúgy
vonatkoznék a más hátterû vagy más politikai értékeket képviselô jelent-
kezôkre is. A végsô elemzésben azt látjuk, hogy a helyzetmegítélés laikus
elemei megváltoztatják a helyzetet, de a jelenlegi elemek nem véletlenül
vannak jelen.
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Johan Galtung – Mari H. Ruge
A hírek strukturálása és szelektálása

Képzeljük el, hogy a világ olyan, mint rádióállomások óriási halmaza, mind-
egyikük a saját hullámhosszán sugározza a jeleit vagy a mûsorát. A kibocsá-
tás folyamatos, idézve a régi közhelyet, hogy a világon mindig mindenkivel
történik valami. Még ha az illetô békésen alszik is, az alvás „történik”1 vele
– attól függôen, hogy mit választunk az „esemény” meghatározásaként. A vi-
lág eseményei is olyanok, mint a hangok kakofóniája, amikor a rádiókészü-
lék állomáskeresôjét csavargatjuk, és különösen áttekinthetetlen, ha gyorsan
váltogatunk a középhullámú vagy a rövidhullámú sávban. Ez a kakofónia
nyilvánvalóan értelmetlen, és csak az közvetít értelmet, ha ráállunk valame-
lyik állomásra, és odafigyelünk rá bizonyos ideig, mielôtt átkapcsolunk a
következôre.

Mivel nem figyelhetünk mindenre, válogatnunk kell, és az a kérdés,
hogy mi ragadja meg a figyelmünket. Az érzékelés pszichológiájának ez az
egyik kérdésköre, és itt egy rövid felsorolás metaforánk néhány kézenfekvô
folyományáról:

(F1) Ha a jel frekvenciája kívül esik az állomáskeresési sávon, akkor nem
észleljük.

(F2) Minél erôsebb a jel, minél nagyobb az amplitúdója, annál
valószínûbb, hogy odafigyelésre érdemesnek ítéljük.

(F3) Minél tisztább és minél egyértelmûbb a jel (minél kevesebb benne a
zaj), annál valószínûbb, hogy odafigyelésre érdemesnek ítéljük.

(F4) Minél sokatmondóbb a jel, annál valószínûbb, hogy odafigyelésre
érdemesnek ítéljük.

(F5) Minél inkább egybeesik a jel azzal a mentális képzettel, hogy mit
várunk, annál valószínûbb, hogy odafigyelésre érdemesnek ítéljük.

(F6) Minél meglepôbb a jel, annál valószínûbb, hogy odafigyelésre
érdemesnek ítéljük.

(F7) Ha egyszer már ráhangolódtunk egy jelre, annál valószínûbb, hogy
továbbra is ráhangolódva maradunk, mert odafigyelésre érdemesnek
ítéljük.

(F8) Minél inkább ráhangolódunk egy jelre, annál valószínûbb, hogy egy
tôle nagyon különbözô jelet legközelebb odafigyelésre érdemesnek ítélünk.
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Ezekhez a tételekhez néhány kommentárt fûzünk. Ez a kommentálás nem
egyéb, mint az egyszerû érzékeléspszichológia alkalmazása a rádió keresô-
gombjának csavargatására és az események nyomon követésére. Hogy
mennyire állják meg a helyüket, azt azon lehetne lemérni, ha vizsgálat alá
vennénk az újságírók munkáját vagy a rádióhallgatók állomáskeresgélését –
azonban ilyen adatok nem állnak rendelkezésünkre. Így hát ezeket a tételeket
az általános logika és a társadalomtudományi ismereteink tükrében kell
ellenôriznünk.

Az elsô tétel nyilvánvaló, ha a rádiózásra alkalmazzuk, ám kevésbé az, ha
általában az eseményekre. Mivel ez metafora, nem pedig modell, így szabadon
értelmezhetjük, hogy mi is felel meg a frekvenciának. Egy esemény „frekven-
ciáján” azt értjük, hogy mi az az idôtáv, amely szükséges az eseménynek a
kibontakozáshoz és ahhoz, hogy jelentôséget szerezzen magának. Hogy egy
katona elessen a csatában, ahhoz nagyon rövid idôtáv kell, de hogy egy ország-
ban egy fejlôdési folyamat végbemenjen, ahhoz bizonyára nagyon hosszú idô-
táv szükséges. Mint ahogyan a rádiózásnak megvannak a maga korlátai az
elektromágneses hullámok természete miatt, ugyanúgy az újságnak is megvan-
nak a korlátai, és az a tételünk, hogy minél jobban hasonlít az esemény frekvenciája
a hírközlô médium frekvenciájához, annál valószínûbb, hogy azt az eseményt az a hírközlô
médium hírként fogja bemutatni. Egy gyilkossághoz kevés idô kell, és a megtörté-
nése egy napilap két egymást követô számának megjelenése közé esik, tehát
értelmes sztorit lehet róla elôadni egyik napról a másikra. Ám nem értelmes
dolog kipécézni egy ember megölését egy csatában, ahol minden percben
embereket ölnek – ilyenkor leginkább csak magát a csatát lehet feljegyezni
(esetleg akkor irányulhatna figyelem az bizonyos katonára, ha az újságok
percenként jelennének meg). Tehát ha az esemény hosszabb idôtávon át megy
végbe, akkor nem jelenik meg hírként, hacsak nem valamilyen drámai
fordulathoz ér (egy gát építése említés nélkül marad, de a felavatása már nem).
Talán mondani sem kell, a trendeknek ezt az említetlenségét bizonyos mértékig
ellensúlyozzák az alacsonyabb frekvenciájú kiadványok. Napilapoknál szokás-
ban van heti „áttekintô mellékleteket” kiadni, továbbá ott vannak a hetilapok,
a havilapok, a negyedévi kiadványok és az évkönyvek – és vannak ad hoc
kiadványok is. De ha csak a napilapokat vesszük, a tétel valószínûleg igaz, és
valószínûleg bizonyos heurisztikus értéke is van, amikor a hírszolgáltatás más
aspektusait vizsgáljuk.

A második tétel egyszerûen abból áll, hogy van valami, ami megfelel a
rádióhullámok „amplitúdója” fogalmának. Mindössze annyit állít, hogy
minél nagyobb a gát, annál inkább ceteris paribus lesz az avatásáról a
tudósítás; minél bestiálisabb a gyilkosság, annál nagyobb szalagcímek
szólnak majd róla. Nem mond semmit arról, hogy melyiknek nagyobb az
amplitúdója, a gátnak vagy a gyilkosságnak. Még inkább dichotóm megfo-
galmazásban: létezik egy küszöb, amit az eseménynek meg kell haladnia
ahhoz, hogy egyáltalán foglalkozzanak vele.2 Ez közhely, de fontos.
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A harmadik hipotézis szintén triviális a rádió vonatkozásában, de nem az
a hírekében. Nem eleve egyértelmû, hogy mi a „jel” és mi a „zaj”, ez
megállapodás kérdése3, mint beláthatjuk olyan esetben, amikor két rádió-
állomás sugároz ugyanazon a frekvencián. A jel tisztaságának az ismérve
egyfajta egydimenziósság lehet, vagyis hogy amit fogadunk, annak csak
egy – vagy behatárolt számú – jelentése van. Így értelmezve a hipotézis
egyszerûen a következôt mondja ki: minél kevesebb a homályosság, az
esemény annál inkább felkelti a figyelmet. Ez nem egészen azt jelenti, hogy
az egyszerûnek elônye van az összetetthez képest, hanem csak egy elônyét:
a világosan értelmezhetô eseménynek elônye van az olyan zavaros ese-
ményhez képest, amely sok és ellentétes módon értelmezhetô.4

A negyedik hipotézis szintén a jelentéssel foglalkozik, de nem a többértel-
mûségével. Többféleképpen lehet értelmezni azt, hogy „jelentôséggel bíró”.
Az egyik szerint az, hogy „értelmezhetô a hallgató vagy az olvasó kulturális
keretrendszerében”, és a tézis azt mondja, hogy bizonyos fokú etnocentriz-
mus is belejátszik: kell, hogy meglegyen a kulturális közelség. Vagyis az
események figyelôje fokozott figyelmet fordít arra, ami ismerôs és ami kultu-
rálisan közel áll hozzá, míg a tôle kulturálisan távol esô dolgok könnyebben
elkerülik a figyelmét, és nem veszi észre. Olyan ez tehát, mint egy észak-
európai rádióhallgató mondjuk Marokkóban: a rádióban hallható arab zene
és beszéd valószínûleg nem érdekli, mert furának és értelmetlennek éli meg, és
inkább az európai zene és a francia beszéd hallgatásában talál élvezetet.

A „jelentôséggel bíró” másik dimenziója a fontosság: ha egy esemény egy
kulturális szempontból távol esô helyen történik, az mégis jelentôs lehet
abból a szempontból, ami az olvasót vagy a hallgatót is érinti. Így egy
kulturálisan távoli ország is érdekes lehet, ha a saját csoportunkon belül
lejátszódó konfliktusokhoz hasonlító esemény történik benne.5

Az ötödik hipotézis a válogatást a mentális elôképhez köti, amely során az
„elvár” szónak a kognitív „elôre megmond” és normatív „akar” értelmezése
egyaránt érvényes. A befogadó elôre megmondja, hogy valami meg fog tör-
ténni, és ez egy mentális mátrixot készít elô az esemény könnyû befogadá-
sához és elkönyveléséhez, ha az majd csakugyan bekövetkezik. Vagy a
befogadó akarja, hogy megtörténjen, és ezzel a mátrix még inkább elkészül,
olyannyira, hogy az illetô esetleg el is torzítja a hozzá beérkezô észleléseket, és
olyan képzeteket gyárt magának, amelyek illeszkednek ahhoz, amit akart.
Ilyen értelemben az „újságok” igazából inkább „régiségek”, mivel azokról
szólnak a hírek, amiknek a megtörténését az illetô várta, hogy megtörténjenek
– és ha az események távol esnek ezektôl az elvárásoktól, akkor nem is veszi
tudomásul – ezt mondja ki ez a megfelelésrôl szóló hipotézis.6

A hatodik hipotézis pontosítással szolgál a negyedikhez és az ötödikhez.
A lényege egyszerûen az, hogy nem elég, ha egy esemény kulturálisan
jelentôs, és megfelel az elvárásnak – ez még csak hatalmas mennyiségû
lehetséges hírjelöltet határoz meg. Ezek közül – a hipotézis szerint – azok-
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nak van legnagyobb esélyük valóban bekerülni a hírek közé, amelyek
minél váratlanabbak. A jelentôsek és az elvárásoknak megfelelôk körébôl a
váratlan vonja magára a figyelmet, és a „váratlan”-t lényegében egyszerûen
két tulajdonsággal határozzuk meg ebben: váratlan vagy kivételes. Tehát ami
megszokott és bejáratott, folyamatos és rendszeresen, sûrûn ismétlôdô, az
közel sem von magára annyi figyelmet, ceteris paribus, mint ami váratlan és
ad hoc jellegû – olyan tétel ez, amelyet valószínûleg jól ismernek a dip-
lomáciai csúcstalálkozók megtervezôi.7 Az eseményekbôl akkor lesznek jó
hírek, ha váratlanok vagy kivételesek, vagy lehetôleg mindkettô.

A hetedik hipotézis szerint, ha valamibôl egyszer már szalagcím lett, és
„hírré” lépett elô, az továbbra is hír marad egy ideig, még akkor is, ha
közben az amplitúdója drasztikusan lecsökken.8 A csatorna már megnyílt, és
valamennyire nyitva is marad, mert igazolja vele, hogy eredetileg meg-
nyitották, részben a rendszer tehetetlenségi nyomatéka miatt, részben azért,
mert ami kezdetben váratlan volt, azóta már ismerôssé lett. Az F7 tehát
bizonyos értelemben levezethetô az F3-ból és az F6-ból.

A nyolcadik és egyben utolsó hipotézis az ilyen híreknek mint a család-
nak esti szórakozást nyújtó rádiómûsornak, egy újság címlapjának, a rádió
hírmûsorának, a tévéhíradónak vagy a filmhíradónak stb. az összetételérôl
szól. Lényege: képzeljük el, hogy egy rádióállomás hírszerkesztôjéhez csak
külföldi hírek érkeznek be, és azokból is csak egyfajta típusúak. Néhány
perccel a hírek mondása elôtt néhány jelentéktelen belföldi hír és néhány
másmilyen típusú külföldi hír érkezik be hozzá. A hipotézis szerint számára
ezeknek az újonnan érkezett híreknek a hírértéki küszöbe sokkal
alacsonyabb lesz, mint amilyen akkor lett volna, ha más lenne a helyzet,
mivel a hírszerkesztô „kiegyensúlyozott” egészet akar szerkeszteni. For-
dítva is igaz: ha már sok külföldi hír jött, az újonnan érkezôk számára a
hírértéki küszöb magasabb lesz.

Mint már említettük, ez a nyolc faktor olyan meglehetôsen egyszerû ténye-
zôkre támaszkodik, amelyek arról szólnak, hogy mi segíti és mi akadályozza az
érzékelést. Kultúrákhoz nem kötôdôeknek vehetjük olyan értelemben, hogy
szerintünk nem mutatnak jelentôs eltérést a különféle emberi kultúrákban –
nem különösebben függenek a kulturális paraméterektôl. Még pontosabban:
szerintünk nem sok eltérést mutatnak a kelet-nyugati, az észak-déli vagy
centrum-periféria tengelyeken mozogva, ahogyan gyakran jól lehet strukturálni
a világot.9 Ezek a faktorok viszonylag függetlenek a sajtót meghatározó egyéb
fô tényezôktôl. A napilapok eltérnek egymástól aszerint, hogy melyik mennyire
akar minél nagyobb példányszámot eladni. Amelyik nagy eladott
példányszámra tör, a hírláncában minden lépcsôfok ismeri már a következô
lépcsôfok elvárásait, és elvégzi a szelektálást és torzítást annak érdekében, hogy
az anyag minél jobban hozzáigazodjon ahhoz, amit szerinte az olvasók várnak.
A napilapok eltérhetnek egymástól abban is, hogy mennyire akarnak sokol-
dalúan bemutatni egy-egy helyzetet, vagy pedig inkább csak a bírósági eljárás
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szereposztásához hasonlóan az anyagnak csak azt a részét domborítják ki,
amelyik illeszkedik a politikai hovatartozásukhoz. Ebben az utóbbi esetben
bizonyára fokozódik, és nem csökken a szelektálás és a torzítás.

Ám semmi kétség, kultúrafaktorok is befolyásolják az események hírré
alakítását, és négy faktort kell említenünk, amelyek fontosnak tûnnek, leg-
alábbis a világ északnyugati részében:

(F9) Minél inkább elit országokat érint az esemény, annál valószínûbb, hogy
hír lesz belôle.

(F10) Minél inkább elit embereket érint az esemény, annál valószínûbb, hogy
hír lesz belôle. 

(F11) Minél inkább személyhez köthetô az esemény valamely egyének
cselekvéseként, annál valószínûbb, hogy hír lesz belôle.

(F12) Minél negatívabbak az esemény következményei, annál valószínûbb,
hogy hír lesz belôle.

Ismét néhány kommentár ezekhez.
Aligha furcsa, hogy a hírek elitközpontúak akár országok, akár emberek

tekintetében. Az elit cselekvései – legalábbis általában és rövid távon – több
következményt vonnak maguk után, mint másoké; ez az elit országokra
ugyanúgy érvényes, mint az elit személyiségekre. Továbbá – mint azt a legtöbb
országban megjelenô magazinok sûrûn bizonyítják – az elit jól használható arra,
hogy rajtuk keresztül mindenkirôl beszéljenek. Hogy a király hogyan ünnepli
a születésnapját, az számos olyan elemet tartalmaz, amely bárkirôl elmesélhetô
lenne, de a hétköznapi férfiak és nôk közül kit is lehetne kiemelni, hogy
elmondjuk róla ezt a sztorit. Az elit tagjai rendelkezésre állnak az általános
megszemélyesítésére, és nem is csak a saját fontosságuk miatt. Az ilyen elitköz-
pontú hírközlési rendszerben a hétköznapi embereknek esélyük sincs rá, hogy
megmutatkozzanak. Mutatis mutandis, ugyanez érvényes az országokra is.

Problematikusabb azonban a perszonifikáció fogalma. A tétel szerint a hírek
hajlamosak az eseményeket egyfajta szentenciaként bemutatni, amelyben ott
van egy alany, vagyis egy megnevezett személy vagy néhány ember csoportja,
és az esemény ennek a személynek vagy ezeknek a személyeknek a cse-
lekvésébôl eredô következmény. Ennek az alternatívája az volna, ha az
eseményeket „társadalmi erôk” mûködésének következményeként mutatnák
be, az ôket elôidézô társadalom inkább strukturális, mintsem idioszinkratikus
termékeként. A strukturális bemutatásban a szereplôk neve eltûnne, mint
ahogyan a szociológiai elemzésekben, méghozzá ugyanon okból – a tézis
szerint ezzel szemben a tényleges bemutatás sokkal inkább olyan, mint a
hagyományos, személyekhez kapcsolt történelmi elemzésekben. Ezt illetôen az
a kérdés, hogy miért, és öt különbözô magyarázatot találtunk rá:

1. A perszonifikáció a kulturális idealizmus következménye, amely szerint az
ember irányítja a saját sorsát, és az események a szabad akaratból végzett
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cselekvés következményének tekinthetôk. Materialistább szemléletû kultú-
rában nem így látják. Ott a strukturális faktorokat hangsúlyozzák, és szerintük
az események inkább az emberekkel vagy az emberek mint eszközök által
történnek, nem pedig az emberek idézik elô.

2. A perszonifikáció annak a következménye, hogy értelmet keresünk a
dolgokban, következésképpen igényünk van az azonosításra: kivetítés és em-
pátia kombinálása segítségével a személyek jó alanyok a pozitív és negatív
azonosításhoz.

3. A perszonifikáció a frekvenciafaktor következménye: a személyek cselek-
vései olyan idôtávban mennek végbe, amely jól illeszkedik a hírközlô média
frekvenciájához, míg a „struktúrákat” nehezebb behelyezni idôbe és térbe.

4. A perszonifikáció az elitközpontúság közvetlen következményének tekint-
hetô, de nem azonosítva vele.

5. A perszonifikáció jobban illeszkedik a hírek gyûjtésének és közlésének
modern technikáihoz. Könnyebb lefotózni egy személyt, mint egy „struktúrát”
(az utóbbi talán inkább filmekre való), és míg egy interjú biztosítja a szükséges
és elegendô anyagot egy személyközpontú újságcikkhez, addig a struk-
túraközpontú újságcikkhez sok interjúra, feltárásra, adatgyûjtésre stb. van
szükség. Persze itt egy tyúk-tojás helyzettel állunk szemben, mert azt is
mondhatjuk, hogy elôbb volt a perszonifikáció, és a technikák és a hírközlés
egész struktúrája annak megfelelôen fejlôdött.

Ezeket a magyarázatokat anélkül soroltuk fel, hogy választanánk közülük –
elsôsorban azért, mert nem indokolja semmi a választást mindaddig, amíg nincs
közöttük ellentmondás, és másodsorban azért, mert nem áll rendelkezésünkre
sem adat, sem elmélet, amely racionális alapot nyújtana a választáshoz. Úgy
gyanítjuk, a jövôbeli kutatások azt fogják hangsúlyozni, hogy ezek a faktorok
egymást erôsítve hatnak közre a perszonifikáció kialakulásában.10

Amikor azt állítjuk, hogy a negatív hírek elônyben vannak a pozitívakkal
szemben, azzal semmi különösebben bonyolultabbat nem mondunk annál,
mint amire a legtöbb ember gondol akkor, amikor azt mondja, hogy „nem sok
jó van a hírekben” stb. Ám akad néhány érvünk arra, hogy hír legyen

(F4–2) relevancia,
(F5) konszonancia,
(F5–1) megjósolhatóság,
(F5–2) igény,
(F6) váratlanság,
(F6–1) megjósolhatatlanság,
(F6–2) hiány,
(F7) kontinuitás,
(F8) kompozíció,
(F9) elit országokhoz kapcsolódás,
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(F10) elit emberekhez kapcsolódás,
(F11) személyekhez kapcsolódás,
(F12) valami negatívumhoz kapcsolódás.

Mint említettük, ez a tizenkét faktor nem független egymástól – érdekes
kapcsolódások kötik ôket össze. Ám nem kívánunk „axiomatizálni” ezen a kis
bázison.

Most pedig képzeljük el, hogy mind a tizenkét faktor jelen van. A hipoté-
zisünk szerint ez három dolgot jelent:

1. Az események minél inkább eleget tesznek az említett kritériumoknak,
annál valószínûbb, hogy hírként regisztrálják ôket (kiválogatás).

2. Ha egy hírt már kiválasztottak, akkor az ôt hírré tévô faktort hangsúlyozni
kezdik (torzítás).

3. Mind a kiválogatási eljárásra, mind a torzítási eljárásra sor kerül az
eseménytôl az olvasóig terjedô láncolat minden egyes lépcsôfokán (replikáció).

Ilyenképpen minél hosszabb a láncolat, annál több kiválogatás és torzítás
történik – de több is az anyag, amit válogatni és torzítani kell, gondoljunk csak
arra, hogy mennyire más egy sajtóügynökségtôl vagy egy tudósítótól átvenni
egy anyagot. Vagyis az a hipotézisünk, hogy a láncolatban minden egyes
lépcsôfok nagyjából ugyanolyan elvek szerint reagál arra, amit kap. Az újságíró
érzékeli az eseményt (a gyakorlatban sokszor más újságokból), és válogat és
torzít, és ugyanezt teszi az olvasó is, amikor megkapja a készterméket, vagyis
az újságot, és a közbeesô lépcsôfokokon is mindenki ezt teszi. És feltehetjük,
hogy így tesznek az emberek általában mindenkor, amikor beszámolnak
valamirôl, például a diplomaták, amikor jelentést állítanak össze a minisz-
tériumuk számára – részben azért is, mert erre készteti ôket a pszichológiájuk
és a kultúrájuk, aminek részben az az oka, hogy ezt erôsítik meg bennük az
újságok.

Általánosságban véve ez azt jelenti, hogy a faktorok összehalmozódó hatása
nagy, és mindez egy olyan világot teremt meg, amely eltér attól, ami „valójában
történt” – például olyanképpen, ahogy Östgaard írja.11 Ám mivel nincs
viszonyítási alapunk a tudósításokhoz annak megállapítására, hogy „mi történt
valójában”, és amin mindezt le lehetne mérni, más irányban kell folytatnunk a
kutatást. A kérdésünk tehát az, hogy a faktorok hogyan kapcsolódnak egymás-
hoz a végsô eredmény kialakításában.
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Jegyzetek és irodalom

1. Hogy képet kapjunk, mit írnak a szociológusok az alvás állapotáról, lásd Vilhelm
Aubert és Harrison White: Alvás – szociológiai értelmezés. Acta Sociologica, 4. köt., 2.
sz., 46–54; és 4. köt., 3. sz., 1–16.

2. Ez természetesen alaptétel az érzékelés pszichológiájában. Igazából két külön
fogalomról van itt szó: az abszolút szint fogalmáról, amely nem lehet túl alacsony,
valamint az észrevehetô növekedés fogalmáról – vagyis a „még éppen észrevehetô
különbségekrôl” (jnb-k). A jnb egyre növekvô abszolút szinttel növekszik – minél
erôsebb az amplitúdó, annál nagyobb a még éppen észrevehetô különbség (akár
megfelel ez a Weber-elvnek, akár nem). Ez az elv nagyon jól illik a hírközlésre: minél
drámaibb a hír, annál többet kell hozzáadni a drámához. Ez jelentôs torzulásokhoz
vezethet. Minél nagyobb a dráma máris, a hírmédiának annál többet kell rátennie
ahhoz, hogy megújuló érdeklôdést vonjon magára, és ez vezet el ahhoz a hipoté-
zishez, hogy minél több az eltúlzás, annál drámaibb az esemény – pedig azt gondol-
nánk, hogy éppen ilyenkor nem kell rátenni.

3. N. R. Ashby a Bevezetés a kibernetikába (New York, 1957, Wiley) címû mûvében a zajt
egyszerûen olyan torzulásként határozza meg, amely azt okozza, hogy
értelmezésbeli eltérések keletkeznek a kommunikációs csatorna küldôi és fogadói
vége között. De ugyanígy azt is mondhatjuk, hogy a jel torzítja a zajt és vice versa.

4. B. Berelson és G. A. Steiner Az emberi viselkedés – a tudományos felfedezések áttekintése
(New York, 1963, Harcourt, Brace és World) címû mûvükben több elvet említenek
az „Érzékelés” címszó alatt, kettô ezek közül (112, 100):
B7: Minél nagyobb az inger félreérthetôsége, annál több a tér és az igény a
magyarázatra.
B3.3a: Csökkenhet is az inger tudatosulása, ha fontos, hogy ne érzékeljük (percep-
tuális védekezés).
Amit teszünk, az nem más, mint hogy kombináljuk ezt a két teorémát (de nem
deduktívan), és megkapjuk a félreérthetôség elleni védekezés fogalmát. Számos
okunk van rá. A modern újságok a kommunikáció tömegmédiáját képezik, legalábbis
a legtöbbjük, és a kiadók úgy érezhetik (jogosan vagy sem), hogy a félreérthetôség
növekedése csökkentheti az eladott példányszámot. Továbbá amennyire a hírek a
cselekvési orientáció alapjául szolgálnak, a félreérthetôség inkább növeli, mintsem
csökkenti a bizonytalanságot, és kevesebb bázist nyújtanak a cselekvéshez.

5. Amit „értelmességnek” nevezünk, annak mindkét dimenziója mögötti közös faktor
valószínûleg az „azonosítás”.

6. Berelson és Steiner néhány felismerése hasznos (i. m. 101, 529): 
B3.2: A várakozások tekintetében, ha a többi tényezô indifferens, az emberek
nagyobb valószínûséggel figyelnek oda a környezetük olyan aspektusaira,
amelyet már elôre várnak, mintsem azokra, amelyeket nem, és nagyobb
valószínûséggel várnak elôre olyan dolgokat, amelyek ismerôsek számukra. 
B3.3: A motivációk tekintetében az emberek nemcsak hogy elôre várnak olyan
dolgokat, amelyekre szükségük van, vagy amelyeket akarnak, hanem minél
erôsebb a vágyuk, annál hajlamosabbak figyelmen kívül hagyni az irreleváns
elemeket.
A1: Az emberek hajlamosak azt a kommunikációt meglátni és meghallani, amely
egybevág a várakozásaikkal; nagyobb valószínûséggel látják és hallják meg a
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várakozásaiknak megfelelô kommunikációt, mint a semlegeset vagy az
ellentéteset. És minél érdekeltebbek a témában, annál valószínûbb a részükrôl az
ilyen szelektív figyelem.

7. Ennek megvizsgálásához lásd Johan Galtung: „Csúcstalálkozók és nemzetközi
kapcsolatok”, Journal of Peace Research (1964), 36–54. oldal.

8. Ennek a faktornak a megvizsgálásához lásd E. Ostgaard: Nyhetsvandering
(Stockholm, 1968, Wahston és Widstrand), 151. oldal.

9. Festingernek van egy nagyon érdekes beszámolója arról, hogy az indiánok
hogyan szelektálták a híreszteléseket egy földrengést követôen, még a földrengés
okozta rémület hatása alatt: „Gondolkodjunk el ezen, az emberek érzékelésének
a tartalmán. Amikor a földrengés elmúlt, erôs és állandó rémülettel reagáltak, de
nem láttak maguk körül semmi szokatlant, semmi pusztulást, semmi továbbra is
fenyegetô veszélyt. Röviden: olyan helyzet állt elô, amelyben disszonancia
mutatkozott az általuk érzett félelem, illetve a maguk körül látott valóság között,
amely valóság – azt mondhatjuk – azt a tudatot kellett volna keltse, hogy nincs
semmi félnivaló. A széltében-hosszában terjedô híresztelések nagy többsége – ha
elhitték ôket – olyan érzékelést keltett bennük, amely a félelem igazolását
segítette. Sôt úgy is nevezhetjük ezeket, hogy »félelmet ébresztô« híresztelések,
noha – ha az értelmezésünk helyes – célszerûbb lenne »félelmet igazoló« híreszte-
léseknek nevezni ôket.” Leon Festinger: „A kognitív disszonancia motiváló
hatása”. In Gardner Lindzey (szerk.): Az emberi motivációk feltérképezése (New York,
1958, Grove Press), 72. oldal.

10. Példaként bizonyos tapasztalatok szerezhetôk a marokkói Le Petit Marocain címû
lap három hónapos rendszeres olvasásából. Nagyon tömören összefoglalva: az elsô
oldal Marokkó fejlôdésérôl szóló híreket tartalmazott, a második a Franciaország-
ban történô hanyatlásról, gyilkosságokról, nemi erôszakokról és erôszakosságok-
ról szólóakat – úgyhogy mindenki levonhatta a következtetéseket. Az ilyesmi
természetesen nagymértékben függ a szerkesztôség beállítottságától – de minden-
képpen feltételezhetjük az általános minták meglétét. Ola Martensson a
Szovjetunió három legnagyobb napilapjának tartalmi elemzésérôl szóló, svéd
nyelven megjelent sokszorosított jelentésében kimutatja mind a perszonifikációt,
mind az elitkoncentrációt. Ola Martensson: Pravda, Izvestija och Krasnaja Zvezda
under varen hösten 1964 (Lund Politikatudományi Intézet, Lund University,
Svédország, 1965), 26. oldal, soksz.

11. Östgaard, i. m. 52. oldaltól.
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Hans Matthias Kepplinger
A kommunikációtudományi jelenségfogalom

Kérdésfelvetés

A valóságnak a tömegmédiában való bemutatását legtöbbször úgy tekintik,
mint a valóság egy szeletének tükörképét. Esetleg olyan konstrukciónak, amely
elsôsorban a média munkakörülményeit tükrözi. Az esemény és a tudósítás
kapcsolata mindkét esetben magyarázatra szorul. A második esetben azokról az
elvekrôl van szó, amelyek alapján a média a valóság bemutatását meg-
konstruálja, az elsôben ezenfelül a valóság és bemutatása közti egyezésekrôl és
különbségekrôl is – amennyiben a médiareleváns valóság médiafüggetlen
indikátorok alapján felismerhetô. Annak az eseménynek a kiválasztása, amely-
rôl a média tudósít, a hírkutatás tárgya. Ez a történést adott valóságnak, a róla
való tudósítást pedig tükörképnek tekinti. Egy szelekciós döntés következ-
ményének, ahol az aktuális esemény sajátságai és a tudósító szelekciós krité-
riumai a független változók, a publikációról szóló döntés pedig a függô változó
(lásd Kepplinger 1998a; Kepplinger–Bastian 2000). Ez a koncepció segít meg-
magyarázni a tudósítók hírválasztását. A tudósítás és az aktuális esemény
kapcsolatát azonban két okból sem igazolja. 

Elôször is, a média nem csak egy megadott eseményvilágot mutat be. Az
események egy része, amelyekrôl a média tudósít, maga is korábbi tudósítások
következménye (lásd például Kepplinger–Roth, 1978; 1979), más részüket
pedig éppen a tudósítás miatt rendezik meg, így anélkül nem is jönne létre (lásd
ehhez többek közt Boorstin 1962; Baerns 1987; Schulz 1987; Sarcinelli 1987;
Kepplinger 1992, 46–59; Barth–Donsbach 1992; Schmitt–Beck–Pfetsch 1994;
Kunczik 1996; Donsbach–Jandura 1999). Másodszor, a tudósítások nem egyszerû
tükörképei az eseményeknek. A köztük lévô kapcsolat ennél sokkal össze-
tettebb (lásd például Noelle–Neumann–Mathes 1987; Bentele 1988, 313–411).
A tudósítás oka és tárgya legtöbbször azonos, de különbözhet is. Így sok cikk az
aktuális esemény kapcsán régebbi történésekhez nyúl vissza, és ezek képezik
tulajdonképpeni alapját. Ez a retematizálás (lásd Wilke 1996; Kepplinger–
Habermeier 1995, 1996).

Ez a tanulmány azoknak a jelenségeknek különbözô aspektusait kívánja
meghatározni, amelyek lényegesek a média közlései és a befogadók való-
ságérzékelése szempontjából. Ezért elemzési szempontokat mutatunk be,
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melyek segítségével empirikusan elemezhetô az aktuális események és a róluk
való tudósítások közti kapcsolat. Ennek eszközéül egy sor definíció szolgál.
Következésképpen nem a valóság és tudósítás közti kapcsolat általános elméletét
adjuk, hanem ezen összefüggések egy részének elméletileg megalapozott
elemzését. Ennek alapja a két cselekvéssík, az ábrázoltak és az ábrázolás síkja
közötti különbség. Mindkét síkon a cselekvôk különbözô sikerfeltételekkel
szembesülnek: egy sportolónak a stadionban sportteljesítményt kell nyújtania, a
tévéinterjúban viszont megfelelôen kell beszélnie. Ha ez nem megy, akkor nem-
igen lesz a sportközvetítések sztárja, akkor sem, ha sikeres a sportágában. Ugyan-
ez áll a politikusra. Ezért a politikus valószínû szakértelme és politikai sztárrá
válása között, részben emiatt, jelentôs a különbség (Kepplinger 1997).

Ezekbôl az általános megállapításokból két kérdés vezethetô le. Elôször is:
hogyan hatnak az egyik cselekvéssík sikerfeltételei a másikéra? Befolyásolja-e
például a politikusok média iránti érdeklôdése politikai cselekvésüket? Ez a síkok
közötti oksági kapcsolat kérdése. Másodszor: Van-e kapcsolat az aktuális esemé-
nyekrôl való tudósítás és maguk az események között? Milyen összefüggés van
például a tudósítás kiváltó oka és témája között? Ez a valóságábrázolás szerkezeti
alapelveinek kérdése. Valószínûleg sem az oksági kapcsolatok, sem a szerkezeti
alapelvek nem rendelkeznek meghatározott, változatlan kiterjedéssel. Ebbôl adó-
dik egy harmadik kérdés: változnak-e az idô során az oksági kapcsolatok és
szerkezeti alapelvek, és ha igen, hogyan? Ez a publicisztikai valóságalkotás
változásának kérdése.

Részben a média tudósításai szolgáltatják az alapot az embereknek az aktuális
eseményekrôl alkotott elképzeléséhez, amelybôl azok levonják részben egyéni
következtetéseiket. Más tudósítás estén valószínûleg mások lesznek a befogadók
elképzelései és következtetései is. Az ábrázolás változásához nem szükséges az
ábrázolt tények változása. Elég a kauzalitás vagy a szerkezeti alapelvek
megváltozása. Ezeknek a változásoknak az ismeretében két kérdésre kapunk
választ: a megváltozott valóságábrázolás mely része alapul a megváltozott
szerkezeti alapelveken – a médiának az adott esemény tudósításával kapcsolatos
megváltozott stratégiáin? És mely része tükrözi a megváltozott oksági
kapcsolatokat – a média befolyását azokra a kapcsolatokra, amelyekrôl tudósít?
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása ideális esetben lehetôvé teszi a média
tudósításain alapuló valóságképünk lebontását. Itt nem egy egyszerû, meg-
válaszolandó tesztkérdésrôl van szó, hanem egy kutatási programról, amely csak
hosszú távon vezethet sikerre.

A tudósítás tárgyai

A tömegmédia emberekrôl, állatokról, természeti jelenségekrôl, mûtárgyak-
ról stb. tudósít. Ez rendszerint akkor történik meg, ha „eseménnyé válnak”
– produkálnak valami különlegeset, felfedezik ôket, valamiért kilógnak a
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hasonló történések sorából. Az egyszerûség kedvéért mi most a tudósí-
tásoknak csak háromféle tárgyával fogunk foglalkozni: eseményekkel,
állásfoglalásokkal és témákkal. Esemény alatt (szûkebb értelemben véve)
idôben és térben behatárolt történéseket értünk. Ebbôl következôen van
észlelhetô kezdetük és elôrelátható végük. Az eseményre példák az állami
látogatások, a konferenciák és a balesetek. Az esemény kiterjedése, illetve az
egyes események elhatárolása nem adott, hanem egyéni vagy kollektív
eseménydefiníciók következménye (Fishman 1982; Staab 1990, 100–106).
Tekinthetô például egy közlekedési baleset, elôzményeivel és következ-
ményeivel együtt egyetlen eseménynek. De tekinthetô háromnak is: külön
az elôzmény, külön maga a baleset és külön a hatása. Az esemény megha-
tározása többek között függ az egyéni szempontoktól is. Formailag meg-
különböztethetünk elsô-, másod-, harmadrendû észlelôt stb. Például egy
közlekedési balestnél elsôrendû észlelôk a szemtanúk, másodrendûek az
eseményrôl tudósító újságírók és riporterek, harmadrendûek a tudósításokat
elemzô sajtókutatók stb. A szemtanúkhoz az eseménynek olyan megfigye-
lései is tartoznak, melyek a tudósítók számára nem lényegesek – például a
balesetet szenvedett autó színe. Ugyanakkor vannak olyan, a tudósító
számára lényeges adatok, amelyeket a szemtanú vagy ismer, vagy nem –
például hogy a baleset résztvevôinek volt-e már korábban is balesetük.
A sajtókutató számára az esemény más aspektusai lehetnek fontosak, ame-
lyek esetleg egyik más észlelôt sem érdeklik – például a közlekedési balese-
tek relatív gyakorisága más balesetekhez képest, amelyek a tudósításokban
ugyanolyan gyakran szerepelnek.

Az állásfoglalás az esemény egy speciális fajtája. Az események közé azért
tartozik, mert szintén idôben behatárolt történés. Az állásfoglalás fogalmát itt
tág értelemben vesszük, és beleértjük a beszédeket és sajtótájékoztatókat is.
Ily módon lényegtelen, hogy az állásfoglalás szóban vagy írásban történik.
A szóbeli és írásbeli állásfoglalásokra példák a sajtókonferenciák, a parla-
ment, a megemlékezések stb. Bár az állásfoglalások események, lényeges
különbség észlelhetô például egy baleset és egy konferencia között. Az állás-
foglalás jellemzôje, hogy szándékosan utal egy másik eseményre. Ennélfog-
va az események a fent leírt értelemben, az állásfoglalások pedig témaként
(lásd lentebb) értendôk. Példák erre az állásfoglalások egy repülôgép
lezuhanásával kapcsolatban: a felelôs légitársaság nyilatkozata, vagy
általában a légibiztonság fejlôdésérôl szóló nyilatkozatok. Utaló jellegüknek
köszönhetôen az állásfoglalások különleges kommunikatív funkciót látnak
el: egy meghatározott irányba terelik a figyelmet. Egy állásfoglalásról való
tudósításnak két oka lehet: az állásfoglalás vagy az állásfoglaló jelentôsége,
illetve az állásfoglalás tárgyának jelentôsége. Prominens személyiségek
nyilatkozatának például nagy hírértéke van – akkor is, ha jelentéktelen
ügyben szólalnak fel. Másrészrôl, ha egy ismeretlennek kell valamilyen
jelentôségteljes dologról nyilatkoznia, az ô állásfoglalásának hírértéke is
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megnô. Mivel az állásfoglalások közvetítésének két oka is lehet, és ezért
különleges kommunikatív funkcióval bírnak, jó okunk van arra, hogy
ezeket az események speciális osztályának tekintsük.

A téma állapot, melynek kezdete és vége nem állapítható meg. Téma
például egy diplomáciai kapcsolat, a leszerelés vagy a közlekedés. A témák
kettôs természetûek. Egyrészt szempontok, amelyekhez az egyes esemé-
nyek hozzárendelhetôk, és ennek megfelelôen gyûjtôfogalomként mûköd-
nek. Ilyenkor beszélünk az események ún. tematikus vonatkozásáról. Vagyis a
tartalomelemzés és kutatás során az eseményeket tematikus szempontok
szerint csoportosítjuk – az autókarambolt a közlekedési balesetek közé
soroljuk stb. Egy téma ugyanakkor nem pusztán az alá tartozó események
összességével egyenlô. A témákat sokkal inkább az egyes eseményektôl
függetlenül vitatjuk meg. Ilyen értelemben beszélünk balszerencsérôl, siker-
rôl, véletlenrôl, meggyôzôdésrôl stb. Ebben az esetben a témáról mint
fogalomkomplexumról van szó. Az esemény és téma elhatárolódása nem éles,
inkább az egyéni szempontoktól függ. Ha egy történést, cselekvôként vagy
megfigyelôként, mint tér- és idôbeli egységet észlelünk, eseménynek
tekintjük. Ha tér- és idôbeli határait nem tudjuk, vagy nem akarjuk észlelni,
témaként kezeljük. Egy állami látogatás politikai esemény.  A külföldi veze-
tôk németországi látogatásai együtt viszont témát képeznek. A vietnami
háború mai szemmel nézve történelmi esemény, a maga idejében azonban
aktuális téma volt. Eseménynek számított viszont például Hanoi bombázása
vagy a Tet-offenzíva. Idônként a témákat is behatároljuk térben és idôben –
például állami látogatások Bonnban, 1951 és 1995 között. Továbbra is téma-
ként kezeljük azonban, hiszen nem egyetlen eseményrôl, hanem esemé-
nyek soráról van szó.

A fogalmak definiálását és operacionalizálását meg kell különböztetnünk
egymástól. Ez vonatkozik az esemény fogalmára is. Az események és a
róluk szóló tudósítások meghatározhatók médián kívüliként és belüliként.
A médián kívüli operacionalizáció harmadrendû észlelôk döntései vagy
sajtókutatók megegyezései alapján jön létre. Az elôbbiek általában a statisz-
tikákban felbukkanó médián kívüli adatokra (mechanikai mérésekre,
statisztikai adatokra, reprezentatív felmérésekre stb.) támaszkodnak. Erre
példák a környezeti, bûnözési vagy gazdasági statisztikák (Rosengren 1970,
1974). Az utóbbiak inkább a média által közvetített információkra, melyek
segítségével elméleti vagy intuitív alapon meghatározzák, hogy melyek a
lényeges események. De ezekben az eseménydefiníciókban is helyet
kapnak a médiainformációk. Az események meghatározását azonban mások
végzik (Schulz 1976). A médián belüli operacionalizáció a tudósítók döntésén
alapul. Itt az esemény a történésnek az a legkisebb egysége, amelyet már
külön cikkben publikálnak. Például ha ugyanarról a repülôgép-szeren-
csétlenségrôl több médium tudósít, és egy lap külön cikkben számol be
magáról a balesetrôl, és külön közli a hozzátartozók reakcióit, akkor ez per
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definitionem két eseménynek számít. Következésképpen két eseményrôl
számolnak be azok a lapok is, amelyek mindkét tényt ugyanazon cikkben
közlik, ha a tudósításon belül ez a kettô elkülöníthetô (lásd Kepplinger 1985;
Kepplinger–Staab 1991; Kepplinger–Hartung 1997, 1999). Ez a kapcsolat
kétlépcsôs folyamatot kíván meg: elôször egy eseménykatalógus (illetve ese-
ménykozmosz) megalkotását, másodszor pedig a közölt eseményekrôl ké-
szült tudósítások elemzését.

Az esemény és a róla készült tudósítás közötti kapcsolat az empirikus
elemzésben az esemény operacionalizálásától és az erre épülô osztályozástól
függ. Legtöbbször nem áll rendelkezésre eseménykozmosz. Eseménykozmosz
alatt az összes publicisztikailag lényeges és az adott kérdés szempontjából je-
lentôs események összességét értjük. Ha nincs ilyen, az események, csakúgy,
mint a róluk szóló tudósítások, egyes eseménykategóriába rendezôdnek
(például halálos kimenetelû közlekedési balesetek). Ennek eredményekép-
pen az egyes események már nem meghatározhatók (átlagadat-elemzés).
Beleolvadnak a hasonló események tömegébe. Következésképpen csak az
egyes eseménytípusok gyakorisága hasonlítható össze az egyes típusokról
szóló tudósítások gyakoriságával (Kepplinger 1998b; Best 1998). A bemutatás
és a bemutatottak ily módon való kapcsolatba hozása viszonylag pontatlan,
de az elérhetô adatok alapján gyakran ez az egyetlen lehetôség. Ha azonban
rendelkezésünkre áll egy eseménykozmosz, melyben minden esemény
külön-külön van elraktározva (lásd például Molotch–Lester 1975; Kepplinger
1985; Kepplinger–Hartung 1999), minden tudósítás hozzárendelhetô egy
bizonyos eseményhez, és megfordítva (egyedi adatelemzés). Ily módon nem
csupán az állapítható meg minden eseményrôl, hogy a tudósítások gya-
korisága megfelel-e az események gyakoriságának. Az is kideríthetô, hogy
egy eseményrôl ki hogyan tudósított, illetve ha egy eseményrôl nem vagy
csak alig történt említés. Nem csupán a meglévô információk válnak tehát
láthatóvá, hanem az információhiány is (Kepplinger 1985).

Az esemény publicisztikai funkciója

Minden esemény egy eseményháló része. Minden esemény legalább egy
másik esemény következménye, és maga is további eseményeket idéz elô.
Egy ilyen háló elméletileg végtelen, gyakorlatilag csak egyes részeit érzé-
keljük. Mi az eseményhálónak egy többé-kevésbé tetszôleges pontján kap-
csolódunk be. Ráadásul csak a történések egy részét érzékeljük, amit központi
eseményláncnak tekintünk. Ez a történéseknek egy rendszerint igen beha-
tárolt része, amit többek között a szemlélô ismeretei és érdekei határoznak
meg. Ez elsôsorban ahhoz vezet, hogy negatív események (szerencsétlensé-
gek, botrányok stb.) észlelésekor óriási a különbség a részt vevô cselekvôk
és a kívülálló megfigyelôk (akik közé általában a tudósítók is tartoznak)
szempontjából (Kepplinger–Bastian 2000).
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Azokat az eseményeket, amelyek a média figyelmét egy történésre
terelik, kiinduló eseménynek nevezzük. Két cselekvéssíkra hatnak – az
ábrázolás és az ábrázoltak síkjára. Az ábrázolás síkján tudósításokat idéznek
elô, az ábrázoltak síkján pedig következményeket, amelyekrôl azonban
nem készül szükségképpen tudósítás. Következmény az a történés, amely a
kiinduló eseménybôl közvetlenül, tehát a róla szóló tudósítástól függetlenül
következik. Mindketten az ábrázoltak síkjának elemei. Mivel a kiinduló
események a történéseknek egy meghatározott részére terelik a figyelmet,
olyan publicisztikai funkcióval bírnak, amellyel más események nem.
Például egy tankhajó-szerencsétlenségrôl tudósít a média (kiinduló ese-
mény), az ebbôl következô környezeti károkról, és a rendbetételi intézke-
désekrôl (következmények) pedig vagy tudósít, vagy nem.

A kiinduló események valójában nem egy eseménylánc elején állnak, talán
csak azért tûnik így, mert az okaikat nem vagy nem eléggé ismerjük. A va-
lóságban a kiinduló eseményeknek is vannak okaik, amelyek megint más
okokból következnek, és a sorozat a messzi múltba nyúlik vissza. A tankhajó-
szerencsétlenség oka lehet egy vihar vagy a kapitány részegsége. A részegség
lehetett a kapitány magánéleti problémájának következménye, a problémának
szintén megvan a maga hosszú története stb. A kiinduló esemény nem csupán
a következményekre tereli rá a figyelmet, de az elôzményekre is – jelen esetben
a kapitány magánéletére. Különösen nagy jelentôségük van ezeknek a sze-
mélyek vagy szervezetek körül kitörô botrányoknak; ezek szívóhatást fejtnek
ki, és egyre több korábbi és késôbbi eseményt és aspektust szippantanak ma-
gukba. Mindezeket mesterségesen – szándékosan és célirányosan – aktuali-
zálják (Kepplinger–Hartung 1995; Kepplinger et al. 1989, 1993).

A média rendszerint nem számol be egy-egy kiinduló esemény összes
következményérôl. A legtöbb kiinduló eseménynek számos olyan következ-
ménye van, amelyekrôl semmit sem tudunk meg, mert a tudósítók nem
figyeltek fel rájuk, vagy nem értékelték ôket különösebben fontosnak. A nyil-
vánossá vált környezeti károkon és az elhárításukra tett fôbb intézkedéseken túl
valószínûleg nagyon sok minden nem jut a nyilvánosság tudomására. A hajó-
zási társaság valószínûleg változtat vezetési gyakorlatán, valószínûleg felsze-
relik a hajókat jelzôberendezésekkel, valószínûleg új elôírásokat vezetnek be az
útvonaltervekkel kapcsolatban stb. A központi eseménylánc mindig csak az
eseményháló egy darabját mutatja meg. Ez az egyik oka annak, hogy a
különbözô médiumok bizonyos körülmények között különbözô képeket
mutatnak ugyanarról az eseményrôl, mégis mindegyik közvetítés valódi. Nem
valódiságukban, hanem relevanciájukban különböznek a központi probléma
tisztázásával kapcsolatban. Ez felveti azt az itt nem tisztázandó kérdést, hogy
mit tekintünk központi problémának. Az 1. ábra a korábban felvázolt példán
ábrázolja ezt.

A tömegmédia vagy csak a kiinduló eseményrôl beszél, vagy beszámol a
következményekrôl is. Az elsô esetben a tudósítás egyik izolált eseményrôl
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a másikra ugrik, pontszerû. A másodikban követi az eseményhálót, struk-
turális és nagy mélységélességgel bír.  A mélységélesség ebben az esetben a
tudósításban felismerhetô eseménylánc hosszát jelenti. Minél nagyobb egy
tudósítás mélységélessége, annál hívebben követi a média egy esemény
kifejlôdését. Minél kisebb, annál jobban koncentrál az egyes történésekre.
Az elsô esetben egy összefüggô eseménysort, a másodikban események
összefüggéstelen sorának képét kapjuk.

A tömegmédia tudósításai általában begyakorolt rutinokat követnek. Ezek
a rutinok bizonyos kulcsesemények, például egy súlyos földrengés, kataszt-
rofális baleset vagy egy közéleti személyiség által elkövetett bûncselekmény
esetén hatályon kívül kerülnek, illetve olyan rutinokra cserélôdnek fel,
amelyek kivételes esetekben irányítják a tudósítást. A kulcsesemény olyan
történés, amely szokatlanul intenzív tudósítás tárgya, akár résztvevôinek,
akár körülményeinek különlegessége miatt. Mivel csak így kerülhetô el a
körkörös érvelés, ezeknek az eseményeknek, az utánuk következô hasonló
vagy témájában rokon eseményekrôl szóló tudósításoktól függetlenül
empirikusan meghatározottnak kell lenniük. A hasonló esemény a kulcsese-
ménnyel egyezô eseményosztályba tartozik – a földrengések, közlekedési
balesetek stb. közé. A témájában rokon esemény valamilyen tematikai összefüg-
gésben van a kulcseseménnyel, de más eseményosztályba tartozik – például
a segítségnyújtásról szóló új rendelkezések a földrengéssel kapcsolatban, a
sebességkorlátozás a balesetekkel kapcsolatban stb. (Kepplinger–Haber-
meier 1995, 1996; Brosius–Esser 1995, 175–188). A kulcsesemény a kiinduló
esemény egy különleges formája. Más kiinduló eseményektôl eltérôen
ugyanis megváltoztatja a tudósítások rutinját.

A kulcsesemények egy bizonyos eseményre terelik a közönség figyelmét,
és felkeltik az érdeklôdést a kapcsolódó információk iránt. A tudósítók figyel-
mét ugyanilyen hatásosan fókuszálják. A kevés információ következtében ôk
sem csak a kulcseseményrôl tudósítanak, hanem a hasonló, vagy témájuk-
ban rokon eseményekrôl is, amelyekre a kulcsesemény nélkül nem is figyel-
tek volna. A kulcsesemények aktivitásra serkentenek olyan érdekcsopor-
tokat is, amelyek esélyt látnak arra, hogy figyelmet kapjanak. Ennek követ-
kezményei a mediatizált és megrendezett események (lásd lejjebb). A vázolt
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kölcsönhatások olyan benyomást keltenek, hogy az események felhalmo-
zódnak, ha a kulcseseményen kívül nem történik semmi szokatlan. Ennek
következménye egy-egy eseménysorozat tényszerûen ritkán megalapozott
bemutatása. Minderre példa a tudósítás az üzemi halálesetekrôl a Hoechstnél
1993. február 22-én bekövetkezett baleset kapcsán, az AIDS-rôl, miután Rock
Hudson betegsége nyilvánosságra került, 1985. július 7-én, a kamion-
balesetekrôl az 1987. július 7-i herborni tartálykocsi-baleset alkalmával vagy
a földrengésekrôl az 1989. október 17-i San Franciscó-i földrengés kapcsán.
A három utóbbi kulcsesemény elôtti és utáni idôben (kb. négy hétben) a
hasonló események száma nagyjából azonos volt. A hasonló vagy rokon té-
májú tudósítások száma azonban az események után jelentôsen nagyobb
volt, mint elôttük (Kepplinger–Habermeier 1995, 1996).

Az események tudósítói feldolgozása

Tudósítói szempontból az aktuális esemény jelentôsége korlátozódhat a konk-
rét történésre, vagy túlmutathat azon. Az elsô esetben a tudósító csak az eset-
rôl – például egy közlekedési balesetrôl – számol be, a másodikban a baleset
kapcsán egy általános problémakörrôl beszél, például az út állapotáról a bal-
eset helyszínén, a megengedett legmagasabb sebességrôl stb. Az elsô esetben
a tudósítás oka és tárgya azonos, a másodikban eltérô: az ok a baleset, a tárgy
az ennek kapcsán felmerülô tematika. Mindebbôl következik, hogy ugyanazt
az eseményt többféleképpen is fel lehet dolgozni, attól függôen, hogy a tudó-
sító az adott helyzetben hogy látja az esetet. Míg egy esemény publicisztikai
funkciója abban áll, hogy tudósítanak-e róla, a feldolgozása abban, hogy ho-
gyan tudósítanak.

Az események tudósítói feldolgozásának megértéséhez elôször meg kell
különböztetnünk a tudósítás okát és tárgyát. Egy tudósítás oka egy-egy cikk
(valószínû) kiváltó oka. Ilyet csak akkor különböztethetünk meg, ha ese-
ményrôl vagy állásfoglalásról van szó, egy tudósítás oka nem lehet a definí-
ciónk szerinti téma. Egy tudósítás tárgya egy-egy cikk belsô súlypontja. Ez
vagy esemény, például egy betörés, vagy téma, például a bûnözés. Elméle-
tileg lehet a tudósítás tárgya állásfoglalás is. A gyakorlatban nagyon mély,
fokozatos konstellációk fordulhatnak elô: A tudósítás oka A állásfoglalása B
állásfoglalásáról, amely C állásfoglalásáról szól egy D témában stb. (Schröter
1992).  A tudósítás okának és tárgyának viszonya a mélységélesség egy másik
jelzôje, amely nem az eseménynél, hanem magánál a tudósításnál kezdôdik:
minél jobban eltér a tudósítás oka és trágya, annál nagyobb a tudósítás
mélységélessége, mivel jobban rávilágít az események közötti összefüg-
gésekre. És megfordítva: minél inkább egybeesik a tudósítás oka a tárgyá-
val, annál kisebb a mélységélesség (Kepplinger 1998b, 164–173).
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A publicisztikai funkció 
és a tudósítói feldolgozás kapcsolatához

Az események publicisztikai funkciója és tudósítói feldolgozása elméletileg
független egymástól: Egy kiinduló esemény (vagy következmény) lehet
egy tudósítás oka, tárgya vagy akár mindkettô. Ez fordítva is érvényes: egy
közvetítés oka (vagy tárgya) lehet akár egy kiinduló esemény, akár egy
következmény.  Az események publicisztikai funkciója és tudósítói feldol-
gozása között mégis fogalmilag megragadható, elméleti és gyakorlati szem-
pontból egyaránt lényeges összefüggések állnak fenn. Ha egy kiinduló
esemény a tudósítás oka és tárgya, az esemény tematizálásáról beszélünk – az
esemény új és fontos. Ha egy kiinduló esemény olyan cikknek az oka, amely
egy következményrôl szól, az a téma kiszélesítése – a tematizált eseményhez
mellékaspektusként társítjuk a következményeit is. Itt és a következôkben
„téma” alatt egy esemény tematikus vonatkozásait értjük. Ha egy kiinduló
esemény nem oka, de tárgya egy tudósításnak, az esemény retematizálásáról
beszélünk. Errôl van szó akkor is, ha egy következmény a saját kiinduló
eseményérôl szóló tudósítás oka. A kétféle retematizálás közötti különbség
abban áll, hogy egyik esetben egy következmény (például egy bûnözô letar-
tóztatása), másik esetben olyan esemény – például egy hasonló bûntény – a
tudósítás oka, amelynek a tárgyhoz semmi köze. A retematizálás legfontosabb
formája valószínûleg a történelmi eseményekrôl való tudósítás megemléke-
zéseken, születési vagy halálozási évfordulókon. Az az eset, amikor egy kö-
vetkezmény szolgál a tudósítás okaként és tárgyaként egyaránt, egy téma
eszkalációja – ekkor további események is tudósítások okaivá és tárgyaivá
válnak. Akkor is errôl beszélünk, ha egy következmény nem oka, de tárgya a
tudósításnak. Mindkettô tipikusan jellemzô a botrányokra, és a kulcseseménye-
ket kísérô tudósításokra. A tematika differenciálódásához vezetnek, mivel mind
több hasonló vagy témájában rokon eseményt gyûjtenek össze. A 2. ábra az
események publicisztikai funkciója és tudósítói feldolgozása közti összefüggések
hatos tipológiáját ábrázolja.

2. ábra Az események publicisztikai funkciójának 
és tudósítói feldolgozásának összefüggése
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Az események okai

Az események keletkezését és lefolyását az emberek kisebb vagy nagyobb
mértékben befolyásolják. Ha emberek is szerepet játszanak az eseményben,
ezt a média vagy figyelembe veszi, vagy nem. Ezek alapján az események
három osztályát különíthetjük el: eredeti, mediatizált és megrendezett
eseményeket (Kepplinger 1992). Eredeti az az esemény, amely a tömegmédia
tudósításaitól függetlenül megy végbe. Okai kizárólag vagy majdnem ki-
zárólag az események síkján találhatók. Ilyen például egy földrengés, egy
baleset vagy egy természetes haláleset. A mediatizált események valószínû-
leg a tudósítás nélkül is megtörténtek volna, de általa specifikus, „média-
szerû” jelleget kapnak. Okaik részben az események, részben a tudósítások
síkján találhatók. Ilyenek például az újkori olimpiai játékok, és legtöbbször
a részvénytársaságok sajtókonferenciái. Megrendezett eseménynek nevezzük
azokat az eseményeket, amelyek kifejezetten a tudósítás céljából mennek
végbe, következésképpen anélkül meg sem történnének. Ezek okai kizáró-
lag a tudósítások síkján találhatók. Ilyenek a kormány és a pártok sajtótájé-
koztatói. De számos demonstrációt, figyelmeztetô sztrájkot és terror-
cselekményt is a médiának szánnak. A 3. ábra az eredeti, mediatizált és
megrendezett eseményeket mutatja meg a két cselekvéssíkon, illetve köz-
tük. Figyeljük meg, hogy az eseményosztályok mindegyike lehet kiinduló
esemény és következmény, illetve a tudósítás tárgya és oka is. Más szavak-
kal: az események okait megkülönböztetjük mind publicisztikai funkciójuk-
tól, mind tudósítói feldolgozásuktól.1

Ezt mutatja be a 3. ábra, amely tipológiai és történeti szempontból is
olvasható. Az alsó sík jelzi az eredeti állapotot: A megfigyelt események
mind eredetiek – a tömegmédia nem avatkozott még közbe, vagy ez az
esemény lefolyása szempontjából lényegtelen volt. Alulról a második sík azt
az állapotot mutatja, amelyben az események már igazodnak a média
szükségleteihez: az esemény részben mediatizálódott, következésképpen,
bár okai fôként még mindig az események eredeti síkján találhatók, néhány
közülük már a tudósítások síkjáról származik. Így tehát a korábbi tudó-
sítások hatása is befolyásolja a késôbbi tudósításokkal kapcsolatos elvárá-
sokat. Alulról a harmadik sík a következô állapotot ábrázolja: az esemé-
nyeket magáért a médiáért rendezik meg. Ezeknek az eseményeknek az
okai a múltbeli és elkövetkezô tudósítások között keresendôk. Ezek nélkül
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1 Elméletileg megkülönbözethetünk eredeti, mediatizált és megrendezett állásfoglalást. A gya-
korlatban azonban ennek két okból sincs sok értelme. Elôször is azért, mert nemigen lehetséges
a mediatizált és a megrendezett állásfoglalások elhatárolása. Másodszor azért, mert egy ilyen
differenciálás nem lenne túl informatív, mivel az állásfoglalások gyarapodása – okaiktól
függetlenül – mindennél jobban jelzi az esemény mediatizálódását. Ez a szorosan vett ese-
ményekre nem vonatkozik. Ezért csak az események okait gyûjtjük össze a fent vázolt módon.
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meg sem történnének. Ezen események során tehát a tudósítás egyre inkább
elszakad az eredeti eseménysíktól, amelybôl minden kiindult. Szélsôséges
esetben teljesen függetlenné válik tôle. Tartalmát már nem határozza meg a
médiafüggetlen valóság. De sokkal gyakoribb, hogy a bemutatott valóság és
a róla készült tudósítás egy önmagába záródó rendszert alkot, amely
elszigetelôdik a környezetétôl.

Az itt vázolt fejlôdés jelentôs hatással van mind a média hatásaira, mind
azok kutatására. A média hatása alatt egyébként befolyását értjük az olva-
sók, hallgatók és nézôk tömegére. Ezt a szempontot csak azután lehet vizs-
gálni, miután elfogadtuk, hogy az esemény a tudósítástól függetlenül megy
végbe. Ekkor adott az esemény, összes tulajdonságával együtt. Ezek a füg-
getlen változók. A tudósítás ezzel szemben függô változó. Ez a felállás
szemmel láthatóan egyre ritkábban fordul elô. Az esemény és tulajdonságai
függô változókká válnak. Függnek a múlt- és jövôbeli tudósításoktól. Követ-
kezésképpen a média hatása már az általa közvetítettek keletkezését is
befolyásolja. Gondoljunk például a média látókörébe került politikusok,
vállalkozók, mûvészek, sportolók stb. döntéseire. Persze itt kevesekrôl van
szó. A média ezen hatásai csak egy viszonylag kis körre terjednek ki. De
ennek a kevés embernek a döntései valószínûleg jelentôsebben befolyásol-
ják a politikát, a gazdaságot, a kultúrát és a sportot, mint az olvasók, hall-
gatók és nézôk tömegének vélemény- és kapcsolatváltozásai. Ez a tény
közismert, mindazonáltal a médiahatás-kutatás eddig alig méltatta figye-
lemre, amivel a médiahatások egy jelentôs részét szem elôl tévesztette.
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A valóság és bemutatásának kapcsolata 
a németországi tudósításokban

Az analitikai fogalmak empirikus elemzésekben való felhasználását három
újság tudósításainak segítségével mutatjuk be. Két aspektusra fogunk kon-
centrálni: a tudósítás mélységélességére és a tudósításban szereplô események
okaira. Az elsô esetben a bemutatás komplexitását, és ezen keresztül a tudó-
sításon át az olvasóhoz eljutó valóságkép komplexitását vizsgáljuk. A má-
sodikban a valóság hozzáigazítását a média sikerfeltételeihez, amennyire ez a
tudósításból kitûnik, és emellett az olvasóhoz eljutó események okainak képét.
Az elemzés strukturálásához megfogalmazunk négy feltevést, melyeket a
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), a Süddeutschen Zeitung (SZ) és a Welt
(WELT) németországi tudósításai alapján vizsgálunk meg.2 Németországi tudó-
sításnak veszünk minden cikket, amely Németországban történt vagy külföldi,
de Németország számára jelentôs eseményekrôl számol be. Ilyen például az az
esemény, amely németországi cselekvôk részvételével történt. Az NDK-ban
történt eseményekrôl szóló tudósítások nem tartoznak ide, hacsak nem voltak
jelentôsek az NSZK számára. Az újraegyesülés óta a tudósítások tárgya a teljes
Németország. Az elemzés 1951-ben kezdôdik és 1995-ig tart, hogy a hosszú
távú változások is megfigyelhetôk legyenek. Minden lapnak minden évben
18 számát vizsgáljuk meg. Ez 45 év alatt összesen 2430 számot jelent. A po-
litikai részeket ugyanúgy elemezzük, mint a világ különbözô részeirôl szóló
egyéb tudósításokat. Az idôk során egyes részek megnevezése és terjedelme
változott, ezért minden újságot egy elôzetes vizsgálatnak vetettünk alá ezek
azonosítása érdekében (a tanulmány szerkezetéhez és kivitelezéséhez lásd
Kepplinger, 1998b).

1. Az újságok (és egyéb médiumok) tudósításainak okai legnagyobbrészt a szó szorosabb
értelmében vett események, mivel ezek felelnek meg leginkább a hírválasztás hagyo-
mányos kritériumainak. A tudósítás tárgyát azonban nem képezik szükségszerûen
kiinduló események, mert a tudósítások rendkívül összetettek: a kiinduló események kap-
csán egyéb eseményekre is kiterjednek, vagy az eseményektôl független témákat állítanak
középpontba.

A három vizsgált lap tudósításait a legtöbb esetben (60%-ban) a szó szorosabb
értelmében vett események képezték. A többi cikk döntô többsége (az összes
cikk 33%-a) valamilyen állásfoglalásból indult ki. Nagyon kevés olyan cikk
akadt (5%), amelynek nem volt meghatározható oka. Ezek olyan, fontos témáról
szóló elvi hozzászólások voltak, amelyek – legalábbis visszatekintve – sem-
milyen felismerhetô okkal nem bírtak. A tudósítások tárgyát megvizsgálva
némileg más képet kapunk: a cikkek körülbelül kétharmada (65%-a) ese-
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2 Ez a tanulmány a DFG [Deutsche Forschungsgeminschaft; „Német Kutatóközösség” – (A
Ford.)] támogatásával jött létre.
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ményekrôl szól. Természetesen ezek nem mindig ugyanazok az események,
amelyek egy-egy tudósítás okául szolgáltak. Ezen cikkek okai sokkal
inkább állásfoglalások, vagy más, szûkebb értelemben vett események.
Ezek tulajdonképpen túlmutatnak magukon, és más eseményekrôl szóló
cikkek okaivá válnak. A 4. ábra mutatja a kapcsolatot a tudósítások okai és
tárgyai között: a felsô sor az összes cikk számát, a középsô az ok, az alsó
pedig a tárgy szerinti megoszlásukat.

4. ábra A cikkek okai és tárgyai

2. A tudósítások mélységélessége nôtt az évtizedek során, mivel gyakrabban követték végig
az eseményeket, és egymás után, külön-külön cikkben számoltak be róluk. Következésképp
ritkábban tudósítottak kiinduló eseményekrôl, és gyakrabban következményekrôl.

A tapasztalatok igazolták ezt a feltevést. A kiinduló eseményekrôl szóló cikkek
száma és aránya az évtizedek során jelentôsen csökkent. A következményekrôl
szóló cikkek száma és aránya ellenben emelkedett. A lapok túlnyomórészt nem
olyan kiemelkedô eseményekrôl tudósítanak, amelyek a figyelmet egy addig
figyelmen kívül hagyott eseménysorra terelik, hanem inkább ezek következ-
ményeirôl. Az említetteken kívül a tudósítások megérdemelnek még egy
észrevételt: a hetvenes évek elejétôl a nyolcvanas évek közepéig megugrott a
száma és aránya az olyan cikkeknek, amelyekrôl nem lehet eldönteni, hogy
kiinduló eseményekrôl vagy következményekrôl szólnak-e. Kézenfekvô ma-
gyarázat volna erre a növekedésre a mérési hiba: valószínûleg ennek a fázisnak a
kódolói túl sokáig halogatták, hogy kiinduló eseményként vagy következmény-
ként osztályozzák-e az adott eseményt. Valószínûleg a megelôzô és következô
eseményeket is nehezen lehetett volna egyik vagy másik kategóriába bele-
erôltetni. Az ilyen mérési hibákat nem lehet teljesen kizárni, de valószínûtlenek,
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mivel lényegében ugyanazokról az emberekrôl van szó, és a tanulás hatásai sem
valószínûek – ebben az esetben a nem meghatározható esetek arányának
csökkennie kellene.3

Az olyan események megszaporodásának, melyekrôl nem eldönthetô, hogy
belôlük indult-e ki a tudósítás, vagy csak a következményei egy ilyen ese-
ménynek, az lehet a fô oka, hogy ebben a fázisban rendkívül összetetté váltak az
események. Ez az ellenirányú megmozdulások bevezetéséig a tudósításokban is
megmutatkozott. Ugyanígy szaporodott az állásfoglalások okán végbemenô
események száma (7. ábra). Ugyanilyen jelentôsen emelkedett a fôleg mediatizált
eseményekrôl szóló cikkek száma is (8. ábra). A tudósításokban szereplô
események komplexitásának növekedésébôl következik, hogy az események
funkcióját nehezebb egyértelmûen meghatározni. Ez változott meg elôször, ahogy
a vizsgált lapok az új körülményekhez igazították publikációs gyakorlatukat, és
csökkentették a cikkek átlagos kiterjedését (Kepplinger 1998b, 46–50), valamint az
állásfoglalásokból kiinduló tudósítások számát (5. ábra).

5. ábra A tudósítások mélységélessége I.
Kiinduló események és következmények mint a tudósítások okai és tárgyai

3. A tudósítások mélységélessége nôtt az évtizedek során, mivel a kiinduló események
okán megszületô cikkek központi tárgyai egyre gyakrabban lettek egyéb események.
A tudósítások túlmutatnak a kiinduló eseményen, tágabb összefüggésbe helyezve azt.
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3 A tudósításokat három fázisban, tizenöt évenként kódoltuk.
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Következésképpen csökkent azoknak a cikkeknek az aránya, melyek oka és tárgya
megegyezik.

Az empirikus eredmények részben megerôsítik ezt a feltevést. Ha azokat a
cikkeket vizsgáljuk, amelyeknek oka és tárgya is esemény, nem látunk jelen-
tôsebb változást: az ötvenes évek elejétôl kezdve a legtöbb tudósítás oka és
tárgya azonos. A cikkek túlnyomó többségének tehát a tematikai középpontját
is az az esemény képezi, amelynek okán megszületett. Nagyon ritkák ellenben
az olyan eseményekrôl való tudósítások, amelyek más eseményekbôl indul-
nak ki. Ebben az értelemben tehát a tudósítások mélységélessége nem
növekedett. Egészen más képet kapunk, ha olyan tudósításokat vizsgálunk,
amelyeknek oka állásfoglalás, tárgya pedig esemény vagy téma. Ezek száma
és aránya – mint azt a fentebb közölt eredmények alapján sejteni is lehetett –
meredeken nô a hetvenes évek végéig, onnantól kezdve pedig jelentôsen csök-
ken, de a kilencvenes évek közepére még mindig sokkal nagyobb, mint az
ötvenes évek elején. Ugyanakkor jelentôsen nô azoknak a cikkeknek a száma
és aránya, melyek aktuális események kapcsán általános témákkal foglalkoz-
nak. Ezek a változások azt mutatják, hogy a tudósítások mélységélessége nôtt.
Ez azonban szinte kizárólag az olyan állásfoglalások növekvô mennyiségének
köszönhetô, melyek eseményekkel, más állásfoglalásokkal vagy témákkal fog-
lalkozó tudósítások okai lettek. Ezek által a tudósítás sokkal összetettebbé vált.
A nyolcvanas évek elején aztán bekövetkezett a fentebb már tárgyalt változás a
trendben, ami a komplexitás részleges csökkenéséhez vezetett.

6. ábra A tudósítások mélységélessége II.
A tudósítások oka és tárgya közti kapcsolat
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4. Ma a média tudósításaiba kerülô aktuális események különböznek a korábban
aktuálisaktól, ugyanis megnôtt a mediatizált és a megrendezett események aránya.
Többlépcsôs folyamatról van szó: egye több társadalmi cselekvô tesz a médiát is
figyelembe vevô állásfoglalásokat. Ezek az állásfoglalások egyre gyakrabban vonat-
koznak olyan tényállásokra, melyek maguk is a médiát figyelembe véve jöttek létre.
Következésképpen az idôk során megnôtt a száma az állásfoglalásokból kiinduló cikkek-
nek. Ugyanakkor ezen állásfoglalások tárgyai egyre gyakrabban megrendezett és
mediatizált események.

A feltevés elsô részét az empirikus adatok alátámasztják: az állásfoglalások
kapcsán megszületett tudósítások száma a nyolcvanas évek elejéig nô. Ezután
a már felvázolt okokból jelentôsen visszaesik, de a kilencvenes évek közepén
még mindig jóval az ötvenes évek elején mért érték fölött van (5. ábra).
A szûkebb értelemben vett eseményekbôl kiinduló, vagy aktuális okkal
nem rendelkezô (témából kiinduló) események száma viszont alig változik.
A cikkek növekvô (és késôbb újra csökkenô) mennyisége szinte kizárólag az
állásfoglalások növekvô (de késôbb kevesebb figyelmet kapó) számának
köszönhetô (7. ábra).

7. ábra A németországi tudósítások okai

A feltevés második részét meg kell vizsgálnunk, mivel csak azoknak a
cikkeknek a tárgyát vettük figyelembe, amelyeknek oka állásfoglalás, tár-
gya pedig esemény volt. Kiesett tehát a képbôl minden olyan cikk, amely-
nek más oka (esemény, téma) vagy más tárgya (téma) volt. Különösen az utóbbi
sajnálatos, mert az állásfoglalás okán megszületett cikkek egy részének mások
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állásfoglalása volt a tárgya. Ezek közül az egyszerûség kedvéért csak a
témákat vettük figyelembe.4 Következésképpen az események mediatizá-
lásának és megrendezésének, illetve ezek tudósításbeli lecsapódásának egy
része elveszett. Ezt figyelembe kell venni az adatok értelmezésénél. Az
információvesztés ellenére az empirikus eredmények a várt irányba mu-
tatnak. 

Az állásfoglalásból kiinduló, és eseményrôl szóló tudósítások legtöbbjének
tárgya eredeti esemény. Viszonylag gyakran szólnak mediatizált esemé-
nyekrôl is (az említett okokból kifolyólag valószínû, hogy még gyakrabban,
mint itt látható). A felismerhetôen csak megrendezett eseményrôl szóló
állásfoglalások nem találtak nagy publicitásra, valószínûleg azért, mert az
állást foglaló szándék túl átlátszó volt (lásd még Kepplinger 1998b, 168–172;
Schmitt–Beck–Pfetsch 1994). Arra, hogy azok az eredeti események, amelyek
állásfoglalások nyomán kerültek be a tudósításokba, helyet kaptak-e volna a
médiában azok nélkül is, nem tudunk választ adni. Valószínû azonban,
hogy ezek nagy része csak az állásfoglalás miatt került a tudósításba, mivel
a hatvanas évek közepe óta növekszik a tudósítások témájául szolgáló
állásfoglalások száma.

A hatvanas évek közepe óta aránytalanul megnôtt az állásfoglalásokból
kiinduló és mediatizált eseményekrôl szóló cikkek száma, a nyolcvanas
években pedig az eredeti eseményekrôl szóló cikkek aránya is. Ez arra
mutat, hogy a hatvanas évek közepe óta a mediatizált események nagyobb
nyilvánosságot kapnak. Ha elfogadjuk, hogy a tudósítások a társadalmi cse-
lekvôk közti kapcsolatok változásait (is) tükrözik, akkor ezek a változások a
tudósítások okaira (az állásfoglalásokra) és tartalmára (a mediatizált
eseményekre) egyaránt hatottak: az olyan tudósítások száma, melyek oka
állásfoglalás volt, jelentôsen megnôtt, azoké azonban, amelyek mediatizált
eseményekrôl szóltak, nem követte ezt. Úgy tûnik tehát, hogy a változások
mind a tudósítások okaira, mind tárgyára hatottak.

Az állásfoglalásokból kiinduló és mediatizált eseményekrôl tudósító
cikkek számának növekedését két szempontból is vizsgálhatjuk. Az
események síkjából kiindulva megállapíthatjuk: a mediatizált események
olyan állásfoglalásokat idéztek elô, amelyek maguk is a médiára irányultak,
tehát megrendezettek vagy mediatizáltak voltak. Ekkor a bemutatottak,
vagyis az események változásáról beszélünk. A publikációk síkjáról nézve
viszont azt mondhatjuk, hogy a médiára irányuló állásfoglalások növelik a
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média számára megrendezett események nyilvánosságát, amelyek az állás-
foglalás segítsége nélkül soha nem kerülnének a média látókörébe. Ekkor a
bemutatás, vagyis a tudósítás változásáról beszélünk. A kölcsönhatások tehát
mindkettôt megváltoztatják – a bemutatottat és a bemutatást, a társadalmi
valóságot és annak sajtóbeli reprezentációját egyaránt.

Összefoglalás és következtetések

Ebben a dolgozatban elemzési kategóriákat dolgoztunk ki, melyek segítségével
leírhatók a médiában bemutatott társadalmi viszonyok és ezek bemutatása
közötti kapcsolatok. Elsô lépésben a tudósítások tárgyait soroltuk három csoportba.
Elkülönítettünk szûkebb értelemben vett eseményeket, állásfoglalásokat és
témákat. Az események között beszéltünk még hasonló és témájukban rokon
eseményekrôl. A második lépésben bemutattuk az események publicisztikai funk-
cióját. Megkülönböztettünk kiinduló eseményeket és következményeket. A ki-
induló esemény köti össze az események és a tudósítások síkját. Különleges
fajtája a kulcsesemény, amely a tudósítás rutinjait is megváltoztatja. A harmadik
lépésben beszéltünk az események tudósítói feldolgozásáról. Megkülönböztettük a
tudósítás okát és tárgyát. A tudósítás oka köti össze az aktuális történéseket a
kapcsolódó jelentésekkel. A negyedik lépésben az események médiabeli okairól volt
szó. Megkülönböztettünk eredeti, mediatizált és megrendezett eseményeket.
A publicisztikai funkció, valamint a tudósítói feldolgozás szempontjainak segít-
ségével kialakítottunk egy ötödik szempontot, a tudósítás mélységélességét.

408 HARMADIK FEJEZET HÍREK ESEMÉNYEK,  RÉMHÍREK

8. ábra A közvetítések tárgyainak okai

1951–55 1956–60 1961–65 1966–70 1971–75 1976–80 1981–85 1986–90 1991–55

Eredeti (n=3802)
Mediatizált (n=3096)
Megrendezett (n=546)

1000

800

600

400

200

0

3.fejezet  8/24/07  12:27 PM  Page 408



Megállapításaink alapján elméleti feltevéseket fogalmaztunk meg a be-
mutatás és a bemutatott közötti kapcsolatról, illetve annak változásairól. Eze-
ket a feltevéseket három német napilap 1951 és 1995 közötti tudósításainak
segítségével vizsgáltuk meg. A kapott adatok alapján három megállapítást
tehetünk:

1. A tudósítások okaként és tárgyaként szolgáló események okai az év-
tizedek során változtak. Az eredeti, mediatizált és megrendezett események
tényleges számát azonban nem ismerjük. Mindenekelôtt az állásfoglalá-
sokból kiinduló és mediatizált eseményekrôl szóló cikkeknek a hatvanas
évek óta növekvô száma alapján valószínûsíthetjük, hogy ebben az idôszak-
ban a megfelelô események száma is nôtt. Ez a növekedés a nyolcvanas
években is folytatódott, valószínûleg az önérdekbôl részt vevô cselekvôknek
köszönhetôen. Erre azonban nincs perdöntô bizonyítékunk. Ennek ellenére
megállapíthatjuk, hogy a média által napjainkban bemutatott világ jelentôs
mértékben a média felé orientált, illetve általa teremtôdik. Itt részben olyan
tudósítások hatásairól van szó, amelyeket jelenünk magától értetôdô
részeinek veszünk, másrészt a társadalmi cselekvôk kapcsolatairól szóló
befogadott tudósítások hatásairól. A média nem azt mutatja be, ami van. Az,
ami van, egyre nagyobb mértékben a média korábbi tudósításainak, illetve
puszta létének köszönhetô (Kepplinger–Roth 1978, 1979; Kepplinger 1983).

2. A mediatizált és megrendezett események számának valószínû növe-
kedése ellenére a nyolcvanas években visszaesett az ezekrôl szóló tudósí-
tások száma. Még mindig fölötte maradt azonban az ötvenes és hatvanas
években mért értékeknek. A trend változásának fô oka valószínûleg a tudó-
sítók érdeklôdésének megváltozásában keresendô: minél inkább nôtt a
mediatizált és megrendezett események száma, valószínûleg annál kevésbé
voltak hajlamosak az újságírók tudósítani róluk. Bizonyítja ezt az újságírók-
nak a generációváltással egyre növekvô elfordulása a politikától és a gazda-
ságtól (Ehmig 2000). Ugyanakkor a vizsgált lapok állásfoglalásokként a
kilencvenes években is számos tudósítást jelentettek meg mediatizált esemé-
nyekrôl. Ez valószínûleg arra vezethetô vissza, hogy az ilyen események
száma, és kialakításuk kifinomultsága tovább növekedett.

3. A németországi tudósítások mélységélessége az évtizedek során jelen-
tôsen megnôtt. Napjainkban a lapok ritkábban tudósítanak kizárólag az ak-
tuális eseményrôl, mint korábban. Ehelyett sokkal gyakrabban követik
végig az ahhoz vezetô állomásokat. Ez egyrészt a következmények növekvô
koncentrációjában mutatkozik meg – ezek más események által okozott
történések, amelyek a figyelmet az eseményre terelik. Másrészt pedig az
olyan állásfoglalások növekvô számában, amelyek egy tudósítás okaivá
válnak, és más állásfoglalásokra, eseményekre vagy témákra utalnak. A na-
pilapok az évtizedek során az egyre összetettebb valóság egyre összetettebb
képét nyújtották az olvasóknak. Az aktuális események az idôk során egyre
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inkább összefüggeni, egymásba illeszkedni és hierarchiába rendezôdni
látszanak. A róluk való tudósítás pedig egyre inkább folyamatos magyará-
zatnak tûnik, ahol egyik esemény a másikból következik, és ahol a központi
eseménysorból egyre gyakrabban válnak le mellékszálak, melyek nem-
ritkán önálló fôszállá válnak.

A cikk elején bemutatott fogalmak egy sor kérdést vetnek fel; ezek közül
néhányat itt is közlünk: Különbözik-e az egyes médiumok tudósításainak
mélységélessége? Függ-e a mélységélesség a tudósítás témájától? Milyen
szerepet játszanak a mediatizált és megrendezett események a különbözô
médiumok tudósításaiban? Van-e összefüggés a tudósítás témája és a bemutatott
esemény oka között? Médium- és újságfüggô konstansok ezek az értékek vagy
változók? Változott-e az idôk során az események publicisztikai funkciójának és
tudósítói feldolgozásának viszonya? Általánosságban – leszámítva a történelmi
eseményekre való visszaemlékezéseket – gyakoribb-e a retematizálás ma, mint
korábban? Gyakrabban eszkalálódik-e ma például egy nagy szeren-
csétlenségrôl vagy súlyos balesetrôl szóló tudósítás, mint korábban, inkább
válnak-e a következmények további tudósítások okává és tárgyává? Mi ebben
a szerepük a hírügynökségeknek és egyéb adatforrásoknak? Mi a különbözô
médiumok publikációs gyakorlatának jelentôsége az olvasóhoz, hallgatóhoz
vagy nézôhöz eljutó valóságkép alakításában? Változtak-e az idôk során – az új
versenyhelyzeteknek köszönhetôen – ezek a gyakorlatok, hogyan hatottak
vagy hatnak hosszú távon az aktuális események így közvetített képei a való-
ságábrázolásra és a kapcsolati tendenciákra?

A tanulmány kiindulópontját egy sajtótudományi kérdésfelvetés képezi. A ki-
derített adatokból azonban egy általános társadalomelméleti következtetés is
levonható: a valóság és ábrázolása visszacsatoláson alapuló rendszert alkotnak.
Minél tovább mûködik egy ilyen rendszer, annál nagyobb lesz a tudósított
valóság aránya, amely már maga is a tudósítás következménye, és annál
nagyobb lesz a közvetítendô történések között a mediatizált és megrendezett
események aránya. Az ember alkotta „építmény” egyre inkább egyenrangú
lesz a természet adta „alappal”. Az ábrázolt világ tehát a világ ábrázolásának
eredménye. A korábbi ábrázolás megadja a szempontokat az aktuális esemény
ábrázolásához. Ennek oka a média archívumainak egyre növekvô száma,
melyek segítséget nyújtanak az aktuális esemény tudósítói értelmezéséhez. Ez
a körkörös folyamat hasonló módon játszódik le a hírek érzékelésében és fel-
dolgozásában is: az olvasók, hallgatók és nézôk többsége a média által közve-
tített aktuális történést a korábbi, hasonló események alapján értelmezi, ame-
lyeket túlnyomó részben szintén a médiából ismer (Kepplinger–Daschmann
1997).

Az esemény – ábrázolás – érzékelés – feldolgozás folyamatot a fent vázoltak követ-
kezményeképpen egyre inkább belsô struktúrája – a médiarendszer – és
egyre kevésbé környezete – az aktuális esemény – irányítja. Ugyanakkor a
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társadalmi cselekvôk változó sikerrel eseményeket rendeznek a média szá-
mára, hogy saját céljaik érdekében használják fel azt. Ez azonban pirruszi
gyôzelem, mert a médiában elért siker azzal jár, hogy alávetik magukat a
média sikerfeltételeinek. Ez a legszembetûnôbben a politikában mutatkozik
meg, ahol a médiában elért siker jóval fontosabb a szavazóbázisnál elért
sikernél – az SPD döntése, hogy Oskar Lafontaine helyett Gerhard Schrödert
állítja ki kancellárjelöltként, illetve Angela Merkel villámszerû karrierje csak
kettô az ebbe az irányba mutató fejlôdés számos bizonyítéka közül. A média
öntörvényûsége tehát egye inkább elnyomja azoknak a társadalmi részrend-
szereknek az öntörvényûségét, melyek rászorulnak a média visszhangjára.
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3.2. A hírek társadalmi és politikai konstruálása

Harvey Molotch – Marilyn Lester
A hír mint célirányos viselkedés

Fenntartva azt a tételt, amely szerint létezik objektív világ, amelyrôl a tö-
megkommunikációs eszközök beszámolnak, a hírek olyan megközelítés-
módját dolgozzuk ki, amelyben a hír konstruált realitás. A nyilvános események
sokkal inkább gyakorlati célok, mintsem objektív fontosságuk miatt jönnek létre.
A tömegkommunikációs eszközök hírtartalmát úgy tekintjük, mint a hírterjesztôk,
hírösszeállítók és hírfogyasztók gyakorlati, célirányos és kreatív tevékenységének
eredményét. Az eseményképzés folyamatának állomásain az adott esetet észlelik,
összeállítják jellemzô jegyeit, s beleillesztik az elôzmények és a jövôben várható
események kontextusába. Ez adja a hírképzés folyamatát, az esetrôl szóló
beszámoló kialakításának procedúráját, amely azon csoportok eseményszükséglete
szerint megy végbe, amelyek hozzáférnek a tömegkommunikációs eszközökhöz.

A hozzáférés módja különbözô, s az események következô tipológiáját teszi
lehetôvé: rutinesemények, véletlenek, botrányok és váratlan pozitív események.
Mindegyik eseménytípus különbözô fajta információt ad a társadalom szervezô-
désének módjairól, és különbözô kihívást jelent azok számára, akiknek van és
akiknek nincs hatalmuk. E séma általános és a tömegkommunikáció és a hatalmi
viszonyok kutatása szempontjából fontos implikációit tárgyaljuk.

Mindenkinek szüksége van hírekre. A hír olyan dolgokat mond el, amelyekrôl
nincs közvetlen tapasztalatunk, s ezáltal távoli történéseket tesz megfigyelhetôvé,
felfoghatóvá. Ugyanakkor mi is adjuk-vesszük a híreket. Igaz ugyan, hogy akik
hírmunkából élnek, azoknak különösen nagy szükségük van hírekre (tudósítók-
nak, tördelôszerkesztôknek, korrektoroknak, terjesztôknek, szedôknek stb.),
de azon keresztül, ahogyan az emberek az adott világban létezônek vélt
dolgokra figyelnek, és ahogyan beszámolnak ezekrôl, mindenki gyárt híreket.

A hír tehát a nem észlelt dolgokról való beszámolók iránti állandó igénybôl és
abból a képességünkbôl ered, hogy el tudjuk mondani másoknak azt, amit
tudunk. Másrészt a hír a tömegtájékoztatásban dolgozók termelô munkájának az
eredménye. Ez az írás a különbözô fajtájú hírszükségletek közötti összefüg-
géseket próbálja értelmezni, és arra keres választ, hogy a hírszervezethez
különbözôképpen viszonyuló emberek hírszükségletei miképpen termelnek
társadalmi és politikai „ismereteket” a nyilvánosság számára.1
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1 A „nyilvánosság” fogalmát abban az értelemben használjuk, ahogyan John Dewey
használta: egyének politikai csoportosulása, olyan társadalmi egység, amelyet a közös 

3.fejezet  8/24/07  12:27 PM  Page 413



Elméleti alapok

Az ember ütemez és tervez (Miller és mtsai 1960). Egy tüdôszanatóriumba
utalt szociológus beteg tapasztalataiból tudjuk (Roth 1963), hogy függetlenül
attól, hogy a külsô megfigyelô szemszögébôl nézve valami valóban törté-
nik-e vagy sem, és hogy „valóban van-e értelme” számon tartani az idôt,
naptárt készíteni vagy tervezni a jövôt, az emberek mindig beszámolnak te-
vékenységeikrôl, s ezáltal a tevékenységek megfigyelhetôvé válnak, mint
valóságos és rendszerbe fogalt történések. Az értelmes térbeli világ képzeté-
nek kialakításával analóg folyamatként ezek a történések a referencia idôbeli
csomópontjait jelentik a múlt és a jövô rendezésében.

Az emberek múltja és jövôje a mindennapi rutin szakadatlan folyamatában
konstruálódik és újrakonstruálódik. A konstrukció nem érinti az összes szóba
jöhetô tevékenységet, csupán néhány válik értékelés tárgyává. Ez a néhány
tevékenység a forrása – amelyre valójában szükség van – az életút, a múltbeli
történet és a jövô felosztásának, szakaszokra bontásának és formálásának.

Koncepciónk nem tételez fel véges számú, „odakint valóban történô” dol-
got, amelybôl az emberek szelektálnak. Elképzelésünk nem analóg a fizikai
világ szelektív észlelésével. Úgy tartjuk (Garfinkel 1967 és mások nyomán),
hogy ami „valóban történik”, azonos azzal, amit az emberek figyelembe
vesznek. Koncepciónk így Zimmermann és Pollner felfogását követi, amely
ezt a jelenséget az „alkalmi ismeretkorpusz összeállításának” mûveleteként
jellemzi.2

„Az alkalmi ismeretkorpusz terminusával azt kívánjuk hangsúlyozni,
hogy a társadalmilag szervezett tevékenységek jellemzôi a tevékenységet
végzô felek specifikus felismerô- és alkotómûveleteinek eredményeképpen
határozódnak meg… Az alkalmi ismeretkorpusz nem szabályosan visszatérô
elemekbôl álló kollekció, vagyis nincs állandó összetétele. Az alkalmi isme-
retkorpusz összeállítása egyes elemek figyelembevételével és mások
figyelmen kívül hagyásával történik, tehát nem úgy, hogy egyes elemek
részhalmaza megôrzôdik, míg más részhalmazok kihullanak egy olyan
nagyobb halmazból, amely felette áll a mûvelet keretéül szolgáló egyéni
struktúráknak”. (Zimmermarin–Pollner 1970, 94–97).

Az emberek múltja és jövôje ily módon nem egyszer s mindenkorra ha-
tározódik meg, miközben az új „kiegészítések” csupán gazdagítják a megál-
lapodott „egészet”. Egy új történés mindig újra informál arról, hogy milyen
volt az összes korábbi történés, és minden történés attól a kontextustól kapja
értelmét, amelybe belehelyezôdik.
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problémák felismerése és a közös megoldás keresése hoz létre. Az információ tehát
nemcsak nyilvánosságra jut, hanem nyilvánosságot teremt. Lásd Dewey 1927.
2 Eredetiben: „assembling the occasioned corpus”, itt valamilyen konkrét területre
vonatkozó ismeretanyagot, tudati képzôdményt jelent. (A Ford.)
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Az eset (occurrence) tudatosult történés; végtelen számú további törté-
nésekre és esetekre osztható. A „fontos” esetek azok, amelyek különösen
hasznosak az idô feldarabolásában. Az amerikaiak például magánéletükben
átmeneti rítusokat alkalmaznak: a születésnap, az évforduló, a munkába
állás, az elôléptetés, a földrajzi mozgás és az elhalálozás eseteit. A kontex-
tustól függôen más esetek is hasonló funkciót tölthetnek be (például az a nap,
amikor a házát kifestették, amikor letartóztatták a fiukat, az az év, amikor
tönkrement a termés). „Eseménynek” fogjuk nevezni azokat az eseteket,
amelyeket kreatívan használnak erre a célra. A használat által az eset bizo-
nyos mértékben a társadalmi világ részévé tárgyiasul (Appelbaum 1973) és
jövôbeli események konstruálásának válik forrásává.

Eseményképzés

Az eseményképzés mindennapi tevékenységét az ember közvetlen céljai
vezérlik. A fizikai világra vonatkozó tényképzés erôsen leegyszerûsített
analógiája itt hasznos lehet. Az ember akkor „látja” a szobában levô széket,
amikor jelentkezik benne a szükséglet, hogy leüljön. A szociológusok idôn-
ként azért „látják” a vallást mint adataik magyarázó változóját, mert néha
„mûködik”. A referencia idôbeli pontjainak képzése ezzel analóg folyamat,
és azt jelenti, hogy az esetek aszerint válnak eseményekké, hogy mennyire
hasznosak a tapasztalatait egy konkrét alkalommal rendezni próbáló egyén
számára.3 De a referenciális idôpontképzés idôrôl idôre változik. Minden alka-
lommal szükség van a valóság idôbeli feldarabolására, és az ok határozza meg
a feldarabolás módját. Az események bizonyos ideig megmaradhatnak, de
nem lényegi vonásuk az, hogy tartósak. Bármely eset potenciális forrása az
eseménykonstruálásnak, és az így elôállított esemény tartóssága az egyén
közvetlen céljaitól függ.

Az emberek kollektívái is – közösségek, klánok, társadalmak, civilizációk –
hasonló módon képeznek vagy képeztetnek másokkal idôbeli szakaszokat.
E szakaszokról feltételezik, hogy mindazok magukénak vallják, akik a kollek-
tíva kompetens egyéneinek számítanak, vagy annak tartják magukat.4 A nyil-
vános idô terminusát fogjuk használni a kollektív életnek arra a dimenziójára,
amelyen keresztül az emberi közösségek eljutnak ahhoz, amit ôk tagolt és
perceptuálisan közös múltnak, jelennek és jövônek vélnek. Ahogyan az
egyéni életútnak a magánélet eseményei az alapelemei, a nyilvános idôt
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3 Schütz hasonló párhuzamot von a mindennapi élet természetes attitûdjét kialakító
térérzet és idôérzet között (lásd Schutz 1971. Vol. I. Part III).
4 Azon túl, hogy a kollektíva tagjai közös jelentéstartalmakat tételeznek fel, nézetünk azt
is tartalmazza, hogy a jelentéstartalmak közös volta az eseményképzés folyamatának is
fontos jellemzôje.
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nyilvános események építik fel. Ily módon az, hogy az egyén milyen képet
formál közössége történelmérôl és jövôjérôl, attól a folyamattól függ, amelyben
a közügyek megvitatásának alapját képezô nyilvános események konstruá-
lódnak. A történészek, újságírók, szociológusok és politológusok munkája
azzal segít a nyilvánosság különbözô csoportjainak e feladat megoldásában,
hogy hozzáférhetôvé tesz egy sor olyan esetet, amelybôl kialakítható a
nyilvános idô érzete.

Amennyire különbözôek az emberek és a közösségek céljai az eltérô
életutakból, státuszból, kultúrából, osztályszármazásból és speciális helyze-
tekbôl adódóan, olyan mértékben lesz eltérô és gyakran ellentmondásos az
egyes esetek használatmódja. Kérdés (issue) akkor merül fel, amikor leg-
alább kétféle használatmód van, és legalább két fél, aki hozzáfér az ese-
ményképzô mechanizmusokhoz. A nyilvános kérdéseknél ezek a mechaniz-
musok a tömegkommunikációs eszközök.

Az ellentétes célok ellentmondásos beszámolókat eredményeznek arról,
hogy mi történt, vagy arról – ami ugyanennek a kérdésnek egy másik
változata –, hogy történt-e egyáltalán valami fontos. Ilyen helyzetben kérdés
születik. A harmincadik vagy a tizenharmadik születésnap, a klimax
beállta, vagy egy szerzôdés megkötése akkor válhat kérdésessé, ha különbö-
zôképpen értelmezik azt, hogy valójában mi történt. Vagyis küzdelem indul
az eset természetének értelmezésében, s e küzdelem kimenetele különbözô-
képpen érinti az érdekeket. Mostanában például sokat vitáznak arról, hogy
a klimax „igazi” esemény-e. Az egyenjogúság hívei úgy tartják, hogy tény-
szerûségénél fogva eset, mert kétségtelenül „megtörténik”, de nem ese-
mény. Nem szolgálhat a környezet számára idôregisztráló jellemzôként,
amelynek bizonyos következményei vannak (például asszonyokat nem szabad
felelôsségteljes posztra állítani). Mások (általában a férfiak) az ellenkezôjét
állítják, és az esetnek tulajdonított eltérô jelentéstartalmakban (az eset
esemény-e, vagy sem) már benne rejlik maga a kérdés.

A nyilvános kérdések esetében hasonló folyamatok mûködnek. Vitatjuk
például, hogy a „My Lai-vérengzés” vajon „tényleg” megtörtént, vagy
„csak” szokásos ôrjárat, megtorló akció volt-e. Az értelmezésmódok közötti
választás meghatározza az eset jellegét, és ugyanakkor azt is, hogy az eset
szokatlannak minôsül-e annyira, hogy újrarendezze a múltbeli eseteket,
megváltoztassa a prioritásokat, és új döntésekhez vezessen. Minden nyilvá-
nos kérdés hasonló küzdelemmel jár az esettel kapcsolatban, és érdekek
csapnak össze körülötte: tényleg elküldte az TTT-lobbi azt a feljegyzést,
ahogy állítják? A bûnözés valóban olyan méreteket öltött, hogy „már nem
lehet az utcán járni?”. A kérdés szinte azt bizonyítja, hogy ellentétes
eseményszükségletek vannak az esettel kapcsolatban. Néha az is megtörténik,
hogy maga a kérdés válik kérdéssé. Egy politikus például megvádolhatja
ellenfeleit, hogy „álkérdéseket gyártanak”, hogy eltereljék a szavazók figyel-
mét a „valódi kérdésrôl”. Ilyenkor az válik eseménnyé, hogy kérdés-e a kérdés.
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Az a folyamat, amely elôsegíti, hogy bizonyos esetek a nyilvános ese-
mény rangjára emelkedjenek, azoknak az eseményszükségletével magya-
rázható, akik ezt a folyamatot irányítják. A magáneseményekkel ellentétben
ez a tevékenység magában rejti, hogy az esemény sok ember tapasztalat-
anyaga lesz. A potenciális hatás a nyilvánosságra azt jelenti, hogy a hírké-
szítôk munkájának megsokszorozódó társadalmi hatása sokkal jelentôsebb,
mint azok befolyása, akik saját maguk és közeli hozzátartozóik vagy ismerô-
seik számára gyártanak híreket. A magánélet és a közélet eseményeinek
vannak analóg folyamatai és különbségei is, ezekkel most nem foglalko-
zunk. Nagyobb horderejük miatt a nyilvános eseményekre összpontosítjuk
figyelmünket.

A nyilvános események útvonala

A nyilvános események konstruálása során az eset egy sor intézményen
(egyéneken vagy csoportokon) halad keresztül. Mindegyik intézmény hoz-
zájárul a maga szervezetileg szabályozott és a többiekétôl eltérô rutin-
mûveleteivel az esemény végsô megkonstruálásához. Mindegyik az elôzô intéz-
mények munkáját használja fel nyersanyagként, és azt is elôrevetíti, hogy a
késôbb sorra kerülô intézmények „mit fognak belôle csinálni”.5

Az egyszerûség kedvéért csak a három legfontosabb intézményt vegyük,
amelyek közremûködnek az események elôállításában.6 Az elsô csoportba
tartoznak a hírterjesztôk – azok a személyek és kollégáik (például Nixon, Nixon
titkára, Kunstler, Kunstler szóvivôje, az, aki látta a repülô csészealjat), akik egy-
egy esetet valamilyen szempontból, valamilyen alapon különlegesnek minô-
sítenek, s ezzel megfigyelhetôvé tesznek mások számára. A második csoportot
a hírösszeállítók (újságírók, szerkesztôk, átfogalmazó munkatársak) alkotják, akik
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5 Cicourel (1968) hasonlóképpen érvel, amikor azzal foglalkozik, hogyan válik valaki
fiatalkorú bûnözôvé. A bûnözô képe a különbözô büntetés-végrehajtó intézmények róla
írt jelentéseiben alakul ki. Az intézményeket az motiválja, hogy racionálisnak mutat-
kozzanak a többiek elôtt, akik szintén részt vesznek ebben a rendszerben. A fiatal min-
den tevékenysége e jelentésláncolat eredményeképpen úgy állítódik be, mint törvénysér-
tés vagy megengedhetô cselekedet. Így lesz a fiatal bûnözô a jelentésgyártó intézmények
konstrukciója, amelyeket az a szándék vezet, hogy „a gyakorlati céloknak megfelelô
munkát” végezzenek. Az, hogy „valójában milyen” a cselekedet, az ember (vagy az
esemény), azonossá válik e jelentések megírásának módjával az intézménylánc gyakor-
lati munkája nyomán. Ez az elképzelés alapvetôen különbözik a hírmunka „kapuôr”-
elméletétôl, amely felteszi, hogy a különbözô hírgyártó emberek és szervezetek egy és
ugyanazon eseménnyel dogoznak (lásd Shibutani 1966). A kapuôrelmélet tárgyalását lásd
White-nál (1965) és Giebernél (1964).
6 Ezek az intézmények nagyjából megegyeznek Holsti hat „alapelemével”, melyek a
következôk: forrás, kódoló folyamat, üzenet, közvetítô csatorna, befogadó és dekódoló
folyamat (lásd Holsti 1969, 24).
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a hírterjesztôk anyagaival dolgozva a terjesztett esetek egy részét nyilvános
eseménnyé változtatják publikáció vagy rádiós, televíziós közvetítés útján.
A harmadik csoportba tartoznak a hírfogyasztók (például az olvasók), akik
hasonló módon viszonyulnak a tömegkommunikációs eszközök által
rendelkezésükre bocsátott esetekhez, és egyfajta nyilvános idôérzetet
alakítanak ki magukban. Mindegyik intézmény lényegében ugyanazt az
eseménykonstruáló mûveletet végzi, amely a kérdéses intézmény közvetlen
céljain alapul. E célok határozzák meg az adott eseménnyel kapcsolatos
igényeket. De ez a munka a láncolat minden pontján számos reményképzô
lehetôséget zár ki vagy hiúsít meg. A lehetôségek kizárásában rejlik a hírké-
szítôk és az esetekrôl beszámolók hatalma. Most részletesen megvizsgáljuk
a hírkészítô folyamatban részt vevô három intézmény munkáját, és arra is
kitérünk, hogy milyen hatalom rejlik tevékenységükben.

1. Hírterjesztés

Érdekek húzódnak meg a mögött is, hogy valamely eset nyilvánosságra
kerüljön-e, és amögött is, hogy egy esetbôl ne legyen nyilvános esemény.
„Hírterjesztésen” egyszerûen azt értjük, hogy ha valaki tudomást szerez egy
esetrôl, segít abban, hogy arról mások is tudjanak. Elôfordul, hogy ez a
támogatás direkt, erôteljes és nyilvánvaló – mint például a public relations
munkában (lásd Boorstin 1961) vagy a szorosan vett politikában (ilyen
szándék vezeti például az elnökjelölteket, amikor sajtókonferenciákat
tartanak). Máskor az elôsegítô törekvés nem ennyire öncélú, például amikor
valaki egészségi ártalomra akarja felhívni a figyelmet. Minden hírterjesztô
munkában közös az, hogy központjában a hírterjesztô tevékenysége áll, ame-
lyet más társadalmi tevékenységhez hasonlóan a prospektív és retrospektív
haszon motivál.

A sajtókonferencia haszna például a közvélemény befolyásolása; a
tiltakozó tüntetést is azért rendezik, hogy eseményként tartsák számon (lásd
Myerhoff 1972). Amikor arról van szó, hogy induljon-e újabb bombatámadás
Észak-Vietnam ellen, a döntés két alapvetô szempontja az, hogy „mit fog a
sajtó csinálni belôle”, és hogy „milyenek voltak valójában ezek a bombá-
zások” (például letagadhatók-e?). A mi szóhasználatunk szerint ez azt jelenti,
hogy egy eseményt elôidézni és az errôl szóló hírt terjeszteni ugyanannak a
folyamatnak a két oldala. Az eset konstruálása fogja végül eldönteni, hogy
„mi történt”. Ha a bombázásról keveset írnak, vagy úgy írnak róla, mint
„katonai célpontok elleni bombázásról”, a döntés természete – a döntéshozó
(például Nixon) szemszögébôl – lényegesen különbözik attól, amit egy
terjedelmes, elsô oldalakon hozott „válogatás nélküli tömegbombázásról”
szóló beszámoló eredményezne. E lehetséges tömegkommunikációs
beszámolók átgondolása hozzátartozik a hírkészítô munkájához, és lényeges
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része az eseményképzésnek.7 Bár a hírterjesztôk általában a saját maguk
elôidézte eseteket terjesztik (bizonyos határok között), beszámolhatnak má-
sok ellentétes célú tevékenységeirôl is. Így például a valamilyen tisztségre
pályázó politikus „leleplezheti” ellenfele korrupt módszereit, és hasznot
húzhat ennek – számára – kedvezô következményeibôl. Richard Nixon
hasonlóképpen nyilvánosságra hozhatja a P. O. W.-anyák8 leveleit, amelyek
magánleveleknek íródtak, s íróiknak sejtelmük sem volt, hogy nyilvános
esemény válik belôlük. A politikai élet gazdagságát és iróniáját ez a sza-
badjára engedett és nagy jártasságot igénylô verseny adja, amely azok között
folyik, akik hozzáférnek a tömegkommunikációs eszközökhöz. A verseny-
ben mindenki arra törekszik, hogy bizonyos eseteket nyersanyagként
használjon fel a tapasztalatépítô munkához.

2. Hírösszeállítás

A tömegkommunikációban dolgozó emberek képezik a második állomását a
nyilvános események keletkezésének. Szemszögükbôl nézve „valóban
történik” egy véges számú dolog, amelyek közül a legérdekesebbeket és a
legfontosabbakat kell kiválasztani. Ezekbôl kell „kihozniuk egy sztorit”,
amely nemritkán több hónapos utánajárást, kutatást, alapos elmélyülést és
egymással való konzultációt igényel. A tömegkommunikációs eszközök szerepe
a tipikus felfogás szerint – legalábbis a nyugati, formálisan nem cenzúrázott
társadalmakban – az, hogy az „odakünn” létezô s a „fontos” megismerhetô ese-
ményekbôl összeálló objektív valóság hírnökei, visszatükrözôi, indikátorai
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7 A közéleti emberek politikai kijelentéseinek példájával kapcsolatban e cikk korábbi
változatának olvasói felvetették a hazugság kérdését. Abból az általános elvbôl kiindulva,
hogy az eseményképzést a kontextuálisan kényszerítô célok határozzák meg, sémánk
nem tesz objektív különbséget igazmondás és hazugság között. Nézetünk szerint a
hazugság közvetlen célok elérésére kidolgozott jelentést hordoz, beleértve a másokkal
való foglalkozást is. A hazugságot számunkra az a tény különbözteti meg, hogy egy
semleges fél (megfigyelô) úgy látja, hogy valamilyen célt az általa objektívnak feltétele-
zett valóságot figyelmen kívül hagyva akarnak elérni. A valóságtól való eltérést rend-
szerint akkor veti fel a másik fél, ha a hazugságot mondó fél céljaival ellentétes célokat
igyekszik elérni. A hazugság mint jelentéstartalom, úgy születik, hogy a másik fél
„utánanéz a dolognak”. Amikor a hazugot „rajtakapják”, vagyis amikor nem tudja
meggyôzni a többieket, hogy az esetrôl adott beszámolója megfelel az objektív való-
ságnak, a következôképpen próbálja megoldani a helyzetet:
a) bizonyítja, hogy a másik fél kicsinyes, csak az vezeti, hogy valótlanságot találjon, vagy
a bolhából is elefántot csinál;
b) a szóban forgó eset többértelmûségére mutat rá egy-egy körülmény kiemelésével, s
igyekszik csökkenteni az objektivitás erejét: „attól függ, hogy honnan nézzük, ha
tudnátok mindazt, amit én tudtam annak idején, akkor ti is, minden szándék és cél
ellenére, ugyanolyan való igaznak tartanátok, mint én”. Sok más esethez hasonlóan így
válik forrássá a szubjektív világ is.
8 A vietnami háborúban fogságba esettek rövidítése (Prisoners of War).
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legyenek. Az idôvel és pénzzel felfegyverzett szakértôk, akiknek „jó szimatuk
van”, eljuthatnak olyat esetekhez, amelyek valóban a valóság mutatói. Ez a
tömegkommunikációs eszközök ideálja, s bármely elhajlás „torzulásnak” vagy
más patologikus tünetnek számít.

A hírösszeállítók eseményszükséglete szintén szerepet játszhat a nyilvános
események elôállításában, s ez egyben a szervezetek hírképzô tevékenysé-
gének fontosságát hangsúlyozza. A tömegkommunikációs eszközök formális
szervezete, a hírszerkesztôségben folyó munka rutinfogásai, a belsô mobilitás
pályái, az intézmény profitszerzô volta mind kibogozhatatlanul összefonódik és
kölcsönhatásba kerül a nyilvánosságra hozott hírtartalmakkal.9

Az, hogy a hírszervezetek milyen mértékben alakítanak ki eseményszük-
ségleteket a hírösszeállító munkatársak körében (amelyek nem azonosak a
hírterjesztôk esetszükségleteivel), attól függ, hogy milyen mértékû a szervezet
intézményes függetlensége a hírmunkában. Hogyan esik egybe, illetve hogyan
ütközik a tömegkommunikációs eszközök híralkotó munkája a hírterjesztôk
munkájával. A hírösszeállítók közvetlen céljai adják meg a választ a kérdésre,
amelyek bizonyos esetekben megegyeznek, más esetekben ellentétben állnak
a különbözô típusú hírterjesztôk céljaival.

A befolyásos hírterjesztôknek módjukban áll összehangolni saját esemény-
szükségleteiket a hírösszeállítók eseményszükségleteivel úgy, hogy nyomást
gyakorolnak a tömegkommunikációs eszközökre, hogy változtassanak a bevált
rutinokon. A szankciók, amelyekkel a hatalom ellenôrzi a tömegkommuniká-
ciós szervezetek munkáját, néha direktek és nyersek (például fenyegetô beszé-
dek, reklámbojkottok, a hírközlô szervezetek elleni perek), máskor finomabb
módszerekhez nyúlnak (például újságírókat tüntetnek ki, oly módon tartanak
szabályos idôközökben sajtókonferenciát, adnak interjút és szivárogtatnak ki
híreket, hogy akadályozzák az események nyomon követését, a kísérletezést és
a deviációt). Így például feltehetôen a Fehér Ház nyomására mindegyik televí-
ziós hálózat megszüntette azt a mûsorát, amelyben „azonnali elemzést” készí-
tettek az elnöki beszédekrôl.

Az újságírói „szakmai törvények” kialakulásának története visszavezethetô
az intézményesített hatalom próbálkozásaira, amelyek az ideológiai egyed-
uralom fenntartására irányulnak. Ebben az esetben a hírösszeállítók esemény-
szükséglete erôsen közelít az újságírói rutint befolyásoló hírterjesztôk esemény-
szükségletéhez.

Miként Tuchman (1972) bemutatta, az objektív valóság feltevésébôl indul
ki minden hírkészítô, bármilyen szinten dolgozik is, amikor tevékenységét
jellemzi – beszámol arról (vagy legalábbis mindent elkövet azért, hogy
beszámolhasson arról), ami van. De az önmeghatározás nem homályosíthatja
el a tömegkommunikációs eszközök munkájának célirányosságát. Ez a
definíció mint beszámoló tulajdonképpen maga is része annak a szervezeti
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9 Breed (1955), Gieber (1964, 1956) és Tuchman (1972a, 1972b, 1973) értékes betekintést
nyújt a hírösszeállítás folyamataiba.
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tevékenységnek, amelynek révén a hírek készülnek. Azzal, hogy mi is úgy
vélekedünk, hogy a tömegkommunikációs eszközök képesek arra, hogy
jelezzék, ami „valóban történik” (például Wilson 1970), ki tudjuk mutatni a
hírkészítô munka alapvetô jellemzôit, amelyek bármely társadalmi és poli-
tikái környezetben érvényesek.

A hírösszeállítók és a hírterjesztôk eseményszükségletei között párhuza-
mok vannak, Nyugaton éppúgy, mint Keleten. E párhuzamok nem összees-
küvésbôl vagy konspirációból erednek. Arról sincs szó, hogy a hírközlô
eszközök „eladják magukat”, vagy ideológiai azonosság van köztük.10 Nem
tagadjuk ugyan, hogy ilyen is elôfordulhat, minket azonban az a lehetôség
izgat, hogy a hírek a hírterjesztôk és a hírösszeállítók különbözô okok miatt
kialakuló párhuzamos szükségleteibôl kelnek életre. Talán nincsenek is
tudatában egymás szándékainak, valahogyan mégis olyan terméket sikerül
elôállítaniuk, amely egyes társadalmi csoportok eseményszükségleteinek
kedvez, míg más csoportok szükségleteinek nem kedvez.

3. Hírfogyasztás

A nyilvánosság tagjai, akiket elárasztanak a tömegkommunikációs eszközök
nyomtatott és elektronikus termékei, ugyanazt az eseményképzô tevékeny-
séget folytatják, mint a hírösszeállítók. Az életút hordaléka, a tömeg-
kommunikációs eszközök korábbi közleményei és az aktuális kontextus
mind befolyásolja a fogyasztó eseménykonstruáló munkáját. Ebben a mun-
kában a fogyasztó ugyanolyan eljárásokkal dolgozik, mint a hírterjesztôk és
a hírösszeállítók. Két fontos eltérés azonban van: a nyersanyagként rendel-
kezésükre álló esetkészletet a hírmunka elôzô fázisaiban erôsen megcson-
kították; és a hírösszeállítókkal ellentétben nekik rendszerint nincs intéz-
ményes bázisuk arra, hogy híreket sugározzanak.

A nyilvános események tipológiája

Bár a hírgyártás egyéni és szervezeti módjainak közös vonásai is figyelmet
érdemelnének, hasznosabbnak tartjuk, ha most azokkal a lényeges különb-
ségekkel foglalkozunk, amelyek az esetek nyilvános eseményekké válásá-
ban nyilvánulnak meg.11
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10 A. J. Liebling (1947) anekdotikus példázatokkal szolgál az ilyen összeesküvésekrôl és az
utánuk következô körmönfont pereskedésekrôl. Lásd még a Chicago Journalism Review majd
minden számát vagy a Journalism Rewiew-et és Cirinót (1970).
11 Vagyis mindeddig az etnometodológiai elveket követve fenntartottuk feltevéseinket a norma-
tív rendet illetôen. Most azonban annak érdekében, hogy a mindennapi felfogásmód számára is
hasznos megközelítéssel bôvítsük elemzésünket, és hogy a gyakorlati munkában is felhasznál-
ható tömör ismertetést adjunk, ebben a részben rátérünk a „mindennapi élet attitûdjére”.
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A tipológia kidolgozásában ideáltípusokat alkalmazunk. Ez annyit jelent,
hogy amikor egy-egy eseményt idézünk az újságok elsô lapjáról, akkor
lehet, hogy ez a példa mindegyik eseménytípusból mutat néhány jellemzô
vonást. A kategóriák, amelyekbe egy-egy esemény „beleillik”, hasonló-
képpen megváltozhatnak aszerint, hogy milyen jellemzôk és sémák szerint
értelmezzük az eseményeket. Ez a módszer egyben azt is lehetôvé teszi,
hogy újraértékeljük azt, ami „valóban történt”.

Az eseményeket aszerint különböztetjük meg, hogy milyen tevékenység
juttatja nyilvánosságra ôket. A következô két kérdésre adandó válasz alkotja
tipológiánk alapját:

1. Az esemény mögötti történés szándékos vagy nem szándékos emberi
tevékenység útján jött-e létre?

2. Ugyanaz a fél segítette-e elô az eset eseménnyé válását, aki eredetileg is
elôidézte a történést, amelyre az esemény épül?

A kérdések azonnal világosabbak lesznek, ha a különbözô eseménytípuso-
kat bemutatjuk.

Rutinesemények

A rutineseményeket az jellemzi, hogy a bennük rejlô törtértés szándékos tett
eredménye, és azok az emberek, akik „elôidézik” a történést, segítik elô
annak eseménnyé válását is.

A mindennapos események prototípusa a sajtókonferencián tett kijelentés,
de a napisajtóban megjelenô történetek nagy többsége is ebbe a kategóriába
esik. Gyakoriságuk miatt láttuk el ôket a „rutin” jelzôvel.12

Egyes esetekben nehéz eldönteni, hogy a hírterjesztô valóban azonos-e az
eset elôidézôjével. Az például teljesen világos, hogy ha Richard Nixon
sajtótitkára azt a hírt terjeszti, hogy Nixon Kínába vagy a Szovjetunióba
utazik, akkor a hír elôidézôjét (Nixon) és terjesztôjét (a sajtótitkár) azonosnak
vehetjük. Ha viszont Nixon egy P. O. W.-feleség levelét olvassa fel a tele-
vízióban, akkor Nixon mint hírterjesztô és a P. O. W.-feleség mint elôidézô
azonossága már korántsem annyira világos. A hírterjesztôt és az elôidézôt
akkor tekinthetjük azonosnak, és példánkban a levelet akkor vehetjük rutin-
eseménynek, ha a két fél célja feltehetôen azonos – hogy felhívják a figyel-
met a P. O. W.-re és/vagy megnyerjék a közvéleményt a háború támogatá-
sához. Természetesen az is meglehet, hogy Nixon valamely más, hosszú
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12 Manela (1971) egy hasonló tipológiában az eseményeket objektív jelenségekként kezeli,
és a szerint kategorizálja, hogy azok hogyan viszonyulnak a formális szervezeti szabá-
lyokhoz és rutinmûveletekhez.
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távú („magasabb”) célból akarja felhívni a figyelmet a P. O. W.-re, és a
feleségek nem tudnak errôl. Ilyenkor Nixon nem csupán arra használja fel
pozícióját, hogy kielégítse az elôidézôk eseményszükségletét, hanem új ese-
tet teremt, és azt nyilvános eseményként terjeszti. Miután felismerjük az
efféle eseményteremtés természetét, az „új” esetet is ugyanolyannak vehet-
jük, mint a többit. A mindennapos eseményeknek vannak közös jellemzôik,
de e jellemzôk ismeretében még nem tudjuk megmondani, hogy mi tesz
sikeressé egy-egy ilyen eseményt. Nap mint nap emberek nagy tömegei
végeznek olyan tevékenységet, amelybôl rutinesemény válhat. De a szán-
déknak párosulnia kell a hírösszeállítók munkájával, hogy nyilvános ese-
mény szülessen. A potenciális esemény sikerének tehát az is feltétele, hogy
a hírösszeállítók igazi „sztorinak” tekintsék az esetet. Más szóval annak, aki
saját tevékenysége terjesztésével akar nyilvános eseményt teremteni, hozzá
kell jutnia az eseményképzés második fázisához. E hozzáférhetôség szerint
különbözô típusú rutineseményekrôl beszélhetünk:

a) a hírterjesztôk hozzáférése a hírösszeállítók munkájához szokásos;
b) az esemény terjesztôinek meg kell akadályozniuk, hogy mások rendsze-

resen hozzájussanak a hírösszeállítókhoz, mert csak így tudják eseménnyé
tenni saját esetüket;

c) a hozzáférést az a puszta tény biztosítja, hogy a hírterjesztô azonos a
hírösszeállítóval.

a) Szokásos hozzáférés
Az elnevezés is jelzi, hogy errôl a típusról akkor beszélhetünk, amikor egy

egyén vagy egy csoport olyan helyzetben van, hogy eseményszükségleteik
rendszeresen egybeesnek a tömegkommunikációs eszközök hírgyártó
tevékenységével. Így például az Egyesült Államok elnökérôl mindenki
feltételezi, hogy „fontos” dolgokat mond. Ez szabály, s az a washingtoni tudó-
sító, aki netán más feltevés alapján dolgozik, valószínûleg elveszti az állását.
A hírösszeállítókhoz való rendszeres hozzáférés ebben az országban többnyire
magas rangú kormányhivatalnokokra, az üzleti élet kiemelkedô alakjaira és
néhány ünnepelt személyiségre korlátozódik (lásd Tuchman 1972b). Ezeknek az
embereknek, különösen a politikai személyiségeknek, pódiumon kell
maradniuk, és úgy kell szervezniük a híreket, hogy céljaikon ne essen csorba a
nyilvánosságteremtésért folyó szakadatlan versenyben. A versenyben eseten-
ként harcot kell vívni más befolyásos emberekkel, vagy olyan lázadó csopor-
tokkal, amelyek arra törekednek, hogy a nyilvánosság számára másféle
tapasztalatokat nyújtsanak. Bármilyen erôs is a csoportokon belüli és a
csoportok közötti verseny, a nagyon gazdag és intézményes hatalommal
rendelkezô emberek rendszeresen hozzáférnek a hírösszeállító szervezetek
munkájához. Hatalmuk tulajdonképpen e szokásos hozzáférés eredménye, s
ugyanakkor annak meg nem szûnô oka. A hírösszeállítókhoz való rendsze-
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res hozzáférés az egyik fontos forrása és fenntartója a meglévô hatalmi
viszonyoknak. 

A rendszeres hozzáférés funkcióját jól illusztrálja az az esemény, amikor
Richard Nixon 1969-ben Santa Barbarába, az olajömlés színhelyére utazott,
hogy „megvizsgálja” a part szennyezettségét (lásd Molotch 1970). Bemutatták,
ahogyan Nixon kiszáll a helikopterbôl, és a part egy szakaszán „megvizs-
gálja” a homokot a lába alatt. Mondanunk sem kell, hogy hozzáértô be-
osztottjai is elvégezhették volna Nixon helyett a vizsgálatot, nem is szólva
arról, hogy Nixon tudományosan inkompetens arra, hogy „megvizsgálja” a
partot. Az utazás arra volt jó, hogy olyan eseményt teremtsen, amely arról
tájékoztatja az amerikaiakat, hogy Richard Nixont személyesen foglalkoztatja
a partra ömlô olaj. Látogatása és a vizsgálat olyasmit is sugallt, hogy a partok
tulajdonképpen tiszták. Hasonló mechanizmus mûködik, amikor Fidel
Castro meglátogat egy kórházat, vagy Mao ellenôriz egy erômûvet. Amikor az
ilyen esetbôl sikerül nyilvános eseményt gyártani, az eredményt nagyjából úgy
értelmezik, ahogyan az eset elôidézôi/terjesztôi elôre elképzelték.

Bár a hírösszeállítók nagy többsége a hivatalos hatalommal felruházott
embereknek tulajdonítja a legnagyobb hírértéket, s e feltevésre alapozza
munkáját (Tuchman 1972b), esetenként más személyek és csoportok is
elôidézhetnek eseményeket. De amíg az USA elnökének hozzáférése a
tömegkommunikációs eszközökhöz mindenkor és minden kérdésben bizto-
sított, addig más csoportok – például a nôemancipáció, az állampolgári jogok
szószólói vagy az ifjúsági mozgalmak – képviselôi hozzáférése idôben nem
egyenletes, és esetrôl esetre változik (lásd Molotch–Lester 1973). Ennélfogva
„ideális-tipikus” az a rutinesemény, amelynek során azok juttatják nyilvá-
nosságra tapasztalataikat, akiknek megvan a lehetôségük arra, hogy „saját”
eseteik fontosságát és tényszerûségét hangsúlyozzák.

b) Erôszakos hozzáférés
Akik hozzá akarnak járulni a közvélemény formálásához, de nem tudják

megközelíteni az eseményképzés pályáit, gyakran folyamodnak erôszakos
eszközökhöz (lásd Meyerhoff 1972). Úgy „gyártanak” híreket, hogy váratlan
meglepetést, sokkot keltenek, vagy erôszakosabb eszközökkel „bajt” okoz-
nak, s ezzel megtörik a hírgyártás beidegzôdött rendjét. Akik viszonylag
kevés hatalommal rendelkeznek, a társadalom rendjét rombolják, hogy
rombolhassák az eseménygyártás megszokott formáit. Szélsôséges esetekben
nagy tömegek gyûlnek össze más rendeltetésû helyeken, hogy felborítsák
az esetek és események mindennapi rendjét. Ezek bizonyos értelemben
„nem mindennapi” események. A társadalom normális funkcionálásának eme
„nyilvánvaló” felborítása és a kihívás, amit ezek az esetek magukban rejtenek,
arra késztetik a tömegkommunikációs eszközöket, hogy jelentsenek róluk.

Az erôszakos eset azért válik eseménnyé, mert problémát jelent azoknak,
akiknek viszonylag nagy a hatalmuk. Véleményünk szerint a tiltakozó
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eseményekre – például egy egyetemista sit-inre vagy egy Jerry Rubin-
nyilatkozatra – pontosan azért reagálnak a tömegkommunikációs eszközök,
mert olyan eseteknek számítanak, amelyekre „a komoly embereknek” oda
kell figyelniük. Mit jelent a sit-in? Megôrültek az egyetemisták? Megerô-
szakolják-e a titkárnôket? Veszélyeztetik-e a rendet? Akik abban érdekeltek,
hogy a dolgok visszatérjenek a régi kerékvágásba, azoknak válaszolniuk
kell ezekre a kérdésekre, mielôtt stratégiát és tervet dolgoznak ki a rend
visszaállítására. A tömegkommunikációs eszközök is elsôsorban ezekkel a
vonatkozásokkal foglalkoznak – s nem a tiltakozó mozgalom által felvetett
kérdésekkel. Ebbôl az következik, hogy a diákmozgalom addig marad
napirenden, amíg a befolyásos körökben eltérô vélemények vannak arról,
hogy mit jelent a diákok tiltakozása, és hogyan lehet a legjobban megoldani.
A tekintélyes liberálisok úgy gondolják, hogy bizonyos intézményeket meg
kell reformálni (például az ellenségeskedést fel kell számolni, változtatni
kell a tanácsadáson a dékáni hivatalban, javítani kell az egyes szakokra jutó
diákok arányán); a tekintélyes konzervatívok pedig úgy vélik, hogy a
diákok csak a napot lopják, és nem kell ôket elkényeztetni. A kérdés azáltal
létezik, hogy az események mibenlétérôl és az alkalmazandó módszerekrôl
eltér a tömegkommunikációs eszközökhöz hozzájutó körök véleménye. A kö-
zéppontba tipikus módon az kerül, hogyan kell bánni az engedetlenekkel,
és nem az, ami ellen az engedetlenek tiltakoznak. Ez az oka annak, hogy az
újságok lényegében szinte soha nem idézik azt, amit a diáklázadások
vezetôi mondanak (lásd Sale 1973).13

Meggyôzôdésünk, hogy a diákmozgalmaknak szánt figyelem a tömeg-
kommunikációs eszközökben akkor kezd lankadni, amikor valamelyik
befolyásos csoport eseményszükséglete csökken. A diákmozgalom misz-
tériuma azért hanyatlik, mert újra meg újra ismétlôdik a sablonos forgató-
könyv: épületeket foglalnak el – beszédeket mondanak – a hivatalos szervek
reagálnak – kihívják a zsarukat – néhány fej betörik – letartóztatják a hang-
adókat – bíróság elé állítják ôket. Nincs erôszak, kevés a kár, jelképes
reformok (néha). Az emberek visszatérhetnek mindennapi tevékenységeik-
hez, a stratégiai tudásvágy kielégült.

Van egy másik oka is annak, hogy miért csökken az ilyen típusú rutin-
esemény használhatósága a fontos emberek számára. Úgy vélhetik, hogy az
esetrôl szóló tömegkommunikációs beszámolók újabb hasonló eseteket
válthatnak ki. Ezért egyesek érdekeltté válnak abban, hogy ezek az esetek
tûnjenek el a hírekbôl – ennek egyik útja, hogy lépések történnek a meg-
akadályozásukra (például gyengül az ellenállás a diákok követeléseivel
szemben), a másik pedig az, hogy megegyezés alapján nem jelentenek
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13 A helyzet a háborúellenes mozgalommal kapcsolatban megváltozott az amerikai sajtó
állásfoglalása és eseményszükséglete miatt, továbbá azért, mert az elit egy jelentôs része
rokonszenvezett a mozgalommal. Az elit egy részének eseményszükségletét kielégítette
a tiltakozók mozgalma; ennélfogva a háború, nem pedig a tiltakozás lett a téma.
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róluk. A gettózavargások idején például a rendôrség kitilthatja a riportereket
a helyszínrôl, s ebben a politikusok, közigazgatási vezetôk és lapkiadók is
támogathatják. A „sajtó felelôsségének” jelszavát bármikor hangoztathatják azok
a szerkesztôk, akik úgy döntenek, hogy elhallgatják a nem mindennapi
eseményeket. A mindennapos események mögött meghúzódó szándékot a
megfelelô pillanatban szelektív módon tudják észlelni, és ezzel igazolják, hogy
azokat az eseteket selejtezik ki, amelyeket pontosan a médiahatás miatt ter-
jesztenek.14

Ha a fontos emberek úgy látják, hogy egy potenciális esemény sokba
kerülne közvetlen céljaikhoz képest, módjuk van arra, hogy megszakítsák
az eseményképzés folyamatát.

c) Közvetlen hozzáférés
Vannak sztorik, amelyek úgy születnek, hogy a hírösszeállítók „kiássák”

a híreket. A színes hírek többnyire ebbôl a fajtából valók, de sok „egyenes hírt”
tartalmazó cikk is ilyen. A hírösszeállítók például alaposan tanulmányozzák a
rendôrségi nyilvántartást, majd megállapítják, hogy „nô a bûnözés”, vagy
közvélemény-kutatást végeznek az attitûdök változásáról. Ez a hírmunka rutin-
jellegû olyan értelemben, hogy az eset (a nyilvántartás ellenôrzése, a köz-
vélemény-kutatás) az elôidézô célirányos tevékenységének az eredménye, aki
azt nyilvános eseményként terjeszti. Az elôbbi típusoktól az különbözteti meg,
hogy itt a hírterjesztô és a hírösszeállító azonos. Amikor ez az azonosság nagyon
feltûnô, a tömegkommunikációs eszközt azzal vádolhatják, hogy „nem
objektív”, vagy „a trágyadombon turkál”, vagy „a szenzációt hajhássza”. Az „új
újságírás” térhódítása viszont azokat támogatja, akik úgy tartják, hogy ez a fajta
hírgyártás helyes. Az ellentmondás – a mi fogalmaink szerint – azon a konf-
liktuson alapul, hogy vajon megengedhetô-e, hogy a tömegkommunikációs
eszközök leplezetlenül folytassanak hírterjesztô tevékenységet, vagy
változatlanul olyan passzív intézményeknek kell mutatkozniuk, amelyek
egyszerûen tudósítanak arról, ami objektíve történik.15
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14 A szerzônek arra a panaszára, hogy a Los Angeles Times visszatartott egy fontos sztorit,
egy riporter a következô választ írta: „Azért nem közlünk hosszabb sztorit, mert a
szerkesztôim úgy ítélik meg, hogy az eset nem terjed ki az egyetem közösségének
számottevô részére. Ha most terjedelmesen írunk róla, azzal vádolhatnának minket, hogy
mi csinálunk ügyet az egészbôl. Ezzel mi nem tartunk vissza információt, csupán
szerkesztôim el akarják kerülni azokat az eseteket, amikor valami azért lesz fontos
kérdés, mert egy nagy napilap sokat ír róla.” Személyes közlés a szerzônek, 1971.
január 8.
15 Az, hogy mi feltûnôen nem objektív módszer és mi objektív, az a történelem során sokat
változott. Fisherman (megjelenés alatt) részletesen bemutatja, hogy az interjú alkalmazása
hogyan távolította el az újságírást az objektív hírközléstôl. Az interjút a bulvársajtó-
mozgalom vezette be a hagyományos újságok tiltakozása ellenére.
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Véletlenek

A véletlen két szempontból különbözik a rutineseménytôl:

1. az eset mögött meghúzódó történés nem szándékos,
2. akik nyilvános eseményként terjesztik, nem azonosak azokkal, akiknek a

tevékenysége elôidézte a történést.

A véletlen eseteknél egyesek célirányos tevékenysége elôre nem látott tör-
ténéseket okoz, s e történések eseménnyé válását mások segítik elô. A vélet-
lenek tehát úgy keletkeznek, hogy valaki elszámítja magát, aminek követ-
keztében a megszokott rend felborul.

Olyan események, mint például az olajömlés Santa Barbara partjainál, a
Watergate-letartóztatások, az idegbénító gáz szivárgása Dugway Proving
Groundnál, vagy a hidrogénbomba elvesztése Spanyolország fölött, „bonyo-
dalmak”, amelyek azzal jellemezhetôk, hogy az adott tevékenység (például
az olajtermelés, a politikai kémkedés, a gázkutatás, a honvédelem) stratégiai
célja háttérbe szorul a következmények mellett.

A véletlen esetnek általában homlokegyenest ellentétes eredménye van,
mint a mindennapos eseményeknek. A véletlenek nem tudatos hozzá-
járulások (vagy az irodalom nyelvén „döntés alapján létrejött kimenetelek”)
egy célirányosan fejlesztett társadalmi struktúrához, hanem éppen ellen-
kezôleg, olyan revelációkat mozdítanak elô, amelyeket tudatosan elhall-
gatnak azok, akik a rutinesemények irányítását a kezükben tartják.

A hétköznapi ember a véletleneken keresztül ismerhet meg egy keveset
az olyan emberek mindennapi életvitelébôl, akik pszichikai és fizikai esz-
közökkel elrejtik magánéletüket a nyilvánosság elôl. Egy autóbaleset tette
lehetôvé, hogy nyilvánosságra kerüljön Ted Kennedy magánélete és jelleme.
Mint azt már másutt is említettük (Molotch 1970), a Santa Barbara-i olajömlés
is hasonlóan kivételes helyzetet teremtett, amelyben a helyi közvélemény
bepillantást nyerhetett az amerikai politikai és gazdasági intézmények
mindennapi mûködésébe.

Amikor a véletlen eset nyilvános eseményként felszínre kerül, ez „hiba”
folytán történik; hacsak a befolyásos emberek szükségletei nem ellentétesek,
várható, hogy a rutinesemény-gyártó mechanizmusok hamarosan nagy
erôvel mûködésbe lépnek, s úgy értelmezik a véletlent, hogy az kikerüljön
a nyilvános politika színterérôl. De a véletlen váratlansága és kiszámít-
hatatlan jellege miatt az eseménygyártók eleinte nem tudnak kész kliséket
alkalmazni, és a befolyásos körökbôl koordinálatlan, egymásnak ellentmon-
dó beszámolók érkeznek. Ezt a folyamatot, amely azzal kezdôdik, hogy a
véletlenek „betörnek” a szokásos hírpályákra, majd azzal folytatódik, hogy
a hagyományos jelentéstartalmak visszaállítására törekednek, empirikusan
is lehet vizsgálni.
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Véleményünk szerint a véletlenek nagyon fontos forrásai az eseménystrukturáló
folyamatok empirikus vizsgálatának.16

A véletlenek eseménnyé válása nem függ annyira a befolyásos körök
eseményszükségletétôl, mint a mindennapos események. Belsô drámájuk,
szokatlanságuk és a szenzáció miatt nehéz letagadni a véletlenek létezését.
Ilyenkor az egyébként nem befolyásos csoportok ragadhatják magukhoz az
eseménygyártás folyamatának irányítását. Akár egy kisebb kaliforniai olaj-
ömlés is „mindenki” számára észrevehetô jelenség, s az a riporter vagy
újság, amelyik nem foglalkozik az esettel, nyilvánvalóan „manipulál a hí-
rekkel”, mert az eset fizikai bizonyítékát bárki láthatja. Amikor a hírmunka
az eseményszükségleteken alapulva olyan beszámolót eredményez az
esetrôl, amelyrôl sokan úgy tartják, hogy eltér attól, ami „valójában történt”,
a hírgyártás mint objektív vállalkozás jogosultsága is megkérdôjelezôdik.
Természetesen nem minden véletlen esetbôl lesz nyilvános esemény. A Mexi-
kói-öbölben történt olajömlés például, amely majdnem akkora volt, mint a
Santa Barbara-i, nem kapott hasonlóan nagy nyilvánosságot. Ugyanez történt
Dugway Proving Ground esetében, ahol nagy tömegû idegbénító gáz jutott
a levegôbe, pedig ez talán még katasztrofálisabb a környezetre és az emberi
életre, mint bármilyen olajömlés. Errôl is viszonylag keveset írtak (lásd
Lester 1971). Ez is bizonyítja, hogy az események társadalmilag konstruá-
lódnak, és „hírértékük” nem objektív jellemzôikben rejlik.

Botrányok

A botrányok sok tekintetben hasonlók a véletlenekhez és a rutinesemé-
nyekhez, de fontos különbségek is vannak köztük. A botrány olyan eset,
amely egyes személyek szándékos tevékenysége révén válik eseménnyé (e
személyeket informátoroknak nevezzük), akik valamely oknál fogva nem
értenek egyet az eset elôidézôinek eseménygyártó stratégiájával. A min-
dennapos eseményhez hasonlóan az eset mögötti történés szándékos, az eset
hírré válását valaki elôsegíti, de a rutineseménytôl eltérôen az eset terjesztôi
nem ugyanazok, mint akik eredetileg a történést elôidézték. Sôt az eredeti
szereplôket rendszerint meglepetésszerûen éri, hogy esemény lett az ügy-
bôl. Így például Donald Reagan szándékosan nem fizetett állami jövedelem-
adót 1970–71-ben, de arra nem számított, hogy errôl késôbb olvasni fog az
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16 Éppen az ilyenfajta eseményeket szokták kihagyni a közösségi hatalmi viszonyokat
vizsgáló kutatások, amelyek a döntési technikát alkalmazzák (lásd Banfield 1962). Azzal,
hogy az újságokban a hosszabb idôtartam alatt megjelent sztorikat kritikátlanul az
alapvetô helyi politikai konfliktusok indikátorainak tekintik, a döntési technika ga-
rantálja, hogy csak azok az ügyek válnak a vizsgálat tárgyává, amelyekkel kapcsolatban
az elit csoportok véleménye eltér. Ezzel az esetszelekcióval pluralisztikus eredményekre
jutnak.
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újságokban. Dita Beard is feltehetôen megírta azt az ominózus „ITT-emlékez-
tetôt”, de nem képzelte, hogy nyilvános esemény lesz belôle. (Az ITT-ügy
onnan ered, hogy az ITT letagadta a mögöttes történést, és így próbálta kivé-
deni a botrányt.) A botrányhoz legalább egy hatalommal és legitimitással
rendelkezô befolyásos csoport készséges együttmûködése kell. E legitimitás
vagy közvetlen tapasztalatokon (például szemtanúk beszámolóin), vagy a
társadalmi struktúrában elfoglalt pozíción alapul (például olyan emberek
státuszán, akik kiszivárogtatnak belsô dokumentumokat, például Pentagon-
iratokat). Minél jobban teljesül e két feltétel, annál nagyobb valakinek vagy
valakiknek a képessége arra, hogy botrányt keltsenek. E képesség megint
csak aránytalanul összpontosul az elit csoportok kezében, de bérenceik is jó
stratégiai helyzetben vannak. A véletlenekhez hasonlóan a botrányok is
rejtett dolgokat tárnak fel az emberek magánéletérôl vagy az intézmények
mûködésérôl.

A My Lai-vérengzés a legdrámaibb botrányok közül való. Nem volt min-
dennapos esemény abban az értelemben, hogy azok, akik elôidézték – függet-
lenül attól, hogy most a harctéri katonákat, vagy az elnököt és a tábornoko-
kat tekintjük-e az eset elôidézôinek –, nem akarták, hogy a tömeggyilkosság
mások tudomására jusson. Nem tisztázott teljesen az a hosszú folyamat, amíg
az esetbôl nyilvános esemény lesz (húsz hónap telt el közben), néhány
részletére azonban fény derült.17 My Lai eredetileg sikeres rutinoffenzíva volt
a Viet Kong ellen, s csak késôbb lett belôle „mészárlás”. Más botrányok úgy
születnek, hogy a nagy emberek „betartanak” egymásnak – amikor például a
politikai reformerek lerántják a leplet a „gépezetrôl”, vagy amikor a politikai
ellenfelek megpróbálják megsemmisíteni egymást (mint a Fortras-, Dodd-,
Goldfine-botrányokban). Vannak persze olyan botrányok is, amikor a szemben
állók státuszai aszimmetrikusak; lehet, hogy Reagant egy tisztviselô leplezte le,
My Lait egy tizedes fedte fel. De az is igaz, hogy ha az informátor viszonylag
alacsony státuszú ember, s nem áll mögötte befolyásos csoport, a botránygyártás
küzdelmes munkát jelent (mint például My Lai esetében), s gyakran kudarcba
fullad. Az is megtörténik, hogy egy véletlen botrányok sorozatát indítja el, mint
például a Santa Barbara-i olajömlés esetében, vagy a Watergate-letartóztatásokat
követôen McCord és Dean tanúvallomásával kapcsolatban.

Váratlan pozitív esemény

Az események negyedik típusa a véletlen és a mindennapos esemény jel-
lemzôit egyesíti magában. A váratlan pozitív esemény mögötti történés nem
szándékosan jött létre (mint a véletlen), de az esetet maga az elôidézô ter-
jeszti (mint a rutineseményeket). Nehéz példát mondani a váratlan pozitív
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17 Lásd New York Times, 1969. november 20.; The Times (London), 1969. november 20.
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eseményre, mert az egyik jellemzôje éppen az, hogy az elôidézô/terjesztô
mindennapos eseménynek álcázza. Azok, akik saját maguk kiáltják ki
magukat hôsnek, talán egyik típusai az ilyen események elôidézôinek:
véletlenül hajtottak végre valamilyen cselekedetet, ami aztán jól sült el,
bátor és társadalmilag kívánatos tettnek számít. Miután az esetet maguk
terjesztik (vagy legalábbis hallgatólagos beleegyezésüket adják, hogy hír
legyen belôle), a véletlenbôl tudatos cselekedet lesz.

A véletlenektôl eltérôen a váratlan pozitív események mögötti történést nem
jegyzik fel, és többnyire nem kerül nyilvánosságra. Mivel az ügy szereplôje a
véletlen történést rutineseménnyé változtatja hírterjesztô tevékenységével, nem
közölnek olyan típusú információt, mint a véletlenek vagy a botrányok
alkalmával. A váratlan pozitív eseményt nagyon nehéz leválasztani a rutinese-
ményektôl. Tisza formájukban legalább annyira visszanyerhetetlenek a szocio-
lógiai elemzésben, mint amennyire visszanyerhetôk a véletlenek. Szocioló-
giailag a legkevésbé használhatók az összes típus között.

A négy típust az 1. táblázat mutatja. Ebben aszerint rendeztük az esemé-
nyeket, hogy mögöttes történésük szándékos vagy nem szándékos tevé-
kenység eredménye, s hogy a hírterjesztô azonos-e az eset elôidézôjével vagy
az informátorral.

1. táblázat  Eseményosztályozó séma

Összefoglalás

Gans (1972) sürgetésének eleget téve, megpróbáltunk egy új megközelítés-
módot kidolgozni a hírek tanulmányozásához. Abból indultunk ki, hogy a
tömegkommunikációs eszközök nem a valóságot, hanem azoknak az em-
bereknek a befolyását tükrözik, akiknek hatalmuk van mások tapasztalatai
fölött. Harold Garfinkel hasonló álláspontra jutott a kórházi feljegyzésekkel
kapcsolatban. E feljegyzésekben szerinte nem olyan dolgok leírását kell
látni, amely ideális esetben megegyezik azzal, ami valójában történik. Az
intézmény feljegyzései inkább azt a szervezetileg szabályozott gyakorlatot
tükrözik, amellyel rutinszerûen készítik a feljegyzéseket. Garfinkel végül
arra a következtetésre jut, hogy „vannak jó szervezeti okok a rossz kórházi
feljegyzésekre”. És a „jó okokat” kell vizsgálni, mert ezekbôl rakható össze
a kórház társadalmi szervezete.
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Az esetet elôidézô terjeszti
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Úgy gondoljuk, hogy a tömegkommunikációs eszközökre ugyanúgy kell
tekintenünk, mint a rossz kórházi feljegyzésekre. Garfinkelhez hasonlóan a
tömegkommunikációs tartalmak „rossz” volta nem azért érdekel minket,
mert alkalmat ad a kritikára vagy az iróniára, hanem mert ezen keresztül
jobban megérthetô, hogy a tartalmak miért olyanok, amilyenek; vagyis
hogy mik azok a „jó okok”. A tömegkommunikációs eszközök olyan vizs-
gálati módját követjük, amely a nyilvánosság tapasztalatait meghatározni
képes emberek eseményszükségletein és módszerein alapul. Az ideológiai
hegemónia fenntartására irányuló módszerekhez úgy tudunk közel kerülni,
ha az elôállított termékeket vizsgáljuk.

Ily módon a tömegkommunikációs eszközök vizsgálatában, úgy véljük,
létjogosultsága van az olyan megközelítésmódnak, amely nem a valóságból,
hanem az eseményképzô stratégiák céljaiból indul ki. E célok határozzák meg,
hogy adott esetben miért ez és ez a valóság, és miért nem valami más. Mert az
a polgár, aki úgy olvassa az újságot mint a nap fontos eseményeinek kata-
lógusát, és az a társadalomtudós, aki az újságból kritikátlanul választja ki
kutatása témáját, elfogadja valóságnak azt a képzôdményt, amely az adott
pillanatban hatalmon levôk eseményképzô politikai munkája nyomán kelet-
kezik. Csak a véletlenek és másodsorban a botrányok alkalmával kerül ki az
eseményképzés a politikai rutinmunka hatókörébôl, s válnak hozzáférhetôvé
olyan információk, amelyek rossz fényt vetnek a nyilvános eseményeket ma-
nipuláló csoportokra. A tömegkommunikációs eszközökkel és a hatalmi viszo-
nyok dinamikájával foglalkozó jövôbeli kutatások átütôbb erejûvé válhatnak, ha
figyelembe veszik a hatalomnak e „másik arculatát” (lásd Bachrach–Baratz 1962;
Edelman 1964). Azok a szociológusok, akik a tömegkommunikációs eszközöktôl
vagy más hasonló forrásból származó valóságkonstrukcióból veszik kutatási
témájukat és koncepciójukat, jobban tennék, ha megtisztítanák látásmódjukat
azoktól a szempontoktól, amelyek a hírkészítést irányító csoportok célirányos
tevékenységébôl erednek. Ugyanis lehet, hogy érdekük és eseményszük-
ségletük egészen más, mint a szociológusoké.

Irodalom

Appelbaum, Richard: Social Mobility: a study in the reification of sociological concepts. Department of
Sociology. Santa Barbara, 1973, University of California (mimeographed).

Bachrach, Peter – Baratz, Morton: The two faces of power. American Political Science Review, 56
(December), 1962, 947–952.

Banfield, Edward: Political Influence. New York, 1962, Free Press.
Boorstin, Daniel: The Image: A Guide to Pseudo Events in America. New York, 1962, Harper and

Row.
Breed, Warren: Social control in the newsroom. Social Forces, 33 (May), 1955, 326–335.
Cicourel, Aaron: The Social Organization of Juvenile Justice. New York, 1963, Wiley.

A HÍR MINT CÉLIRÁNYOS VISELKEDÉS 431

3.fejezet  8/24/07  12:27 PM  Page 431



Cirino, Robert: Don’t Blame the People! How the News Media Uses Bias? Distortion and Censorship
to Manipulate Public Opinion. Los Angeles, 1970, Diversity Press.

Dewey, John: The Public and its Problems. New York, 1927, Holt, Rinehart.
Edelman, Murray: The Symbolic Uses of Politics. Urbana, 1964, University of Illinois Press.
Fisherman, Mark: News of the World: What Happened and Why? Unpublished; a doctoral

dissertation. Santa Barbara, Department of Sociology, University of California.
Gans, Herbert: The famine in American mass communications research: comments on Hirsch,

Tuchman and Gecas. American Journal of Sociology, 77 (January), 1972, 697–705.
Garfinkel, Harold: Studies in Ethnomethodology. Prentice Hall, 1967, Englewood Cliffs.
Gieber, Walter: News is what newspapermen make it. In Dexter, L. A. – White, D. M.: People,

Society and Mass Communication. New York, 1964, Free Press, 173–180.
Gieber, Walter: Across the desk: a study of 16 telegraph editors. Journalism Quarterly, 43 (Fall),

1956, 423–432.
Hirsch, Seymour: On uncovering the great nerve gas cover-up. Ramparts, 3 (July), 1969, 12–18.
Lester, Marylin: Toward a Sociology of Public Events. Unpublished. Masters Paper. Santa Barbara,

1971, University of California.
Liebling, A. J.: Mink and Red Herring: The Wayward Pressman’s Casebook. Garden City, 1949,

Doubleday and Company.
Manela, Roger: The classification of events in formal organizations.  Arbor, Ann, Institute of Labor and

Industrial Relations (mimeographed).
Miller, George – Galanter, Eugene – Pribram, Karl: Plans and the Structure of Behaviour. New

York, 1960, Holt, Rinehart and Vinston.
Merhoff, Barbara: The revolution as a trip: symbol and paradox. In Altbach, Philip G.  – Laufer,

Robert S.  (eds): The New Pilgrims: Youth protest in Transition. New York, 1972, David McKay,
251–266.

Roth, Julius: Timetables: Structuring the Passage of Time in Hospital Treatment and Other Careers. New
York, 1963, Bobbs-Merrill.

Sale, Kirkpatrick: Myths as eternal truths (More). A Journalism Review, 3, 1973, June, 3–5.
Schütz, Alfred: Collected Papers. Vol. I. Part III. The Hague Martinus Nijhoff, 1966.
Shibutani, Tamotsu: Improvised News. New York, 1966, Bobbs-Merrill.
Tuchman, Gaye: Objectivity as strategic ritual. American Journal of Sociology, 77 (January), 1972a,

660–679.
Tuchman, Gaye: News as controlled conflict and controversy. New York, 1972b, Department of

Sociology, Queens College (mimeographed).
Tuchman, Gaye: Making news by doing work routinizing the unexpected. American Journal of

Sociology, 79 (July), 1973, 110–131.
White, D. M.: The gatekeeper: a case study in the selection of news. In Dester, L. A. – White, D.

M.: People, Society and Mass Communications. New York, 1964, Free Press, 160–172.
Wilson, Thomas: Conceptions of interaction and forms of sociological explanation. American

Sociological Review, 35 (August), 1970, 697–710.
Zimmermann, Don – Pollner, Melvin: The everyday world as phenomenon. In Douglas, Jack:

Understanding Everyday Life. Chicago, 1970, Aldine, 80–103.

432 HARMADIK FEJEZET HÍREK ESEMÉNYEK,  RÉMHÍREK

3.fejezet  8/24/07  12:27 PM  Page 432



Gaye Tuchman
Mítosz és tudatipar

A társadalomtudományi szakirodalom legnagyobbrészt szociálpszichológiai
fogalmakban konceptualizálja a tömegkommunikációs eszközök hatását,
feltárva az attitûdökre és viselkedésre gyakorolt befolyásukat. Avagy más
megoldásként a kutatás azt tárja elénk, hogy az emberek – elmondásuk
szerint – mit sajátítanak el a tömegkommunikáció üzeneteibôl. Ez utóbbi
kutatásoknak – más adatokkal társítva – állítólag azt kell megmutatniuk,
milyen hatásuk van a tömegkommunikációs eszközöknek a demográfiai
vagy szociálpszichológiai jellemzôk szerint csoportosított egyénekre.

E tanulmány meglehetôsen más eljárást követ. A tömegkommunikáció
hatásait olyan fogalmakban konceptualizálja, melyeket sokkal gyakrabban
alkalmaznak a korábbi társadalmak szóbeli beszámolóira. A tanulmány
mítoszról és tudatról szól, s ahogyan ezt teszi, az jellemzôbb az antro-
pológiára és az irodalmi elemzésre, mint a szociálpszichológiai kísérletekre
és a kérdôíves kutatásokra. E tanulmány ugyanis a termelés összefüggésébe
ágyazva tárgyalja a szociális jelentést.

Az antropológusok, mint például Clifford Geertz (1973), már használták e
fogalmak egyik-másikát annak felderítésére, hogy a kultúra miképp fejezi
ki és termeli (újra) a fennálló társadalmi struktúrákat. Én arra szeretném
felhasználni e fogalmakat, hogy részletesen ismertessem, miképp segít a tö-
megkommunikáció fenntartani a tôkés ipari társadalmat. S bár az elemzést
ki lehetne terjeszteni a szórakoztatásra is (lásd Tuchman, sajtó alatt), e tanul-
mány csak a hírekkel foglalkozik.

A hírfolyamatokról végzett korábbi és jelenlegi kutatások ugyanis fel-
erôsítik a régi és az újabb elméleti perspektívák kontrasztját.

Bár Marshall McLuhan egykor (1968) elôtérbe állította a mítoszokkal való
analógiát, jelenleg nem divatos így gondolkodni a hírközlô eszközökrôl.
Chase szerint a mítosz (idézi Bruner 1968, 276) „esztétikai eszköz, amelynek
révén a természetfeletti erôk képzetes, ám hatalmas világát kezelhetô
együttmûködési kapcsolatba hozzuk az élet objektív – azaz tapasztalati –
tényeivel. Ez az együttmûködés felélénkíti a tudattalan indulatokkal és a tu-
datos értelemmel egyaránt összhangban levô valóságérzéket.” A mítoszok a
tudattalanra rezonálnak. Ezzel szemben a hírek azt állítják magukról, hogy
az e világi események racionális elemzéséhez készített igaz beszámolók. Így
aztán, ha napjaink kutatói a hírekre keresnek metaforát, az árnyat – a töme-
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gesen terjesztett, falra vetített képet veszik elô – amelynek van bizonyos
látható kapcsolata az általa ábrázolt eseményekkel. A mítosz metaforáját el-
utasítják, mert a vallásra, az ôsi, primitív erôkre, a görög drámákra utal,
nem pedig mindennapi világunk precíz reprodukálására, ami a hírek szán-
déka lenne.

Újabban viszont néhány szerzô, leginkább figyelemreméltóan Enzens-
berger (1974) vezetett be olyan fogalmakat, amelyek a mítosszal társítják a
hírközlô eszközöket. Enzensberger „tudatiparként” ír a tömegtájékoztató
eszközökrôl. Lemond arról, hogy törôdjön a jelenkori társadalomtudomány-
nak oly kedves fogalmakkal, mint az attitûd és az érték, s rezzenéstelen
arccal azt állítja, hogy a modern közlési eszközök – a televíziós hírekkel
együtt – „az értelem iparosítását” ösztönzik. A hírszóró eszközök a fejlett
ipari társadalmat hasznosan szolgáló tudatot táplálják, mint ahogy mintegy
ötven évvel ezelôtt, az ipar tulajdonosai és hatékonysági szakértôi a testet
transzformálják a gép meghosszabbításával (Braverman 1974). Enzensberger
mûve azt implikálja, hogy a híreknek nem pusztán tájékoztatás, tények
közzététele a feladata. A hírek a tényszerûségnek egy sajátos módját alkal-
mazzák, azt, amit Fishman (1977) bürokratikusan termelt tényeknek nevez.
E sajátos tényszerûség – Dahlgrentôl kölcsönzött kifejezéssel élve – az
állampolgár nézô alárendelt tudatát táplálja, s megajándékozza egy szim-
bólumok tekintetében következetes konstrukcióval. Mítoszok s nem árnyak
kelnek egybe a tudattal. Mítoszokban, s nem árnyakban kódolódnak le a
köznapi világunk kétértelmû látomásai, mítoszok mutatkoznak elôttünk
kézzelfoghatóan nyilvánvaló ôsi-egyszerû valóságként.

Mindennek ellenére az eddigi kutatások végül mégiscsak potenciálisan
pontos leképzésként elemzik a híreket.

Az eddigi kutatások

Mérsékelt gondolatiságról vagy öntudatról téve tanúságot, a hírekrôl végzett
kutatások magukévá tették a hírkészítôk szakmai ideológiájának egyik fô
feltételét: a hír mindennapi világunkban elôforduló esetekrôl szóló, igaz
beszámoló, vagy annak kell lennie.1 Egyetemi kutatók kitartóan törekednek
arra, hogy modelleket és mérôeszközöket fejlesszenek ki az események és a
hírtörténetek közötti viszonyra. Lang és Lang (1953) például arról beszél,
miképp „töri meg” a valóságot a televízió. A MacArthur-napról* szólva, e
refrakciót irányító törvények meghatározására törekszenek úgy, ahogy egy
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1 Schudson (1978) és Tuchman (1978a) az újságírói szakmai ideológia részeként elemzi
ennek az eszmének a fejlôdését. Schudson feltárja, hogy miként társult az iparosodás
növekedésével, a naiv empiricizmussal és a közvélemény iránti bizalmatlansággal.
* A tábornok tiszteletére rendezett civil ünnepség, amikor Truman elnök visszarendelte
Japánból.
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fizikus kutatná a fénysugár prizmán való áthaladását irányító fizikai tör-
vényeket. A metafora azt implikálja, hogy egy esemény objektív valóságát újra
össze lehet állítani, ahogy egy fizikus is képes helyreállítani az egységes fényt,
ha megtört, a szivárványos sokféleséget ismét átvezeti egy másik prizmán.
Lang és Lang figyelmen kívül hagyja azt az elméleti lehetôséget, hogy a
televíziós hír kikerülhetetlen belsô lényegi transzformációt hajt végre a
közvetített jelenségen, talán ahhoz a bonyolult különbséghez hasonlót, ami a
verekedést játszó és a küzdelemben ténylegesen részt vevô állatok között figyel-
hetô meg (Bateson 1955; Goffman 1974).

Lang és Lang gyakran idézett cikkében következetesen felbukkan a remény-
teli ígéret, hogy a televízió beszámolóiból kiegészíthetjük hiányos ismeretünket
arról, „ami valóban megtörtént”, azaz felépíthetjük mindennapi világunkat a
tömegkommunikáció képmásaiból. Írnak arról, hogy a televíziós kamera képes
„hamis benyomást” közvetíteni egy eseményrôl. Az adott esetben azt, hogy
tömegek gyûltek össze, aminek ellentmondott a szociológiailag gyakorlott
megfigyelôk kitartó állítása a ritkás sokaságról. Errôl írva a „technológiai
egyoldalúság” kifejezést vezetik be, Langék kifejezetten mondják, hogy a
kamera technikai korlátaira utalnak. A kamera bizonyos jelenségeket bevesz
a képbe, másokat szükségszerûen kihagy – célszerû keretbe rendez. Langék
azonban a célszerû karaktereket nem a tájékozódás eszközeiként tárgyalják,
mint ahogy az újabb kutatások teszik (vö. Goffman 1974; Tuchman 1978).2 Az
ô kifejezésük, az „egyoldalúság” inkább annak a lehetôségét veti fel, hogy
feltárhatjuk, miképp történik a „torzítás”, és miképp lehet újra összeállítani
az objektív tényeket. Fishman (1977) szerint ha a hírek vizsgálata során az
„egyoldalúság” kifejezést használják, a rémhírrôl végzett szociálpszicho-
lógiai kísérletek szellemét idézik fel. Az ember nyomon követheti a rémhír
fokozatosan végbemenô torzulását, a rémhírt elismétlôk szelektív percep-
cióját és emlékezetét, hogy ezáltal pszichológiai „törvényeket” vezessen le.
Ám ez a megközelítés, akárcsak a fizikai analógia, a pontosság mértékének
változásával szemben figyelmen kívül hagyja a minôségi átalakulás lehe-
tôségét.3

Langékat igazságtalan lenne kutatókként vagy elméleti szakemberként
hibáztatni. Mind az a kísérletük, hogy a híreket visszavezessék az állítólag
tükrözött vagy „fénytört” eseményekre, mind pedig annak visszautasítása,
hogy a televíziós híreket ravasz, mesteri teljesítményként elemezzék – jel-
lemzô annak az idôszaknak kutatásaira. Hasonló feltevések találhatók a
mindennapi valóság (vagy ahogy gyakran nevezik, „objektív valóság”)
elsôdlegességérôl Daniel Boorstin The Image (A képmás – 1961) címû köny-
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2 Dorothy E. Smith (1972) nyomán Tuchman (1978b) és Fishman (1977) úgy elemzi a
hírkeret által alkalmazott tájékozódási módszereket, mint a nem tájékozódás módszereit.
3 Fishman (1977) idéz egy példát a rémhírek ilyen elemzési módja alóli kivételre,
Shibutani Improvised News (1966) címû könyvét.
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vében, a hírek tiszteletben álló, klasszikus elemzésében is. Boorstin lenézôen
nyilatkozik az álesemények, a – Molotoch és Lester kifejezésével élve –
hírszervezôk (news-promoters) által hírszerkesztôk számára megrendezett
események növekvô túlsúlyáról. A társadalomtudományos kifejezés ezúttal
is metaforikus és mindennapi világunknak, s nem pedig a híreknek tulajdonít
lényeget. A hamis, ál- vagy pótesemény a valóságos eseménnyel áll szemben,
az igazi történéssel, amely olyan függetlenül létezik a hírgépezettôl, mint egy
magától keletkezô tûz. A két Lang okfejtésével párhuzamosan haladva, Boorstin
figyelmen kívül hagyja, hogy a hírszóró eszközök transzformálják a tüzet,
nyilvános eseményt és „nyilvános eszmecserék segélyforrását” (Molotoch–Les-
ter 1975; vö. Chaney 1977) teremtve belôle. Újságok vagy televíziós hírmûsorok
által definiált nyilvános eseményként a tûz ugyanannyira a hírtermék és a
hírfolyamat része, mint egy olyan esemény, melyet külön a kamerák kedvéért
rendeztek meg. S az a tûz, amirôl nem tudósítanak, ugyanannyira magánese-
mény, mint a gyermekeinek éhhalálát látó biafrai anya tudósításokban nem
szereplô érzései.4

A kutatásoknak ugyanebben az idôszakában voltak ígéretes próbálko-
zások is, hogy új szemszögbôl szemléljék a híreket mint szervezett környe-
zetben lezajló szervezett folyamatokat, vagy úgy nézzenek a hírek terme-
lésére, mint egy önmagába zárt valóság teremtésére. Az embernek azonnal
Walter Gieber híres cikke jut eszébe, a „News is what newspaperman make
it” (A hír az, amit az újságírók annak látnak – 1956). Mint a cím is sugallja,
ô úgy tárgyalja a híreket, mint amit a hírszerkesztôk (kapuôrök) szervezeti
környezetük által létrehozott kényszerek közepette együttmûködve terem-
tenek. Gieber elkerülte azt a pszichológia redukcionizmust és a személyes
preferenciának azt a képzetét, ami implicite jelen volt David Manning White
korábbi, egy hírszerkesztôrôl írt tanulmányában (1950). Gieber olyan
szervezési szabályokat fogalmazott meg, hogy például minél közelebb van
a lapzárta, a hírszerkesztô annál szelektívebb módon választja ki az anya-
gokat. S mégis, bár azt is hangsúlyozza, hogy számos különbözô újság szer-
kesztôi lényegileg egyformán döntenek arról, melyik történetnek volt (vagy
nem volt) hírértéke, Giebert azt a címet adta cikkének, hogy „a hír az, amit az
újságírók annak látnak”, s nem azt, hogy „a hír az, amivé a szervezeti kény-
szerek teszik”, vagy „a hír intézmények közötti interakció terméke”. A munka
alapjában véve ambivalens, miután megtartotta az egyoldalúság fogalmát, s
arra törekedett, hogy az eseményeknek hírré alakítására modellt készítsen (lásd
különösen Gieber–Johnson 1961). A hír egyrészt szervezeti konstrukció,
másrészt a hírérték a hírkészítôk szelektálásából keletkezik, egy pszichológiai
jellegû szelektálásból, amiben a hír készítésének normájaként valamennyien
osztoznak. A hangsúly továbbra is inkább szervezett egyéneken van, mintsem
annak a környezetnek szervezeti vonásain, amelyben a hírt létrehozzák és
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4 Lásd Cynthia Fuchs Epstein (1978).
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feldolgozzák. Így aztán Gieber is terjeszti azt a nézetet, hogy van valamifajta
közvetlen megfelelés mindennapi világunk és a között a világ között, amit
hírnek neveznek.

Újabb kutatások

Végül is a hír egyszerûen csak egy történet – jegyezte meg sok évvel ezelôtt
Robert Park (Park–Burgess 1967). A közlési eszközök kulturális fontos-
ságának megalapozására törekvô egykori újságíró, Park szemében a hír a
mese modern helyettesítôje. A megjegyzés fontos, ha nem is történeti
pontossága, inkább a benne foglalt határozott állítás miatt. Hiszen kevesen
ragaszkodnának olyan nézethez, miszerint a mese mindennapi világunkról
szóló igaz beszámoló lenne. A vershez, festményhez hasonlóan a mesével is
meg kell valamit „ragadni” a valóságból. Ám a költeményt, festményt
makacsul úgy határozzák meg, mint a valóság egy eltérô rendszerét, egy
saját formával és jelentéssel töltött konstrukciót, amely felfedi ugyan vala-
mely társadalom bizonyos vonatkozásait, de nem kell szó szerint venni.
Akárcsak a háborúsdit játszó gyerekeket, a verset vagy a festményt is meg
kell különböztetni attól a jelenségtôl, ami transzformál. Ugyanígy, mintha az
újabb kutatások azt hoznák tudomásunkra, hogy a hír a valóságnak min-
dennapi világunktól szükségszerûen különbözô fajtája. Ha a riporterek és
szerkesztôk megszervezett, ám mégiscsak egyéni elfogultságairól próbálunk
beszélni – mint Altheide (1977) teszi meglehetôsen csiszolatlan módon –, vagy
ha éppen szervezeti egyoldalúságokról szólunk – mint a glasgow-i egyetem
Media Groupja (1976), nagyon kifinomult mûvében –, ez annyit jelent, hogy a
hírt a köznapi lét szférájába toljuk vissza. Ezzel ellentétes az a szemlélet,
amely a hírek mesteri, megtévesztô konstrukcióját és mitikus vonzerejét érté-
keli és elemzi.

Goffman (1974) a glasgow-i Media Group (1976), Molotch és Lester (1974,
1975), Fishman (1977) és én is (1978b) mind úgy írtunk a hírrôl, mint mesteri,
megtévesztô konstrukcióról. Ez az – értelmezô (interpretive) szociológiákból
(egyebek között Garfinkel 1967) és antropológiából (Bateson 1972) átvett –
elméleti törekvés úgy elemzi a híreket, mint a mindennapi valóság „sávjait”
szervezô és bizonyos rendbe kényszerítô „célszerû kereteket”.5 E megközelítés
azt kérdezi 1. miként alakítja át a hírkeret mindennapi világunk eseményeit
híreseményekké (Molotch–Lester 1975; Fishman 1977; a glasgow-i Media Group
1976; Tuchman 1978b); 2. miként alakítja át a hírkeret a híreseményt hírtör-
ténetté (glasgow-i Media Group 1976; Tuchman 1978b); 3. miként észleli az
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5 Goffman szerint (1974, 10–11) a célszerû keret az események, „legalábbis társadalmi
természetû események megszervezôdését s a velük való involválódásukat kormányzó
elvekbôl áll”. A sáv „egy folyamatban lévô tevékenység áramlatából önkényesen vett
rész vagy metszet”.
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újságolvasó vagy tévénézô a hírek latens struktúráját (Katz kifejezése 1977) mint
a strukturált társadalmi környezetrôl szóló beszámolót (többek között Halloren
és mtsai 1970; Gittin 1977).

Mindezek a kutatások implicit vagy explicit módon felismerik a hírtör-
ténetek lényegi reflexivitását, a szelektív módon kiválogatott beszámolók
beágyazottságát termelésük módjába, akárcsak a hírek e világi jelenlétét az
olvasók, nézôk életében. A hír magába szívja s átalakítja a létet, majd
visszalép bele.

Két közelmúltbeli s nagyon különbözô mû emelkedik ki e megközelítés
prototípusaként. Az egyik Mark Fichman 1977-es disszertációja egy kisvárosi
újságról, a másik pedig a gasgow-i Media Group folyamatban levô (1976 és
sajtó alatt) elemzése a brit hírmûsorokról.

Rész vevô megfigyeléssel és interjúkkal gyûjtött adatok alapján Fishman
a riporterek ama módszerérôl ír, amelyekkel tudomásul veszik az
eseményeket, definiálják és összeszedegetik a tényeket. Molotch tanítvá-
nyaként (lásd különösen Molotch–Lester 1975; Molotch 1978) Fishman abból
a felismerésbôl indul ki, hogy a hírkészítés interakciós folyamat. Bemutatja,
hogy a hír a hírkészítôk és információforrások egyezkedése révén létrejövô
interakció terméke. A kiválasztott részletek azt jelzik, minek van hírértéke
ennek az elôrehaladó folyamatként létezô viszonynak a korlátai között. Ezek
az egyezkedések azonban nem egyéni hajlandóságok vagy pusztán szakmai
megértés termékei. Fishman szerint inkább arról van szó (1977), hogy
legitim intézmények munkatársai között zajló, bürokratizált és rutinszerû
interakciókba szövôdnek bele, az utóbbiakba beleértve a hírkészítôk egymás
közti interakcióit is.6 Fichman elemzésének középpontjában az információk
bürokratikus struktúrákban való centralizációja áll, valamint az, hogy a
tényeket e bürokratikus struktúrák generálják. A hírkészítô kénytelen cent-
ralizált, legitim forrásokra bízni magát, hogy betarthassa a bürokratikus
hírszervezet elôzetesen kijelölt határidôit.

Vegyünk egy sokatmondó példát, egy számos otthont elpusztító tûz
tömegkommunikációs közlését. Idôrabló és fáradságos feladat lenne, ha úgy
becsülnék fel a kárt, hogy felhívják mindegyik lakásjavító mestert. Ugyanilyen
terhes lenne, ha minden egyes biztosítótársaságnak telefonálnának, hogy meg-
tudják a náluk bejelentett kárigényeket. A kár7 becslésének feladatával
szembesítve az egyik Fishman által megfigyelt tudósító úgy vélekedett, hogy a
biztosítótársaságok bizonyára bejelentik a kárigényeket egy központi
nyilvántartó helynek, s ezáltal elejét veszik a csalás lehetôségének, mármint
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6 Tuchmanhoz (1978b) hasonlóan Fischman is azt veti fel, hogy ezek a professzionális
interakciók a szervezeti összefüggéseken belül s azok által definiálódnak.
7 Az ember kénytelen elgondolkodni azon, hogy vajon a kár felbecslése miért is releváns.
A tûzhöz kapcsolt gazdasági érték a szociális jelentés egyik alapjaként emeli ki a pénzben
kifejezett értéket, akárcsak az, ha egy nagy esztétikai hatású festmény jellemzésére a
„felbecsülhetetlen érték” kifejezését használjuk.

3.fejezet  8/24/07  12:27 PM  Page 438



hogy egy család két társaságnál is bejelentse kártérítési igényét. Amint az egyik
biztosítótársaság megerôsítette a riporter feltételezését a központi nyilvántartó
helyrôl, a feladat azonnal leegyszerûsödött. A kárbecslés végett a központi
információforrást kellett felhívni. Fishman rámutat, hogy a „kemény” hírek
közlése minden esetben újratermeli az ilyen legitim bürokratikus intézmények
elsôbbségét. A centralizált, bürokratikus információforrásokról azt tételezik
fel, hogy lényegében pontosak és elfogulatlanok. A mások által elôadott
tények viszont „lágyak”, „nem objektív”, érdektöltésûek. Így aztán logi-
kusan következik, hogy a közzétett tények instrumentális racionalitásba
ágyazott, bürokratikus interakciók termékei. E tények elemésztik s egyszers-
mind el is rejtik az eleven társadalmi tapasztalatot. A bûntettet a rendôrség
definiálja, nem pedig az áldozat vagy a tettes. Az infláció hatását a kormány
statisztikusai, s nem az adófizetôk határozzák meg. A szuperszonikus légi
közlekedés által okozott zaj szintjét a Szövetségi Légiközlekedési Hivatal
definiálja, s nem azok, akiknek otthona a légi folyosó alatt fekszik.8 Ráadásul
– érvel Fishman – a centralizált forrásokra való hagyatkozás vakká teheti az
újságírót az eseményekkel szemben. Amikor például egy döntéshozó
testület adminisztratív ügyeket tárgyal – az ô példájában egy városi tanács
nehézgépek vásárlását vitatta meg –, a tudósítók az egész eszmecsere alatt
egymással fecsegtek, mintha „semmi” sem történne. Miután ragaszkodtak
egy bürokratikusan levezetett értelmezési kerethez, ami a döntéshozókat az
elvi határozatokkal, a végrehajtási státuszokban levôket a határozatok alkal-
mazásával azonosítja, az újságírók nem voltak képesek észlelni, hogy a
városi tanács kiterjedt eszmecseréje a végrehajtó hatóságot illetô kritika volt.
Szervezetileg elôidézett, begyakorolt cselekvésképtelenség (Tuchman 1978b)
érezteti hatását, megakadályozván a riportereket, hogy kihasználják a sze-
mük láttára lezajló esemény által kínált lehetôséget.

Ugyanilyen fontos, hogy az újságírók központi hatóságokra és centralizált
forrásokra való hagyatkozása rákényszerítheti az egyes történéseket hírértékû
eseményként propagáló csoportokat és személyeket bizonyos magatartásmódok
felvételére, amelyeket egyébként maguk is elfogadhatatlannak tekintenek.

Vegyük a társadalmi mozgalmak, különösen a prebürokratikus szakasz-
ban levôk esetét. Ekkor még nem csupán az a helyzet, hogy valóban kevés
kapcsolatuk van a hírkészítôkkel (lásd Goldenberg 1975), hanem még ráadá-
sul ügyüket úgy akarják elôsegíteni, hogy a centralizált forrásokénak ellent-
mondó tényeket kínálnak, azaz kétségbe vonják a hírkeretet. Következés-
képp, hogy versenybe állhassanak a hírkészítésbe és centralizált forrásokba
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8 Tuchman (1978b) különbséget tesz aközött, hogy a televíziós hírekben megjelentetnek
képviseleti személyeket (kongresszusi küldötteket, polgármestereket, hivatalnokokat és
hivatalos személyiségeket), illetve szimbolikus reprezentációkat, vagyis azokat a
„hétköznapi férfiakat vagy nôket”, akiknek állapotát a képviseleti személyek állítólag
enyhíteni próbálják. A szimbolikus reprezentációk nem tényeket nyújtanak, hanem a
helyzetükkel kapcsolatos érzéseket és nézeteket.
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beágyazott „konkrétum logikájával” (Philips 1977), kénytelenek rossz helyen,
rossz idôben összegyûlve rossz dolgokat cselekedni (Molotch–Lester 1974
megfogalmazását parafrazálva). Máskülönben a tudósítók és szerkesztôk
nem vesznek róluk tudomást.

A hírek tehát politikailag legitimált valóságot mutatnak be, a hírkeret pedig
ráerôszakolja a világ eme értelmezési módját a hírek fogyasztóira. A hírek
objektiválják és eltárgyiasítják a társadalmi és gazdasági erôket, úgy mutatván
be például az inflációt, mint egy befolyásolhatatlan forgószelet, ami után viszont
rendbe kell hoznunk házunk táját (Tuchman 1978b; Dahlgren 1977). S olyan
felvilágosítást adnak, hogy az illetékes személyek minden emberileg lehet-
ségest meg is tesznek, hogy rend legyen. A hírek mint mítoszok azt sugallják,
hogy a társadalmi-, gazdasági erôk – sohasem elemzett, ám a konkrétum logi-
kája szerint részletezett módon – „ôsi-elemi erôk”, akárcsak a legitim, bürokra-
tikus intézmények, amiket azért hoztak létre, hogy eredményesen megbir-
kózzanak velük. A társadalmi és gazdasági erôk s a legitim intézmények egy
posztindusztriális passiójáték szereplôivé válnak.9

A glasgow-i Media Group (1976) tartalomelemzést végzett, hogy megértse,
a televíziós hírek miképp rendezik célszerû keretbe a sztrájkokról szóló
tájékoztatást. Munkájuk verifikálja a mindennapi élet mitikus transzfor-
mációját. Adataik nem csupán azt mutatják, hogy a hírek befolyásolhatatlan
erôkrôl szóló beszámolókat állítanak elô, hanem azt is, hogy a társadalmi
aktorokat a fogyasztói társadalmat szétzúzó gazemberként és a társadalmi
rend fenntartásáért harcolót hôsként ábrázolják.

A glasgow-i Media Group felismerte, hogy a hír beágyazódik termelé-
sének folyamatába, s ezért a hírszerkesztôségekben használatos analitikus
kategóriákra alapozza saját fogalmi eszközeit. Három tapasztalatuk külö-
nösen érdekes. Elôször is, a brit televízióban a sztrájkokról és más munkával
kapcsolatos konfliktusokról szóló tájékoztatás struktúrája nem tér el lénye-
gesen a napilapok tájékoztatási mintájától, pedig a televízió nagyobb való-
színûséggel szokott azokról az eseményekrôl tudósítani, amelyeket le lehet
filmezni (vö. Epstein 1973). A hírek lényegileg egységesek.

Másodszor, az iparról szóló tudósítások a rutinszerûen használt bürok-
ratikus forrásokat, mint például a kormányhivatalokat veszik igénybe a
tények összegyûjtéséhez, beleértve ebbe a sztrájkokról és más ipari konf-
liktusokról szóló tényeket is. A szakszervezetek tevékenységérôl akkor
tudósítanak, ha azok „eseményt” idéznek elô. (Az „esemény” a glasgow-i
Media Group kifejezése a sajtókonferenciákon és sajtónyilatkozatokon kívüli
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9 Szándékosan használom a vallásos színjátékkal való analógiát. Gerbner és Gross (1976)
azt fejtegeti, hogy a televízió lépett a vallás mint az egységes tudat forrása helyébe.
Bauman (1972) hasonlóképp érvel, úgy utalva a katolikus egyházra, mint a középkori
Európa nagy hírszóró központjára, amely lényegében ugyanazt az információt juttatta el
valamennyi társadalmi osztályhoz, körülbelül ugyanabban az idôben s egy határozottan
egyirányú áramlás révén.
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szervezett akciókra.) E struktúrához az a gyakorlat társul, hogy a szakszer-
vezetek tevékenységérôl a hivatalos forrásoktól kérnek tényeket, a szak-
szervezeteket pedig arra kérik fel, hogy cáfolják vagy erôsítsék meg e tényeket.
(Fishman is tárgyalja az információ egyidejû megerôsítésének és alakítá-
sának e gyakorlatát.)

Harmadszor, a tudósítások struktúráját az ipari konfliktusokról készített
kimutatásokkal összehasonlítva, a tartalomelemzés azt jelzi, hogy a tele-
víziós hírek a rend felborításaként és a fogyasztóhoz intézett kihívásként
állítják elôtérbe a szakszervezetek tevékenységét. A glasgow-iak kifejezik,
hogy a közlési eszközök által hangsúlyozott szakszervezeti tevékenységek
„a termelési folyamatok és a fogyasztási szokások elôre nem látható megza-
varására vonatkoznak” (204).

„A szállítás, a közlekedés, a hírközlés és a közigazgatás hangsúlyozása… a
javak és szolgáltatások kényelmetlen helyzetbe hozott fogyasztójával való
törôdést tárja szemünk elé. Ha egy sztrájk miatt nem szállnak fel a repülôgépek,
az fölöttébb kellemetlen az üdülni indulóknak és az üzletembereknek, egy
vasutassztrájk nagy gondot okoz az ingázóknak… s a szemeteskocsik sofôrjeinek
sztrájkja egyre fokozódó nehézség a fogyasztónak, aki szeretne megszabadulni
az elfogyaszthatatlan maradványoktól”(203).

A glasgow-i Media Group így fejezi be gondolatmenetét:

„Ilyen hangsúly esetén nehéz úgy strukturálni a híreket, hogy legalább
implicite ne hibáztassák azokat a csoportokat vagy egyéneket, akik az így vagy
úgy, de romboló hatású akciókat meggondolatlanul sürgették. Az ilyen struk-
turálás gyakorta azt követeli, hogy kutassák fel a »romboló hatású« összetevôt,
amit még csak súlyosbít a történeti perspektíva hiánya (vö. Philips 1977).
A hírbeli bemutatás ezen összetevôje gyakran eredményezi azt, hogy meg-
lehetôsen önkényesen választják ki a rombolásért hibáztatottakat… A tájé-
koztatás körvonalai sohasem térnek el ettôl a kerettôl” (204).

E struktúrákat azonosíthatjuk szisztematikus elfogultsággal, ahogy az 1950-es
évek kommunikációkutatói tették, s a glasgow-i Media Group valóban használ
is ilyen kifejezéseket. A televíziós híreknek a kormánystatisztikákkal10 való
folyamatos szembeállítása során „aszimmetrikus tájékoztatásról” beszélnek.
Mint azonban a fenti idézet is mutatta, a kutatócsoport állandóan úgy értékeli a
hírt, mint következetes, célszerû keretet, egy belsôleg egységes valóságot. Így
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10 A televíziós hírek szavahihetôségének aláásására törekedve a glasgow-i Media Group
kormányzati statisztikákat használ fel „pontos” mutatóként, hogy elemzésének politikai
erôt kölcsönözzön. Ugyanakkor eléggé elemzô gondolkodásúak ahhoz, hogy ráéb-
redjenek a statisztikai adatok társadalmi termék mivoltára.
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aztán azt fogalmazzák meg, hogy ha valaki elfogadja a tudósítók hírértékeit és
hírkereteit, „nehéz helyzetbe kerülne, ha bármiféle elfogultságot demonstrálnia
kellene” (204). A hírkeret a bürokratikus és hivatásbeli tekintélyre rezonál.

Másrészrôl, a glasgow-i Media Group nem állítja, hogy a hírek visszavetí-
tôdnek a társadalomra, megerôsítvén egyes sajátos eseményekkel kapcsolatos
attitûdöket. Ez volt a korábbi kutatók Klapper által összefoglalt (1960) meg-
közelítésmódja. A kutatócsoport szerint a hírek inkább arra késztetik a nézôt,
hogy a hírkeret által létrehozott belsô következetesség fogalmaiban szemléljék
a köznapi valóságot. Idézik a dialóguselemzôk által kifejlesztett konzisztencia-
szabályt: „ha egy bizonyos populációt kategorizálunk, és ha a populáció elsô
tagját már besoroltuk bizonyos eszközegyüttes révén képzett kategóriába, akkor
ezt vagy az ugyanazon együttesbôl származó egyéb kategóriákat felhasznál-
hatjuk a populáció további tagjainak besorolására”. A kutatócsoport a következô
példával szolgál:

„Erre a hétre is jutott a békétlenségbôl. Gondok Glasgow-ban a sztrájkoló
szemetesek és mentôsofôrök miatt, csökkentett munkaidô az autóiparban. Nem
jelent meg a Sunday Mirror és a People Today, meglehetôsen sok általános prob-
léma volt a Fleet Streeten. Folytatódott a hangoskodás az összeesküvés miatt
bebörtönzött két építôipari sztrájkôr ügyében” (23).

S így kommentálják:

„Egy hírcsevelyben a »békétlenség« kategóriáját arra használják, hogy
egyidejûleg értelmezzenek* vele olyan eltérô jelenségeket, mint különféle
sztrájkok, csökkentett munkaidô és egy összeesküvési per. Világos, hogy
mindennek olyasfajta meghallását tartják elônyösnek, amikor… ezeket pusz-
tán a »békétlenség« eseteinek tekintjük… a (párbeszéd) hallója, aki alkal-
mazza a konzisztenciaszabályt – s többségünk természetszerûleg teszi ezt –
rendszerint még észre sem veszi, hogy esetleg egy kategória használata
kétértelmû lehet valamely csoportban” (23–24).

Molotch és Lester (1975), Dahlgren (1977), Fishman (1977) és Tuchman
(1978b) véleményével egybehangzóan a glasgow-i Media Group is azt közli
velünk, hogy a köznapi világunk célszerû keretbe való konzisztens elrende-
zése – amit a televíziós hírmûsorok látványossága produkál – ideologikus és
konzisztenst tudatot teremt. A tömegkommunikáció a hírközléssel együtt
„annak az ipari rendnek kulturális ágazata, amelybôl a hírszóró eszközök
származnak” – idézi emlékezetünkbe a glasgow-i kutatócsoport (15),
Gerbnert (1972, 51) idézve.
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* Az angol ige (gloss) jelentéskörébe tartozik a „mások szavának félremagyarázása” is.
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A glasgow-i Media Group tanulmányának elsô kötete azonban végül
némileg üres kézzel hagy magunkra, még akkor is, ha megerôsíti a sajtótu-
dósítások és a televíziós hírmûsorok közti hasonlóságot. A televíziós hírszórás
néhány más, kifinomult vizsgálatához (például Dahlgren 1977) hasonlóan ez
is a hírek elmondott szövegére s nem a filmtudósításokra koncentrál. A hír a
konkrét logikájának (vö. Philips 1977) ahistorikus, nem analitikus bemuta-
tásaként áll elénk. A filmtudósítás is hasonlóképp „aktualitásra” támaszt
igényt, ám a megértésnek elejét veszi.

Susan Sontag (1977) egyik fényképpel kapcsolatos megjegyzése különös-
képp ráillik a filmtudósításra, bár ô gondosan különbséget tesz a fénykép-
felvétel és a film között. „A fénykép – írja – azt implikálja, amit tudunk a
világról, ha elfogadjuk úgy, ahogy a felvevôgép rögzíti. Ez azonban az el-
lentéte a megértésnek, ami ott kezdôdik, hogy nem fogadjuk el a világot
annak, aminek látszik”. (1977, 23.) S jóllehet a glasgow-i Media Group
alkalmanként hoz példákat a szöveget kísérô képanyagra, s most dolgozik a
sztrájkhírek vizuális bemutatásáról szóló könyvön (sajtó alatt van), jelenleg
még mindig hiányzanak az adataink arról a kulcsfontosságú összetevôrôl,
ami a televíziós hírszórást megkülönbözteti a hírlapoktól.

Persze bizonyos adataink azért rendelkezésünkre állnak. A glasgow-i
kutatócsoport – Paul Walton 1977. júliusi személyes közlése szerint – ötven
kamerabeállításra kiterjedô alapvetô kifejezési eszközgyûjteményt szûrt le az
ipari témájú filmtudósításokból. Egy más alkalommal (1978b, VI. fej.) én is
tárgyaltam a különféle típusú hírtörténetekhez társuló felvételi módokat, s
azt vetettem fel, hogy a tiltakozás megnyilvánulásait másképp veszik filmre,
mint a bürokratikus forrásokét. Sontagnak a „fotóportré szokásos retori-
kájáról” tett megjegyzése (1977, 37–38) a filmtudósításra is alkalmazhatónak
látszik. A hírkészítôk vagy hírfelolvasók kamerának beszélô arca „ünnepé-
lyes komolyságot, ôszinteséget, a tárgy lényegének közzétételét jelöli”.11 Ám
ezek sovány adatok, nem elegendôek, mert nem ismerjük a látszólag
konzisztens, vizuális hírkeret szociális jelentéseit, azaz „a tudattalan
indulatokra és a tudatos értelemre” való rezonálásukat. Nem ismerjük, hogy
e hírkeret miképp ágyazódik be a televíziós forgatócsoportok, a filmszalagot
feldolgozók, szerkesztôk tevékenységébe. A filmtudósítások latens struktú-
rájáról való ismereteinkhez hasonlóan – megértése nélkül nem ismerhetjük
a filmre vett híranyagok stílusának hatását – nem tudhatjuk, hogy vajon –
az elmondott hírekhez hasonlóan – az is egy bizonyos ideológiát kódol-e le,
vagy eliparosítja-e az értelmet.

Hogy megérthessük, amit nem tudunk, újra át kell tekintenünk azt a cse-
kély szakirodalmat, ami a beszámolók készítésére használt filmrôl, s külö-
nösen pedig, ami a stílusról szól.
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11 E jelölés természetesen igazolható empirikusan.
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Kutatások a filmrôl

Három újabb tanulmány látszik ígéretesnek a televíziós filmtudósítások
esetleges sorra kerülô tárgyalása szempontjából. Worth és Adair (1970)
kimutatja, hogy a némafilm összhangban van az adott kultúrában történetek
elmondására használt lingvisztikai eszközökkel. Bellman és Jules-Rosette
(1977) azt veti fel, hogy a tudósítók által választott film- és videotechnikák
azt is jelzik, kulturálisan miképp értették meg a rögzített eseményeket.
Rosenblum (1978) azt mutatja be, hogy a fényképezés három stílusa – a hír-, a
hirdetési és a mûvészi fotó – az elôállításuk folyamatára jellemzô munka-
megosztásból származik.

Worth és Adair – navaho indián filmkészítôkrôl írt – könyvében és cikkében
talán az a legnagyobb hatású kommentár, amikor egy navaho anyanyelvû nô
megjegyzését idézik egy bilingvis filmkészítô mûvérôl.* A nô azt mondta,
hogy nem tudta megérteni a filmet, mert az angolul beszélt. Worth és Adair
le tudja írni, mit jelent, hogy egy némafilm angol vagy navaho nyelven szól.
A navahók által készített filmek tartózkodtak a közelképektôl, még azután
is, hogy az antropológusok megmutatták a felvevôgépet kezelô személynek,
miképp csináljon ilyen plánt egy bizonyos helyzetben. Másrészt, e filmek
átveszik a navaho mesemondás struktúráját. Az egyik filmben több jelenetet
lehetett látni sétálásról, mint amennyi anyag a film állítólagos témájáról, az
ékszerkészítésrôl szólt. A szóbeli elbeszélés mintáját újratermelve, a filmben
azt is lehetett látni, hogyan mentek el az ékszerkészítéshez szükséges fém
lelôhelyét megkeresni, habár e tevékenység nem az ékszer készítôjének
feladata. Worth és Adair kutatási jelentésében a nyugati filmkészítési
eljárások, s különösen a filmtudósítások készítési gyakorlata szembeállítódik
a navahók eljárásaival, miközben megtudjuk, hogy mit tesznek a navahók,
megtudjuk azt is, hogy a nyugati filmtudósítások készítôi mit nem tesznek,
s láthatóvá válnak a filmhírek egyébként természetesnek tekintett
konvenciói. A navaho kontraszt nélkül még talán a fényképezés és fiktív
filmkészítés leginkább agyafúrt megfigyelôi sem vennék észre e kon-
venciókat.12

Bellman és Jules-Rosette amiatt bírálja Worth és Adair munkáját, mert nem
haladta meg eléggé a Whorf–Sapir-hipotézist. Ahelyett, hogy egyszerû meg-
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* Magyarul lásd S. Worth – J. Adair: Navajo filmesek. In Montázs. 1977, TK Szakkönyvtár.
(A Szerk.)
12 Egy fényképezést tanuló egyetemi hallgató, aki már számos szociálpszichológiai
kísérletet végzett filmmel és fényképekkel kapcsolatosan, mutatott nekem egyszer egy
filmszalagot, amit egy nagyobb vizsgálathoz készített. A hírkészítôt „helytelenül” kom-
ponálta be a képbe, háromnegyedes beállításban, a képmezônek csupán a jobb oldali
részét foglalva el. S a filmet “helytelenül” is vágta el, mert több másodpercnyi holtidôt
hagyott a filmszalag elején a szivarját szívó hírbeolvasóról, azt a benyomást keltve, hogy
gondolkodik, mielôtt válaszolna a feltett kérdésre.
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feleléseket mutatnának ki a film és a nyelv között, úgy kívánják vizsgálni a
filmet, mint realitások egyidejû leírását, ábrázolását és meghatározását, azaz a
filmet mint aktust, a filmtechnikát mint a használat összefüggésében megha-
tározottakat, illetve mint amelyek meghatározzák használatuk kontextusát.

Sontag így ír a fényképrôl:

„A fénykép annak a kontextusnak megfelelôen változik, amelyben látják…
Minden egyes helyzet, amelyben nézik, a fénykép más-más használatát
sugallja, ám egyik helyzet sem rögzíti a jelentését. Wittgenstein azt fejtegette,
hogy a szónak nem más a jelentése, mint a használat – s ugyanez a helyzet
minden egyes fényképpel” (Sontag 1977, 106).

Ugyanúgy – érvel Bellman és Jules-Rosette – a nyugati dokumentumfilmektôl
idegen, sajátos technikák jelentése abba a felfogásba ágyazódik, ami az ô
afrikai informátoraikban kialakult a filmre rögzített ceremóniákról és min-
dennapi tevékenységekrôl. (A kamera látószögének változtatása közben
használt úsztatást a professzionális filmkészítés mutatójaként elemzik.) A filmek
sem nem angol, sem pedig nem afrikai dialektusban beszélnek. (Bár Worth és
Adair nyomán haladva Bellman és Jules-Rosette is alkalmaz nyelvészeti
analógiákat, s egy bizonyos ponton pedig a nyugati filmesek hatásának kitett
helyi informátorok „pidgin” szintû* filmtechnikáját tárgyalják.) A filmek saját
nyelvükön szólnak. Bellman és Jules-Rosette érvelésének ezt az interpretációját
alátámasztja egy, általuk lábjegyzetben közölt összehasonlítás.

„Egy manhattani napközi otthonokról végzett vizsgálat során Bellman és
Joseph Glick jelentôs különbséget talált azok között a videofelvételek között,
amelyeket a napközirôl eltérô véleményû és szemléletmódú rendezôk
készítettek. A gyerekekkel inkább kapcsolatban lévôk hajlottak arra, hogy a
gyerekek tevékenységét kísérjék nyomon, s ne pedig a napközit próbálják
bemutatni, tekintet nélkül a jelen lévô gyerekekre. Azok a rendezôk viszont,
akiknek csak formális viszonyuk volt a napközihez, képtelenek voltak
fellelni a gyermekek viselkedésének értelmét. Ôk »aranyos« kisgyerekekrôl
csináltak közelképeket, valamint számos rövid idôtartamú felvétellel állí-
tottak össze leltárt a napközi tárgyi felszerelésérôl” (201).

Ugyanez az értelmezés bontakozik ki, amikor széleskörûen összehasonlítjuk
a professzionális filmkészítés mutatóit: az afrikaiak által készített filmekkel,
videofelvételekkel, illetve rögzített jelenetekkel és ceremóniákkal a külön-
bözô mértékben ismerôs nyugati egyetemisták felvételeit.

Worth és Adair munkájához hasonlóan Bellman és Jules-Rosette is a
nyugati kultúra elemzéséhez viszi az olvasót, élesen kiemelve a nyugati hír-
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* Utalás az angol gyarmatokon és a csendes-óceáni kikötôkben használatos tört angol-
ságra, a pidgin (pigeon)-englishre.
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és dokumentumfilmek és a nem nyugati, iparosodott országokban élô em-
berek által készített filmek különbségeit. Meg is jegyzik:

„A professzionális filmkészítés mutatóit annak megismerési eszközeként is
felfoghatjuk, hogy miképp strukturálódnak a helybeli informátorok által
készített, illetve a dokumentáris és kommerciális tömegkommunikációs produk-
tumok… A hírmûsorok feltételezett semlegességét, a gyermekmûsorok attrak-
cióit és a reklámok kialakult vonzerejét például megvizsgálhatnánk e rögzítési
kontextusokban alkalmazott kameramozgások szempontjából” (201–202).

Egy ilyen elemzés bonyolult lenne. Adatokat állíthatna elô a modern nyelvészet
által alkalmazott strukturális elemzés számára hasznos látási eljárásokról. Ám
részleteznie kellene minden egyes kontextusban a munka sajátos megszer-
vezését is, és mindegyik kontextust elemeznie kellene mint a látás és nem látás,
a tájékoztatás és a nem tájékoztatás elôállításának metódusát (lásd Smith 1972).
Hiszen a hírkészítôk módszereinek elemzései (Fishman 1977; Tuchman 1978)
azt mutatják, hogy eme eljárásoknak szerves részei – a bürokratikus
hírtermeléstôl elválaszthatatlan – nem tájékoztatási metódusok. Rosenblum
(1978) pedig meggyôzôen mutatja ki, hogy a hírközlésnek, a hirdetésnek és a
mûvészetnek megfelelô fényképezési stílusok szakmai követelményrendszerei
a bonyolult munkafeltételek közepette kialakuló munkamegosztásból erednek.
A professzionális filmkészítés mutatóinak érvényesülését munkafolyamatok
alakítják ki, a megértés szervezésének eljárásmódjaként.

Egy ilyen kutatás azonban még mindig megválaszolatlanul hagyna bizonyos
fontos kérdéseket. Továbbra is nehéz volna a tudat olyan alapvetô dimenzióinak
tárgyalása, mint például társadalmilag meghatározott idôérzékünké. Egyéb
televíziós látványosságokhoz hasonlóan, a hírek sürgôs gyorsasággal és rend-
szeresen jelentkeznek. (Az ember kidobhatja az óráját, s meg tudja mondani a
pontos idôt a televízió segítségével. A nappali szobákban a tévékészülékek
helyettesítik az órát mint idôjelzôt és a megnyugtató jelenlét eszközét.) A hírek
viszont változatlannak látszanak. A szórakoztató mûsorok fôszereplôihez
hasonlóan (Gitlin 1978) a hírek központi figurái nem fejlôdnek és nem
változnak. Eltûnnek szemünk elôl. (Hová lett George McGovern?) Azt közlik
róluk, hogy vadonatújak és tökéletesítettek, mint az 1968-as új Nixon, mint a
közben felnôtt és rövid hajú Marie Osmond, vagy mint egy új és tökéletesített
mosószer. Ráadásul a televízió filmtudósításai hozzávetôlegesen azonos
idôtartamú fragmentumokra redukálják a világot. Harminc másodperc
aláolvasásos némafilmre vagy másfél–két és fél perces komplex audiovizuális
csomagra, amit magabiztosságunkat megerôsítve mutat be a hírmûsor vezetôje,
aki aztán újra megjelenik, s felolvas egy másik történetet. A fragmentum szerint
a bürokratikus struktúrák instrumentális racionalitása változatlan. Emberek,
problémák, események – mindez elenyészik. Tartósak viszont az eszköz-cél
sémák, akárcsak némely – de nem mindegyik – hírmûsorvezetô. Ôk a modern
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orákulumok. A fragmentumok nézése, meglehet, változatlan tekintélyt ad a
szembôl fényképezett hírfelolvasónak.

Viszonylag kevés hírmûsorvezetô lesz idôsebb. A helyi mûsorokban az egyik
friss, fiatal arcot felváltja a másik. Az országos mûsorok szintjén csak Walter
Cronkite öregedett meg. A nézô, aki Walterral együtt nôtt fel (Levy 1974 – egyik
interjúalanyának fogalmazása szerint) meghökkenve veheti ugyan észre, hogy
Walter megôszült, amiként az ember hirtelen rádöbben, hogy kedvenc
nagybácsikája már nem ifjúkori, fürge léptekkel sétál. Walter azonban csak e
fizikai értelemben változik, másban nem.

Jellegzetes változatlansága ugyan arra biztathatja – és bátoríthatja – a nézôket,
hogy visszabeszéljenek a tévékészülékeknek (Levy 1977 – elmondja, hogy a
nézôk „Jó éjszakát, Walter”-ral köszönnek vissza), mégsem tudjuk, hogy Walter
ünnepélyes komolysága, esetenkénti mosolya vagy könnye miképp vesz részt
idôérzékünk és korunk érzékelésének gyártásában. Többet kell tudnunk
korunkról és az idôrôl, mert az idô a tudat egyik elemi aspektusa.

Zárógondolat

Ha felismerjük, hogy a televíziós hírek célszerû rendezési kerete – beleértve
ebbe az idô mûvi tolmácsolását s a térnek film- és videoszalagon való meg-
szervezését – minôségileg tér el a mindennapi életben alkalmazott célszerû
rendezési kerettôl, továbbá ha felismerjük, hogy a hírek nem lehetnek igaz
beszámolók, akkor megnyílik elôttünk a lehetôség, s úgy tekinthetünk a hírek
termelésére mint mítoszteremtésre. S ez a szabadságnak igen nagy mértéke,
mert érzékennyé tesz bennünket az iránt a transzformáció iránt, melynek során
a legitim intézmények, társadalmi és gazdasági tényezôk természetfölötti erôk-
ké válnak. Egyszersmind segítségül hívja a társadalomtudományok és huma-
niórák múltbeli hagyományait, mivel mindkét terület kutatói egyhamar
figyelembe veszik a mítosz lényegi reflexivitását, ami magában foglalja a mítosz
centrális szerepét a társadalmi szintû tudat teremtésében és kifejezôdésében.

Ha a hírt mítosznak tekintjük, a tudatipar termékeként tudjuk nézni. S akkor
komolyan tárgyalhatunk a tudatiparról mint az értelem iparosításáról. Fel-
szabadulunk mind a tömegkommunikációs hatás szûk látókörû szociálpszicho-
lógiai modellje, mind pedig a tömegkommunikáció használatával járó szük-
ségletkielégítés13 ugyanannyira korlátok közé szorító kutatása alól. Ahelyett,
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13 Az eszközhasználattal járó szükségletkielégítés (Uses and gratifications) kutatása arra
törekszik, hogy kimutassa, miképp társul a szükségletkielégítés a hatással, ám ez a kap-
csolat még empirikus igazolásra vár.  A szokásos kérdôívekben felsorolt eszközhasználat
és szükségletkielégítés tudatos eszmék, mintsem tudattalan reagálások felé hajlik. Más
funkcionalista megközelítésekhez hasonlóan ez az irányzat is hajlamos úgy elfogadni
társadalmunkat, ahogy van, ahelyett, hogy megkérdôjelezné a társadalom alapvetô intéz-
ményes berendezkedését.
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hogy arra kérdeznénk, miképp befolyásolják a televíziós hírek egy válasz-
tási kampány során a nyilvános vita napirendjét, vagy hogy miért nézik az
emberek a tévé hírmûsorait, elkezdhetünk rákérdezni arra a konkrét
szociális jelentésre, ami az otthonunkba „lépô” Walter Cronkite-tal való
beszélgetéshez fûzôdik. Továbbá kérdéseket tehetünk fel azzal a viszonnyal
kapcsolatban, ami a televízió óramûszerû mûsorfolyama és az emberi test
kora a 20. századi, óramûszerû iparosítása között fennáll (Braverman 1974).

Remélhetôleg e szabadság révén meghaladjuk majd azt a szembeállítást
is, melyet Boorstin tett az Iliász hôsei és a pletykarovatok, csevegômûsorok
ünnepelt személyiségei között. Remélhetôleg meghaladjuk azt az állás-
pontot, amelyhez ô ragaszkodik, hogy a modern mítosz hamisítvány, a hír
pedig pótrealitás. Ha megadjuk a híreknek, ami kijár nekik, s felismerjük
bennük a mesteri, ravasz teljesítményt, ami mind a tudattalan indulatokra,
mind a tudatos értelemre vonzerôvel hat, korunk és a jelentés társadalmi
teremtésének gazdagabb analíziséhez juthatunk el.

Remélhetôleg a hírek mítoszként való felfogása hozzásegít bennünket,
hogy megmutassuk a jelenkori mítoszok igazi természetét, s ezáltal rombol-
juk is azokat. Mert a mítoszok teremtését megérteni annyi, mint leleplezni
azokat. A televíziós hírek mítoszként való elôállítását megérteni pedig azzal
egyenlô, hogy aláássuk a tömegkommunikációt mint tudatipart.
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Murray Edelman
A politikai hírek kétértelmûségei

A politikai képet elsôsorban a híradások formálják. Azok, akik a híreket
szolgáltatják, megfogalmazzák és megszerkesztik, késztetést éreznek arra,
hogy saját elképzelésük szerint alakítsanak rajtuk, azért, hogy fölkeltsék az
érdeklôdést, illetve esetleg hogy a tartalom és a forma segítségével adott
értelmezést sugalljanak. Bizonyos érdekcsoportoknak, köztisztviselôknek,
szerkesztôségeknek fontos lehet az, hogy hangsúlyosabbá tegyék a híreket;
ebben a tekintetben gazdasági, pszichológiai és ideológiai megfontolások
együttes hatása érvényesül. A dramatizálás, a leegyszerûsítés és a személy-
hez kötés (bizonyos történelmi folyamatok és társadalmi intézmények sze-
mélyhez kapcsolása, vezéregyéniségek és közellenségek megnevezése) álta-
lános gyakorlat, különösen a kiemelt bevezetô sorok („leadek”) és a címek
megfogalmazásában.

Az is bevett szokás, hogy a hírösszefoglalókat „hiperrealista” tálalásban
adják elô azok kedvéért, akik valamiért kifejezetten az ilyesmire vadásznak.
Sokszor „áleseményeket” fundálnak ki, hogy aztán azokról hírt adva
bizonyos hiteket tápláljanak.1 Ezzel mutat rokonságot az az eljárás, amikor
úgy festenek le megtörtént eseményeket, hogy ezzel a múltra, a jövôre,
egyes tényezôk múlt- vagy jövôbeni pozitív vagy negatív szerepére vonat-
kozó következtetéseket indukáljanak. Az ilyen közléseket, amelyek a tény-
szerû híreken túlmenô utalásokat tartalmaznak, nem kell kibontani. Erôsebb
késztetést jelent ugyanis az, ha a sorok közül lehet kiolvasni a mondanivalót,
ugyanakkor ritkábban cáfolják is az ilyen szöveget. Ilyen például közmun-
kán is alapuló segélyre utaló „workfare” angol szó használata a közkeletûbb
munkanélküli-segélyezési rendszer kifejezés helyett, amelynek révén egy-
ben a támogatásból élôk lustaságára és munkakerülô voltára is utalás
történik, valamint arra, hogy megrendszabályozásuk érdekében kénysze-
rítô intézkedésekre van szükség.

A szövegek különféle ideológiai tartalmakat hordozhatnak annak megfe-
lelôen, hogy milyen egymástól eltérô érdekeket megjelenítô források állnak
mögöttük. Az FBI és az American Civil Liberties Union (Amerikai Egyesület
a Szabadságjogokért) egyaránt közöltetnek anyagokat törvénysértésekrôl és
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az emberi jogokat érintô problémákról, de az e szervezetek által generált
szövegek egymásnak ellentmondó következtetéseket inspirálnak. Más
intézmények eltérô véleményeket hangoztatnak abban a kérdésben, hogy
mely viselkedés tekintendô deviánsnak, és mi az, ami még elfogadható. Ily
módon a szövegek, a politikai érdekek és a társadalmi környezet által
meghatározott közönség mind szereplôi annak a színjátéknak, amelynek
dramaturgiája végül egy adott híranyagot eredményez.

Ezért van az, hogy a beszámolóknak két, politikai szempontból döntô
fontosságú jellemzôjét kell kiemelnünk: kétértelmûségüket, valamint azt, hogy
ami az egyik ember számára rendkívül érdekes, az unalmas lehet a másiknak.
Ez utóbbi megkönnyíti a közönség számára azt is, hogy olyasmit is belelásson
a hírekbe, ami megerôsíti korábbi elképzelésüket. Ha ugyanis valamely hír
ellentétes az ember mély meggyôzôdésével, azt esetleg figyelmen kívül fogja
hagyni; ami pedig nem igazán egyértelmû, azt az ember általában a saját
korábbi véleménye szerint dekódolja.

A társadalmi problémák, a politikai vezetôk, az ellenség és a politikai hírek
hasonló kedvenc témái azt az érdekes tulajdonságot hordozzák, hogy jellemzô
módon egy adott pillanatban minden egyes utalás egyértelmû mindenki
számára, míg viszont az egyes utalások mögöttes tartalma mást és mást jelent az
egyes személyek és csoportok számára, illetve helyzetekben. Ezért valószí-
nûsíthetô az, hogy egy bizonyos politikai hír minden egyes olvasónak, nézônek
vagy hallgatónak másféle sajátos jelentéstartalmat is közvetít, miáltal gátolja azt,
hogy bármely, ettôl eltérô ideológiai hatások katalizátorává váljék. Ez a jelenség
megkönnyíti mindazok dolgát, akiknek az a szándékuk, hogy befolyásolják a
fejleményeket, és megnehezíti a politikai stratégiák tervezését és értékelését.

Ez a fejezet egyes társadalmi jelenségek tükrében vizsgálja azt, hogy miképpen
valósul meg a hírek kétértelmûsége. Ezek a híradás konvenciói; az érdekcsoportok
erôfeszítései annak befolyásolására, hogy mi kerüljön be a híranyagba; az eltérô
társadalmi feltételek, a valóság természetére vonatkozó, nem egészen egyértel-
mû filozófiai következtetések; az ideológiai dominancia és bizonyos pszicho-
lógiai folyamatok. Mindezek lényegi befolyást gyakorolnak a hírek értelmezé-
sére, de a különbözô helyzetekben lévô különbözô emberekre eltérô módokon.

Mi számít hírnek?

Azt, hogy minek van hírértéke, a média dönti el. Bizonyos embereket és
szervezeteket eleve „hírforrásként” tartanak számon, adott eseményekrôl azt
gondolják, hogy jelentôsek a nyilvánosság számára. Lényegében van egy
közkeletû megfogalmazása is annak, hogy mi számít hírnek: olyan rövidebb
közlés, amely nem elsôsorban a várható jövôbeni fejleményeket vagy az élet-
minôséget taglalja, továbbá amely kifejezetten kizárja az említettek tárgyában a
fontos közléseket tartalmazó szövegeket. Egy államfô vagy vezetô kor-
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mánytisztviselô nyilatkozata a tartalom jelentôségétôl, illetve érvényességétôl
függetlenül feltétlenül hír lesz. Az ilyen hír közlésének lényegi indoka a
kérdéses személy beosztása, maguknak a közléseknek pedig kevés igazi közük
van a közönség életének alakulásához. Hasonlóképpen hírnek tekintenek
bizonyos olyan eseményekrôl szóló tudósításokat, mint például a választási
híreket, akkor is, ha nincs tényleges jelentôségük. Ellenpélda mondjuk az, ha
egy központi bank vagy hadügyminisztérium olyan intézkedést hoz, amely
gazdasági fellendülést vagy katasztrófát eredményez. Történetesen élet-halál
kérdése is lehet az, amirôl szó van, de egy újsághír vagy rövid megszólalás a
rádióban nem említhet név szerint minden egyes érintettet. Arra sincs
biztosíték, hogy az államigazgatási döntések mindegyike szerepel a hírekben,
bár ezek általában olyan intézkedések, amelyek meghatározzák a korszak
politikájának hatékonyságát. Jellemzôjük azonban, hogy sokszor csak nagy
sokára válnak ismertté, azért is, mert gyakran bonyolultak, és nem könnyû
lefordítani ôket a napihírek nyelvezetére. A politika hírei felvillantják a válasz-
tási küzdelmekben, a törvényhozásban, a közigazgatási szervekben, bírósá-
gokon és más közterepeken megnyilvánuló konfliktusokat, függetlenül attól,
hogy mit ígér a küzdô felek gyôzelme vagy veresége az emberek hétköznapjai
szempontjából. Ezt a tendenciát egyre inkább fölerôsíti az a csodálat, amit
liberálisok és konzervatívok egyformán tanúsítanak a politikai folyamatok iránt,
valamint közömbösségük a folyamatok következményeinek esetleges igazság-
talanságával és méltánytalanságával szemben.

Nincs tehát feltétlen kapcsolat egy hírnek a közönség szempontjából vett
tényleges jelentôsége és közlésének hangsúlya között. Sok olyan médiaközlés is
van, ami igazán fontos. A lényeg azonban az, hogy a hírek közé kerülô témákat
nem a jelentôségük alapján (bármilyen módon határozzuk is meg azt, hogy
minek van jelentôsége) választják ki. Még ha mindannyian hajlunk is némi
szkepticizmusra, az nyilvánvaló, hogy az azzal kapcsolatos közmegegyezés,
hogy mi szerepeljen a hírekben és mi nem, sok ember számára irányadó annak
megítélésében, hogy mely eseményeket kell komolyan venni. Ezért a sajtó-
szabadság, a média szereplôinek versengése és a tehetséges és szemfüles hír-
szerkesztôk igyekezete együttesen sem garantálja azt, hogy mindig a legfon-
tosabb dolgok kerülnek a közfigyelem fókuszába.

Kontraszthatás és ellentétesség

Az egyes hírek jelentése a közönség általános vélekedésének tükrében és
abban a más hírek alkotta összefüggésrendszerben bontakozik ki, amelyben
megjelennek. Mivel mind a háttérként szolgáló álláspontok, mind pedig a
környezetében megjelenô egyéb hírek jellege annak megfelelôen alakul,
hogy az adott közlés mikor és hol történik, ugyanaz a hír a legkülönbözôbb
értelmezéseket hordozhatja. Egy éhezôkrôl, hajléktalanokról vagy egyéb
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nyomorúságról szóló közlés más és más jelentésû a gazdaság visszaesésének
korszakában, mint nagyobb fellendülés idején; fogadtatását ugyanakkor nagy-
mértékben befolyásolja az is, hogy az adott közönség mennyire érzékeny a
mások szenvedésére. De tulajdonképpen ugyanez érvényes olyan üzleti
híradásoknál is, amelyek rendkívüli gazdasági sikerekrôl, csôdhelyzetekrôl
vagy akár különlegesen nagy hasznot hozó vállalkozásokról szólnak.

A rejtett összevetések és kontrasztok is kijelölhetik egy adott politikai hír-
értékét. Ha egy napihír az amerikai elnök szabadságáról szól, az leginkább
azt a közlést helyettesíti, hogy semmi különös nem történt, a Fehér Ház
zavartalanul mûködik az elnök jelenléte nélkül is. Ha valaki verbális
támadást intézett egy – akár hazai, akár külföldi – ellenzéki pártvezetô el-
len, annak jelentôségét csak akkor lehet fölmérni, ha ismerjük az ügy hátte-
rét, és tudjuk, hogy ez a támadás egy hosszabb ideje tartó folyamat része-e,
hogy valamely egyre romló viszony vagy éppen a feszültség enyhülése van
mögötte, netán hasonló megnyilvánulásra adott válaszról vagy egy
barátságnak ellenségességbe fordulásáról van-e szó.

Egy adott híranyag forrása és megcélzott közönsége is alakítja annak
jelentését. Ha egy intézkedést az ultrakonzervatív John Birch Society egy
tagja minôsít károsnak, az egészen mást jelent, mint ha egy közismert
liberális mondja ki ugyanazt az ítéletet. Az is másképp hangzik, ha egy
politikus a National Association of Manufacturers (Gyáriparosok Országos
Szövetsége) ülésén kritizál egy munkaügyi törvényt, meg az is, ha ugyanezt
az AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial
Organizations – szakszervezeti szövetség) ülésén teszi.

Tehát röviden azt mondhatjuk, hogy a közlés önmagában nem jelent semmit.
Jelentése adott személyek és csoportok közegében értelmezhetô. E közeget
története, konkrét helyzete, a benne munkáló pozitív és negatív erôk hatá-
rozzák meg, továbbá a potenciálja – hogy milyen ígéreteket hordoz –, valamint
az, hogy ott bizonyos embereket jelentéktelennek bélyegeznek-e, vagy sem. Az
emberek saját világa e tényezôk szerint változik, még akkor is, ha azok a
tényleges körülmények, amelyek között élnek, részben azonosak. Mivel az
egyéni tapasztalat és elképzelés egyaránt igen összetett valami, az egyes
személyek világa szükségszerûen egymásnak ellentmondó jellegû, ha nem is
mindig azonos mértékben. Ugyanaz az ember, aki a harmadik világ orszá-
gainak ügyeibe történô amerikai katonai beavatkozást háborús veszélyként és
a szegények ügyének elárulásaként értékeli, egyben úgy is vélekedhet, hogy
ezek az akciók a kommunista agresszió elleni védelmet jelentik. A híranyagok
olyan dolgokat jelenítenek meg, amelyek eléggé távol esnek a hétköznapi
valóságtól, de amelyeknek mégis van valamiféle hatásuk az életünkre és
összefüggésük a személyes tapasztalattal. Ezért viszonylagos azok jelentése.
Minél dialektikusabban elemezzük azokat, annál mélyebben értjük meg, mi a
valódi tartalmuk. Az elemzés annyira lesz hatékony, amennyire sikeres a
különféle értelmezési rétegek lehetôségeinek feltárásában.
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A híranyag tehát nem annyira események közlése, sokkal inkább a politikai
támogatás és ellenzékiség katalizátora a közönség érzékenységének,
ismerethiányának és ideológiai hovatartozásának fényében. Döntô fontosságú
ebbôl a szempontból az, hogy miképpen fogadjuk el egy adott eseményt
megelôzô cselekménysor menetét, amely az adott közlés hátterét adja
számunkra. A hír szövege ritkán tartalmaz közvetlen utalást arra, hogy
várhatóan mi játszódik le az adott dolog következtében. Lehet, hogy nem
történik semmi, s ha igen, az majd egy újabb híradásban jelenik meg. Mielôtt
azonban azt publikálnák, az elôbbi közlés már megteszi hatását, politikai
támogatást és cselekvést indukál. Ennek fényében úgy tetszik, hogy a politika
nem más, mint különbözô egymásra épülô, illetve egymásnak ellentmondó
jelenetek pompás bemutatkozása, amelyek sûrû egymásutánban jelentkeznek,
majd sorra elhalványulnak, ahogy átadják helyüket a soron következônek.

A közönség különbözô csoportjai számára más és más jelenetek állnak össze.
Némelyek olyan fontosnak látnak egyes szcénákat, hogy az minden egyébre is
rávetül. Vajon jó-e egy bizonyos fejlemény a fegyvereseknek, a kubai mene-
külteknek, a katolikusoknak, a mozgássérülteknek? Sajátos kötôdések és félel-
mek határozzák meg azt, hogy felfigyelünk-e valamely hírre vagy nem,
például hogy érdekel-e bennünket a sport, a dél-afrikai faji megkülönböztetés,
az ökumenizmus, a nyugati partvidék vízhasználati jogi kérdései, vagy mond-
juk egy bizonyos terület közigazgatási átszervezése. Az egyes földrajzi vagy
egyéb részterületek hírei egymás mellett léteznek anélkül, hogy jelentôsebb
kapcsolat lenne közöttük, és sokszor semmi hatásuk sincs egymásra. Vannak,
akiknek fontosak, mások közömbösek irántuk. Bármely jelenségnek lehet hírér-
téke, amely eléggé széles körû és hatásos ahhoz, hogy gazdasági vagy pszicho-
lógiai haszna legyen valamely politikai érdekcsoport vagy a média számára.
Ebben az értelemben ez a fajta katalizátor kész bármely közösségi érdek
kifejezésére. A politikai kép állandóan változik, és vele a következménye: az,
hogy miért mozgósít vagy nyugtat meg.

A vitatott ügyekrôl szóló hírek ébren tartják, fokozzák vagy szélesítik a
szemben álló csoportok konfliktusait. Egy abortusszal kapcsolatos bírói döntést
különbözôképpen értékelnek a feministák és az abortusz ellenzôi, tehát minden
ilyen hír fokozza a köztük fennálló háborúságot.

A hírek tartalmi értékelése

A hírekkel kapcsolatos általános vélekedés nagyjából megfelel a pozitivista
felfogásnak. A hírekben feldolgozott események világa ugyanolyan távoli a
hírszerkesztôk, mint a nagyközönség számára. A tudósításnak tárgysze-
rûnek kell lennie, legalábbis ez a cél, tehát a közvetített politikai fejlemény
mindenki számára ugyanaz, még ha egyesek számára ez nagyobb jelentôségû
is, mások pedig tévesen értelmezik azokat.
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Ha a hírek tartalma valóban csak emberek, árfolyamok, bombák, jóléti intéz-
kedések stb. „objektív” fizikai mozgása volna, akkor lenne valami értelme
ennek a felfogásnak. De ez nyilvánvaló abszurdum. Ami egy anyagot fontossá
vagy jelentéktelenné tesz, az éppen nem az egyszerûen érzékelhetô változás
vagy fizikai mozgás, hanem az az értelem, amit az emberek valamely
megfigyelt jelenségnek kölcsönöznek. Egy csapatösszevonás, egy adómérték
vagy árfolyam változása vagy egy szavazatszámlálási ügy mindenképpen
vitatott és általában ellentmondásos véleményeket kiváltó dolog. Éppen a viták
és konfliktusok miatt lesznek ezekbôl politikai ügyek. Ezért aztán nem is lehet
elképzelni az eseményeknek olyan közegét, amely függetleníthetô a
megfigyelô értelmezésétôl.

Bár különbözô, egymástól független közlések lehetségesek, számuk
korlátozott, hiszen az ábrázolás társadalmi jelenség, nem pedig egyéni modor
kérdése. A jelentéstartalmak az egyes problémákkal, felfogásokkal és eljárá-
sokkal kapcsolatos közösségi álláspontokban gyökereznek. Így a lehetséges
közlésvariációk száma egy adott ügyben egy adott idôben nem lehet túl nagy.
Az is következik ebbôl, hogy a híradások szereplôi számára az a tény, hogy
megjelennek a hírekben, egyszerre jelenti a világ és önmaguk meghatározását,
az abban való közremûködést, hogy az egyén például úgy ábrázolódjék, mint
valamely eszme követôje, lelkes hazafi, az elnyomás ellen lázadó hôs, esetleg
büszke republikánus.

Az értelmezési probléma a hírek elôállításának és terjesztésének minden
fázisában jelentkezik. A tisztségviselôk, érdekcsoportok és kritikusok egyaránt
egyes csoportok értelmezését illetô elôfeltételezésekkel élnek, és olyan nyelvezetet
és cselekvési formákat használnak, amelyekkel reményük szerint kiváltják a
számukra kívánatosnak tetszô reakciót. A végsô értelmezés a közönség dolga,
amely bizonyos szövegek iránt érdeklôdést mutat, viszont a legtöbbet figyelmen
kívül hagyja, és a tudósítások anyagát olyan kontextusba helyezi, amely megfelel
saját értékrendjének és tapasztalatainak. Tehát minden szöveg kapcsán az
értelmezés értelmezésérôl van szó. Megfelelô elemzésben ez úgy jelentkeznék,
mint az értelmezések olyan összetett sorozatának egy pillanata, ahol a folyamat
minden fázisa újabb, de már általa is befolyásolt értelmezési lehetôségeket vet föl,
amelyeknek egyben alapját is képezi. A kétértelmûség és a szubjektív értékelés
nem tekinthetôk szabálytalan vagy szakszerûtlen eljárásnak a hírek terjesz-
tésében; ezek a politikai világkép természetes elemei. Az objektív események
univerzuma a valóságtól idegen közeg, a dolgok olyanfajta misztifikálása, ami a
status quo fenntartását segíti elô, mivel az objektívnek nevezett tájékoztatás a
gyakorlatban általában a kor domináns értékeit fejezi ki.

Azok a várakozások, amelyeket a hírek generálnak, önbeteljesítô jóslatok-
ként mûködhetnek. Bármely árucikk vonatkozásában igaz, hogy a hiány
híre felhalmozást szül, ami azután fokozza a hiányt, és növeli az adott cikk
árát. Ha olyan híreket közölnek, amelyek szerint egy idegen ország vagy
egy hazai csoport ellenséges lépést fontolgat, az olyan provokatív
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cselekményeket indíthat el, amelyek csak felerôsítik az ellenségeskedést.
Elôfordulhat azonban az is, hogy a jóslatok nem válnak valóra – gyakran
vagyunk tanúi annak is, hogy a ténylegesen bekövetkezô fejlemények vé-
gül mindenkit meglepnek.

Röviden összefoglalva tehát a hírek által festett kép olyan, részben alap-
talan fenyegetések és megerôsítések parádéja, amelyeknek kevés közvetlen
hatásuk van azokhoz a sikerekhez és megpróbáltatásokhoz, amelyeket az
emberek mindennapi életükben megélnek. Egyszersmind olyan problémá-
kat is generálnak, amelyek nélkülük nem jönnének létre. Az a politikai
helyzetkép, amelyet a hírek festenek, nem a várakozások megalapozottságát
és a hiteles helyzetértékelést erôsíti, inkább egy olyan drámai jelenetsor,
amelyben remények és félelmek tárgyiasulhatnak.

A kormánytisztviselôk egyszerre részvevôi és nézôi e drámai jelenetek-
nek, akkor is, ha a felületes szemlélô inkább csak az elôbbi szerepben látja
ôket. A közügyeket ôk ugyanúgy a maguk társadalmi helyzete és ideológiai
affinitása alapján értelmezik, mint bármely más külsô szemlélô, bár kétség-
telenül erôs elkötelezettséggel azon összefüggések iránt, amelyek hivatalos
tevékenységüket igazolják. Az a tény, hogy nekik módjuk van a híranyag
tartalmának befolyásolására, nem érv az ellen, hogy az értelmezésben itt is
szükségszerûen torzulás jöjjön létre, éppen érintettségük folytán erôs a
késztetésük arra, hogy racionalizálják a hivatalos közlést; és a hivatalos
személyek egymás közötti kapcsolataiban ez a jelleg még tovább erôsödik,
hiszen hatnak egymásra. Ezért ugyanaz, az adott esetben egészen
nyilvánvalóan ingatag alapon álló vagy téves értelmezés a végtelenségig
befolyásolhatja a politikai cselekvést. Amerikának az 1960-as években foly-
tatott vietnami politikája jól illusztrálja ezt, mint egyébként annyi más hazai
és külföldi példa. Megmutatják ezek, miképpen erôsíti a politikacsinálók
védekezési reflexeit a hivatalos politikát illetô, a hírekben mindenütt szere-
peltetett kritika, és hogy mennyire feledékenynek bizonyulnak ôk az egy-
másnak ellentmondó tények értékelése során.2

Azoknak az embereknek a befolyása a közösségi ügyekre, akik a valóság
egy szeletének megjelenését kialakítják, George Herbert Mead azon tételét
illusztrálja, amely szerint a „másik érintett” (vagy esetleg az „általános
másik”) szerepébe helyezkedés szociálpszichológiai folyamata meghatározó
jelentôségû a tudat, az én és a társadalmi cselekedetek alakulásában. E je-
lenség felismerése egyben azt is jelenti azonban, hogy el kell vetnünk azt a
pluralista elôfeltevést, hogy az egymással vetekedô feleknek általában
egyenlô esélyük van a döntések befolyásolásában. Némely azonos gondol-
kodású csoportok uralják és maguk között osztják meg a forrásokat, hogy
általuk értékelt szempontokat rendeljenek hozzá, míg mások társadalmi és
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szimbolikus interakcióban biztosítják azt, hogy a háttérbe szorulók csendben
beletörôdjenek kifosztottságukba. Ily módon az erôsek és a gyengék koope-
rációja révén konzerválódnak a hatalmi viszonyok; a gazdasági és társadalmi
egyenlôtlenséget tovább erôsíti a szereplôk szimbolikus interakciója.

A hírek és a politikai erô hiánya

Azt, hogy a közlés milyen értelmezést kap a nyilvánosságban, érzékelhe-
tô módon meghatározza az, hogy mirôl tudósítanak, mit nem említenek és
– talán leginkább – az, amit azzal kapcsolatban közvetítenek, hogy mennyi-
re korlátozott az állampolgárok képessége arra, hogy befolyásolják a dönté-
seket. Állandóan gyengéden figyelmeztetik a nagyközönséget arra, milyen
csekélyek a lehetôségei, mennyire passzivitásra van kárhoztatva, és hogy
leginkább csak reaktív szerepet kaphat. Már maga az a nagy nyilvánosság
is, amit az egyes szavazatgyûjtések és választások kapnak, jól mutatja, hogy
a politika közönségének milyen kevés a befolyása, hiszen a választások
legfontosabb üzenete a politikai jogok gyakorlásának korlátairól szól. Aki a
mi társadalmunkban szocializálódik, tudatosodásának egy pontján feltét-
lenül ráébred arra, hogy szavazata nem a befolyással élés, hanem inkább
talán az önkifejezés és a legitimáció egy formája, és hogy a szavazás és érték-
rend közötti kapcsolat elég gyenge. Annak hatása, hogy a politikai beszé-
dekben és az iskolai állampolgári ismeretek tankönyvekben egyaránt az
szerepel, hogy a kormány a népet szolgálja, olyan kormányzati döntések ön-
kéntelen támogatására sarkall, amelyek egyáltalán nem aratnak tetszést az
átlagemberek körében, és amelyekre valójában nincs is tényleges ráhatásuk.

A közemberek befolyásolásának korlátaira még egyértelmûbben mutat rá
a politikacsinálásról szóló beszámolók nyelvezete, amikor az ilyen
eseményeket úgy jellemzik, mint amelyek a mindennapi élettôl fényévnyi
távolságban zajlanak. A vezetô politikusok tevékenységérôl, egymással foly-
tatott, nehezen értelmezhetô tárgyalásairól, hírszerzôi forrásokból származó
információikról és hivataluk biztosította egyéb kiváltságaikról szóló
tudósítások egyszersmind azt is jelzik, hogy a többiek nem léphetnek be
ebbe az exkluzív világba. E tekintetben a politikai helyzetjelentés mintegy
a személyes befolyás hiányának félelemmel vegyes érzését kelti föl, amely
szinte vallási tisztelettel ér föl. Biztos is, hogy van is valamiféle, a
tudattalanban gyökerezô oka annak, hogy a politikai beszámolók ilyenféle
áhítatos hangot ütnek meg. Azzal erôsítik a cselekedetek támogatottságát és
a pozitív reakciókat, hogy ugyanúgy a mindennapi élettôl messze esô
helyen és idôben játszódó, mitikus eseményekként tüntetik föl ôket, mint a
vallások a maguk legendáit.3
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Hasonlóképpen, egy távoli helyet vagy erôt érintve mûködnek a széles
körû áldozatvállalásra irányuló politikai igények is. Ahol megfogalmazzák
ôket, ott valamely idegen hatalom agressziójára való utalásként olvashatják,
miközben ugyanaz a szöveg a szóban forgó idegen országban ébren tartja a
félelem és fenyegetettség érzését. Az inflációról és a munkanélküliségrôl is
úgy tudósítanak, mintha nem azokról szólna, akik elveszítik az állásukat, és
akiknek meg kell fizetniük a magasabb árakat. Sokszor olvashatunk bûn-
ügyi statisztikát, gazdasági visszaesésrôl vagy elmekórtani esetekrôl szóló
híradást, amely a fejleményeket úgy tárgyalja, mint amelyek a sors rendelé-
seként következtek be. A hírek megfogalmazása erôsítheti is, de szinte meg
is szüntetheti azt az érzést, hogy valami elkerülhetetlen, vagy semmit sem
lehet tenni ellene, hiszen ugyanazt a dolgot mutathatják befolyásolhatat-
lannak is meg szándékos cselekedet eredményének is.

Az ellentmondásos üzenetek, illetve a hol fenyegetô, hol megerôsítô, az
agresszióról vagy éppen az enyhülésrôl szóló hírek terjesztésével sikerül
fokozni a közönség aggodalmait és engedelmességét. A következetlenség a
kormányokra nehezedô nyomás természetes reakciója, amelyet tehát nem
szükséges külön eltervezni. Nem kell ahhoz erôket összevonni, hogy
visszaszorítsák a kritikát, és teret engedjenek a beletörôdésnek. Anélkül is
remekül mûködik a dolog.

Vannak bizonyos gyakran használt fordulatok is, amelyek hozzájárulnak
a közhivatalt viselôk cselekedeteinek elfogadásához. Olyanokra gondolunk,
mint a „nyilvános”, „hivatalos”, „törvényes”, „mindannyiunk érdeke” vagy
„a nemzet ügye”. Ezek nem jelentenek valódi, konkrét hivatkozást, mégis
erôsítik az olyan közlésekkel kapcsolatos elfogadási hajlandóságot,
amelyeket egyébként megkérdôjelezne vagy ellenséges érzülettel fogadna a
közönség. Az ilyen kifejezéseknek van bizonyos magasztos jellege, mint az
avatási szertartásoknak, a zászlóknak, a tekintélyt parancsoló épületeknek
vagy a bírói talárnak. Ezek a szimbólumok eloszlatják a bûntudatot, a meg-
alázottság és igaztalanság érzését, amelyet a beletörôdés keltene az ember-
ben, ha a magas hivatalnokokra úgy tekintenénk, mint egyszerû emberekre,
akik azonban némelyek számára elônyöket biztosító, másokat igencsak
hátrányosan érintô, tôlük áldozatokat követelô intézkedéseket hoznak.

A nyelvhasználatnak nagyon fontos szerepe van az olyan ügyek támoga-
tottságának elérésében, amikor a hatóság tekintélyét semmibe vevôk külö-
nösen súlyos büntetési tételeinek elfogadásáról van szó. A „nem adta meg a
bíróságnak kijáró tiszteletet”-tôl az „ellenállt az intézkedô rendôrnek”-en
keresztül egyéb olyan, különbözô bûncselekményekre vonatkozó kifeje-
zések használatáig terjed a skála, amelyek következtében a nyilvánosság a
szóhasználattól befolyásoltan támogat súlyos ítéleteket. Az „állambiztonsági
okokból” kifejezéssel szemben fölmerül itt például „a véleménynyilvánítás
szabadsága” vagy az „alapvetô emberi jogok” kérdésének fölvetése. A sza-
vakkal való, néha egyáltalán nem tisztességes játék határozza meg azt, hogy
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milyen politikai felhangot kap egy ügy. Fontos szempont e kérdés megítélé-
sében az, hogy minden egyes dramaturgia kizárja a többi érvényesülését, és
az egymástól eltérô megoldások elvonják a figyelmet arról, hogy milyen
fontos szerepet kapnak a kormányzati munkában az ideológiai és osztályér-
dekek. A példák azt mutatják, hogy a hírekben alkalmazott visszatérô
nyelvi fordulatok nemcsak közölnek dolgokat, hanem az értékítéletre is
hatással vannak. 

Reflektorfényben egy ember 

Amint arra korábban is utaltunk, a híranyagok lényegében függetlenítik ma-
gukat a hétköznapok valóságától. Ezáltal mesterséges korlátot vonnak azon
események köré, amelyeket az emberek közvetlenül érzékelnek, eltávolítva
azokat a híranyagban szereplô eseményektôl, amelyeket viszont mint jelentôs
dolgot állítanak be. De a politikai intézkedések hatásainak elemzése megköveteli
a mindennapi élet figyelembevételét, hiszen a gazdasági, társadalmi és politikai
cselekedetek hatására az emberek életfeltételei változnak.

Van azonban egy terület, amelynek a média megkülönböztetett figyelmet
szentel – mintha csak ellensúlyozni akarná közömbösségét a hétköznapok
valóságával: ez az egyes emberekkel kapcsolatos színes hírek kategóriája. Ezek
vagy egy közismert személy magánéletérôl szólnak, vagy valamely olyan
elborzasztó, hôsies vagy botrányos helyzetrôl, amely azonnal felkelti a széles
nyilvánosság figyelmét, függetlenül attól, hogy ki az eset fôszereplôje.

Az ilyen történeteknek azért van politikai jelentésük, mert megerôsítik azt a
hitet, hogy az egyén cselekedeteinek döntô jelentôsége lehet, hogy a történelem
magyarázatának fontos kulcsát rejtheti egyes emberek életrajza. A hírességek
„magánéletét” tárgyaló színes hírek alátámasztják azt, hogy a szereplôk fontos
személyiségek. A közemberek hôsies cselekedeteirôl vagy drámájáról adott
beszámolók hasonlóképpen gátolják a körülmények intellektuális feldolgozását,
egyben elvonják a figyelmet a politikai helyzet más elemeirôl. A heroikus,
drámai és szexuális tartalmú történetek adják el a lapokat, járulnak hozzá a jobb
Nielsen-féle besoroláshoz, egyszersmind elveszik a helyet az egyéb, nagyobb
jelentôségû, de felkavaró gondolatoktól.

A hírek típusai és azok konstruált értelmezése

Az újságok és az elektronikus média a különféle anyagok keverékét tálalja
a közönségnek. Ezek tartalmukat, formájukat és az általuk keltett asszo-
ciációkat illetôen igen különbözôek lehetnek. De mivel jelentésük a külön-
bözô olvasók, hallgatók, nézôk számára eltérô, bármi legyen is a tartalmuk,
különös módon valahogy mégiscsak valamennyi a befogadó világképének
megerôsítését eredményezi.
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Minden hír csak politikai megfontolások fényében értékelhetô. Még az
„Isten rendelése” folytán elôálló, tehát olyan események is, amelyek úgy
tûnnek föl, mint amelyeknek nincs közük emberi elképzelésekhez vagy
cselekedetekhez. Ugyanis a földrengések, viharok, árvizek, hajótörések, a
rossz termés és hasonlók is azonnal fölvetik azt a kérdést, hogy ki volt a
felelôs a károk csökkentéséért, az áldozatok megmentéséért, illetve hogy
megfelelô intézkedések történtek-e, mindent megtettek-e annak érdekében,
hogy a szegényeket vagy a vállalkozásokat kevésbé sújtsa az elemi kár meg
más hasonlókat. Általában vannak az ilyen dolgoknak is esetleges haszon-
élvezôi, még fosztogatások is elôfordulhatnak, és ugyanazokat az embereket
némelyek gonosztevôknek, mások éppen hôsöknek fogják látni. Még
nyilvánvalóbb a felfogásbeli különbség hatása akkor, ha letapintható emberi
szándék nyomán keletkeznek ideologikus alapot tükrözô hitek a
híradásokban szereplô valamely dolog eredetérôl és következményeirôl. Az
idegen államok vagy „terroristák” általi fenyegetettségekrôl, választásokról,
bûntényekrôl, jóléti intézkedésekrôl és gazdasági folyamatokról szóló
híreket az emberek könnyen értelmezik más-más módon társadalmi, nemi,
nemzeti, etnikai vagy más hovatartozásuk szerint.4 

Gyakorta nincs tehát döntô fontossága az egyes hírek tartalmának abból a
szempontból, hogy azok egy adott politikai folyamat támogatását vagy ellen-
zését támasztják-e alá. Mindegy, hogy mi történik, és arról milyen beszámoló
jelenik meg, a közönség nagy része úgy fogja azt értelmezni, ahogyan azt az
ügyekkel, pártokkal, vezetôkkel, ellenségekkel és társadalmi problémákkal
kapcsolatos, már meglévô felfogása diktálja. Úgy tetszik, hogy nincs annak
nagy jelentôsége az emberek hosszú távra érvényes létformája tekintetében,
hogy kitör-e a háború a Közel-Keleten vagy Közép-Amerikában, hogy A vagy
B jelölt nyerte-e meg a választást egy adott helyen, hogy földrengés sújtotta
Olaszország egy körzetét, hogy az árak emelkednek-e vagy csökkennek, vagy
akár hogy megöltek egy államelnököt5 – mert mindig van a helyzetképnek
olyan eleme, amely megragadja a befogadó figyelmét, és a hírt a tapasztalatok
olyan rendszerébe ágyazza, amely racionalizálja a cselekedeteket, a
félelmeket és vágyakat. A helyzetkép dinamizmusa és annak ellentmon-
dásossága, nem pedig a lényege az, amely politikai és pszichológiai értelem-
ben számít. A földrengés sújtotta terület lakosai számára vagy a meggyilkolt
elnök családja és kormánya számára a kérdéses események nem csupán
híranyagot, hanem személyes tragédiát is jelentenek. De a tokiói újságolvasó
és a New York-i televíziónézô számára ezek olyan intellektuális folyamatok
elindítói, melyek során saját álláspontjuk igazolása történik. A híradások
elvonják a befogadó figyelmét a közvetlen tapasztalástól, és hozzájárulnak
ahhoz, hogy egy megkonstruált valóságra összpontosítsa a figyelmét.
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4 Részletesen tárgyalja ezt a jelenséget a 4. fejezet.
5 Vö. Rita Edelman és Rita James Simon: „Presidential Assassinations: Their Meaning and
Impact on American Society”. Ethics, 79 (1969. április), 199–221.
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Ha a ténylegesen megélt valóság néha alapvetôen megváltozik, akkor
megváltozik a közönség hírértelmezése is. Az anyagi vagy kulturális feltételek
radikális változásai új jelenségeket hoznak magukkal: jobb vagy rosszabb
gazdasági kilátásokat; a tudományos és technikai haladás új jövôképét, mint
amit a nyugati világ számára a 19. század vége hozott; Amerika népességének
szerkezeti változását, amit a 19. és 20. század fordulóján a nagy európai
bevándorlási hullám, majd az 1950-es években az amerikai színes bôrûek
tömeges északra költözése eredményezett. A társadalmi környezet és
önmeghatározás ilyen méretû megváltozása kiemeli azt a különbséget, ami a
megtapasztalt világ és az olyan valóságról szóló beszámolók között feszül,
amelyekkel kapcsolatosan az embernek semmiféle személyes élménye nincs.
A nyelv közvetíti e kétféle valóság képeit, ha nem is egyforma hatékonysággal.

A hírek fogadtatása

Vannak olyan hírek, amelyek a lelkiismeretet veszik célba, míg más híreket
nem nehéz figyelmen kívül hagyni, legyinteni rájuk és elfelejteni ôket. A vá-
ratlan eseményekrôl és nevezetes személyekrôl szólókat inkább észreveszik
az emberek, és kevésbé is felejtik el ôket, mint azokat a történeti vagy
közgazdasági beszámolókat, amelyek a váratlan események magyarázatára
tesznek kísérletet, vagy fontos személyiségek cselekedeteit jellemzik (füg-
getlenül attól, hogy ezek az emberek vezérek, ellenségek vagy áldozatok-e),
illetve jelentôs eseményekhez kínálnak valamiféle kulcsot. Ezért a váratlan
eseményekrôl és nevezetes személyekrôl szóló beszámolók sorsát nagy
részben az dönti el, hogy a velük kapcsolatos események és cselekedetek
elkülönülnek-e az azok megértését segítô anyagtól, hiszen az utóbbi csök-
kentené azt a vonzerôt, amit a meglepetés és a titokzatosság jelent. Az olyan
esemény, amelyhez nem fûzôdik magyarázat, teret enged a vele kapcsolatos
egyéni elképzeléseknek és a jövôt illetô feltételezéseknek. Ez egy olyan
pszichés folyamat, amelynek során a társadalmi közegekben olyan képzetek
keletkeznek, amelyek fontos alkotóelemei a személyes félelmek és remé-
nyek, ezért az ezekhez hozzásegítô hír nagyon szívesen fogadott, s nem csak
akkor, ha annak tartalma pozitív. Magyarázatukhoz múltbeli események
szolgálnak, így válnak a jelen talányai érthetôbbé és kevésbé rejtélyessé.
Ha ez a folyamat lejátszódik, akkor a beszámoló elveszíti érdekességét,
egyben hír jellege is csorbul, inkább tudományos ismertetés alakját ölti.

A szokványos politikai hírek igen nagy része foglalkozik olyan ügyekkel,
amelyek valamiféle versenyhelyzetet jelenítenek meg. Az emberek ilyen-
kor valamelyik oldal mellé állnak, és így várakozással teli feszültség kelet-
kezik. A választások, a törvényalkotási folyamatok csatái, a bírósági ügyek,
csúcstalálkozók, nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos tárgyalások és
egyéb hasonló történések lehetôséget adnak arra, hogy a hírszerkesztôk
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olyan helyzeteket emeljenek ki, amelyek valamilyen meglepetésszerû ele-
met vagy pedig gyôztes és vesztes feleket egyaránt érintsenek. Az a tény,
hogy ezek késôbb újra felbukkannak és a híranyag nagy részét képezik,
egyben annak biztosítékaként jelenik meg, hogy nem lesznek magyarázó
szövegek, illetve hogy a fejlemények rendszeresen elferdített magyaráza-
tot kapnak, mert ezeknek az intézményesített versenyhelyzeteknek a
közvetlen befolyása a jólétre általában kétséges és eltúlzott.

A hírekben mintha Gresham törvénye érvényesülne: azok a drámai
események, amelyek az érdeklôdés homlokterében lévô személyeket illet-
nek, elvonják a figyelmet az eseményeket és folyamatokat magyarázó tá-
gabb összefüggésekrôl. Az, hogy egy politikus erkölcstelen módon kiszivá-
rogtatott valamely intézkedés kudarcával kapcsolatos hírt, sokkal érde-
kesebb, mint az, hogy mi az igazság a kiszivárogtatott ügyben. Az, hogy
egy ügyben tett javaslatot ki támogat vagy ellenez, illetve hogy e tevé-
kenység során milyen taktikát alkalmaznak, elvonja a javaslattal kapcsolatos
figyelmet annak a jólétre várható hatásairól. A politikai világkép erôsen függ
attól, hogy milyen témákkal kapcsolatosan sikerül a médiánál kieszközölni
azt, hogy szerepeljenek a hírekben, és hogy azok a közlések milyen egyéb
tudósításokat szorítanak ki. Azon keret (idô, hely, logikai és empirikus
kapcsolatok értelmében történô) bôvítése, amelyen belül egy eseményt
tárgyalnak, feltétlenül megváltoztatja a közlés hatását, egyszersmind olyan
beszámolóvá változtatva azt, amely immár nem igazi hír, hanem gyakran
drámai erejét vesztett, sôt esetenként unalmas tudományos munka.

Az emberi elme remek képessége arra, hogy újabb és újabb világokat
építsen föl, és a nyelvnek arra irányuló készsége, hogy kiszolgálja ezt az
adottságot, finomak és törékenyek, ugyanakkor alapvetô befolyásuk van a
politikára. 
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Shanto Iyengar
Hírbeállítás és hatás

A hír és annak közege

Különbözô viselkedéstudományi kutatók egybehangzó kísérletei szerint az
ember különösen akkor érzékeny a szövegösszefüggések kínálta hívósza-
vakra, amikor döntést hoz, ítéletet vagy véleményt alkot. Az a kontextuális
keret, amelyben egy adott probléma megjelenik, nagymértékben befolyá-
solja a vele kapcsolatos döntést. Amikor általánosságban beszélünk valamely
közlendô „becsomagolásáról”, akkor olyasmire gondolunk, hogy nagyon
csekély mértékben megváltoztatjuk az eldöntendô kérdést vagy annak
elôadásmódját, és a „tálalástól” függ ennek a nagyon kis változtatásnak a
döntésre gyakorolt hatása. Viszont az olyan kísérletek és felmérések,
amelyek a választási lehetôségek felkínálásának módja és a döntések közötti
összefüggéseket tárták föl, igen jelentôs ilyen hatásokat mutattak ki. Ezekkel
a tudományos eredményekkel foglalkozik ez a tanulmány, amely a televíziós
hírek közegének tipológiáját is felállítja, azért, hogy kimutassa, miképpen
hárítható valakire a politikai és szociális zavarok miatti felelôsség, éppen ilyen
kontextuális eszközökkel.

A tálalás a szakirodalomban

Daniel Kahneman és Amos Tversky kognitív pszichológusok kísérletsoro-
zattal igazolták, hogy a kétesélyes következménnyel járó döntést nagymér-
tékben befolyásolja az a mód, ahogyan az egyébként azonos mértékû kocká-
zatot rejtô kilátásokat tálalják.1

Ha az esetlegesen várható nyereség oldaláról megközelítve fogalmazzák
meg a számításba veendô következményeket, akkor az emberek kockázat-
kerülô stratégiát alkalmaznak, míg ha ugyanezen következményeket az
esetleges veszteség felôl világítják meg, akkor kockázatkeresô módon viszo-
nyulnak a dologhoz. Az egyik ilyen kísérletben Kahneman és Tversky a
következô kérdést tette föl.
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1 A bizonyító erejû kísérleti eredményeket lásd Kahneman és Tversky 1982, 1984, 1987;
Quattrone és Tversky 1988; Thaler 1987; Pasyne, Laughhunn és Crum 1980; Slovic,
Fischhoff és Lichtenstein 1982.
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Képzeljük el, hogy az Egyesült Államok egy szokatlan ázsiai járvány kitö-
résére készül föl, amely mintegy 600 ember számára jelent halálos fenye-
getést. Két alternatíva merült föl a helyzet kezelésére. Tegyük föl, hogy az
egyes programok választásának tudományosan pontosan felmérhetô követ-
kezménye az alábbiak szerint alakulna: 

– Ha az A programot választják, 200 ember menekül meg. (Ezt a megkérde-
zettek 72%-a választotta.)

– Ha a B programot választják, 1:3 a valószínûsége annak, hogy 600 ember
menekül meg, viszont 2:3 a valószínûsége annak, hogy senki sem menekül
meg a 600-ból. (Ezt a megkérdezettek 28%-a választotta.)

Mások ugyanennek a helyzetnek azonos leírását olvasták, de a két program
várható következményeit illetôen változtattak a megszövegezésen.

– Ha az A programot választják, várhatóan 400 ember hal meg. (Ezt a megkér-
dezettek 22%-a választotta.)

– Ha a B programot választják, 1:3 a valószínûsége annak, hogy senki nem hal
meg és 2:3 a valószínûsége annak, hogy 600 ember hal meg. (Ezt a meg-
kérdezettek 78%-a választotta.)2

Így azáltal, hogy a két alternatíva várható következményeit úgy fogalmaz-
ták át, hogy a lehetséges veszteséget jelezték („hal meg”) a lehetséges nyere-
ség helyett („menekül meg”), a választási preferencia a visszájára fordult,
pedig a közölt kockázat azonos maradt.

Ugyanígy lehet befolyásolni az adópolitikával kapcsolatos preferenciákat
is. Ha a család mérete által meghatározott adót a juttatás oldaláról közelítve
fogalmazzák meg (azaz a gyerekek után adókedvezményt adnak), akkor
kevés válaszadó támogatna egy olyan adópolitikát, amely a kedvezmény
mértékét illetôen különbséget tenne a szegény és a gazdag adófizetôk között.
Ha azonban ugyanezt az adót a büntetés felôl szemlélve szabják ki (azaz
alacsonyabb volna az adó, de a gyerekteleneknek azonfelül is fizetniük kel-
lene), akkor a válaszadók döntô többsége azt helyeselné, hogy a gazdagok
többet fizessenek.3

Az információk tálalásának hatását természetes körülmények között is meg-
figyelték. Például az orvosok és a betegek egyaránt nagyobb számban elle-
nezték a rákos daganatokkal kapcsolatos mûtéteket, ha a beavatkozás kockáza-
tát a halálos kimenetelû esetek számával és nem a túlélôk számával magya-
rázták meg nekik.4 Hasonló hatásról számol be Thaler, aki megfigyelte, hogy az
üzemanyag-forgalmazó cégek nyilvánvalóan tudatában vannak a büntetéses
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2 Kahneman és Tversky 1984, 343.
3 Schelling 1984.
4 Lásd McNeil et al. 1982.
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megfogalmazás elriasztó hatásával: azt, hogy a készpénzes vevôknek olcsóbban
adják a benzint, mindig úgy közlik, mint készpénzfizetés esetére adott
árengedményt, soha nem úgy, hogy a kártyás vevô számára magasabb az ár.5

Különleges fontosságot nyer az információmezô akkor, amikor politikával
összefüggô döntésrôl van szó. A politikai ügyek általában összetettek, sok a
kétféleképpen is értelmezhetô megnyilvánulás, az emberek politikai érdek-
lôdése és tájékozottsága szerény.6 A „csomagolásnak” a válaszok stabilitására tett
hatását vizsgálták közvélemény-kutatók is, akik alternatív kérdésfeltevéssel
próbálkoztak. Azt sikerült bizonyítaniuk, hogy a felmérésekben használt kér-
dések megfogalmazásának, illetve formájának a lényeget nem érintô
megváltoztatása drámai befolyással volt a közvélekedést tükrözô statisztikai
eredményre.7 Például az amerikaiak általában nagyon elfogadóak a másként
gondolkodókkal, amikor a felmérésekben ez a szabad véleményformálás alap-
vetô demokratikus jogaként szerepel. Viszont szembeszökôen kevésbé
toleránsak akkor, amikor a kérdések megfogalmazása egy bizonyos véleményt
hangoztató csoportra irányítja a figyelmüket.8 A szociális támogatások területén
azoknak a válaszadóknak a száma, akik magasabb összegû pénzbeli támogatást
kívánnának az államtól, feltétlenül magasabb akkor, ha a kedvezményezetteket
mint „szegényeket” említi a kérdés, és nem mint „segélyezetteket”.9

A tálalásnak a kísérleti helyzetekben és felmérések során megnyilvánuló
hatásai az elméleti munka és szakértelem feltételei mellett is jelen vannak.10

Nem mondhatjuk tehát, hogy csak a naiv és tudatlan köznép esik áldozatul a
„csomagolásnak”. Azzal sem érvelhetünk, hogy ezek a hatások csak a jelen-
téktelen ügyekben jelentkeznek, hiszen a nem laboratóriumi alapú tanulmá-
nyok azt bizonyítják, hogy a súlyosabb személyes következményekkel járó
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5 Thaler 1980.
6 Lásd Lane 1962. Lane úttörô munkássága megmutatta, milyen bizonytalan az átlagember
politikai álláspontja, és hogy a válaszadás feszültséggel teli helyzetében milyen sokszor
hangoztat egy-egy ember is több olyan véleményt, amelyek egymással homlokegyenest
ellentétesek.
7 A kérdések megfogalmazásának irodalmát illetôen lásd elsôsorban Schuman és Presser
(1982), valamint McClendon és O’Brien (1988) áttekintését. Bár a politikai vélemény és az
információmezô kapcsolatának vizsgálata legnagyobb részben felméréseken alapul, egyre
nagyobb a kísérleti tapasztalat is azzal kapcsolatban, hogy az egyes, a politikai ítélet
szempontjából hatással bíró közléseket az emberek nyereséget vagy veszteséget hordozónak
érzik-e. Lásd Quattrone és Tversky 1988; Ansolabehere, Iyengar és Simon 1990.
8 Lásd például Sullivan, Piereson és Marcus 1982.
9 Lásd Smith 1987. Arra is van bizonyíték, hogy az információs mezô áttételesen, más területet
is erôsítve is hat. Például azok a fehérek, akik támogatják a színesbôrûek pozitív diszkri-
minációját, egyben a polgárjogok mellett is kiállnak. Viszont ha a pozitív diszkriminációt úgy
írják le, mint a fehérek elleni negatív diszkriminációt, akkor a kétféle ügyben a válaszok már
nem feltétlenül haladnak együtt. (Vö. Kinder és Sanders 1986.)
10 Lásd Schuman és Presser 1982; Kahneman és Tversky 1984. Hasonló bizonyítékot talál-
hatunk arra is, hogy a politikai felmérésekben a válaszadásban tapasztalható instabilitás nem
a legkevésbé tanult vagy tájékozott rétegeket jellemzi. Lásd Achen 1975.
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döntésekre is igazak. Amint azt Kahneman és Tversky megjegyezte: „Makacs
természetûek az információs mezônek ezek a hatásai, sokkal inkább emlékez-
tetnek valamiféle érzéki csalódásra, mint egy számítási hibára.”11

A kontextuális összefüggésekkel kicsit kevesebbet foglalkozott a po-
litikatudomány, mint a kérdésfeltevés módjával. Ha a nyelvi formulák ilyen
erôteljes befolyást gyakorolnak a válaszadók véleményére, akkor nagyon is
valószínû az, hogy a televíziós hírmûsorok közlésmódjának megváltoztatása
hasonlóképpen befolyásolja a politikai szimpátiát és álláspontot. E tanulmány
további részében arról a formáról, azaz keretrendszerrôl lesz szó, amelyben az
egyes csatornák hírmûsorát általában közvetítik.

Hogyan tálalják a tévéhíradók a politikai ügyeket

Az itt részletezett tanulmányok kiindulópontja az a feltételezés, hogy – a
közlés módja szerint – minden híranyag besorolható két kategória valame-
lyikébe: vagy „epizodikus”, vagy „tematikus”. Az epizodikus hírközlés
esettanulmány vagy esemény központú riport, amely konkrét történésrôl
(például egy hajléktalan vagy kiskorú drogos szorult helyzetérôl, légi
katasztrófáról vagy gyilkossági kísérletrôl) beszámolva érint közügyeket.
A tematikus beszámoló ellenben azt jelenti, hogy a közügy valamilyen
általánosabb vagy elvontabb összefüggésben jelenik meg; tényfeltáró,
helyzetjelentés-karakterû beszámolót ad valamely kérdéskörrôl, illetve
várható fejleményeirôl. Az ilyen tematikus beszámolók szólhatnak például
arról, hogy a kormány megváltoztatja a jóléti kiadásokra fordított összegeket,
hogy a Kongresszusban éles vita folyik a munkanélküliek képzésével kap-
csolatos ráfordításokról, hogy a terrorizmus eszközéhez nyúló csoportoknak
milyen szociális vagy politikai sérelmeik vannak, vagy hogy milyen lassan
dolgoznak a bíróságok. Az alapvetô különbség a kétféle tárgyalásmód között
az, hogy az epizodikus kezelésmód konkrét eseményeket mutat be, ame-
lyek bizonyos ügyeket illusztrálnak, míg a tematikus anyagban kollektív
vagy általános bizonyítékok felsorakoztatása történik. Vizuális szempontból
az a nagy különbség, hogy az epizodikus riportok „jaj, de érdekes” kép-
sorokat villantanak föl, a tematikus anyagok pedig „beszélô fejeket”
mutatnak.12

A gyakorlatban viszont kevés olyan híranyag van, amely tisztán epizo-
dikus vagy tematikus. Például még a leginkább egy személyre összpon-
tosító közelkép is úgy tárgyalja egy bizonyos elszegényedett ember ügyét,
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11 Kahneman és Tversky 1984, 343.
12 A két közlésmód elkülönítésének kritikus pontja az, hogy vannak-e „beszélô fejek”.
A tematikus megközelítésnek ugyanis jellemzô feltétele az, hogy megszólaltassa „a téma
szakértôit”, mert ezekkel az interjúkkal biztosítja a riport „objektivitását”. Idegenek
azonban az ilyenféle szakértôi nyilatkozatok az epizodikus elôadásmódtól.
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hogy vagy a mûsorvezetô, vagy a riportalany szájába ad néhány általános
jellegû bevezetô szót a szegénység országos helyzetérôl. Ha viszont a törvény-
hozásnak a szociális ellátással kapcsolatos megszorításokat illetô vitája a téma,
akkor is megjelenhet a képernyôn egy rövid képsor egy, a költségvetés
visszafogása miatt bezárásra ítélt óvodában játszadozó gyermekekrôl. De a
legtöbb híranyagban vagy az egyik, vagy a másik megközelítés dominál.
(A vegyes elôadásmódokkal fôleg a következô tanulmány foglalkozik.)

A tévéhíradó nem egyéb, mint egy 21 perces „címlista”, amely a piac erôteljes
hatása és az újságírói objektivitás jól körvonalazott normái között mûködik.13 Az
idôtényezônek, a reklámoknak és a szakmai erkölcsnek a kényszerítô ereje
magyarázza meg, hogy miért összpontosít a legtöbb televíziós híradó konkrét
cselekményekre és események közlésére. Az epizodikus riportok a „kemény”
hírekkel kapcsolatos, gyakran nagy hatású helyszíni felvételeket adnak. A vo-
natkozó háttéranyag tematikus összeállítása mélyreható, értelmezô elemzést
kívánna, amire nincs idô, és amivel kapcsolatban könnyebb volna fölvetni az
újságíró pártatlanságának hiányát. Egyébként pedig egyszerûen nincs
mûsoridô arra, hogy minden olyan közléshez, ami joggal szerepel a hírekben,
valamilyen tematikus anyag is társuljon.

Számos tanulmány foglalkozott a televíziós híranyagban szereplô epizo-
dikus tálalás túlsúlyával. Valamely ügy miatti tömeges tiltakozás esetén
például a híradó inkább foglalkozik a protestálók egyes cselekedeteivel,
semmint a tiltakozást kiváltó dologgal. Ez jellemezte a vietnami háborúval és a
nukleáris robbantásokkal kapcsolatos tiltakozások híradós kezelését.14 Hasonló a
helyzet a munkaerô-gazdálkodási vitákkal, amikor sztrájkôrséget vállaló mun-
kások képei több mûsoridôt kaptak, mint azok a gazdasági és politikai sérel-
mek, amelyeknek ügyében harcot indítottak.15 Eseményközpontú híradásokat
közölnek a nemzetközi terrorizmus ügyében is; az egyes terrorcselekményekrôl
adott tudósításokhoz nem társul a mögöttes történelmi, gazdasági és társadalmi
elôzmények taglalása.16 Altheide megfigyelte azt, hogy az iráni túszdrámával
kapcsolatban egyetlen jelenet – a túszok kiszabadítása – volt látható, és hiányzott
az eseménysor hátterének és összefüggéseinek, a bonyolult iráni helyzetnek, az
alternatív amerikai hozzáállásra tett javaslatoknak, valamint egy, a szuper-
hatalmak irányította világban folytatott szûk látókörû, provinciális politizálás-
nak az ismertetése. Nem volt ez jó üzenet akkor, amikor olyan sok nap telt el a
túszok kiszabadításáig, és annyi dühödt tüntetô és kétségbeesett rokon figyel-
meztetett a túszok tragédiájára.17
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13 Ezeket a szerkezeti hatásokat tárgyalja: Gans 1979; Roshco 1975; Arlen 1976; Weaver 1972;
és Ranney 1983.
14 Bizonyító anyagot közöl Gitlin 1980; Gamson és Modigliani 1989.
15 Erre a brit tévéhíradóból vett bizonyító erejû példára lásd Halloran, Elliot és Murdoch 1970;
Glasgow University Media Group 1976, 1980.
16 Lásd Altheide 1987.
17 Altheide 1987, 300.
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Végül pedig jól érzékelhetô a híradósok vonzalma az epizodikus meg-
jelenítéshez a választási kampányok idején is. Általános vélekedés az, hogy a
tévéhíradók elôadásában a választási kampány leginkább „lóversenynek”
tetszik. A népszerûségi indexek állása, a küldöttek elôsorolása, a nagygyûlések
részvevôinek leltározása sokkal gyakrabban szerepel a híradóban, mint a jelöl-
tek ideológiai hovatartozása és az a politikai álláspont, amit képviselnek.18

A média híranyagkezelésével kapcsolatos jelenlegi tudományos munka
elsôsorban azzal foglalkozik, hogyan történik a hírek közlése. Célja továbbá
annak megállapítása is, hogy az elektronikus médiának milyen gazdasági,
szervezeti és egyéb jellemzôi határozzák meg az epizodikus kezelés iránti
igényt. Ezek a tanulmányok általában nem tettek kísérletet arra, hogy a tele-
víziós hírek tálalásának a nézôközönség politikai szimpátiáira gyakorolt hatását
vizsgálják.19

Az itt tárgyalandó kutatások hat jelenkori politikai ügyben vizsgálják a hírek
televíziós tálalásának módját és annak hatását abból a szempontból, hogy kinek
tulajdonít a közönség politikai felelôsséget. Az ügyek a következôk voltak: nem-
zetközi terrorizmus, bûnözés, szegénység, munkanélküliség, faji megkülön-
böztetés, valamint a Reagan-kormányzat „Irán-Contra” ügyei. Az eredmények
azt jelzik, hogy az epizodikus, illetve tematikus hírfeldolgozás befolyásolja azt,
hogy politikai ügyekben kit tekint a nézô felelôsnek. Rövidebben ez azt jelenti,
hogy az epizodikus tálalási mód inkább az egyéni, mint a társadalmi felelôsség
irányába tereli az emberek véleményét, míg a tematikus kezelés hatása
ellentétes. Mivel a televízió-híradó túlnyomórészt epizodikus, általános hatása
az, hogy a felelôsség inkább egyéni áldozatokra vagy elkövetôkre és nem
társadalmi erôkre hárul, amibôl az következik, hogy az információs mezô-
ben a fennálló rend megerôsödik.
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18 A televíziós „lóverseny” ügyében lásd Buchanan (1991) és Hallin (1990).
19 Ezek a tanulmányok, amelyek a Bateson (1972) és Goffman (1974) által kifejlesztett szocio-
lógiai hagyományon alapulnak, utalnak a média információs mezôjére; ugyanakkor az
információs mezô választásra gyakorolt hatásának pszichológiai irodalmától eltérôen viszo-
nyulnak a kommunikáció elemzéséhez. A szociológiai tanulmányok hajlanak arra, hogy
történéssorozatokat, szimbólumokat és sztereotípiákat ismerjenek föl a médiában. Ezek a
tanulmányok például úgy találták, hogy az atomenergia-termelés ellen tiltakozókat a média
tipikusan úgy festette le, mint valamely radikális ellenkultúra képviselôit, amikor
gondozatlan, hosszú hajú gitáros fiatalokat láthattunk a képernyôn (lásd Gamson 1989). Ez az
irodalom így ideológiai vagy értékszempontok alapján határozza meg az információs mezôt
(lásd Gitlin 1980; Cohen és Young 1981; Gamson és Modigliani 1989; Gamson és Lasch 1983;
valamint Gamson 1989). Érdekes, hogy bár a szociológusok sajátosan értelmezik az infor-
mációs mezô fogalmát, munkájuk és itt hivatkozott kutatásuk szerint a televíziós híradónak a
fennálló rendet támogató hatása van.
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3.3. Események és médiaesemények

Kurt Lang – Gladys E. Lang
A televízió egy sajátos szemszöge és hatása: 
egy kísérleti vizsgálat

A jelen tanulmány célja az, hogy egy közéleti eseményt úgy vizsgáljon, aho-
gyan az a televízióban látható volt, illetve hogy egy képernyôre kerülô
esemény közéleti összefüggését láttassa. Nem arról van szó, hogy miképpen hat
a televízió az egyénre, függetlenül e hatás szélesebb körû terjedésétôl. Épp
ellenkezôleg, úgy találjuk, hogy a közélet eseményei televíziós közvetítésének
hatásait nem elszigetelten kell mérni. Ennek az az oka, hogy az egy személyre
tett hatás másokra is átterjed, míg azután a közvetítés jelentôsége háttérbe
szorítja a történésrôl adott tudósítás „valódi” tartalmát, nevezetesen azt a
benyomást, amit valaki olyan szerzett, aki fizikailag is jelen volt az esemény
helyszínén. Lehetséges persze, hogy a szemtanú élménye egyáltalán nem válik
a közvetítés alapjává, vagy éppen leértékelôdik, és egy különösen érdekelt
részvevô sajátos szemüvegén át ábrázolódik. Vagy még az is lehetséges, hogy
a szemtanú arra döbben rá, hogy saját interpretációjával szemben barátai, az
írott sajtó képviselôi és a rádiós kommentátorok körében reinterpretáció megy
végbe. Ha egy esemény nagy jelentôségre tesz szert, még a véletlen jelenlét
súlya is óriásira nôhet. Az a tény, hogy valaki „ott volt, és látta”, válik fontossá
– nem annyira azért, mert az esemény olyan mély benyomást gyakorolt rá,
hanem azért, mert mások észrevették azt. A skála másik végén olyan esemé-
nyeket tarthatunk számon, amelyek nagyon jelentôsek egy adott részvevô
szempontjából, de – eltekintve az illetô személyes kapcsolati körétôl – arra
vannak ítélve, hogy az emlékezet mélyebb rétegeibe süllyedjenek.

A chicagói MacArthur-napot1 választottuk ki arra a célra, hogy meg-
vizsgáljuk, milyen élményt nyújtott egy közvetített esemény a jelenlévôk és a
felvételeket nézôk milliói számára. Ennek a tudósításnak az alapja az az ellentét,
amely egyfelôl a részt vevô nézôk tényleges élményét rögzítô felvétel, amelyet
a nézôk a televíziós közvetítés révén élvezhettek, másfelôl pedig annak
interpretációja, felnagyítása és jelentôsebbé tétele között feszül. A társadalmi
jelenség e két szemléletet és „ismereteket” meghatározó perspektívája közötti
ellentét a kiindulópontunk annak megítélésében, hogy milyen sajátos szere-
pe van a televíziónak a közéleti események strukturálásában.

470

1 A chicagói MacArthur-nap a következô, televízióban közvetített eseményeket foglalta ma-
gában: megérkezés a Midway repülôtérre, felvonulás a városon keresztül és a Bataan-Corregidor
híd, a bataani hôsök emlékének szentelése, valamint az esti beszéd a Soldiers Field területén.
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A kutatási terv

Jelen kutatásunkat a kollektív viselkedés feltárásának céljával végeztük.2

A kommunikációs elemzést alapvetôen másként terveztük, mint ahogyan az
a tartalomelemzéssel foglalkozó tanulmányok esetében szokásos. Eleve
feltételezve a tartalom által meghatározott hatást, majd e hatást a közönség
és egy kontrollcsoport körében készített interjúk segítségével ellenôrizve
rendszerint fordított eljárást követnek. Általában nyilvánvalóan meglevô
érzelmek, azaz MacArthurnak a koreai háborúból egyik pillanatról a má-
sikra való visszavonását kísérô általános, „földcsuszamlásszerû” hatást keltô
országos felháborodás és a személyével kapcsolatos, a „tömeghisztéria”
határait súroló lelkes támogatás hatása nyilvánult meg abban, hogy bizonyos
televíziós tartalmak eleve adottként jelenjenek meg. A gondot a közvetített kép
okozta, különösen, mert hatása volt a politikai atmoszférára. Ahhoz, hogy
megmagyarázzuk, hogy az embereknek hamis képük alakulhat ki (a résztvevôi
megfigyelés implikációi), meg kellett mutatni, mennyire korlátozott a szélesebb
politikai környezettel kapcsolatos perspektívájuk, és hogy az az alkalom, amikor
és ahogyan Chicago MacArthurt fogadta, tehát egy olyan esemény, amely akkor
már közvetett információkkal terhes volt, hogyan illeszkedik egy adott
struktúrába. Arról van szó, hogy miképpen formálta az eseményrôl alkotott képet
a szelekció, bizonyos hangsúlyok megválasztása, illetve hogyan befolyásolták azt
a meglevô várakozások mintázatából következô bizonyos belelátott elemek.

Ezért a tartalmi elemzést alapvetôen két szempontból végeztük. Az egyik az
operatôr választásait, valamint a tudósításnak az esemény egyes részleteinek
elôtérbe vagy háttérbe helyezése révén történô strukturálását érintette, a másik
pedig azokat a magyarázatokat és értelmezéseket, amelyeket az adatrögzítôk és
az általuk megkérdezettek fûztek a közvetített eseményekhez. Mi több, minden
megfigyelôt arra kértünk, hogy az eseményekkel kapcsolatos benyomásait annak
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2 Ez a dolgozat a chicagói MacArthur-napra vonatkozó nagyobb tanulmányunknak csak
egyik aspektusát tárgyalja. Ez az írás csupán a televíziónak a közéleti eseményekkel
kapcsolatos szerepérôl sorakoztat fel bizonyos tényeket, mint elôzetes kísérlet bizonyos olyan
elôfeltételezések és kategóriák keretbe foglalására, amelyek más hasonló események
általában vett elemzését segíthetik. Ezen a helyen nem kínálkozik alkalom arra, hogy ellen-
ôrizzük ezeknek a kategóriáknak az érvényességét, csak arra, hogy a televíziós közvetítés
ennek kapcsán megfigyelt „földcsuszamlásszerû hatását” elemezzük. A szerzôk szeretnének
köszönetet mondani az alábbiaknak: dr. Tamatsu Shibutaninak (akkor a Chicagói Egyetem
Szociológiai Tanszékének munkatársa) bátorításáért, valamint azért, hogy teljes körû
szabadságot biztosított nekünk egy olyan vizsgálathoz, amelyet – mivel késôn derült ki, hogy
az ünnepséget Chicagóban megrendezik – három nap alatt kellett megtervezni és
elôkészíteni, és mert lehetôvé tette, hogy óráin önkénteseket készítsünk föl. Kutatásunkhoz
nem álltak rendelkezésünkre anyagi eszközök. Dr. Donald Horton volt szíves televíziókat és
felvevôkészülékeket rendelkezésünkre bocsátani. A televíziós anyag tartalmi elemzésével
kapcsolatos problémák megvitatásával közvetett módon rendkívül nagy segítséget kaptunk
tôle. Végül pedig nagyon hálásak vagyunk mind a 29 megfigyelônek, akik segítsége nélkül
nem tudtuk volna összegyûjteni az adatokat.
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alapján fogalmazza meg, amit képben és szavakban a televízió közvetít. Külön
rögzítettük a megfigyelôk saját interpretációit és szubjektív benyomásait. Az utób-
biak annak ellenôrzésére szolgáltak, hogy az „objektív” elemzés két mûvelete
által feltárt meggyôzôdésrendszer legitim következtetést tükröz.3 Ugyanakkor az
objektív elemzés kategóriáinak segítségével sikerült elkülöníteni az esemény
strukturálásának eszközeit és meghatározni azokat a módozatokat, amelyek
folytán a televíziós anyag különbözött a jelenlevôk megfigyeléseinek összegétôl.

Adatrögzítôként 31 személy vett részt a munkában. Úgy helyeztük el ôket,
hogy a nap fontos cselekményeibôl a lehetô legtöbbet lássák, tehát hogy egyetlen
nézôi megfigyelési pont se maradjon ki. Mivel az események széles idôskálán
mozogtak, egyesek több helyszínen is dolgoztak, azaz több mint 31 nézôpontból
„láthattuk” az ünnepségeket. Így erôsen csökkentettük a mintavételi hibalehetôsé-
get, ami szükségszerûen jelen van minden egyéni megfigyelésben és spontán
tömegélmény visszaadásában. Semmi akadálya sem volt annak, hogy ugyanaz a
személy láthassa MacArthur megérkezését a Midway repülôtérre, majd az ünne-
peltnél elôbb érjen a Loop területre, ahol azután megnézhette a parádét. Összesen
43 megfigyelési pontról kaptunk tudósítást.

Az önkéntesek nyomtatott utasítást kaptak a megfigyelés általános
irányelveirôl4,  és arról, hogy milyen részleteket kell megemlíteniük. Töb-
bek között arra hívtuk fel a figyelmüket, hogy feltétlenül rögzítsék azt, ha
olyan cselekedetet érzékelnek, amely megmutatja a tévéfelvétel hatását a
nézôk viselkedésére. Ilyen lehet például az, ha valaki pózol a kamera elôtt,
illetve ha olyasmi történik, aminek nyilvánvalóan kifejezetten az az oka,
hogy veszik az eseményt.

A vizsgálat eredményeinek összefoglalása

A várakozások mintázata

A nagyszámú megfigyelés középpontjában az eseményeknek az elôfel-
tevések és a jövôben formálódó mögöttes tartalmak szempontjából való meg-
ítélése állott. Természetesen az a sok ember, aki eljött a MacArthur-nap
ünnepségeire, nem véletlenül összesereglett egyének véletlen halmaza –
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3 Kétségtelen, hogy ez az ellenôrzés és vele együtt a MacArthur-nap keltette általános
benyomásról alkotott képünk csak nagyon korlátozott következtetések alapját képezheti. De ez
volt a legtöbb, amit az adott körülmények között – anyagi alapok nélkül, viszont egyéb kutatási
kötelezettségekkel – tehettünk.
4 A MacArthur-napot megelôzôen kitöltött egyéni megfigyelôi adatlapok felfedték azt, hogy a
nézôi „objektivitás” nincs összefüggésben a politikai állásponttal, az elôfizetett lapokkal, illetve
a MacArthur hazaérkezésérôl adott rádió- vagy televíziótudósítások ismeretével. Az egyedi
vagy az általánostól eltérô véleményalkotásban az bizonyult a döntô tényezônek, hogy az egyes
megfigyelôk mennyire elkötelezettek az objektív és tudományos eljárások iránt. Valamennyi
adatrögzítônk felsôbb évfolyamos társadalomtudományi szakos hallgató volt.
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nekik az volt a szándékuk, hogy tanúi legyenek ennek a „rendkívüli ese-
ménynek”. Nevezhetjük ezt a szándékot specifikus attitûdnek, rendkívüli
cselekménynek, várakozás vagy elôfeltételezés kifejezôdésének. De bár-
mely címkével illetjük is, a várakozások mintázata két forrásból származó
tényanyagon alapul: 1. a megfigyelôi jelentésekben rögzített minden nézôi
kijelentés, amit ilyen elvárás kifejezôdéseként értelmezhetünk (a mögöttes
tartalmak dekódolása révén); 2. a 31 adatrögzítô személyes várakozásai
(ahogyan az a személyes kérdôíveken megjelent).

Bár – mivel a helyszíni megfigyelések tisztán személyes, nagyon rövid
távú és tényanyagát tekintve is korlátozott érvényességû véleményeket
jelentettek – nem minden tekintetben lehet a két eredményt összehason-
lítani, mindkét adatsor megerôsít egy bizonyos nézôi várakozási mintázatot.
A megjelentek számítottak arra, hogy a „csôcselék” és „megvadult tömegek”
is látogatják majd az eseményeket. Azt várták, hogy közlekedési csôdhelyzet
alakul ki. A belvárosba vezetô útjukat kalandosnak és izgalmasnak élték
meg. Ha figyelmen kívül hagyjuk az olyan banális várakozásokat, hogy
„látni” és „köszönteni” akarták az ünnepeltet, a második leggyakrabban
hangoztatott prekoncepció az elôkészületek méreteibôl és a látványossághoz
kapcsolódó szórakoztatóipari sztárok felsorakoztatásából indult ki.

Sajnálatos technikai hiba miatt több személyes adatra vonatkozó kérdés
összecsúszott, ezért a válasz nem mindig összpontosított arra, hogy „milyen
élményre” számítanak a megfigyelôk. Bizonyos esetekben nem sikerült
egyértelmû, illetve teljes értékû választ kapni e kérdésre. Azoknak, akik
mégis szolgáltattak adatot, 68%-a izgatott és vad lelkesedésben tomboló
tömeget várt. De abban biztosak lehetünk, hogy a tájékoztató megbeszélés
hatásának tudható be az, hogy ez a szám kisebb, mint azoké, akik tény-
legesen eredetileg erre számítottak. Hiszen tulajdonképpen ez volt a fô oka
annak, hogy az egyetemi hallgatók vállalták ezt az önkéntes munkát.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a legtöbb ember vad indulatok meg-
nyilvánulására számított; arra, hogy a nézôk tömegei aktivizálódnak, és
hogy a tömeg fenyegetôvé is válik, mivel leomlanak a viselkedés hétköz-
napi korlátai, és teret kap a tömegpszichózis. 

A tömegkommunikáció szerepe a várakozásokban

Az adatok gondosabb elemzése alátámasztja azt az eredeti feltételezésünket,
hogy a tömegkommunikáció befolyásolja az eseményekkel kapcsolatos vára-
kozások mintázatát. Hiszen mind a gondolkodó, mind pedig az egyszerûbb
emberek a média révén értesülnek a tágabb értelemben vett külvilág
eseményeirôl. A munkában részt vevô megfigyelôk sem voltak kivételek ez
alól, ôk is az újságok, híradások és tévékamerák szemszögébôl alakították ki
a véleményüket. Ugyanakkor talán inkább képesek voltak arra, hogy
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meghatározzák benyomásaik forrásait. Így jelentésének értékelô részében
és saját érzéseivel kapcsolatban a 14. számú adatrögzítô az alábbiakat írta:

„Figyeltem a MacArthur San Franciscó-i megérkezésérôl szóló beszámo-
lókat, hallottam a rádióhíreket diadalútjáról végig az Egyesült Államokon,
meg washingtoni beszédét és New York-i fogadtatásának részleteit, ezért
arra számítottam, hogy a tömeg sokkal lelkesebben és agresszívebben rea-
gál, hogy jobban azonosulnak MacArthurral. Azt gondoltam, hogy politikai
kommentárok hangzanak majd el, kommunistaellenes kirohanások, és hogy
támadják majd a Truman-adminisztrációt.

Hát egyáltalán nem így történt. Meglepetésemre egyetlen esetben sem
kritizálták Trumant, Achesont nem is említették, senki nem szólt a kommu-
nistákról… Azt hittem, hogy üvöltô, ôrjöngô tömeg lesz majd; ehelyett
konszolidált és méltóságteljes embereket láttam… A kíváncsiság és a vasár-
napi hangulat nagyon meglepett. Az emberek egyszerûen csak bámész-
kodtak, mint akik valami átlagosan érdekes eseményen vesznek részt.”

Más megfigyelôk is hasonló élményekrôl számoltak be.
Jelek szerint a tömeg ugyanezt élte át. Mindenütt a televízió került szóba,

különösen abban az összefüggésben, hogy mennyire más „jelen lenni”, mint
„látni a tévében”. Ezért megpróbáltuk rendszerbe foglalni a jelen levés mo-
tivációinak az elôzetesen létrejött várakozások mintázata szerinti fajtáit. A tar-
talomelemzés eljárásai hasznos eszköznek bizonyultak ehhez, mert segít-
ségükkel súlyozhattunk minden olyan bizonyítékot, ami – akár megerô-
sítésként, akár ellene szólva – közvetlenül befolyásolta az ezzel kapcsolatos
döntést. Kétféle indikátort vettünk figyelembe a kódolásnál: 1. az adatok
általános értékelését és összegzését; valamint 2. tényleges viselkedési eleme-
ket, amelyek hipotézisünk mellett szóltak vagy cáfolták azt.

Tekintve, hogy a megfigyelôk azt az utasítást kapták, hogy inkább a
konkrét viselkedési formákat rögzítsék, és ne általános interpretációt ad-
janak, viszonylag kevés általánosként besorolható adattal rendelkeztünk.
Amihez mégis hozzájutottunk, azt fôleg arra használtuk, hogy kialakítsuk
azokat a fôbb csoportokat, melyekhez a konkrét eseteket hozzárendelhet-
jük. Az általánosságok szintjén két csoporttal számolhattunk: a tömeg azért
jött el, hogy „hús-vér valójában” lásson egy igazi nagy háborús hôst, illetve
– ennek logikus párjaként – nem azért jöttek el, „hogy lássák ôt, hanem
szerintem azért, hogy lássák a nagyszabású rendezvényt” (5. sz.
megfigyelô). Minden tizenegy e kérdésre adott egyértelmû válaszból öt a
második típusnak felelt meg.

A média tartalomelemzése egy harmadik felosztási szempontot is adott,
amely a MacArthur iránti érdeklôdést két eltérô értelmezés szerinti alcsoportba
osztotta: az emberek azért jöttek, hogy megfelelôen elhelyezkedhessenek ahhoz,
hogy láthassák a nevezetes férfiút és családját; illetve, amint azt a hivatalos (média
és „hivatalos chicagói”) fórumok sugallták, hogy tisztelettel köszöntsék és
megéljenezzék ôt. Általánosságban egyetlen megfigyelônk sem erôsítette meg
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ezt a hivatalos verziót, de rögzítettek egy-két szórványos, elszigetelt megnyil-
vánulást, amely így is értelmezhetô.

Az adatfelvevôk által jelzett tényleges történések, a viselkedés és kijelen-
tések elemzése már többet mond. Azoknak a motívumoknak, amelyek
folytán az emberek eljöttek (a fentiek alapján történt) durva felosztását mu-
tatja be az 1. táblázat.                                                                            

E megfigyeléseknek az adatfelvételi pontok szerinti megoszlása világosan
mutatja, hogy a Loop térségben gyülekezôk elsôsorban a látványosság miatt
jöttek el. Ott a „látványossághipotézist” támogató megfigyelések aránya
59,7% volt. A többi helyen rögzített adatok ugyanerre a következôk voltak:
néger negyed 40%, Soldiers Field 22,9%, repülôtér 17,6%, egyetemi negyed
0%. Ezen túlmenôen a Loop területén várakozók esetében minden, az
elôfeltevésekre vonatkozó hat megnyilatkozásból öt azt a várakozást erô-
sítette meg, hogy a közönség az indulatok elszabadulására számít.

1. táblázat A nézôi érdeklôdés motivációja

Így a motiváció megszondázásával megerôsíthetjük a megfigyelt vára-
kozási mintákat. Ehhez az adathalmazhoz mindig hozzá kell adni a minden
egyes nézôi várakozóhelyen állandóan hallható csalódott hangokat, amelyek
az idô elôrehaladtával, ahogyan az izgalomra nem következett esemény,
csak fokozódtak. Az elégedetlenség szinte mindenütt többé-kevésbé ugyan-
abban a megfogalmazásban öltött testet: „Bárcsak otthon maradtunk volna,
megnézhettük volna a tévében.” A jelenlevôk az egyre unalmasabb
várakozás és a fájós lábak kínjainak jutalmaként csak egy pillanatra láthatták
a nap hôsét, ezzel szemben korábban a hasonló események kapcsán
tévénézôként igazán emlékezetes és izgalmas „élményekben volt részük”,
mintha csak ott lettek volna. Ezek a megjegyzések a várakozók csalódott-
ságát fejezték ki, elôfeltevéseik nem valósultak meg, ezért gyakran hang-
zottak el pozitív utalások a televízióra. A feszültség csökkentésével kap-
csolatos elmaradt intézkedésekre és a sokak által megtapasztalt frusztrációra
vonatkozó teljes körû bizonyító anyag elôadása nem felelne meg e ta-
nulmány választott tárgyának, amely elsôsorban a televíziós esemény vizs-
gálata. De az összegyûjtött anyag kétségtelen bizonyítékot szolgáltat az
elôbb körvonalazott helyzetre, amelyet – egyetlen minôsített kivételtôl
eltekintve – hasonlóképpen értékeltek a megfigyelôk is.
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Mi több, összehasonlítva a televízió és a jelen lévô megfigyelôk által ér-
zékelteket, azt látjuk, hogy a chicagói MacArthur-nap felvételei inkább arra
szolgáltak, hogy rögzítsék a nézôi várakozásokat, és kevésbé, hogy csaló-
dottságukat fokozzák. A fô különbség az volt, hogy a televízió végig meg-
ôrizte formai jegyeit, híven végigkísérte az eseményeket. Hogy csak egy
példát hozzunk a tudósítás csúcspontjáról, arról a pillanatról, amikor a State
Streeten a tömeg betört és beözönlött a parádé folyamába:

„A jelenetet, ami délután 3 elôtt 10 perccel a State és Jackson utcák keresz-
tezôdésénél játszódott le, a bemondó a következô szavakkal kommentálta:
»még soha nem gyûlt össze ilyen lelkes tömeg a mi városunkban… A le-
vegôben érezni a feszültséget, hallani lehet a tömeg üvöltését.« A tömeg-
rôl elmondta, hogy egyre erôteljesebben nekinyomódott a kordonnak, a
rendôrség megpróbálta fenntartani a rendet, míg a kamera továbbra is
MacArthurt és közvetlen környezetét mutatta. A zárókép fejek hullámzó
tömegét mutatta, ahogy a távolodó kamera befogta az egész State Street
északi részét. A megfigyelô számára úgy tetszett, hogy ez a hullámzó és
nyomuló tömeg sehova sem tart. Végül azzal a megjegyzéssel, hogy »Úgy
tetszik, hogy az egész város itt vonul a Sate Streeten MacArthur tábornok
mögött«, annyi ideig meghagyták a képet, hogy az üzenet elérje a nézôket,
majd hirtelen lekeverték.”

26. sz. megbízottunk, aki figyelte a tévéközvetítésnek ezt a részét, a köveke-
zô jelentést adta a benyomásairól:

„A televízió utolsó anyaga, ami a »tömeget« illeti (azzal együtt, hogy 3-kor
hirtelen megszakadt), azt a benyomást keltette bennem, hogy a tömeg olyan
erôvel nyomul és feszül neki a kordonnak, hogy a helyzet hamarosan kezel-
hetetlenné válik. Elsô gondolatom az volt, hogy »de jó, hogy nem vagyok
benne« és hogy »csak nehogy valakit eltapossanak«.”

De a State és Jackson utcák keresztezôdésében állók nem érzékelték, hogy
különös dolgok játszódnak le. Például a 24. sz. megbízott magyarázata
szerint ahogy MacArthur elhaladt elôttük:

„Mindenki nyújtózkodott, de kevesen láthatták igazán jól. Néhány másod-
perccel az után, hogy elhaladt elôttünk, a legtöbben megfordultak, meg-
vonták a vállukat, és olyasmiket mondtak, mint hogy »na, ez is megvolt«,
»ennyi«, »jé, pont úgy néz ki, mint a híradóban!«, »most mit csináljunk?«
Fôleg tinédzserek és olyanok, akiknek nem volt más programjuk, ugyan
követték a menetet MacArthur után, de hamarosan megunták, mivel nem
volt hova menni és mit csinálni. Néhány kocsit körülzárt a tömeg, ame-
lyeknek elakadásán jól szórakoztak az emberek.”
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A tévéközvetítés szerkezete

A televízió nézôpontja különbözik a tömegben jelen lévô egyes nézôétôl.
Mozgásában viszonylag kevéssé korlátozva a riporter a maga szempontjai
szerint vághatta össze az eseményeket, ráközelíthetett arra, amit fontosnak
ítélt, illetve háttérbe szoríthatta azt, amit jelentéktelennek gondolt. Csaknem
teljes szabadságot élvezett abban a tekintetben, hogy a kamerát a saját
döntései szerint használhassa. Ugyanakkor a kép mutathatta a jelentôs
események bármelyikét, tehát maga a technika is hozzájárult a közvetítés
drámaiságához. A jelenlévôk, szerencsés esetben, egy pillanatra láthatták a
tábornokot és családját, míg a tévénézôk végigkísérhették ôt az esemény
középpontjában attól fogva, hogy 2.21-kor megjelent a parádén, egészen 3
óráig, amikor hirtelen elsötétült a képernyô. Nem tekintve hétperces meg-
jelenését délelôtt a repülôtéren és hosszabb esti szereplését a Soldiers Fielden, ez
a közel 40 perc volt az, amikor a tévénézô a tábornokra függeszthette a
tekintetét, és nézhette azt, amit egy heroikus figura és a fellelkesült tömeg
közötti összjátékként interpretálhatunk. A nap hôse a tömeg szûnni nem
akaró éljenzése közepette haladt, és mintha a lelkesedés még akkor is
fokozódott volna, amikor már vége volt a tévéfelvételnek. Sôt, amikor a
kamera magát a felvonulást mutatta, a tömeg üdvrivalgása a háttérben még
erôteljesebbnek tetszett.

A várakozó tömeget mutató bevágások, az érdeklôdôkkel készített
interjúk és a kommentárok már felkészítették a tévénézôt erre a drámai vég-
kifejletre. A katarzist meghagyták az egyénnek. De elég sokat és elég
egyértelmûen adott hozzá a szerkesztés is. A három órán át tartó mûsorban
a MacArthurra és kíséretére összpontosító idôszakon felül több mint két órát
kellett megtölteni vizuális anyaggal és kommentárokkal. Messze a legtöbb
idôt fordították a gyülekezô tömeget mutató képekre. A második leghosszabb
ideig szereplô elem maga a tábornok volt, így annak az idônek az aránya,
míg ténylegesen láthatták ôt, a várakozással töltött idôhöz képest sokkal
kedvezôbb volt a tévénézôk esetében, mint a jelenlévôknél.

A kommentátorok leíró beszámolói (amelyek az interjúkban is tükrözôd-
tek)5 meghatározták a nap eseményeirôl készült televíziós tudósítás szer-
kezetét. A fogadtatás hangsúlyozott nagyszerûségének gondolatára, az
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5 Kihagytuk ebbôl az összefoglalásból a televíziós interjúkat. A sajtó képviselôjeként
bemutatkozó megfigyelôink által készített interjúk során a válaszadók körülbelül ugyan-
olyan feleleteket adtak, mint a tévériportereknek. A megkérdezettek kivétel nélkül az
esemény nagyszerûségét, fontosságát és egyéb formális elemeit hangsúlyozták. Ezek
ellentmondanak mindannak, amit informális szondázás révén és a kihallgatott beszél-
getésekbôl megtudhattunk. Egy, a televíziós közvetítésben részt vevô informátorunk azt
mondta, hogy a tévések külön utasítást kaptak arra, hogy hangsúlyozzák az esemény
„drámai” voltát. Egy másik chicagói híradós azt mondta, hogy a közvetítés során minden
egyes ponton úgy beszélt az adott helyre állított kommentátor, mintha a nap legfontosabb
eseménye éppen ott volna várható.
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újságok által beharangozott óriási elôkészületekkel egybehangzóan,
állandóan felhívták a figyelmet. A legsûrûbben hallható fordulat az volt,
hogy „minden erôfeszítést megtettek, hogy emlékezetessé tegyék e napot”
(nyolc konkrét hivatkozással rendelkezünk). Hét közvetlen utalás volt arra,
hogy „ilyen pillanatot még nem éltünk át”, és hogy ez „a legnagyobb
ünneplés, amiben valaha valakit e város részesített”. A televízió erôfeszítését
ötször említették, mindannyiszor az esemény „drámai” méreteivel össze-
köttetésben. Lehetetlen volt minden utalást kategorizálni és besorolni, de a
skálájuk a zsúfolt közlekedési eszközök bemutatásától és a tömeg létszámára
vonatkozó becslésektôl a városlakók ebédidejének hosszáig és addig terjedt,
hogy a városban „megbénult az üzleti élet”. Állandóan emlegették azt,
hogy semmi nem zavarhatja meg az ünnepségek menetét; még a
kosárlabdameccs is elmaradt.6 Az eseménynek e tisztán formális elemei
mellett a látványosságnak két – és csak két – jellemzôjét hangsúlyozták: 1. az
esemény rendkívüli voltát; 2. azt a feszültséget, ami áthatotta az egész napot.
Még a várakozó tömeg barátságos és a nap nagyszerûségéhez méltó
hangulatának említése is mintha valami drámai esemény árnyékát vetette
volna elôre.

Ha pedig arra gondolunk, hogy a közelképekkel7 hogyan operáltak,
látjuk, hogy minden tévénézô úgy érezhette, hogy személyes kapcsolatba
került a tábornokkal. Ahogy a bemondó felkiáltott: „Nézzék azt az állat!
Nézzék a szemét!”, függetlenül attól, hogy mit akartak ezek a mondatok
jelenteni, minden nézô egyéni értelmezését kereshette meg annak, hogy mit
jelent számára ez az ember, azaz gondolatban leáshatott a tévé képernyôjén
megjelenô arc mögötti személyiség mélyére.8

Ennek a személyességnek a fényében kell értelmezni a televíziós közve-
títés jelentôségét. A rivalgó tömeg, „a fortyogó embermassza” a kommen-
tátorok szövegeiben mintha azt a mesebeli képességet kapta volna, hogy
olyan közvetlen és személyes kapcsolatba kerüljön MacArthurral, mint amit
a tábornokra ráközelítô kamera a tévénézôknek nyújtott. Arra következ-
tethetünk, hogy a televízió nettó hatása e két jelenség konvergenciájának
eredménye; nevezetesen az esemény erôsen hangsúlyozott kiemelkedô
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6 A közeli pályán nem törölték a gyorsasági versenyt. A repülôtérrôl a Loophoz vezetô
úton egy helyen a gépkocsikonvoj miatt elakadt a forgalom. A helyzet egy ideges
„foglya” úgy nyilatkozott, hogy „remélem, nem maradok le ezért a versenyrôl”.
7 Egy interjúban késôbb egy televíziós producer elmondta, hogy a nap közvetítése
szerinte „az egész országban itt volt a legsikeresebb”. Külön említette a gépkocsikonvoj
totálképét és aztán a ráközelítést a tábornokra, ami egyértelmûen jelezte, hogy ô áll az
attrakció középpontjában.
8 Külön megemlítették, mennyire nem látszott este MacArthuron a fáradtság, pedig
megfeszített egész napos program után volt. Egy, az esti beszéd közvetítését nézô csoport
beszélgetésérôl számot adó jelentés (24. sz. megfigyelô) külön kiemeli, hogy méltá-
nyolták, mennyire „nem fáradt” a már nem fiatal tábornok.
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nagyságrendje, valamint az azt kísérô, ugyancsak érzékeltetett óriási lelke-
sedés, továbbá az a személyre szóló hatás, amelyrôl elôbb szóltunk. Ennyi
ember jelenléte, akik mind kiabálnak, nyújtózkodnak, éljeneznek és inte-
getnek, hogy személyesen köszönthessék a tábornokot, azt a benyomást
keltette, hogy a vendég valóban univerzális, lelkes és elsöprô ünneplésben
részesül. A kamera és a kommentárok szelekciós eszközei olyan személyes
dimenziót kölcsönöztek az eseménynek, amelyet a tömegben szorongók
nem érzékeltek. Ezzel a televízió egy olyan sajátos perspektívát adott a
tábornok fogadtatásának, ami nagyon különbözött a jelenlévôk élményeitôl.

Egyéb eltérések

Annak érdekében, hogy más szempontból is ellenôrizhessük a jelenlévôk
élményei és az ugyanazon eseményeket televízión végignézôk benyomásai
közötti különbséget, számos, a közölt résztvevôk létszámára vonatkozó
helyszíni vizsgálatot végeztünk. Fontos adatokat szolgáltattak a közlekedési
statisztikák, az illetékes hivatalok, valamint az utcai árusok forgalma.

Az eredmények megerôsítették adatainkat. A városi és elôvárosi köz-
lekedési eszközökön csak kevéssel többen utaztak, mint rendesen. A befelé
tartó villamosok és magasvasutak elhanyagolható 50 000 fôs utaslétszám-
növekedése akár az útvonalak átmeneti megváltoztatásának is tulajdonít-
ható. Az elôvárosi járatok esti csúcsforgalmi idôszakát mesterségesen elôre-
hozták a déli órákra, így a roham még a nagy felvonulás elôtt lezárult.

A gyorséttermek, vendéglôk és parkolók ellenôrzése nem hozott rend-
kívüli tömegekre utaló eredményt. A hivatali dolgozók körébôl vett minták
alig mutattak a parádé iránti érdeklôdést. A legtöbbet talán az a tény árulja
el, hogy az utcai árusoknak, akik azt mondták, hogy számukra a felvonulás
„lutri”, sok minden a nyakukon maradt.

A kontraszt részletes illusztrációja

A híd névadásával kapcsolatos ceremónia jól mutatja a két nézôpont közötti
különbségeket. Hét, a tömegben elhelyezett megbízottunk volt tanúja az
eseményeknek. 

A televízió nézôpontjából: A bemondó szavai szerint a hídünnepség „a
nap egyik csúcspontja, ha nem a csúcspontja. Ezzel hamarosan a fénypont-
jához érkezik a felvonulás.”

A riporter, aki még mindig MacArthurra és a többi résztvevôre össz-
pontosított, megragadta az alkalmat, hogy összefoglalja, mi várható. – A ka-
mera végigpásztázott a vonulókon, és a bemondó tovább sorolta az
ünnepség eseményeit. – A kamera elérkezett a tábornokhoz, és ráközelített.
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– A tömeg ekkor még nem mozdult. De a tévés áthidalta az üres idôt: „Óriási
éljenzés hangzik most föl a Bataan hídnál, ahol a tábornok éppen most he-
lyezett el egy koszorút azoknak az amerikai fiúknak a tiszteletére, akik
Bataan és Corregidor térségében estek el. Kedves nézôink, önök hallották a
beszédet. Most a tábornok visszamegy a kocsijához, most száll be az autóba.
Ez az a döntô pillanat, amikor minden híradós – komolyan mondom, hu-
szonöt éve vagyok riporter, de még soha nem láttam ennyi tudósítót egyet-
len helyen. Egy, kettô, három, négy, öt, hat. Legalább nyolc közvetítôkocsi ka-
merával a tetején, felveszik az eseményeket, amit az egész világ látni fog,
messze túl a chicagói térségen, hiszen ezek a chicagói tévéadók most mind
összefogtak, ebbôl az ünnepélyes alkalomból, aminek önök most tanúi voltak.”

E közvetítési fázisban a nézô végig elegendô közelképet kapott ahhoz,
hogy pozitív vagy negatív módon reagáljon az eseményekre. Láthatta a tá-
bornok változó arckifejezését és azt, ami egy pillanatnyi zavarnak tetszett.
Megfigyelhette, a Gold Star Mothers és MacArthur viszonyát és meg is
ítélhette azt – mint az elesett katonák anyjainak gyászához méltatlant vagy
mint az adott helyzetben érthetôt. Élve a riporter adta végszóval, az egész
jelenetet kissé elsietettnek tekinthettük. Így volt-e, vagy sem, a hivatalos jelzôt
használva azt mondhatjuk, hogy a nézô ünnepélyesnek láthatta az eseményt, és
joggal gondolhatta, hogy a jelenlévôk ugyanezzel az élménnyel távozhattak a
helyszínrôl.

Valójában egészen más volt a benyomásuk errôl az ünnepélyesnek szánt
mozzanatról azoknak, akik ott voltak, vagyis a tömeg perspektívájából
mintha más történt volna. Az ünnepség kevéssé keltette azt az érzelmet,
amit más körülmények között bizonyára fellobbantott volna. A 31. sz. meg-
figyelô szerint „arról a sarokról, ahol én is álltam, nem lehetett a névadási
ünnepséget jól látni, ezért miután közvetlenül elôttünk elhaladt a tábornok,
bizonytalanok voltunk abban, hogy mi is történik. Amint értesültünk arról,
hogy odament a kocsijához, a tömeg eloszlott.” A 8. sz. megfigyelô nem egészen
látta a ceremóniát a hídtól kissé keletebbre esô állomáshelyérôl, a Wacker Drive-
ról. Két tanú beszámolójának kevéssé rövidített alábbi szövege illusztrálja azt a
zavart, ami körülvette a koszorúzási ünnepséget. (További három beszámoló áll
rendelkezésünkre, amelyeket itt most nem közlünk.)

„Alig lehetett látni ôket. MacArthur gyorsan ment föl a lépcsôn, és azonnal
kezet fogott azokkal, akik ott rá vártak. Néhányan éljeneztek, amikor föl-
ment. Aztán eltûnt az emelvény északi oldalán, és csak néhány perc múltán
jött vissza újra. Közben a tömeg annyira zajongott, hogy nem lehetett érteni,
mit mond a hangosbeszélô. Egyes pontokon föl-fölhangzott egy-egy éljen,
sokan beszéltek Mrs. MacArthurról és Arthurról” (2. sz. megfigyelô).

Azok, akiknek nem jutott páholy, nem láthatták MacArthurt. Csak hátulról
figyelhették meg Mrs. MacArthurt. MacArthur fölment az emelvényre, ezt a

480 HARMADIK FEJEZET HÍREK ESEMÉNYEK,  RÉMHÍREK

3.fejezet  8/24/07  12:27 PM  Page 480



páholyban ülôktôl hallottuk, aztán rájöttünk, hogy valamit mondanak a hang-
szórókban. Autók álltak járó motorral. – Voltak, akik odakiabáltak a
sofôröknek, hogy állítsák le a motort, de az autókban ülôk nem zavartatták
magukat, vagy nem is hallották ôket. – A körülöttünk állók folyamatosan
nyomultak, mert szerettek volna valamit hallani. Amikor máshonnan is
odajöttek, és elénk kerülve csatlakoztak a menethez, a körülöttünk állók
megvonták a vállukat. Úgy látszik, vége van. A hangszórók biztosan a
beszédet közvetítették, csak mi nem tudtuk kivenni. Az egyik már vagy
három órája ott várakozó férfi, aki azért választotta azt a helyet, mert olyan
jónak látszott, arról panaszkodott, hogy „végül is vacak helynek bizonyult.
Haza kellett volna mennem. Fogadok, a feleségem sokkal többet látott belôle
a tévében.” (30. sz. megfigyelô).

Nem vonjuk kétségbe a szervezôk jó szándékát, és természetesen elismerjük
azt, hogy az esemény célja a tömegek számára igen felemelô volt, de meg kell
mondani, hogy az alkalom ünnepélyességét teljességgel lerombolta elsôsorban
a hivatalos résztvevôk szoros idôbeosztása és az operatôrök erôs igyekezete,
hogy a névadási ünnepséget megörökítsék a tévénézôk és az utókor számára,
ami aztán azzal járt, hogy a jelenlévôk se nem láthatták, se nem hallhatták,
hogy mi történik, nem érzékelhettek „emelkedettséget”, és nem is mutathattak
emelkedett érzéseket. A zavarodott nézôk tömegeinek csalatkozniuk kellett ab-
beli várakozásukban, hogy a maga testi valójában láthatnak egy legendás hôst.

Ellentétes hatások

Közvetlen bizonyíték van arra, hogyan telepedett rá az eseményre a tele-
vízió sajátos szempontja. Volt egy olyan megfigyelô, akinek alkalma volt
arra, hogy jelen is legyen, és ezzel párhuzamosan a közvetítést is lássa.

„Módom volt arra (a Soldiers Fielden), hogy a természetben is megfigyeljem,
hogy mi történik, és a tévékamerán keresztül is. Egészen nyilvánvaló volt,
hogy a kamera teljesen mást közvetít, mint amit mi látunk. Követte a
tábornok kocsiját és a tömegnek azt a részét mutatta, amelyik éppen
szemben volt a kocsival, és még körülbelül tizenöt sor embert. Így éppen
azokat mutatták a tévében, akik éljeneztek, azt a látszatot keltve, hogy a
tömeg egységesen rajong. Nem mutatta a kamera az üres standok sorát, sem
azt, hogy amint a kocsi elhaladt, az emberek abbahagyták az éljenzést” (13.
sz. megfigyelô).

Ugyanígy a tévénézô hangosan éljenzô lelkes tömegeket láthatott már a
parádé elôtt is. A kamera a hangosan kiáltozó, integetô embereket mutatta,
de tulajdonképpen maga a kamera hozta létre az eseményt. A kiáltozás,
integetés, éljenzés sokszor elsôsorban magának a kamerának szólt, amikor
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valahol megjelentek a tévések. Az embereket megborzongatta az a lehetôség,
hogy benne lehetnek a tévében, sokan megpróbáltak kitûnni a tömegbôl, mert
remélték, hogy az ismerôseik esetleg nézik a közvetítést, és felismerik ôket. És
még ezenkívül is, maga az a tény, hogy olyan fontos esemény történik
Chicagóban, hogy annyi tévés vonul ki, mint még soha a város történetében,
rendkívüli jelentôséget és súlyt adott a felvételnek. Az emberek beszélgetésébôl
az derült ki, hogy a nap egyik fô varázsát az jelentette, hogy benne lehettek a
tévében.

Összegzés

Azt szokták mondani, hogy a televízió az életet a maga valóságában viszi be
az emberek otthonába, „a kamera nem hazudik”. A fenti elemzésbôl kitû-
nik, hogy a nekik tulajdonított nagy pontosság nem feltétlenül jellemzô a
tudósításokra. Minden felvétel szelektál, ezáltal a nem közvetített valóság-
rész tekintetében teret ad a beleérzéseknek és a következtetéseknek. A té-
nyek közötti rést a kommentátor tölti be. Egyébként maga a folyamat is
magára vonja a figyelmet, és cselekedeteket generál.

Egy, a nyilvánosság elôtt lezajlott esemény természetbeni és televíziós
érzékelésének eltéréseit vizsgálva meglehetôs különbségeket fedezhettünk
fel. A nézôpontok különbözôsége három ponton mutatta meg világosan,
hogy a tartalmat is befolyásolta az, ahogyan a televíziós közvetítés átszer-
kesztette az eseményeket:

1. a technikai torzítás, azaz a közvetített anyagok elkerülhetetlen önkényes
sorrendbe állítása és elôtérbe, illetve háttérbe rendezése, ami ugyanakkor
jól tükrözi a televíziósok azzal kapcsolatos döntéseit, hogy mi a fontos és
mi nem;

2. egy esemény megszerkesztése a riporter által, akinek kommentárjára
ugyan szükség van ahhoz, hogy összekösse a vágásokat a totálképektôl a
közeliekig, de ami által a nézô egy bizonyos orientációt kap;

3. ellentétes hatások, melyek magát az eseményt is módosítják azáltal, hogy
úgy tudósítanak róla, hogy alkalmasabbá teszik azt televíziós közvetí-
tésre, és tudatosítják a szereplôkben azt, hogy nagyobb közönség elôtt
lépnek föl.

Az általános televíziós, illetve nézôi magatartást is figyelembe kell venni.
Mivel a televíziózásban döntô – ha nem is az egyetlen – szempont a nézô-
szám, igyekeznek, hogy folyamatosan lekössék a nézôk figyelmét. Ezért
ebben az esetben is úgy szerkesztették meg a tudósítást, hogy az kielégítse
a nézôk feltételezett várakozásait. Ennek megfelelôen a MacArthur-nap szín-
játékát alapvetôen a szimbólumok, személyiségek és általános elképzelések
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(és nem a tényleges történések) egységessége jegyében építették föl. Mert a
színjáték elôadásának meg kellett lennie, még akkor is, ha az elszakad a
valóságtól.

A hírek és a rendkívüli eseményekrôl adott tudósítások az egyéb
tévémûsoroktól eltérôen részét képezik annak a „valóságról” szóló alapvetô
információanyagnak, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy azonos irány-
ban induljunk el, mint a politikai folyamatnak ismeretlen, de velünk azonos
felfogású szereplôi. A cselekedeteket a siker lehetôségei irányítják, és az
ezzel kapcsolatos megítélés tárgyaiként a közvéleményre vonatkozó folya-
matos következtetésekre adnak alkalmat. Annak ellenére, hogy az átlag-
polgár tulajdonképpen csak a közvélemény egy kis részét képes érzékelni,
kevesen vannak olyanok, akik megtartóztatnák magukat attól, hogy álta-
lános érvényû ítéletet mondjanak az emberek véleményérôl. A nyilvános
cselekedeteket úgy viszik végbe, a kampányokat úgy szervezik, hogy má-
sok támogatását érzik a hátuk mögött. Vagy ha nem, ezek a többiek
legalábbis egy olyan cselekvési potenciált jelentenek számukra, ami mobili-
zálható. Ezért a közvélemény helyes megítélése rendkívüli fontosságú, talán
ennek a tényezônek van a legnagyobb súlya a politikai helyzet alaku-
lásában.

Ahol nincs mód a közvélemény nyílt érvényesülésére, a politikusok és az
állampolgárok úgy vélik, hogy befolyásolniuk kell azt. Szemben az olyan
demonstrációkkal, mint amilyen a MacArthur-nap volt, a felmérési adatok-
nak nincs meggyôzô erejük, és megjelenésükkor a nyilvánosság befolyá-
solásának lehetôsége tekintetében szükségszerûen le vannak maradva. Lehet,
hogy a politikus számára, aki retroaktív módon találkozhat azokkal a téve-
désekkel, amelyek abból következtek, hogy nem vette figyelembe azt, amit
az adott idôszakban általánosan a közvélemény kívánalmainak tekintettek,
ennek a lemaradásnak nincs nagy jelentôsége. Viszont nem kizárt, hogy egy
adott pillanatban képzelt vélemény olyan cselekvésbe viheti bele, ami, bár
a közvélemény nevében nyer igazolást, valójában ártalmas lehet. Megaka-
dályozhatja potenciális kritikusait abban, hogy felszólaljanak, amikor pedig
nagy szükség volna a megalapozott kritikára, hogy rávegye: várjon addig,
amíg a közvélemény tudományosan megalapozott mérési eredményeit
szembe lehet állítani az esetlegesen fölvetôdött véleménnyel.

Mindenekelôtt gondosabban meg kell fogalmazni a politikai folyama-
toknak a közvéleményhez és a tömegtájékoztatáshoz való viszonyát a politi-
ka területén. Ebben az összefüggésben külön jelentést kaphatnak a tudósítások
és tévéközvetítések, amelyek pedig úgy tûnnek föl, mintha egy politikai sze-
mélyiséget illetô spontán tiszteletadásról szólnának. A MacArthur-nap kapcsán
kiemelhetô legfontosabb médiahatás a tábornokra sugárzó túláradó szeretet
képének terjesztése volt. Ez a hatás azáltal kapott nagyobb hangsúlyt, hogy
politikai stratégiába illeszkedett, más csatornák is átvették, pletykatéma lett,
és mindez végül oda vezetett, hogy eltakarta azt a valóságot, amit egy
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szemtanú rögzíthetett volna. Ezt neveztük „földcsuszamlásszerû hatásnak”,
mivel a nyilvános üdvözlési ceremónia felvételének széles körû terjesztése
folytán az eseménynek tulajdonított egységes jelleg nagyon felerôsödött.9 Ezt
a „földcsuszamlásszerû hatást” lényegében a televíziónak tulajdoníthatjuk.

A felvétel két sajátossága erôsítette ezt a hatást (a közhangulat hibás
értelmezését). 1. Az ünnepség inkább egységes, mint sokrétû szimbólumok
segítségével történô ábrázolása (miközben tulajdonképpen fenntartották
ezek egyensúlyát) lehetetlenné tette bármiféle különvélemény érvé-
nyesülését. Mivel nem különítették el a fogadás konvencionális és sajátos
elemeit, a hagyományos üdvözlés a nagyközönség számára politikai jelen-
téssel telinek tetszett. 2. A televíziós közvetítés általános jellemzôje volt, hogy
a nézô látótere óriásira nôtt, miközben az események értelmezéséhez
szükséges tágabb összefüggéseket nem teljesen ismerhette. Aki jelen volt,
legalább a körülötte állókkal személyesen is érintkezett, ezért következteté-
sekre juthatott a tömeg egészét illetôen, viszont a tévénézô bizonyos érte-
lemben az egész tömeg közepén helyezkedett el. Érzékelése tekintetében
kiszolgáltatott helyzetben volt. Nem tudta ellenôrizni benyomásait; nem
taszigálhatta vissza a taszigálókat; nem figyelhette meg, hogy mit lát a
mellette álló; nem próbálkozhatott azzal, hogy befolyásolja az eseményeket.
A jelenlévôk úgy érezhették, hogy a tömeg mozgása – még ha nem tudni is,
hová vezet – egy olyan irányba megy, amely bizonyos kifejezetten szemé-
lyes és más emberi erôk összjátéka eredményeként alakul ki. A felmerülô
politikai véleményekre bármely ponton azonnal lehetett reagálni, ellent-
mondani. Az ellentétes nézeteket a személyes rábeszélô erô sikertelenségé-
nek lehetett tulajdonítani, és nem kellett azokat a tömeghisztéria személyte-
len dinamikájának alávetett esetleges dolgokként érzékelni. A tévénézônek
kevés lehetôsége volt arra, hogy felismerje ezt a személyes dimenziót a
tömegben. Ami a képernyôn megjelent, elsôsorban az események lefolyásának
általános tendenciája és iránya volt, ami következésképpen befolyásolhatat-
lan személytelen erôként összegzôdött.

Feltételezésünk szerint a hangulat „elsöprô” jellegének és a nyilvános
történések elszemélytelenedésének ez a logikája talán lényegi, jellemzô kö-
vetkezménye annak a perspektívának, amely a tévénézôi helyzet össze-
függésében érvényesül.
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James Halloran
A tüntetés mint hírek

Újságoknál dolgozó kollégáikhoz hasonlóan a televízió hírszerkesztôi is változ-
tathatják a híreknek mind az elhelyezését, mind a terjedelmét, hogy ezáltal
jelezzék a különbséget a hírek fontosságában. A hírek közlése azzal a vezetô
eseménnyel kezdôdik (hasonló ez az újságok elsô lapjának legfontosabb köz-
leményéhez), amelyet a nap legfontosabb eseményének tartanak.

Mind a BBC, mind az ITN felkészült arra, hogy televízión kövesse a tüntetést,1

abban a magabiztos várakozásban, hogy ez lesz a vezetô esemény. Hírek
szempontjából a vasárnapok rendszerint érdektelenek, mivel a legtöbb fô
hírforrás nem funkcionál. A BBC „Vasárnapi Hírszemle” címû rovatában
rendszeresen elôforduló kétféle hírtípus közül az egyiket a tüntetések jelen-
tik.2 A szokásos „vasárnapi tüntetést” azonban nem pontosan úgy kezelik,
mint ahogy a vietnami háború elleni október 27-i tüntetést.

A hírszerkesztôk általában nem szívesen próbálják megmagyarázni, hogy
egy hírt miért tartanak fontosnak. Érzik, hogy ha szavakkal próbálkoznak,
akkor sohasem tudják teljes egészében kifejteni azt, amit intuitíve éreznek,
de lehet, hogy erre képtelenek. Az újságíró nem úgy tanulja a maga szak-
máját, mint kodifikált szabályok és kritériumok együttesét, hanem a gyakor-
latban szedegeti fel ismereteit. Amikor arra kérjük, hogy utólag hozza létre
a szabályok egy ilyen együttesét, akkor voltaképpen azt kérjük tôle, hogy
rögtönözve kodifikálja és foglalja szóba a munkában szerzett tapasztalatát.
Ezek a meggondolások vonatkoznak azokra a válaszokra is, amelyeket a
BBC és az ITN hírszerkesztôi adtak, amikor azt kérdeztük tôlük, hogy az
október 27-i tüntetések miért is szerepeltek a hírek között.

A válaszok szerint három alapvetô ok miatt. Elôször a tüntetôk. Ki tüntet?
Ez mennyiségi (hányan?) és minôségi (miféle emberek vagy szervezetek?)
kérdés. Ez utóbbi azért fontos, mert némi lehetôséget nyújt arra, hogy
megkülönböztessük azokat, akik másokat képviselnek a közösségben azok-
tól, akik egyszerûen csak hóbortosak. Másodszor, a tüntetôk céljai. Miért, mi
ellen tüntetnek? A fô kérdés itt az, vajon van-e a kérdésnek általános „jelen-
tôsége” (relevanciája) az egész közösség számára. Például a kelet-európai
emigránsok szüntelenül rendeznek ilyen vagy olyan tüntetéseket. Har-
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1 A vietnami háború ellen 1968. október 27-én Londonban lezajlott tüntetésrôl van szó. (A Szerk.)
2 A másik típust a politikusok hétvégi beszédei képezik.
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madszor, maga a tüntetés, a tényleges esemény. Mit lehet mutatni a kép-
ernyôn? Az újdonságnak van bizonyos jelentôsége, de nem akkor, ha puszta
különcség. Azonkívül, ha az újdonság az erôszak irányába mutat, egy-
kettôre más témákkal kapcsolódik össze, és ez visszahat a „jelenség” kér-
désére. Valójában minden más értékelést ez alá az általános címszó alá ren-
delhetünk.

A „jelentôség” (relevancia) talán a legérdekesebb pont abban a beszá-
molóban, amelyet a hírszerkesztôk adtak arról, miért számítottak arra, hogy az
október 27-i tüntetések hírek lesznek. Mint láttuk, huszonhetedike elôtt mindkét
televíziós szervezet fogékony volt a kritikára, amely szerint a televízióhírek
állítólag aktív szerepet játszottak az eseményekben. A BBC kitért az elôl, hogy
tudósítson az elôkészületekrôl. Az ITN „Hírek tízkor” címû mûsora hozott
bizonyos anyagot, de csak az ITA-nak, az ITN felettes szervének gyanakvó
felügyelete alatt. Az ITA tudatában volt annak, hogy az eseményekben szen-
záció lehetôsége rejlik, de közvetlenül láthatólag nem avatkozott be.

A tüntetések mégis „vitatémává” váltak, országos és nemzetközi összefüg-
gésük miatt. Alan Watson, az ITN egyenes adású, „Tiltakozás” címû program-
jában ezt így fejezte ki: „1968 a »Tiltakozás« éve lett.” Ami a tüntetést
külsôdlegesen jelentôssé tette, az az a kérdés volt, hogy az erôszak kifejlôdik-e
Angliában. Ez volt az a kérdés, amit a sajtó az esemény elôtt kiadósan tárgyalt.

Mind fontosság, mind jelentôség (relevancia) szempontjából a végsô jelen-
tôséget az adta a kérdésnek, hogy a tüntetések és az erôszak problémáját
megvitatta az alsóház. Alastair Burnet, amikor megnyitotta az ITN „Tilta-
kozás” címû programját, és azt magyarázta, miért töltöttek egy egész órát
azzal, hogy a tüntetést „egyenes adásban” vizsgálják, ezeket mondta: „a
második dolog (amit e délután el kell dönteni) az, vajon igaza van-e a brit
kormánynak – ellentétben a francia kormánnyal, a német kormánnyal vagy
a chicagói polgármesterrel – abban a meggyôzôdésében, hogy ezeket a
tiltakozó tüntetéseket meg kell engedni, még akkor is, ha erôszakig vagy az
erôszak határáig mennek el, csak azért, mert ez az ország szilárd társa-
dalom. Ezt a menetet Mr. Callaghan megállíttatta volna; de nem tiltották
be.” A politikai vezetôk nemcsak annak voltak tudatában, hogy tüntetések
lesznek, hanem annak is, hogy azok valószínûleg rövid idôre politikai
problémává válnak.

Ily módon a hírek „relevanciája” nem ítélhetô meg az elszigetelt egyedi eset
alapján. A hasonló friss események összetételétôl függ, attól a módtól, ahogyan
ezeket értelmezték, és így attól, hogy mi az új hír „relevanciája” a régiek által
kialakított álláspontok szemszögébôl. Ez a másik oka annak, hogy megle-
hetôsen terméketlen a kérdés: „miért »hír« ez az esemény?” A felelet nem
annyira az esemény jellegzetességeiben rejlik, mint inkább abban, hogy mi a
jelentôsége (relevanciája) az általános hírösszefüggés szempontjából.

Operatív szinten e folyamatnak jó példája volt az a mód, ahogy a diákok
szóvivôjének a filmjét használták, akitôl megtudtuk, hogy a diákok miért
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szállták meg az LSE orvosi központot. Mint fentebb láttuk, a beszámolóban
felhasznált rész az LSE-nél lejátszódott eseményeket ugyanúgy értelmezte,
mint a többi tömegkommunikációs eszköz. Ez az értelmezés az erôszak nagy
témája szempontjából volt jelentôs, ami az egész tüntetésnek hírfontosságot
adott. Ezzel ellentétben az interjú másik részét, noha az eseményekrôl eltérô
beszámolót tartalmazott, egyáltalán nem használták fel, mert a hírkereten belül
nem tartották jelentôsnek. A szóvivô orvosi felszereléseket említett az LSE-ben,
így hamisításról nem lehetett szó. A probléma tehát a hangsúlyon van.

E folyamat több példáját láthatjuk magának a tüntetésnek a kezelése során
is. A történetnek a televízióban kialakult végsô formája szempontjából a leg-
szembetûnôbb a képsorok kiválasztása a South Audley Streeten készült „on-
street” felvételekbôl. Megint nem hamisításról van szó, hanem hangsúlyról.
Az utcai küzdelmet mutató képsorokat hosszú történetté szerkesztették
össze, noha nem volt részletes információ e konfliktusok méreteirôl és
természetérôl. Ezek voltak azok a színhelyek, amelyeket vártak, és amelyek
„jelentôsek” voltak az erôszak alapvetô kérdése szempontjából, s az erôszak
tette a tüntetést ilyen fontos híreseménnyé.

A híranyag jelentôségét a múlt eseményeibôl vett és az új eseményre
alkalmazott hírszemszögbôl ítélik meg, s ez a folyamat háttérbe szorítja a
vizuális anyag kiválasztásában használatos sajátos kritériumokat. A követ-
kezô fejezetben látni fogjuk, hogy a szerkezeti felépítésben fontos szerepet
játszott az az értelmezés, amit az események az írott példányban kaptak. Így,
noha a BBC hírrészlege az október 27-i események „egész történet” jellegû
megközelítésére törekedett, az „egész történetet”, a fômenetelést éppen úgy,
mint a Grosvenor Square-i incidenst, a hírszempont és a hírösszefüggés
azonos keretei között értelmezték.

Még az október 27-én felvonultatott hírgyûjtô források nagy száma ellenére is
voltak pillanatok, amikor a BBC hírszerkesztôségi gárdájának egy beszá-
molót elégtelen információ alapján kellett elkészítenie. Az ilyen alkalmak
számos problémáját egyszerûen az idô múlása oldotta meg. Például az a
bizonytalanság, hogy a Trafalgar Square-re elsônek érkezô személyek való-
ban tüntetôk-e, csak ideiglenes probléma volt, és megoldódott, mihelyt
megérkeztek a hivatalos tüntetési zászlók. Más kétértelmûségeket úgy oldot-
tak meg, hogy azokat egyéb források segítségével ellenôrizték. De érvénye-
sült egy olyan tendencia is, hogy a legkézenfekvôbb magyarázatot vagy
információt fogadják el a válogatás kritériumának. A kézenfekvôség viszont
attól függött, hogy eredetileg miként nézték az eseményt mint hírt.

A híralkotást ezért úgy tekinthetjük, mint tények két csoportjának az
összjátékát. Elôször is voltak elképzelések az események lehetséges mene-
térôl és az esetleg hírszempontból figyelemre méltó elemekrôl. Ez az „ese-
mény mint hír” volt az, ami igazolta az eredeti tervezés döntéseit. Másod-
szor, ott volt maga a napközben gyûjtött aktuális híranyag, ami a nap esemé-
nyeinek hiányos beszámolója. Ebbôl az anyagból a nap történetének össze-
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állítása egy lombfûrésszel kivágott türelemjáték darabjainak az összeillesz-
téséhez hasonlatos. A hírszerkesztôk által óhajtott kép alakját a várt „ese-
mény mint hír” és a nap valóságos eseményei közti összjáték határozta meg.

Amikor azt mondjuk, hogy a híranyag hiányos beszámolót nyújtott, sem-
miféle értelemben sem gondolunk kritikára. Az az erôfeszítés, amit a for-
rások felvonultatása érdekében tettek, biztosította, hogy az információ októ-
ber 27-én a lehetô legteljesebb volt. De a hírszerkesztôségnek még így is
hiányzó láncszemeket kellett pótolnia, értelmeznie, és szelektálnia kellett,
hogy rendbe szedhesse a történteket. Ez általános jellemzôje a hírszerkesz-
tésnek, noha a következtetések és a válogatás nehéz feladatát különbözô
témák esetében különbözô fórumokon végzik el. Például ha egy eseményt
egyetlen riporter írt meg és vett fel, akkor a szükséges következtetéseket és
válogatásokat neki magának kell elvégeznie. Október 27-én, amikor ugyan-
arról az eseményrôl sok forrás táplált be információt a hírszerkesztôségbe, a
válogatás és az interpretáció súlya a hírszerkesztôségi gárdára nehezedett.

Noha e várakozásoknak és az eseményeknek ez az összjátéka bizonyára
általános vonása mindenfajta híralkotásnak, különösen jellemzô a televízióra,
ennek sajátos technikai problémái következtében. Az elôre megmondható
híresemények a televízióval követhetôk a legkönnyebben. A kamerák keze-
lôi és a riporterek elôre elhelyezkedhetnek, tudva azt, hogy valamit fel kell
venni. A BBC-ben a televíziós hírek láthatóan olyan elôre megmondható
történetek, amelyek felvétele megtervezhetô, és olyan múltbeli események-
kel kapcsolatos történetek, amelyek felvétele megszervezhetô.3 A hír-
ügynökségek, a sajtó, a BBC rádióhírosztálya és a BBC speciális tudósítói az
utóbbi típusú információval látták el a szerkesztôséget. Természetesen a BBC
a maga különtudósítóira bízta, hogy vizsgálják a saját körzetükben végbe-
menô eseményeket, de általában a televízió hírosztálya arra várt, hogy a
híreket fedezzék fel a számára, mielôtt még kivonulna megtalálni azokat.
A televíziós hírek a BBC-ben elsôdlegesen „reflektíveknek” látszanak. A hí-
rek ismert események beszámolóit adják.

Bizonyos fokig kevésbé áll ez az ITN-re, amióta bevezették a „Hírek
tízkor” címû mûsort. 1969 folyamán az ITN a „Hírek tízkorban” több olyan
sztorit hozott, amelyet saját riporterei kutattak fel. Ezek a CS-gáznak Észak-
Írországra gyakorolt hatásától a Loch Ness-i szörny utáni kutatásig terjedtek.
Ez azért jelentôs, mert felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a BBC-hírek
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3 A „múltbeli események” kifejezés csak annyit jelent, hogy tudjuk róluk, hogy meg-
történtek. Ugyanezt a problémát szóvá tették az Egyesült Államokban is. Például Walter
Cronkite, a CBS-hírek vezetô szerkesztôje 1916-ban ezeket mondta: „A hálózatok,
beleértve az enyémet is, elsô osztályú munkát végeznek a hírek terjesztésében, de
mindegyikük harmadosztályú hírgyûjtô szervezettel rendelkezik. Még mindig alap-
vetôen függünk a vezetékes hírszolgálati rendszerektôl. S alig dugtuk az orrunk hegyét
a feltáró hírszolgálatba.” Idézve John Hohenberg: The News Media: A Journalist Looks at
his Profession (Holt, Rinehart and Winston, 1968) címû munkájából (13–14).
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„reflektív” természete csak részben vezethetô vissza a hírközlô eszköz tech-
nikai problémáira. Összefügg ugyanis azzal is, hogy a BBC és az ITN
szervezési elvei különböznek egymástól, valamint hogy a BBC hírszolgá-
latának az idôtartama rövidebb.4 Végezetül meg kell jegyezni, hogy míg a
„Hírek tízkor” adásának be kell töltenie mind a híreknek, mind az aktuális
közleményekkel foglalkozó adásnak a szerepét, a BBC hírszolgálatát hétköz-
nap esténként kiegészíti a „Huszonnégy óra” címû program.

A szervezési elveknek a jelen tanulmányban is érintett egyik különbsége
abban van, hogy a BBC-nél nagy fontosságot tulajdonítanak a szerkesztô
felelôsségének és ellenôrzésének, míg az ITN-nél a televíziót mint hírcsa-
tornát közelítik meg. A BBC sokkal nagyobb jelentôséget tulajdonít a hír-
szerkesztô – az esemény és a közönség közti közbülsô tényezô – személyé-
nek. E közbülsô szereplô egyik alapvetô funkciójának tekinti, hogy képes
legyen az „események mint hírek” felismerésére és a hírérték megítélésére.
Ez a körülmény kezdete egy gyakorlati kódnak, amely hasonló a formálisan
jobban megszervezett foglalkozások esetében, de olykor a kevésbé megszer-
vezett foglalkozási csoportoknál is található kódokhoz.5

Ezek a kódok a foglalkozás közös értelmezését testesítik meg arra vonat-
kozóan, hogy miként kell megfelelô módon foglalkozni a gyakorlatban
felvetôdô szokásos problémákkal. A különbözô foglalkozások mûvelôinél
tapasztalható általános tendencia, hogy munkájuk önellenôrzését keresik, s a
szabad foglalkozásokat gyakran úgy tekintik, mint ennek az ideálnak a
megtestesülését. Az önellenôrzés egyik módja olyan szakmai szabványok és
kritériumok kidolgozása, amelyeket csak a foglalkozás mûvelôi értelmez-
hetnek. Így a BBC-nél elfogadott dolog, hogy egyedül a hírosztály jogosult
hírekkel kapcsolatos döntéseket hozni, például olyankor, ha idôt kell igé-
nyelni a hírek részére.

Mint a következô fejezetben majd látni fogjuk, a BBC és az ITN elvei között
fennálló különbség a gyakorlatban is megfigyelhetô. Ez azt sugallja, hogy a két
szervezetben kialakult sajátos szakmai kritériumok nemcsak a közös foglal-
kozási tényezôk eredményei voltak, hanem e foglalkozási csoportok két külön
szervezeti keretébôl is adódnak. Vagyis, noha az újságírók – más foglalkozá-
sokhoz hasonlóan – azzal érvelhetnek, hogy az általuk használt kritériumok
abszolútak, ezek valójában viszonylagosak, attól függôen, hogy mely szerve-
zetben és társadalomban dolgoznak. Hír az, amire a hírszerkesztôk azt mond-
ják, hogy hír, s nem azért, mintha egyedül lennének hivatva e felismerésre,
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4 A BBC I. fô hírszolgálatát 1969 ôszén húsz percre hosszabbították meg.
5 E tanulmányban szakmai kritériumként mindvégig hivatkozunk azokra a kritériu-
mokra, amelyekre a hírszerkesztôk a hírértékkel kapcsolatos ítéleteiket alapozzák. Ezzel
kívánjuk felhívni a figyelmet a foglalkozási csoporton belüli helyükre – jóllehet az újság-
írás szervezetileg nem külön szakma. Hughesnak és tanítványainak a munkáját tartjuk
itt szem elôtt, amely felhívta a figyelmet a felszínesen eltérô foglalkozások közös jellegze-
tességeire. Lásd E. C. Hughes: Men and Their Work. Glencoe, 1958, Illinois.
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hanem azért, mert technikákat fejlesztettek ki azzal kapcsolatban, hogy hírekkel
foglalkoznak, s e technikák megfelelnek a hírgyûjtô foglalkozás követelmé-
nyeinek, a szervezet követelményeinek, amelyben dolgoznak, és a piac köve-
telményeinek, melyet szolgálnak.

S noha ez a tanulmány nem tisztázza pontosan, hogy milyen összefüg-
gések vannak egyfelôl a hírszerkesztôk szakmai kritériumai, másfelôl pedig
foglalkozásuk, valamint a szervezet és a társadalom között, amelyben dol-
goznak, mégis képet igyekszik adni arról, hogy milyen jelentôsek e kritériu-
mok, ha egy konkrét hírtörténetre alkalmazzuk azokat. A mód, ahogyan a
tüntetés történetét a televízióhírekben elmondták, a válogatástól, a bemuta-
tástól és az interpretációtól (ezek mind hírértékelések) függött, ami viszont
visszakapcsolódott az „esemény mint hír” eredeti elképzeléséhez, az elôzô
hírek összefüggésében.

E folyamatnak az a hatása, hogy az eseményrôl szóló beszámolót néhány
alapvetô lénia köré csoportosítja. E témákat azután kifejlesztik és alátámasztják,
kizárva más interpretációkat, amelyek – noha a bizonyítékok azokat éppen úgy
támogathatják – kevésbé relevánsak. A kiválasztás és egyszerûsítés halmozódó
hatása, amely egyetlen aspektus hangsúlyozására irányul, fontos kérdéseket vet
fel azzal kapcsolatban, hogy a hírek bemutatása miként strukturálja a társadalmi
eseményekre vonatkozó általános ismereteinket. Könyvünk hátralevô részében
e problémákra még visszatérünk.

E fejezetben láttuk, hogy a BBC hírszerkesztôi milyen gondosan próbálták
elkerülni a nyílt elfogultságot. Általában szólva, az érzelmes szavakat és az
elfogult képeket kizárták, és komolyan törekedtek tárgyi megbízhatóságra.
Ennek ellenére a válogatásokat és az interpretációkat a hírértékek egy adott
keretén belül végezték. Mint láttuk, a tüntetés politikai problémáinak tár-
gyalásakor a hírszerkesztôk joguknak és kötelességüknek tekintették, hogy
a hírértékeket saját szakmai kritériumaik – mint alapvetô újságírói szabad-
ságjog – alapján ítéljék meg. A következôkben áttérünk annak vizsgálatára,
hogy e szabadságjog gyakorlása milyen módon strukturálta az október 27-i
televíziós híradások tartalmát.

A televíziós adások szóbeli (verbális) megnyilatkozásai

Minden hír, mint vizuális egységek sorozata, a nézô számára információk
sorozatát tartalmazta. Vizuális címfeliratok után a BBC I. mindkét hírszol-
gálata az alapvetô tények számbavételével indult, amit a hírszerkesztô
olvasott fel a képernyôn. Ez a tüntetés lefolyásának tömör összefoglalása volt.
A nézô ezután már ezt vehette alapul, miközben az esemény vizuális beszá-
molóját nézte. Az eseményrôl szóló beszámoló a fômeneteléssel kezdôdött,
majd ezt a Grosvenor Square-i akció követte. A két ITN-híradás különbözött a
BBC-híradástól mind az információk sorrendjét, mind a szerkesztés struktúráját
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illetôen. Mindkét ITN-híradás elôször a Grosvenar Square-i erôszakos akciókkal
foglalkozott. A késô esti BBC II.-híradás a legbonyolultabb információ-sorrendet
követte, mert felváltva mutatta az esemény két részét illusztráló szakaszokat –
ily módon kívánta kiemelni az ellentétet a békés fômenetelés és a Grosvenor
Square-en végbement erôszakos akciók között. 

A történet felosztása békés fômenetelésre, szemben az erôszakos Grosvenor
Square-rel, az egyik legjelentôsebb vonása volt annak a módnak, ahogy a
történet a korai és kései hírek között megváltozott. E felosztás az egyik il-
lusztrációja annak, ahogyan a kései hírek egy világos „következtetési struk-
túrává” fejlôdött, amelyben mind a hírszerkesztôk, mind a közönség ren-
dezni és interpretálni tudták a történetet.6 Különösen a kései BBC-hírekben a
vizuális betéteket illusztrációként használták fel abból a célból, hogy újra el-
mesélve a történetet, annak az újságírói elképzelésnek megfelelôen interpre-
tálják azt, amelytôl az esemény eredetileg hír lett. Ez ellentétben állt azokkal
az élô OB-képekkel, amelyek az ITN 18 óra 02 perces délutáni híreit meg-
nyitották, s amelyek hírek akartak lenni, nem pedig illusztrációk a hírekhez.

Ennek a „következtetési struktúrának” a fejlôdése – túlmenôen azon, hogy
a történetet két átfogó részre osztották – egy sor különbözô formát öltött. E for-
mák visszavezethetôk az erôszak témájára mint az egész történet kiinduló-
pontjára. Ily módon az est folyamán a Grosvenor Square-i incidens mint a
fenntartás nélküli, szándékos erôszak története kristályosodott ki, míg a
várakozásoktól eltérôen lefolyt fômenetelés történetét békés eseményként
mutatták be, bár utaltak olyan kivételes mellékzöngékre, amelyek rejtett
erôszakot engedtek sejteni. Az esemény lezajlása után készült kései hírek
különbözô olyan megállapításokat tartalmaztak, amelyek a történet jelen-
tôségét az eredeti erôszak téma fogalmaiban összegezték.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a most következô elemzés nem szándékos elfo-
gultságra vagy ferdítésre vonatkozik abban az értelemben, mintha a történetet
valamely sajátos irányba közvetlenül ferdítették volna el. A hírkészítés elemzése
az elôzô fejezetekben azt mutatta, hogy a televízió hírszerkesztôinek kevés
lehetôségük van a meghamisított beszámolók készítésére, és nem észleltünk
nyilvánvaló szándékot arra, hogy ilyesmit tegyenek. Sôt, a szóosztályozás és -
számolás tartalomelemzô módszere, amely ferdítést fedezett fel az értékelésben,
amikor ezt a módszert a sajtóra alkalmaztuk, a televízióra való alkalmazás során
ilyen ferdítést nem tudott kimutatni. A televíziós híralkotás szervezete
nagymértékben kiiktatta az emocionális szavakat és értékítéleteket, amelyeket
az ilyen számolási technikával mérni lehet.

Egy „következtetési struktúra” kialakítása nem pro vagy kontra elfo-
gultságok kialakítása, hanem az egyszerûsítés és interpretáció folyamata,
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6 A „következtetési struktúra” kifejezést K. Lang és G. Lang: A politikai közlemények
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vettük át. Érdekes, hogy a tanulmány ezt az alcímet viseli: „Tanulmány a »nem tudatos«
ferdítésrôl”.

3.fejezet  8/24/07  12:27 PM  Page 491



amely strukturálja azt a jelentôséget, amit a történetnek eredeti hírértéke
mellett tulajdonítunk. Ezután a történet úgy foglalja el a helyét, mint a társada-
lomban végbement eseményekre vonatkozó információ része, ami mind
ugyanannak a kommunikációs folyamatnak az útján interpretálódik. Ez az, ami
oly jelentôssé teszi a következtetési struktúra kialakulási módjának elemzését.
Megmutatja, hogy a végbemenô eseményekkel kapcsolatos képzetek milyen
módon strukturálódnak, egyszerûsödnek és táplálódnak be a társadalmi
tudatba. A következô szakaszban amellett érvelünk majd, hogy – jóllehet
nem történt nyílt kísérlet a beszámoló közvetlen elferdítésére – egy követ-
keztetési struktúra kifejlesztésének latens következménye egy „nem tuda-
tos” típusú ferdítés volt.

A legnyilvánvalóbb forma, amit ez a „következtetési struktúra” a kései
hírekben magára öltött, néhány olyan megállapítás volt, amely a történet
általános jelentôségét és konklúzióját összegezte. Nem sok ilyen megállapításra
került sor, mert – egészében véve – a szóbeli megnyilatkozások pontosan kö-
vették az események menetét, amit a vizuális képek illusztráltak. Ám a
késôi hírekben az eseményt mindkét fôcsatornában összefoglalással fejezték
be. A BBC I.-hírek a belügyminiszter közleményét hozta, amelyben a mi-
niszter gratulált a tüntetôknek és a rendôrségnek, és ezzel a következtetéssel
fejezzôdött be: „Kétlem, hogy bármiféle hasonló tüntetés a világnak bármely
részében ilyen békésen folyhatott volna le.” Az ITN saját következtetését
adta (ITN, 22.10):

„És így zajlott le Anglia »októberi forradalma«, csaknem minden vérontás
nélkül. Tarig Ali és 20 000 híve fékezte magát, a Belügyminisztérium és a
rendôri erôk pedig megtartották azt az ígéretüket, hogy szilárdak lesznek,
de erôszak nélkül. Ma a világ látta a tiltakozás brit módját és a nyers gerillák
vereségét a Grosvenor Square-en.”7

A BBC-hírek egy olyan szakasszal kezdôdött, amely a tüntetési történetet a
hírkontextusba helyezte (BBC I. 21.35):

„Nem történt kísérlet arra – amitôl féltek –, hogy kormányhivatalokat foglal-
janak el. S a letartóztatások és sebesülések mai száma sokkal alacsonyabb, mint
amilyen a Grosvenor Square-i márciusi tüntetések alkalmával volt.”

Hasonló, hosszabb részlet szerepelt a BBC II.-hírek elején, amely megpróbálta
megmagyarázni, hogy a tüntetés eseménye miért volt hír (BBC II. 22.45):

„De hogy kezdôdött?
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7 Ez a bekezdés mutatja, hogy a televíziós ábrázolás nem volt teljesen mentes nyílt érté-
kelô elfogultságtól.
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Nem a mai reggel kivételes óvatossági rendszabályaival, hanem a félelemmel,
amely ezeket a rendszabályokat kiváltotta. A múlt márciusi erôszakos
incidensek sokakat aggodalommal töltöttek el. Amikor a mai tüntetéseket
bejelentették, ezek az aggodalmak feléledtek. A rendôrség ma gondoskodott
róla, hogy az erôszakos incidens ne ismétlôdjön meg… (jelentés az utak ellen-
ôrzésérôl, vizsgálatokról, valamint a LSE egészségügyi központban tett elô-
készületekrôl). Mindenesetre a fôváros biztosítva volt az esetleges kicsapon-
gások ellen. A tervezett útvonalon a minisztériumok, a középületek, az üzletek
és a hivatalok, a diplomáciai negyedek és a parlament leeresztett redônyökkel
vártak, elzárták vagy körülvették ôket, és 7000 rendôr volt szolgálatban –
köztük sok lovas rendôr –, s talán ugyanennyi volt tartalékban.”

Ez a szakasz pontosan meghatározza a kontextust az utána következô jelentések
részére. A fô szempont az erôszakos cselekmények lehetôsége volt a tiltakozás
békés módszere helyett, de ezen belül szerepelt egy sor kiegészítô téma, amilyen
például az esetleges épület- és tulajdoni károk, a rendôrség szerepe és taktikája.

A „következtetési struktúra” fejlôdésének egy másik mutatója az a változás,
amely a Grosvenor Square-i eseményekrôl szóló jelentés módjában a korai és kései
hírek között megfigyelhetô volt. Az ITN 18.02-es híreiben Peter Snow megnyitó-
mondata különválasztotta a Grosvenor Square-i töredékcsoportot a fômenettôl,
azután az erôszakos kisebbséget a Grosvenor Square-en e töredékcsoporttól mint
egésztôl. Késôbb ugyanebben az adásban megismételte ezeket a pontokat:

„A mintegy 40 000 ember túlnyomó többsége csak állt és figyelt, de így tett még
az a 4000 is, aki leszakadt, és idejött az amerikai követséghez. Csak egy kis
csoport, de igazán kicsi, két- vagy háromszáz fô, próbálta szüntelenül keresz-
tülpréselni magát, és próbált áttörni a rendôrkordonon, hogy eljusson a
követséghez…”

A délután folyamán az ITN „Tiltakozás” címû programjában Peter Snow
ugyanezt hangsúlyozta.

Noha Michael Blakey a BBC-hírekben a szóban forgó események egyenes
adásában a Grosvenor Square-en történtekkel kapcsolatban nem tett
különbséget aktivisták és nem aktivisták között, a felvett BBC-képekhez
fûzött kommentár utalt egy ilyen különbségre (BBC I., 18.05):

„Egészében véve a tüntetôk békésen álltak, s csak elszórtan fordultuk elô
olyan cselekvési rohamok, mint a plakátok és botok hajigálása a levegôbe.”

A különbség ily módon inkább az idô és nem a csoportok fogalmaiban
fejezôdött ki – nem voltak erôszakos akciók az egész idô alatt, és nem
követett el erôszakos akciót minden ember.

A korai ITN-hírekben hallható világos megkülönböztetés a 22.10-es esti
hírekbôl eltûnt:
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„Az amerikai követség elôtt, a Grosvenor Square-en egy 4000 fôs harcos
kisebbség maradt vissza, hogy három órán át mintegy ezer rendôrrel álljon
szemben. Elôször a két tábor dulakodott egymással, a tüntetôk körben
kavarogtak, el akarva dönteni, hogy mit tegyenek, a rendôrök pedig várták,
hogy tegyék… S így ment ez az est beálltáig, amikor a tömeg, belefáradva
abba, hogy próbálja áttörni az áttörhetetlen rendôrkordont, egy végsô roham
után kezdett szétszéledni.”

Ez a beszámoló, valamint az, hogy mind a 4000 fôt bevonták a rendôrkordon
elleni rohamba, feltételezte, hogy a tömeg céltudatos volt – a tüntetôk körbe
kavarogtak, el akarva dönteni, hogy mit tegyenek, s azután még egy végsô
rohamot intéztek, mielôtt távoztak volna.

Mindkét vonás még jobban kifejlôdött a BBC második, 21.35-ös híreiben.
A Grosvenor Square-re vonatkozó szakaszt egy olyan riporter – Brian Saxton –
nyitotta meg, aki a délután folyamán a téren volt. Az alábbiakban szöveg-
elemzést adunk azokról a szóbeli megállapításokról, amelyeket Brian Saxton
tett a Grosvenor Square-i történet elején és végén.

„Nos, elkerülhetetlen volt, hogy a Grosvenor Square és az Egyesült Államok
követsége legyen a központja mindennemû összeütközésnek a tüntetôk és a
rendôrség között.”

Mivel a hírekben több utalás történt más erôszakos akciókkal kapcsolatos
olyan várakozásokra, amelyek nem teljesültek be, a következtetés az volt,
hogy itt, a Grosvenor Square-en történt meg a várt erôszakos akció.

„A maoisták támogatóinak nagy tömege, amely leszakadt a fômenettôl, hogy
a térre jöjjön, a követséget mint az amerikai imperializmus legfôbb
szimbólumát bélyegezte meg, s az alatt a három óra alatt, amit ott töltöttem,
láttam, hogyan próbálják megtámadni ezt a szimbólumot.”

Egyetlen BBC-híradás sem közölt adatokat azok számáról, akik elszakadtak
a fômenettôl.8 Lehetséges, hogy ez azért történt, mert nem volt elérhetô
hivatalos becslés.9 A leszakadt csoport egészét a követség elleni céltudatos
támadás résztvevôjeként kezelték.
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8 Azoknak a kvázinumerikus jellemzéseknek a vizsgálata, amelyeket a BBC a szakadár
menetelôkkel kapcsolatban használt, önmagában is érdekes. 18.05: „forrongó tömeg”,
„része sok ezernek”, „sûrû tömeg”, „a tüntetôk ezrei”; 21.35: „néhányan a tüntetôk ezrei
közül”, „nagy tömeg”; 22.45: „egy sem”.
9 Ezt a feltevésünket arra alapítjuk, hogy a BBC közismerten nagy fontosságot tulajdonít
annak, hogy hivatalos forrásokat találjon, és azokból idézzen olyanokat, amelyek esetleg
vita tárgyát képezhetik.
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„Hosszú, idônként csúnya ütközet volt, amely röviddel délután négy óra
után kezdôdött, s perceken belül a hatóságok és az ellenük harcolók várt,
robbanásteli konfrontációjává fejlôdött.”

Ez a mondat ismét arra utal, hogy ez volt a történetnek az a része, amelyik
kielégítette az erôszakos akcióval kapcsolatos várakozásokat. A „perceken
belül” kifejezés is hozzájárult a polarizációhoz. Az ITN „Tiltakozás” címû
egyenes programjában valamiféle konfrontáció kialakulásához délután négy
órától kezdve több mint fél óra kellett, s azután Peter Snow ezt a konfron-
tációt így zárta le:

„Azt hiszem, egyszerûen az a helyzet, hogy a két fél nagyon közel van
egymáshoz, és ha mintegy ezer ember nyom hátulról valakit, akkor nem-
igen tehet mást, mint hogy nekiszorul a rendôrkordonnak.”

„A petárdák, melyeket a tüntetôk a rendôrkordon közelébe és néha a lovas
alakulatok mögé hajítottak, jelentették az egyik legnagyobb veszélyt. A tün-
tetôk ma azt remélték, hogy e durranások és a füst elegendô zavart támaszt
ahhoz, hogy áttörjenek a rendôrsorfalon.”

Itt a szóbeli kommentár visszakanyarodott, és összekapcsolódott a képekkel,
amelyek a petárdasorozatot mutatták. A második mondat az esemény
leírásán túlmegy, és a motívumokkal meg célokkal kapcsolatos feltéte-
lezésekre tér át. Ettôl kezdve a szóbeli anyag együtt halad a képi anyaggal
egészen a következtetésig:

„Egészében véve a tüntetôk kudarcot vallottak, mert nem volt meg a gya-
korlati szakértelmük ahhoz, hogy kivitelezzék a fenyegetéseiket, és mert a
rendôrség úgy jelent meg, mint egy hûvös, tiszta fejû erô, amely el volt
készülve a fenyegetésekre.”

Ez tehát az egész szakaszt úgy összegezte, mint két harcoló fél – a rendôrség és
a tüntetôk – közti félreérthetetlen konfliktus történetét. A tüntetôk fenyegetéseire
tett utalás visszakanyarodott a várható fejleményekkel kapcsolatos várako-
zásokhoz. A kudarcnak és a gyakorlati hozzáértés hiányának az említése arra
célzott, hogy a tüntetôk mint egész, kváziszervezettségû testület módjára cse-
lekedtek.

Noha eddig ez az elemzés fôleg a televíziós hírek szóbeli megállapításaival fog-
lalkozott, az a mód, ahogy a BBC a Grosvenor Square-i incidenst kezelte, azt mutat-
ja, hogy a vizuális anyag felhasználása hozzájárult ugyanehhez a folyamathoz.

Ez a szakasz döntô fontosságú, nemcsak az itt elôadott és a délután folya-
mán korábban elmondott történet közötti ellentét miatt, hanem azért is, mert
mutatja, hogy milyen fontos szerepet játszott ez a mozzanat, amikor a Grosvenor
Square körüli utcákon készült felvételek beérkeztek.
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Elsô pillantásra a nyitóbekezdés egy fenntartást tartalmaz. „Közvetlen
összecsapás ezen a színtéren kevés volt.” De már a következô mondat olyan
okot hoz fel erre, amely a korábbi beszámolókat teljesen megfordította. Míg
a korábbi beszámolók szerint azért nem voltak erôszakos akciók, mert a
többség csak álldogált a téren, ebben a híradásban már kijelentik, hogy az
erôszakos akciókra azért nem került sor, mert „maga a tüntetôk súlya fékezte
az összecsapások erejét és hatását”. Más szóval, valamennyi tüntetô benne
volt, de egymás útját állták.

Nyilvánvalónak látszik, hogy ezt miért írták. A történetnek ez a része:
drámai csúcsot ért el az „utcán” („on-street”) készült filmsorozattal, s e csúcs-
pont hatásosságát csak fokozták a fômenetelésrôl készült ellentétes jellegû
filmbetétek. Ez a mondat: „De a Grosvenor Square-en a hangulat igen
erôszakos lett” – feltételezte, hogy volt egy idôszak, amelyben a részleges
erôszakot teljes erôszak követte, s amelyben az „on-street” készült felvételen
mutatott incidensek követték az „off-street” (nem utcán) felvett filmeken mu-
tatott incidenseket. Ezt a szakaszt mind vizuálisan, mind szóbelileg a rendôr-
kordont megszemlélô belügyminiszterrôl készült felvételek zárták le.

Láthatólag a drámai elem az egyik kulcs ahhoz, hogy mi is történt itt. A ké-
sei BBC II.-hírek idejére a hírszerkesztôk számára már elérhetô volt az egész
vizuális anyag, az akció lezajlott, és volt idô arra, hogy összeállítsák a
híreket. A Grosvenor Square-i eseményre fordított idô a kései BBC-hírekben
hosszabb volt, mint a korábbiban. Ezzel ellentétben a kései ITN-híradás
idejének túlnyomó részét a fômenettel töltötte, míg a korábbi a híridô 57%-
át a Grosvenor Square-re fordította. A BBC és az ITN között a Grosvenor
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Square hangsúlyozásában fennálló különbség közvetlen összefüggésben
volt azzal, hogy a BBC-hírszerkesztôk az „off-street” készült filmsorozatokat
használták. A túloldali táblázaton láthatóan, az ITN sokkal kisebb mér-
tékben használta fel az utcai incidenst mutató filmsorozatokat, mint a BBC.
A kései BBC-hírek sokkal inkább televíziós programok voltak, semmint
híradások – ez az az alternatív megközelítés, amit az ITN korai, 18.02-es
híradása mutatott. A BBC-hírekben a képanyagot úgy válogatták és ren-
dezték össze, hogy azok a lehetô legelegánsabban és legdrámaibban illuszt-
rálják az eseményt, ahogy az beillett a következtetési struktúrába.

A harmadik forma, amit ez a következtetési struktúra felvet, nyílt és burkolt
fenntartások egy sora volt a fômenetelést mint békés tiltakozást illetôen. E forma
bizonyításának az egyik módja az, hogy hivatkozunk azokra a konkrét szavakra
és kifejezésekre, amelyeket a fômenetelés békés jellegének a jellemzésére
használtak. Érvényesült ugyanis egy olyan tendencia, hogy a fômenetelés békés
voltával kapcsolatos megállapításokat olyan szavakkal tegyék fenntartásossá, mint
„elég”, „viszonylag”, „meglehetôsen”. Noha az adatok száma csekély, a BBC
gyakrabban élt fenntartásokkal, mint az ITN. A BBC I.-hírekben használt tizenhat
értékelô kifejezésbôl tizenhárom fenntartásos volt. A két ITN-hírek tizenegy
mondatot használt erre, s ezekbôl csak kettô volt fenntartásos.

Egy másik dolog, ami mutatja, hogy a fômenetelésrôl egy anticipált, de be nem
következett erôszakos cselekményre való hivatkozással számoltak be, a konkrét
incidensek kiválasztása és tudósítása volt. Mivel a BBC-hírekben olyan meg-
állapítások szerepeltek, mint „erôszakos incidensre nem került sor, kivéve…”, a
kivételek – zászlóégetés, éneklés, szitkozódás – kvázierôszakos incidensekké
lettek a többi – például a petárdák dobálása – társaságában, amelyek valóban erô-
szakos cselekmények voltak. Így például amikor a BBC I. 18.05-ös hírekben azt
jelentették, hogy a menet elhaladt a Downing Streeten, ezeket mondták:

„…a legtöbb menetelô békésen haladt végig a Downing Streeten, kivéve egy
maroknyi tüntetôt, akik zászlókat gyújtottak meg, és petárdákat hajítottak a
rendôrség felé”.

Míg a menetelés békés jellegével kapcsolatosan néhány fenntartást kifejezô
szó az ITN-hírekben is elôfordult, a fentihez hasonló jellegû megállapításokat
abban nem találunk. Az ITN a zászlók elégetésérôl és a hasonló inciden-
sekrôl szóló jelentéséhez nem fûzte hozzá, hogy ezek valamihez képest kivé-
telek lennének (ITN, 22.10):

„A Downing Street túlsó oldalain másik zászló ég, ezúttal a csillagos amerikai
lobogó lángolt fel. Az emlékmûrôl koszorúkat szakítottak le,10 s egy ideig nekeltek
az utcán.”
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Ennek a ténynek egy másikhoz való kapcsolása – hivatkozás olyasmire, ami
feltehetôleg ismeretlen vagy észrevétlen maradt – fordul elô a BBC I. 22.45-ös
híreinek egyik passzusában:

„…egy másik (férfi) téglát hajított egy kormányépület ablakába, de elhibázta”.

Természetesen ebben az esetben a tégla hajítását látni lehetett, még akkor is, ha a
lyukat az ablakon nem. De korábban ugyanebben a híradásban ezt jelentették:

„A rendôrségnek ma gondja volt arra, hogy a múlt márciusi erôszakosságok ne
ismétlôdjenek meg. A londoni utcákon végzett alkalmi motozások kevés ered-
ménnyel jártak, s ez maga is biztató. A tüntetések tehát legalábbis fegyverek
nyilvánvaló jelenléte nélkül folytak le.”

Végül a fômenetet kommentálva, valamennyi hír sûrûn hivatkozott földrajzi
helyekre. A képek a menetelés útvonalát követték, a szóbeli megnyilatkozások
pedig a képeket. Az ITN-felirat is helyneveket alkalmazott, hogy így tudassa a
nézôkkel, hol fordultak elô az egyes jelenetek. Fentebb említettük, hogy a
fômenetelésre vonatkozó számos felvételnek egyszerûen csak az adott hírjelleget,
hogy a menet elhaladt valahol, és a kérdéses helyet bántatlanul hagyta. Így az ITN
22.10-es hírei kivételével minden híradás beszámolt a menetrôl, amint áthaladt a
Fleet Streeten, s egytôl egyig inkább azt írták le, ami nem történt meg, mint azt,
ami megtörtént. A BBC I. 18.05-ös híreiben ezt mondták:

„A Fleet Streeten és végig az újságszerkesztôségek mentén. Utóbbiak némelyike
nehézségekre számított, de nem volt látható jele az erôszaknak.”11

Az ITN 22.10-es híradásának egyik passzusa burkolt fenyegetettségre célzott négy
épülettel kapcsolatban, ezek között volt a Hilton Szálló és a Buckingham-palota.
„Ezután a menetelôk elvonultak a Parliament Square mentén, ahol a parlament
két házának nehéz vaskapui be voltak zárva. Még a Westminster apátság fôajtói is
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korábbi hírekkel ellentétben a Fleet Street sértetlen maradt.
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zárva voltak. Útjuk utolsó szakaszában a tüntetôk a Buckingham-palota hátsó ajtaja
mentén haladtak el, s végül a Hyde Parkba mentek. Elvonultak az amerikai
tulajdonban levô Hilton Szálló mellett, ami érzékeny pont, de incidens nem
történt.”

Noha nem sok utalás volt meg nem történt eseményekre és olyan épületekre,
amelyek mellett a menet elhaladt, az ilyenek gyakoribbak voltak a BBC, mint az
ITN híreiben. A két ITN-hírek három meg nem történt eseményre hivatkozott, míg
a két BBC I.-hírek tizennégyre, a kései BBC II.-hírek pedig hétre. A menet által
érintett épületekre való hivatkozások egyenlôbben oszlottak meg a két csatorna
között, mert a kései ITN-hírek magában foglalta a fentebb idézett bekezdést,
amelyben négy épületet említettek.

Azzal érvelhetnénk, hogy a meg nem történt eseményekre való utalás nagyobb
gyakorisága a BBC-hírekben egyszerûen annak a következménye, hogy ezek a
hírek a fômenetelés teljesebb történetét adták. A BBC több idôt s így több szót
használt arra, hogy elmondja a történteket. Ez a körülmény azonban még így is
alátámasztja elemzésünk fô megállapításait. Azáltal, hogy a beszámolót olyan
esemény felé irányították, ami nem történt meg, a BBC hírszerkesztôi azt tolták
elôtérbe, ami számukra október 27-én hírszempont volt, nevezetesen, hogy
fordult-e elô erôszakos akció, vagy sem.

A TÜNTETÉS MINT HÍREK 499

3.fejezet  8/24/07  12:27 PM  Page 499



Shanto Iyengar – Adam Simon
Az öbölválságról szóló hírek és a közvélemény

Amikor Szaddám Huszein elhatározta, hogy megtámadja Kuvaitot, közve-
títések szakadatlan áradatát indította el. A következô hat hónapban a televízió-
nézôk szinte rátapadtak Kuvait iraki megszállására, az amerikai hadsereg
felvonultatására, a Sivatagi Vihar hadmûveletre és végül Kuvait felszaba-
dítására. A helyzet az öbölben a „nagy sztorit” képviselte a mindennapi
közérdekû tájékoztatásban. Az 1990 augusztusa és 1991 márciusa között eltelt
idôben a fôbb hírmûsorok mûsoridejük több mint egyharmadában a konflik-
tussal foglalkoztak (a tartalomelemzést lásd lejjebb).

A kiterjedt hírközlésnek nem csupán az öböl volt az alanya, számos
bizonyíték van rá, hogy az amerikaiak befogadták a közvetítést. 1991 január-
jában például a megkérdezettek 70%-a azt válaszolta, hogy „szorosan” követi az
öbölbôl érkezô híreket. A televíziós hírmûsorok nézettsége megugrott ebben az
idôszakban, és a megkérdezettek közel 80%-a úgy nyilatkozott, hogy „késôig
fennmarad”, hogy nézze a konfliktusról szóló híreket. Az érdeklôdés megnö-
vekedésének másik tünete, hogy a CNN elsô számú forrássá alakult át, és
nézettségi mutatói az égbe szöktek.

Az öbölháborúhoz vezetô események lehetôvé teszik egy „természetes
kísérlet” elvégzését azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással voltak a hírek
a közvélemény fejlôdésére és kikristályosodására. Ez a dolgozat a média-
hatások három osztályát vizsgálja az öbölháború kontextusában. Az elsô (ún.
agenda-setting) a hírközlô média azon képessége, hogy meghatározza a nap
témáit. Ezt a hatást úgy dokumentáljuk, hogy nyomon követjük az öböl-
háborút a nemzet legfontosabb problémájaként meghatározók arányát a
társadalomban. A második hatás (ún. priming) a hírközvetítések sémái, és a
politikusoknak a közösség általi megítélése közötti kapcsolatra vonatkozik.
Bemutatjuk, hogy Bush elnök értékelésében Irak kuvaiti inváziója után
sokkal nagyobb súlyt kapott a külpolitika. Ezután kerül sorra a framing – a
kapcsolat az öbölrôl szóló hírek kvalitatív jellemzôi (különösen a média
elmélyedése a harci eseményekben és a tudósítások változatlanul epizodikus
vagy eseményorientált jellege) és a közvélemény között. Itt azt feltételeztük,
hogy az epizodikusság az egyéneket arra ösztönözte, hogy inkább
támogassák a válság katonai megoldását a diplomáciaival szemben.

Ez csak három módja annak, ahogy a közvetítések formálták a közös-
ségnek az öbölválságra adott reakcióit. Az Egyesült Államok és Irak közt
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kitörô háború fenyegetése alkalmat adott a kormányzat mögé való fel-
sorakozásra. Ráadásul a legtöbb tudósítás egyoldalú, „hivatalos” üzenete a
legtöbb amerikait meggyôzte Bush elnök döntéseinek bölcsességérôl. Ezeket
a hatásokat (különösen az egy táborba gyûlést és a meggyôzô hatásokat) más
kutatók már leírták, így itt nem tárgyaljuk ôket.

Agenda-setting (napirend)

A témák jelentôs sebességgel érik és hagyják el az amerikai politika
színterét. 1989 októberében az amerikaiak elsôsorban az illegális kábítószer-
használattal foglalkoztak. A megkérdezettek 70%-a jelölte meg komoly or-
szágos problémaként a drogfogyasztást. A közérdeklôdésnek ez a rendkívüli
szintje ara ösztönözte a kormányzatot, hogy kezdeményezze a probléma
megoldását. 1991 februárjára a drogfogyasztást a megkérdezettek mindössze
5%-a értékelte országos problémaként. Az ilyen drámai váltásra a leg-
elfogadhatóbb magyarázat, hogy az egy-egy témában közvetített hírek
mennyisége szabja meg azt, hogy mekkora jelentôséget tulajdonít a közös-
ség az adott témának. Ez az úgynevezett agenda-setting.

Ebben a tanulmányban az öböllel kapcsolatos közvetítéseknek az országos
problémák fontosságára gyakorolt hatását vizsgáljuk. Feltételezzük, hogy a
közvetítések számának növekedése az olyan válaszadók arányának növe-
kedését vonja maga után, akik az öbölháborút az ország legfontosabb
problémái közé sorolják.

Priming (kiemelés)

Míg az agena-setting a közvetítések hatását tükrözi a témáknak tulajdonított
fontosságra, a priming a hírmûsoroknak azt a képességét jelenti, hogy befolyá-
solják a politikai vezetôk megítélésének kritériumait. A priming valójában az
agenda-setting kiterjesztése, az a hatás, amelyet a hírek gyakorolnak az egyes
szempontok súlyára a politikai megítélésben. Általánosságban, minél nagyobb
szerepet kap egy téma az információáramban, annál nagyobb lesz a súlya a
politikai értékelésben is.

Framing (beállítás)

A framing kutatása a hírközlési kereteknek (frames) a közösség egyes témák iránt
érzett felelôsségre gyakorolt hatással foglalkozik. A framing fogalma pszicholó-
giai és szociológiai gyökerekkel egyaránt rendelkezik. A pszichológusok
tipikusan a megítélésben bekövetkezett változásként definiálják a framinget,
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ami a megítélés meghatározásnak módosulása vagy választási problémák
hatására következik be. A politikai témák iránt érzett felelôsségnek számos oka
lehet, amelyek közül nem a legjelentéktelenebb az, hogy a felelôsség fogalma
különösen erôs pszichológiai szerepet foglal magában. Szociálpszichológusok
kimutatták, hogy az attitûdöket és cselekvéseket számos területen befolyásolja
az, hogy hogyan viszonyul az egyén a felelôsséghez.

A mûsorszórók általában „epizodikus” és „tematikus” kategóriákba so-
rolják a témákat. Az epizodikus kategória konkrét példákon mutatja be a
közérdekû témákat – egy hajléktalanon, egy munkanélküli a faji megkülön-
böztetés egy áldozatán, egy repülô felrobbantásán, egy gyilkossági kísér-
leten, és így tovább. Látvány szempontjából az epizodikus tudósítás célja a
„jó kép”. A tematikus hírek ellenben általános vagy elvont kontextusba he-
lyezik a közérdekû témákat. Idetartoznak például a tudósítások a kormány
jóléti kiadásainak csökkentésérôl, a munkalehetôségek változásairól, a terro-
rizmus hátterében álló szociális és politikai sérelmekrôl, az esélyegyenlôségi
politika változásairól vagy az igazságszolgáltatás hiányosságairól. A tema-
tikus kategória tipikusan a háttérriport formáját veszi fel, és gyakran szere-
peltet „beszélô fejeket”.

A televíziós hírmûsorok természetének ismeretében – huszonegy perces
„fôcímsor”, erôs kereskedelmi irányítás alatt – fel kell tételeznünk, hogy a
csatornák leginkább epizodikusan tudósítanak a közérdekû témákról. Az epizo-
dikus tudósítás a helyszíni, élô közvetítést alkalmazza. Az értelmezô elemzést
igénylô tematikus tudósítás kiszorítaná a többi hírt. A politikai témákról való
tudósítás túlnyomórészt epizodikus.

A framinghatások vizsgálatát két részre osztottuk. Elôször is felbecsüljük,
mennyire volt epizodikus az öbölháború közvetítése. Ezután megvizs-
gáljuk, hogyan hatottak a televíziós hírek a válság ideje alatt a válaszadók
politikai preferenciáira. A válaszadóknak a válságra adott katonai és diplo-
máciai válasz közül kellett választaniuk. Késôbb kifejtendô okok alapján
azt feltételeztük, hogy a több televíziózás a preferenciákat a katonai megol-
dás irányába tolja el.

Eredmények

Milyen hatással volt Irak kuvaiti inváziója a politikai értékrendjére? Július-
ban, közvetlenül az invázió elôtt, az amerikaiak belügyi problémákkal
voltak elfoglalva. Az ország legfontosabb problémáiként a drogfogyasztást,
és a bûnözést, a gazdaság állapotát és a költségvetési hiányt jelölték meg.
A felmérésekben résztvevôk több mint 50%-a említette ezt a három témát.
Az 1. ábrán a Gallup „legfontosabb probléma” kérdésre adott válaszok
trendjeit követjük 1990 júliusa és 1991 márciusa között, összevetve az öbölbôl
érkezô hírek mennyiségével. (1. ábra)
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Augusztustól kezdve az öböl gyakorlatilag a hírmûsorok teljes idejét le-
foglalta. A hírek összideje közvetlenül az iraki invázió után tetôzött (augusz-
tusban több mint két óra volt). Szeptember és december között az öbölhírek
átlagideje havonta kb. 60 perc volt. A légi harc megkezdése januárban és a
Sivatagi Vihar hadmûvelet elindítása februárban kb. havi 90 percre emelte
ezt az idôt. Tehát egy kezdeti telített közvetítési periódust a komolyabb hí-
rekre szorítkozó nyugodtabb szakasz követett, ami egy két hónapos, virtuá-
lisan telített idôszakban kulminált.

Rátérve az egyes témáknak tulajdonított fontosságra, az öböl ezen a téren
októberre érte el gazdaság és a költségvetési hiány szintjét. Novemberre
meghaladta ezeket, és a legfontosabb problémává vált az amerikaiak szemé-
ben. A csúcsponton (februárban) az öbölháború nagyobb részét kapta a
közérdeklôdésnek, mint a gazdaság, a deficit és a kábítószer együttvéve.
Aztán ugyanilyen gyorsan el is tûnt a porondról. A harcok megszûnésével a
„legfontosabb probléma” kérdésre adott válaszok visszaálltak a konfliktus elôtti
szintre, leszámítva egy figyelemre méltó változást; míg a konfliktus elôtt a gaz-
daság a kábítószerekkel és a költségvetési hiánnyal közösen állt az érdeklôdés
középpontjában, a háború végén a neki tulajdonított fontosság messze meg-
haladta minden más belföldi problémáét. Összegezve tehát: az öböllel kapcso-
latos közvetítések mennyisége, és a háborút a legfontosabb országos probléma-
ként megnevezô válaszadók aránya szorosan összefüggött.

Az agenda-settingrôl szóló dolgozatok többsége egyirányú – a közvetítések
mennyiségének növekedése valószínûleg a tárgynak tulajdonított fontosság
növekedését vonja maga után. Az 1. ábra ugyanakkor nemcsak ezt bizo-
nyítja, hanem de rámutat az agenda-setting kétirányú jellegére is. Az öbölnek
tulajdonított fontosság növekedése ugyanis együtt járt a kábítószerek és a
költségvetési hiány fontosságának hirtelen (és erôteljes) csökkenésével. Egy
„válságtéma” által generált intenzív közvetítés nemcsak az adott téma fontos-
ságát emeli, de el is tereli a közérdeklôdést egyéb témákról. Ugyanakkor fontos
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tották, George Busht pedig elsôsorban gazdasági szempontok alapján érté-
kelték. Irak kuvaiti invázióját követôen az öbölháború került a közérdeklôdés
középpontjába, és George Bush megítélése sokkal inkább külpolitikai szem-
pontoktól függött. Végül sikerült alátámasztanunk azt a feltevést, miszerint a
válság epizodikus ábrázolása a nézôket a katonai megoldás támogatására
sarkallta.

Ahogy Walter Lippmann megjegyezte közel hetven évvel ezelôtt, keveset
tudunk arról, hogy „mi történik, miért történt, és minek kellene történnie”. De
a modern idôkben, az ABC, a CBS, a CNN és az NBC jóvoltából itt vannak a
„képek a fejünkben”.

Már bizonyítottá vált, hogy a televíziós hírek komoly befolyással bírnak a
közvéleményre. Az öbölháború par excellence médiaesemény volt, és az itt
közölt eredmények, melyek szerint az amerikaiak követték a televíziós közve-
títések iránymutatását, megjósolhatóak voltak. A média befolyása tagadhatat-
lanul felvet egy sor kérdést a tájékoztatással és a közéleti tudósítások gyakor-
latával kapcsolatban.

A tudósítók egyre inkább hajlamosak pusztán ismételni a kormányzati
álláspontot, elérhetetlenné téve ezzel más hírforrásokat. Az általunk vizsgált
tudósítások több mint fele közvetlenül a hivatalos szóvivôktôl eredt. Emiatt még
a legjobb indulatú, és legközlékenyebb kormányzatot alapul véve is biztosra
vehetô, hogy csúszás alakul ki a tényleges események, és a média általi ábrá-
zolásuk vagy interpretációjuk között. A közvetítések alapjai az amerikai hadi-
technika sikerei, például az iraki Scud rakéták lelövése, a harci létesítmények
„okos” bombákkal történô elpusztítása, illetve az irakiak az olajkutak szándékos
felgyújtásával illusztrált „gonoszsága” voltak. Az ezeknek ellentmondó
témákat, mint egy harmadik világbeli nemzet elpusztítása, a számtalan civil
áldozat, vagy az iraki katonák, akiket szándékosan élve égettek el a lövész-
árokban, elhanyagolták. Így biztosította a „hivatalos” tájékoztatás a közösség és
az elnök egybehangzó véleményét a nemzetközi válságban.
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1. ábra. A témák fontosságának trendjei és az öbölháborúról szóló hírek
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megjegyezni, hogy ez a „hidraulikus” séma nem vonatkozik a gazdaságra.
A gazdasági problémákra vonatkozó válaszok aránya viszonylag stabil maradt
a konfliktus korai szakaszában (október–november), sôt november és február
között a nekik tulajdonított fontosság nôtt. Márciusra egyértelmûen a gazdaság
vált az elsô számú közérdekû problémává – az ilyen értelmû válaszok aránya
minden más problémáét meghaladta. Lehetséges, hogy a háború folyamatos
közvetítése arra sarkallta a nézôket, hogy a konfliktus katonai és gazdasági
kockázatait egyaránt felmérjék, tehát nagyobb figyelmet fordítsanak a
gazdasági problémákra. Az is magyarázat lehet, hogy a közvélemény a
gazdasági mutatókat vette alapul, tehát ahogy gazdaság romlott, egyre többen
értékelték szignifikáns problémaként.

A primingelméletet az öbölháború kontextusában alkalmazva azt kell
feltételeznünk, hogy az amerikaiak sokkal inkább figyelembe fogják venni
a külpolitikai eredményeket, amikor megítélik George Busht. Adataink
forrásai a NES [National Election Studies, a. m. „Országos Választási Tanulmá-
nyok” – a ford.] 1988-as, 1990-es és 1991-es felmérései. Minden évben
elemeztük, hogy a gazdaság és külpolitika területén mutatott elnöki teljesít-
mény értékelése milyen hatással van az emberek George Bush iránti álta-
lános érzéseire.

Az eredmény összeegyeztethetônek bizonyult a primingelmélettel. A kül-
politikai értékelések az öbölháború idején meghaladták a gazdaságiakat a
George Bushról kialakult összképre gyakorolt hatásukban, míg 1988-ban ez
éppen fordítva volt. Egy hasonló elemzés (amirôl itt nem beszélünk) az
elnök általános értékelését használva függô változóként azonos eredményre
jutott. Ezek az eredmények emlékeztetnek az agenda-setting fent bemutatott
hidraulikus mintájára is. A külpolitikai teljesítmény hatásának erôsödése az
elnök globális megítélésében maga után vonja a gazdasági teljesítmény
hatásának valamelyes csökkenését. Mindebbôl arra következtethetünk,
hogy az öbölháború megváltozatta Bush elnök népszerûségének alapját, a
gazdaság állapotáról a külpolitikára. Mivel a közösség inkább a külpolitika
alapján ítélte meg Busht, az elnökrôl kialakult általános benyomás pozití-
vabb lett; a tetszési indexe 1988-ban 60 pont volt, ami 1990-ben 64-re, 1991-
ben pedig 71-re nôtt.

Végül nézzük a framinghatást. Az ABC News fômûsoridôs híradóit vizsgáltuk
1990 augusztusa és 1991 áprilisa között. Az öbölháborúról szóló tudósítások, nem
meglepô módon, túlnyomórészt epizodikusak, eseményorientáltak voltak. A
tipikus hír az éppen aktuális változásokról közölt információt, esetleg adott élô
közvetítést. A nézôk mindennap az Egyesült Államok (és szövetségesei) és Irak
közti konfrontáció legújabb „epizódját” kapták meg. Csak nagyon ritkán
kaptak „hátteret”, az elôzmények elemzését, precedenseket hasonló területi
vitákra, információt az iraki és kuvaiti társadalom szociális, gazdasági és
kulturális felépítésérôl, vagy hasonló kiegészítô adatokat. Az epizodikus
tudósítások messze meghaladták a tematikus tudósításokat.
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Hogyan befolyásolhatta ez a dominánsan epizodikus közvetítés az öböl-
háborúval kapcsolatos közvélekedést? Korábbi kutatások megvizsgálták,
hogyan hatnak az epizodikus és tematikus közvetítések a nézôknek a
társadalmi és politikai témákban (például a szegénység, a munkanélküliség,
a bûnözés, a terrorizmus, a faji megkülönböztetés és az Irán-Contra-ügy*
iránt) érzett felelôsségére. Tematikus tudósítás esetén a nézôk hajlamosak
voltak elismerni felelôsségüket az általános társadalmi problémákért olyan
területeken, mint például a kulturális normák, gazdasági mutatók vagy a
hatóságok mûködése, esetleg nem mûködése. Ha a televíziós tudósítás álta-
lános vagy elemzôkeretet biztosít az adott problémának, a közösség látóte-
rének középpontjába kerül a probléma és a megoldás társadalmi felelôssége.
Epizodikus tudósítás esetén viszont a nézôk nem a társadalmi erôket érzik
felelôsnek a problémákért, hanem konkrét egyéneket vagy csoportokat. Ha
például a szegénység, a bûnözés vagy a terrorizmus problémája epizodikus
ábrázolásban kerül a nézô elé, akkor az elsôsorban a szegényeket, a bûnözôket
és a terroristákat teszi felelôssé. Ha a hírekben az országos problémák konkrét
példáival szembesül, a nézô a nézô nem a történelmi, társadalmi, politikai vagy
egyéb háttérre, hanem az egyéni jellegzetességekre figyel. Ebben az érte-
lemben az epizodikus tudósítás a hasonlóságon alapuló gondolkodást ösztönzi –
az emberek olyan okokból és megoldásokból indulnak ki, amelyek „illenek” a
látott problémához.

Az öbölháború esetében a kérdés az volt, hogy mi a megfelelô stratégia
Kuvait iraki megszállásának megszüntetésére, tehát a megoldási felelôsség
kérdése merült fel. Az epizodikus tudósítások elsöprô fölénye miatt arra lehetett
számítani, hogy az öbölrôl szóló hírek nézése a megtorló (katonai) megoldás
támogatását vonja maga után, a diplomáciai vagy gazdasági megoldással
szemben. Ennek fent már leírt oka az, hogy a „közrendi” témák, mint a
bûnözés vagy a terrorizmus epizodikus tudósítása a büntetô intézkedések
támogatására sarkall. Mivel az öbölháború analógiába állítható a törvény és
rend témájával (Irak mint bûnözô, Kuvait mint áldozat és az Egyesült Államok,
mint a törvény képviselôje), várható volt, hogy a hírek hatására a nézôk a kato-
nai megoldást fogják támogatni a diplomáciaival szemben.

Megkíséreltük megvizsgálni ezt a kapcsolatot a televíziós hírek és a
közvélemény alakulása között, a tévézés mennyiségének (saját bevallás
illetve a politikai információs index alapján) és a katonai és diplomáciai
megoldás közötti választások segítségével. A televíziózás mértékének mind-
két forrás szerint szignifikáns hatása volt – minél többet nézték a híreket a
válaszadók, és minél tájékozottabbak voltak, annál inkább voltak hajlamo-
sak a katonai megoldás mellett letenni a voksukat. Az információ hatása
sokkal erôsebben mutatkozott a nôk és a kisebbségek esetében, amibôl arra
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* 1986-ban az iraki–iráni háborúban hivatalosan Irak mellett álló Reagan-kormány fegy-
vert adott el Iránnak, és a bevételekbôl a Contrákat, a nicaraguai antikommunista geril-
lákat támogatta. (A Ford.)
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következtethetünk, hogy a közösség ügyeit viszonylag kevésbé követô csopor-
tokra különösen nagy hatást gyakoroltak a válságról szóló hírek. (A nôk az
információs indexen 1,8-es, a férfiak 2,5-es értéket értek el 1990-ben).

Összefoglalva tehát a várt összefüggésnek statisztikailag szignifikáns jeleit
találtuk. Az epizodikus hírek befogadása, ha mérsékelten is, de erôsítette a
válság katonai megoldásának támogatását.

Következtetés

Az itt közölt bizonyítékok alapján a Perzsa-öbölben történt konfliktus tele-
víziós közvetítése jelentôsen befolyásolta az amerikaiak politikai gondolko-
dását, és a kritériumokat, amelyek alapján George Busht megítélték. A válság
elôtt az amerikaiakat fôleg a gazdasági problémák és a bûnözés aggasztották,
George Busht pedig elsôsorban gazdasági szempontok alapján értékelték. Irak
kuvaiti invázióját követôen az öbölháború került a közérdeklôdés középpont-
jába, és George Bush megítélése sokkal inkább külpolitikai szempontoktól
függött. Végül sikerült alátámasztanunk azt a feltevést, miszerint a válság
epizodikus ábrázolása a nézôket a katonai megoldás támogatására sarkallta.

Ahogy Walter Lippmann megjegyezte közel hetven évvel ezelôtt, keveset
tudunk arról, hogy „mi történik, miért történt, és minek kellene történnie”. De
a modern idôkben, az ABC, a CBS, a CNN és az NBC jóvoltából itt vannak a
„képek a fejünkben”.

Már bizonyítottá vált, hogy a televíziós hírek komoly befolyással bírnak a
közvéleményre. Az öbölháború par excellence médiaesemény volt, és az itt
közölt eredmények, melyek szerint az amerikaiak követték a televíziós közve-
títések iránymutatását, megjósolhatóak voltak. A média befolyása tagadhatat-
lanul felvet egy sor kérdést a tájékoztatással és a közéleti tudósítások gyakor-
latával kapcsolatban.

A tudósítók egyre inkább hajlamosak pusztán ismételni a kormányzati állás-
pontot, elérhetetlenné téve ezzel más hírforrásokat. Az általunk vizsgált tudósí-
tások több mint fele közvetlenül a hivatalos szóvivôktôl eredt. Emiatt még a
legjobb indulatú, és legközlékenyebb kormányzatot alapul véve is biztosra
vehetô, hogy csúszás alakul ki a tényleges események, és a média általi ábrá-
zolásuk vagy interpretációjuk között. A közvetítések alapjai az amerikai hadi-
technika sikerei, például az iraki Scud rakéták lelövése, a harci létesítmények
„okos” bombákkal történô elpusztítása, illetve az irakiak az olajkutak szándékos
felgyújtásával illusztrált „gonoszsága” voltak. Az ezeknek ellentmondó témá-
kat, mint egy harmadik világbeli nemzet elpusztítása, a számtalan civil áldozat,
vagy az iraki katonák, akiket szándékosan élve égettek el a lövészárokban,
elhanyagolták. Így biztosította a „hivatalos” tájékoztatás a közösség és az elnök
egybehangzó véleményét a nemzetközi válságban.
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John R. Zaller
Monica Lewinsky 
és az amerikai közvélemény mozgatórugói

Mielôtt a Bill Clinton és Monica Lewinsky közötti szexuális viszony az ame-
rikai közbeszéd fô témájává vált volna, az elnök támogatottságának mutatója
60%-on állt. Tíz nappal késôbb, miután a média nagy hangsúllyal tárgyalta
az ügyet, Clintonnak ugyanazon közvélemény-kutatók által mért népszerûsége
mintegy 70%-ra ugrott.1  Vagyis az elnök nemcsak egyszerûen túlélte a Monica-
gate elsô szakaszát, hanem még profitált is belôle.

Néhány hónap múltán újabb csodát produkált. Az amerikai politika egyik
legstabilabb jellemzôje az, hogy a ciklus közepén tartott választásokon az elnök
pártja helyeket veszít a Képviselôházban. 1998-ban – amikor Clintonnak azzal
a fenyegetéssel kellett szembenéznie, hogy a Kongresszus formálisan is fele-
lôsségre vonja azért, mert szexuális félrelépése ügyében korábban hazudott –
különösen jelentôs veszteségre lehetett számítani. Amikor azonban megszámol-
ták a szavazatokat, az derült ki, hogy a Demokrata Párt valójában képviselôi
helyeket nyert. Ez igazi meglepetést okozott politológusi körökben, és az ôrület-
be kergette Clinton ellenségeit.

Ha eddig bárkinek is kétségei lettek volna e tárgyban, e két jelenség meg-
kérdôjelezhetetlen bizonyítékát szolgáltatta annak, hogy nem az emberi
gyengeségeken alapuló médiafelhajtás mozgatja az amerikai politikát. A kü-
lönbözô személyiségek botrányai megnövelik a lapok eladási adatait, és
anyagot szolgáltatnak az ellentétes politikai oldal retorikai támadásaihoz, de
úgy tetszik, hogy nincs igazi hatásuk a közvélekedésre vagy az országos po-
litikai helyzetre.

Akkor minek van meghatározó hatása a közvéleményre? Milyen erôk
mozgatják az amerikai politikát?

Ebben a tanulmányban azt a – nem igazán új, de eddig nem igazán a
helyén kezelt – vélekedést fogjuk alátámasztani, hogy az elnökök és pártjaik
közmegítélése lényegében aszerint mutat jelentôs emelkedést vagy zuhan
akár a mélypontra, hogy miképpen dolgozik az adminisztráció.2 Az ame-
rikai politikai vezetés megítélését döntô mértékben a háborúért vagy
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1 A tanulmányban hivatkozott közvélemény-kutatási adatokat egy Lewpols címû PC Exel
0.5-ös fájl tartalmazza, amely következô honlapomon érhetô el: http:/www.sscnet.ucla.
edu/polisci/faculty/zaller/
2 Lásd Key 1966; és Fiorina 1981.
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békéért, a gazdasági felfutásáért vagy stagnálásért, a tényleges intézkedé-
sekért viselt felelôsség határozza meg. Más dolgok is számíthatnak persze, de a
legfontosabb szempontok az ország valódi helyzete és a hatékony intézkedések
meghozatala. A Lewinsky-féle botrány leginkább azzal járult hozzá az amerikai
politikához, hogy hozzásegített, minden eddiginél jelentôsebb érveket
szolgáltatott ennek a mûködési mechanizmusnak a megértéséhez.

Gyakran hivatkoznak arra, hogy a hagyományos amerikai politikát alap-
jaiban rengette meg két, korunkat jellemzô hatás: a politikai pártok hanyat-
lása és a kommunikációs technológia fejlôdése, elsôsorban az internet és a
csevegôrádiózás kialakulása. Ezen, érvelés szerint az amerikai politika elsza-
kadt hagyományos sarokpontjaitól és a közvéleményt zsákmányként vetette
oda a médiahisztéria által vezérelt kóros folyamatoknak. A Lewinsky-ügyet
ennek illusztrációjaként és elsô számú bizonyítékként használva ebben a
tanulmányban azt kívánom alátámasztani, hogy ez a felfogás hibás. Még
pontosabban, azt fogom bizonyítani, hogy a Lewinsky-ügyben, mint aho-
gyan az elnöki politikával kapcsolatosan általában is, az igazság az alábbiak-
ban foglalható össze:

– A sok politikai elemzô által halottnak nyilvánított pártok még mindig a leg-
fontosabb olyan eszközök, amelyek segítségével az amerikaiak kialakítják a
politikához fûzôdô viszonyukat, és hogy véleményük szerint a politikai pártok
a vezetôk elszámoltatásának is a legfontosabb zálogát jelentik.

– Az ezzel kapcsolatos várakozásokkal szemben a kommunikáció új formái nem
destabilizálták az amerikai közvéleményt, legalábbis az elnöki politika tekin-
tetében nem ingatták meg annak szilárdságát.

– A média által országos ügyek tekintetében keltett hûhót a politikai funda-
mentalisták mint adut próbálják meg kijátszani. Ezzel szemben azt akarom
mondani, hogy ebben az évszázadban azok a politikusok voltak a legerôsebbek
az elnöki pozícióban, akiket a békesség és a jólét szempontjai vezéreltek és
akiket mérsékelt hangvétel jellemzett, és hogy így lesz ez a jövôben is.

Hogyan élte túl Clinton a botrányt?

A Lewinsky-botránnyal kapcsolatosan nem az elnök félrelépése volt a fô
gond, hanem az, hogy vajon nem jogsértô módon kísérelte-e meg leplezni
viszonyát. Egy más ügyben egy arkansasi bíróság elôtt folyó kihallgatás
során3 megkérdezték Clintont, hogy volt-e szexuális kapcsolata Monica
Lewinskyvel. A kérdés abban a jogi összefüggésben merült föl az Amerikai
Egyesült Államok elnökével kapcsolatban, hogy folytatott-e Clinton álta-
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3 A Paula Jones-féle polgári perrôl van szó, amelyben Clintont azzal vádolták, hogy
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lában olyan gyakorlatot, melynek során szexuális kapcsolatba került alárendelt-
jeivel. Miután letette az esküt, hogy csak az igazat fogja mondani, Clinton
tagadta, hogy szexuális kapcsolatba került volna Lewinskyvel.

A botrány akkor bontakozott ki a közvéleményben, amikor Matt Drudge
újságíró tudósítást közölt az interneten arról, hogy Ken Starr független
ügyész vizsgálódik a Lewinsky-ügyben. Starrnak az volt a feladata, hogy
Clintonnak bizonyos, az 1980-as évek elején Arkansasban folytatott üzleti fo-
lyamatokban, az úgynevezett Whitewater-ügyben játszott szerepét tisztázza.
A Whitewater-ügynek eredetileg nem volt semmi köze Fehér Házban zajló
szexuális afférhoz, de Starr azt gyanította, hogy Bill és Hillary Clinton befo-
lyásolta a tanúkat, hogy tagadják a házaspár részvételét a Whitewater
társaság ügyeiben. Többek között arra is gondolt, hogy Bill Clinton rávette
Monica Lewinskyt, hogy hazudjon az arkansasi kihallgatáson. Annak, hogy
Starr ügyész az elnök magánügyeiben kutakodjék, ennek a hamis tanúzásra
való ösztönzésnek a feltételezése adta a jogi alapját. Starr végül nem vádolta
meg Bill és Hillary Clintont a tanúk ügyében, de az esküszegéssel és a tanú
befolyásolásával kapcsolatos vizsgálódás Clinton szexuális ügyeit a média
egyik legtöbbet tárgyalt témájává tette. 

Amikor kitört a Lewinsky-botrány, az országos tömegtájékoztatás különbözô
fórumai olyan mélységben tárgyalták azt, amelyet politikai tudósítások soha
nem érnek el. Tévémûsorokba, képes újságok címlapsztorijaiba, csevegô rádió-
mûsorok kínálatába került be a téma: „Monicáról mindent, minden mennyi-
ségben” el lehetett adni. Az O. J. Simpson-féle gyilkossági per óta nem volt
olyan történet, amely ennyire felizgatta volna az amerikai kedélyeket.

Nem hibáztathatjuk a médiát ezért a minden részletre kiterjedô érdeklôdé-
sért. Elôször is, az elsô pillanattól fogva egyértelmû volt az, hogy ebben az
ügyben elnöki hivatali hatalommal való visszaélés ügyében felelôsségre vonják
majd Clinton elnököt, ami tényleg be is következett. Azonkívül természetes
dolog az, hogy mindenkit nagyon érdekel egy olyan ügy, amely arról szól,
hogy az államelnök megcsalja a First Ladyt, hazudik, hogy ezt eltitkolja, mégis
megfogják, és aztán megjárja a poklokat, amikor bûnhôdnie kell. Így jelentôsen
megnôtt a forgalma azoknak a hírforrásoknak, amelyek részletesen tárgyalták
az ügyet. Hogy csak három példát említsünk: a Time heti nem elôfizetôi eladott
példányainak száma a szokásos 250 000-rôl 350 000-re ugrott azon a héten,
amikor – a botrány kitörésének idején – a dolog a címlapjára került. Amikor
Lewinsky megjelent az ABC televízió 20/20 címû mûsorában, hogy Barbara
Waltersnek nyilatkozzék, 50 millió nézô kapcsolt át erre a csatornára, ami a
televíziózás történetének egyik csúcsa. Amikor Hillary Clinton volt látható az
NBC televízió Today programjában, és nyilatkozatban tagadta a férjének Monica
Lewinskyhoz fûzôdô viszonyáról szóló híreszteléseket, a mûsor történetének
legmagasabb nézôszámát érte el.

Amellett, hogy bôséges tájékoztatást adtak a Lewinsky-ügyrôl, a hírközlô
szervek bôkezûen támogatták a témával kapcsolatos közvélemény-kutatást
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is. Minden jelentôsebb hírforrás sûrûn adott hangot a véleményeknek,
annak ellenére, hogy e felmérések igen költségesek, és nincs bizonyított
hatásuk az érdeklôdés emelkedésére. Arra számítottak, hogy az ügy elôre-
haladtával az elnök támogatottsága lassan elsorvad, és minden egyes fon-
tosabb médiaszereplô saját felmérései alapján akart részt venni annak doku-
mentálásában, hogyan vezet el ez a folyamat az elnök bukásához.

Azután az derült ki, hogy az elnök támogatóinak köre megmaradt. Az
elsô tíz nap elmúltával gyakorlatilag semmi változás nem következett be a
számokban. Ha mégis volt mozgás, az azt mutatta, hogy csendesebb idôsza-
kokban egy kicsit csökkent a népszerûsége, azután amikor erôsebb volt a
„belevaló fiú” fenyegetettsége, akkor ismét megugrott. Azok az események,
amelyeknek nyilvánvalóan várható következménye az volt, hogy hátrá-
nyosan érintik az elnököt, vagy növelték, vagy egyáltalán nem érintették
Bill Clinton népszerûségét. Ilyenek voltak például azok, amikor Kathleen
Willey azzal vádolta meg a CBS 60 Minutes mûsorában, hogy a mellét
fogdosta, amikor állásügyben kért tôle segítséget; az a nap, amikor a
televízió közvetítette azt, ahogyan Clinton elnök az esküdtszék elôtt tett
vallomást arról, hogy nem volt szexuális kapcsolata Monica Lewinskyvel;
annak a Starr-féle jelentésnek a közzététele, amikor rajzokkal mutatták be
azt az Ovális Iroda melletti elôteret, amely a szexuális érintkezés helyszínéül
szolgált, illetve amikor a Képviselôház megszavazta az elnöki hivatali hata-
lommal való visszaélés vádjának érvényesítését.

Mindent összevéve azt mondhatjuk, hogy olyan kevéssé változtak a köz-
vélemény-kutatási adatok, hogy nem nagyon lehet kimutatni a dinamikájukat.
Tehát a kulcskérdés az, hogy miért maradt az elnök megítélése annyira stabil a
Lewinsky-botrány közepette is.

A válasz elsôsorban a pártszimpátia szilárdságában keresendô. Komoly
politikatudományi irodalma van annak a tapasztalatnak, hogy az amerikaiak
nagyobb része, különösen azok, akik veszik a fáradságot és elmennek szavazni,
kora ifjúságuk idején vagy fiatal felnôttként csatlakoznak egy párt táborához,
majd egész életükben hûségesek maradnak ahhoz. Elôfordul néha a párt-
szimpátia váltása, de a jellemzô forma az életre szóló hûség. (Az 1960-as és 70-
es évek vonatkozásában a pártok szavazóbázisának bizonyos eróziójáról
szoktunk beszélni. Az újabb adatok azonban azt bizonyítják, hogy amint azt
alább látni fogjuk, ezek a pártok elsorvadásáról szóló következések elhamar-
kodottak voltak.)

Az 1. táblázat a pártszimpátia szerepét mutatja abban, hogy miképpen reagált
a közönség a Lewinsky-botrányra. A magukat republikánusoknak vallók
mintegy 4:1-es arányban inkább gondolták azt, hogy Clinton félrelépésének
története közügy és nem magánügy, hogy Ken Starr vizsgálata részrehaj-
lásmentes és nem politikai kötôdésen alapul, hogy Clintont elnöki hivatali
hatalommal való visszaélés miatt vád alá kell helyezni, ha magától nem
mond le. A céltudatosabbak esetében még nagyobb volt a különbség.
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Például azoknak, akik a párthoz erôsen kötôdô republikánusoknak vallották
magukat, 74%-a gondolta úgy, hogy Clintont hivatalosan felelôsségre kell
vonni, szemben az ugyanígy vélekedô politikuslelkületû demokratákkal,
akiknek csak 6%-a gondolta ezt. (Ezek a mérési eredmények nem szere-
pelnek az 1. táblázat adatai között.)

Gyaníthatnánk, hogy az a fajta szoros pártkötôdés, amit az 1. táblázat
mutat, fôleg a politikailag tájékozatlanok és képzetlenek körében fordul elô.
A helyzet azonban éppen ennek az ellenkezôje, hiszen amint az az 1. táblázat
adataiból kitûnik, a Lewinsky-botrány ügyében azoknak volt a leginkább
pártkötôdésen alapuló véleményük, akik a legtájékozottabbak voltak. (Az 1.
táblázat összeállításakor a politikai tájékozottságot úgy mértük, hogy a poli-
tikai helyzetet illetô alapvetô kérdéseket tettünk föl, például hogy melyik
párt irányítja a Kongresszust.)

Az, hogy a vélemények az 1. táblázat tanúsága szerint is pártszimpátia ala-
pon polarizálódnak, közismert sajátossága az amerikai politikai helyzetnek.
Minden olyan esetben menetrendszerûen elôjön ez a kép, amikor a
pártelitek – mint ahogyan ez a Lewinsky-esetben is történt – eltérô állás-
pontot hangoztatnak egy ügyben (vö. Zaller 1992). Az amerikai politikai
életnek ez az alapvetô jellemzôje sokat segít abban, hogy megértsük a
nagyközönségnek a Lewinsky-botrányra adott reakcióját. Lévén, hogy az
amerikaiak – különösen az eset minden részletérôl informáltak – vélekedése
elôre meghatározott abban, hogy makacsul követik pártjuk álláspontját,
túlságosan nehéz feladatnak bizonyult a média számára az, hogy befo-
lyásolja a közvéleményt.

Igaz azonban az is, hogy a pártok hívei sem mindig feltétlenül lojálisak.
Mint minden elnök, Clinton is meg kellett tapasztalja népszerûségének
jelentôs változásait, csökkenését és növekedését egyaránt. Kell tehát még
valaminek lennie, ami miatt a botrány során az elnök népszerûsége töretlen
maradt. Szerintem a magyarázat a következô: azok a teljesítménymutatók,
amelyek alapján az amerikaiak általában megítélik az elnököket, végig
kedvezôek maradtak abban az évben, amikor Lewinskyvel volt tele a sajtó.

Az egyik legfontosabb ilyen teljesítménymutató az ország gazdasági állapota.
Sokan tudják a War Room címû filmbôl, hogy Clinton média-tanácsadói az „a
gazdaságról van szó, te buta!” mondatra alapozták az 1992-es kampányt. Ezzel
emlékeztették önmagukat és a szavazókat arra, hogy az 1991/1992-es stagnálás,
amely az akkori elnök, George Bush korszakában létrejött, lehet az ügydöntô
motívum az 1992-es választásban. Számos bizonyítékot lehetne felsorakoztatni
amellett, hogy az ilyen stagnáló idôszakoknak erôteljes hatásuk van az elnök-
választásokra. Úgy tûnik föl, hogy az elnökválasztások felének esetében az
adott idôszak gazdasági helyzete rejti a választás eredményének kulcsát, amint
azt a jelen tanulmány is meg fogja mutatni.

A Lewinsky-botrány idején persze nem volt elnökválasztás Amerikában.
De a gazdasági helyzet a köztes idôszakban is befolyásolja az elnökök
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közvélemény-kutatásban követhetô megítélését (MacKuen, Erikson és
Stimson 1992). Ahhoz, hogy megértsük a gazdaságélénkülésnek Clinton
népszerûségére a Lewinsky-ügy közepette tett hatását, történelmi távlatból
kell megvizsgálnunk a „Lewinsky-gazdaságot”, azaz a gazdaság állapotát a
botrány évében. Ehhez szolgáltat adatokat a 2. táblázat. Ennek adataiból
láthatjuk, hogy a második világháború végétôl 1998-ig az egy fôre jutó
jövedelem az Egyesült Államokban mintegy évi 1,89%-kal nôtt. A vietnami
háború vége és 1998 között ez a növekedés csak évi 1,51% volt. De a
Lewinsky-botrány évében 2,25%-ra ugrott az egy fôre esô évi
jövedelemnövekedés, ami durván felével több a vietnami háború utáninál.

Ha ezek a különbségek kevésnek tetszenek, ne felejtsünk el két további
dolgot. Az egyik az, hogy a gazdaság jó állapota azt jelenti, hogy több
embernek van munkája, illetve érzi munkahelyét biztosnak, tehát többen
érzik magukat a jövô vonatkozásában is általában biztonságban. Ezenkívül
összeadódva a szerény növekedési mérték a kamatos kamat elvén jelentôs
növekményt ad ki. Így az 1946 és 1998 közötti 52 éves periódus évenkénti
1,89%-os növekedése összesen személyenként 265%-os pluszt jelent az
egyénnek. (Ez a szám a kamatos kamat számításának közismert képletén
alapul, amely szerint 1,018952 = 2,65, ami 265%.) A vietnami háború végétôl
1993-ig eltelt 25 éves periódus 24 éve alatti évi 1,51%-os növekedés összesen
43%-os teljes növekményt jelent.

Különösen tanulságos, ha összehasonlítjuk Bush és Clinton elnökök
idôszakát. Ha a Clinton elnöksége alatti – az 1993-tól 1998 végéig terjedô
idôszakra jellemzô – 1,52%-os növekedés fennmaradt volna 25 éven át, az
46%-os jövedelemnövekedést jelentene. Ha viszont a Bushidôszak évi jöve-
delemnövekedését (évi 0,58%) vetítjük ki 25 évre, az mindössze 16%-os
növekményt eredményezne. Ha azt a kérdést tesszük föl, hogy miért nyerte
meg az elnökválasztást Clinton másodszorra is, és hogy azután hogyan élte
túl a Lewinsky-botrányt is, amikor Bushnak egy elnöki periódus után el
kellett búcsúznia hivatalától, a választ legalább részben itt kell keresnünk.

De van egy még ennél is beszédesebb összehasonlítás a 2. táblázatban.
A Watergate-botrányról van szó, amelynek csúcspontja 1974 augusztusában
volt, és amely azt eredményezte, hogy Richard Nixonnak le kellett mon-
dania. Számára igen szerencsétlen módon 1974 olyan év volt, amikor a
személyes jövedelmek csökkentek, nevezetesen –1,67% volt a növekmény.
A gazdasági világválság óta ez volt a legrosszabb év.

Ugyanakkor egyéb gondja is volt Nixonnak a Watergate évében. A nyers-
olajat exportáló országok szervezete (az OPEC) bojkottot mondott ki az
Egyesült Államokra és más országokra. Ennek olyan benzinhiány lett az
egyik következménye, hogy az amerikaiaknak órákon át kellett sorban
állniuk a kutaknál, ha egyáltalán kaptak üzemanyagot. A másik az volt,
hogy az elnöknek magas inflációval kellett megküzdenie. A nagy infláció és
a gyengélkedô gazdaság olyan kombináció, amelyre korábban nem volt
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példa. Új nevet is kapott ez a helyzet, ez lett a „stagfláció”, ami gazdasági
stagnálás melletti inflációnövekedést jelent.

Ha tehát az ember csodálkozik azon, hogy Bill Clinton megúszta a Monica-
gate-et, míg Richard Nixon belebukott a Watergate-be, helyes, ha nem
hagyja figyelmen kívül a gazdaság helyzetét a két elnöki periódusban. Az
amerikaiak hajlanak arra, hogy megtartsák elnökeiket, ha elsô periódusuk
során – akár szerencse, akár rátermettség következtében – virágzott a gazda-
ság, viszont megszabadulnak tôlük gazdasági bajok idején.

Ennél szisztematikusabb beszámolót fogok adni az elnöki politikának a
gazdasági feltételekre gyakorolt hatásáról abban a részben, amelynek címe
Az amerikai politika fô mozgatórugói. Most az elnök megítélését befolyásoló
egyéb tényezôkre fordítom figyelmemet. Mivel, amint azt Brody (1991)
bizonyította, lényegében mindenféle „jó hír”, ami egybevág az elnök politi-
kai programjával, javítja az elnök munkájának értékelését a közvéle-
ményben. Az én beszámolóm két tényezônek tulajdonít különös figyelmet.

Egy jelentôs, de könnyen kifelejthetô meghatározó szempont az elnök
megítélésében – amint azt korábban említettem – a béke, illetve legalábbis
a költséges háborúk hiánya. Egy amerikai elnök számára szinte lehetetlen
feladat az, hogy megôrizze népszerûségét akkor, amikor valahol amerikaiak
harcolnak és halnak meg (Mueller 1973). Harry Truman és Lyndon Johnson
elnökök népszerûségét a viszonylag jó gazdasági körülmények mellett is
annyira megtépázták a véres háborúk, hogy kénytelenek voltak vissza-
vonulni, és nem is indultak az újraválasztásért.4 Korábban, 1864-ben, a pol-
gárháborús vérfürdô közepette szoros küzdelemben, kis különbséggel vá-
lasztották újra Abraham Lincoln elnököt (amellett, hogy akkor a déli államok
nem szavaztak). Az elsô világháború idején az országot vezetô párt nem
tudta biztosítani jelöltjének, Woodrow Wilsonnak az újraválasztást a háború
után: személye teljes elutasításba ütközött. Még Franklin Roosevelt népsze-
rûsége is lehanyatlott a második világháborús vérveszteség következtében.5

Annak, hogy a háború és béke kérdése befolyásolja a népszerûségi indexe-
ket, legékesebben szóló bizonyítékát maga Clinton elnök szolgáltatta.
Miután 60-70%-os támogatottságát végig fenntartotta a Lewinsky-botrány
alatt, mutatói egyszeriben 50-55%-ra estek vissza, amikor kezdett úgy látszani,
hogy a koszovói háború megfeneklik. Pedig ez olyan háború volt, amely-
ben az Egyesült Államok egyetlenegy embert sem veszített! Így aztán az a
nimbusz, melyet egy szexbotrány egy éven át tartó intenzív munkája nem
tudott lerombolni, néhány hét alatt óriásit zuhant egy sikertelen háború
lehetôségének felvillantására.

AZ ÖBÖLVÁLSÁGRÓL SZÓLÓ HÍREK ÉS A KÖZVÉLEMÉNY 513

4 Az öbölháború megmutatta, hogy azok a háborúk, amelyek kevés amerikai véráldo-
zattal járnak, nem érintik az elnök népszerûségét, de hosszú távon nem is járnak haszon-
nal az elnök számára.
5 Lásd Baum és Kernell (1999) munkáját arról, miképpen befolyásolta a második világhá-
borús áldozatok száma a népszerûségi mutatókat.
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A béke és a szilárd gazdaság mellett egy harmadik, az elnök teljesítményét
mérô népszerûségi mutatót befolyásoló tényezô is hozhat szavazatokat. Sok
politikus esik áldozatul annak a csábításnak, hogy a szavazó közönség tömegei
számára ideológiailag túlságosan liberálisnak vagy túl konzervatívnak tetszô
intézkedéseket hozzon. A nép ugyanis arra hajlik, hogy „az – ideológiai – arany
középúton” tömörüljön. Tehát az ideológiai középre tartás sikeres elnöki
teljesítményt jelent, a szélsôségek felé tett lépés pedig az ellenkezôjét.

Clintonnak ezt a maga kárán kellett megtanulnia, amikor a szavazók
szembeszegültek nyíltan liberális elképzeléseivel az 1994-es kongresszusi
választások idején. De miután megtanulta, hogy mérsékelt hangot érdemes
megütnie, akkor jól meg is jegyezte azt. Barátai és ellenségei egyaránt
állítják, hogy az elsô két hivatali éve során elkövetett nagyobb tévedései
után különleges képességet fejlesztett ki arra, hogy kitalálja, mit kívánnak
az út közepén sereglô választók, és hogy meg is adja nekik azt, amire
vágynak.

Clintonnak az ideológiai közép felé megtett útjáról a következôket lehet
elmondani. 1992-ben került hatalomra. Akkor a homoszexuálisok emberi
jogainak és egy bizonyosfajta egészségbiztosításnak volt elkötelezett híve.
Mindkét gondolat nagyon népszerû volt a demokrata párti aktivisták
körében – tehát olyan emberek között, akik saját pénzüket és idejüket
áldozzák föl a párt jelöltjének érdekében –, és Clinton azzal kezdte elnöki
mûködését, hogy megpróbálta keresztülvinni a törvényhozáson azokat az
elveket, amelyeket ezek a csoportok képviseltek. A közvélemény-kutatási
adatok azt jelezték, hogy ezek az intézkedések népszerûek is lehetnének, de
kiderült, hogy tévedtek. Clintonnak a homoszexuálisokkal kapcsolatos, a
katonaságot és a kormányzat ellenôrzése alá vont egészségbiztosítást érintô
javaslatai hamarosan nagy nyilvános vitákhoz vezettek, amelyekben az
elnök szélsôséges politikusként tûnt föl. Az eredmény „az 1994-es forradalom”
lett, amelynek során a kongresszusi szavazásban az emberek Clinton és a
demokraták ellen fordultak, és 1954 óta elôször a republikánusok szereztek
többséget a Kongresszusban. A sikeresnek bizonyult republikánus kampány
középpontjában Clinton népszerûtlen liberális elvei álltak (Jacobson 1997).

Miután 1994-ben a szavazók így megleckéztették a pártját, Clinton
visszafogta ideológiai szárnyalását, és elkezdett arra figyelni, hogy mit
kívánnak a centrista szavazók (Morris 1999). Ahogy közeledett az 1996-os
választás idôpontja, a jóléti reform vonatkozásában a demokrata párti elnök
különösen nehéz döntés elé került. A republikánus színezetû Kongresszus
arra tett javaslatot, hogy vessenek véget az AFCD, azaz segítség a gyer-
mekes családoknak címû jóléti kiadásokat illetô szövetségi felelôsségnek, és
adják át a problémát az egyes államok kormányzatának, de ez a gondolat a
demokrata párti aktivistáknak és talán magának az elnöknek is igen
ellenszenves volt. Viszont ez a republikánus felvetés nagyon népszerû volt a
középre húzó szavazók körében, ezért – némi habozás után – Clinton engedett.
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Abban a republikánus vezetés alatt álló Kongresszussal vívott csatában is
sikerült az elnöknek megnyerni a közép támogatását, hogy miképpen lehet
kiegyensúlyozni a költségvetést. Szilárdan ellenállt az elnök a Medicare és a
társadalombiztosítás kereteit megnyirbálni kívánó republikánus nyomásnak.
Ennek révén Clinton mérsékeltnek, a költségvetés-csökkentést szorgalmazó
republikánusok pedig szélsôségesnek tûntek föl.

Bár a szisztematikusan elôadható bizonyíték szerény, úgy tetszik, hogy
Clintonnak az 1994-es félidôs választások idején végrehajtott ideológiai
középre húzódása javított megítélésén. Népszerûségi mutatója alacsonyabb
volt elsô elnöki periódusának közepén, amikor a gazdaság jól teljesített, de
ôt magát olyan szándékokkal azonosították, mint az, hogy bevigye a homo-
szexuálisokat a hadseregbe, mint négy évének végén, amikor a gazdaság
nem volt jó állapotban, viszont centristaként teremtette magát újjá. Clinton
megítélése periódusának hatodik, hetedik és nyolcadik negyedében a
Gallup felmérése szerint 44,3% volt, és ugyanakkor a személyes jövedelmek
növekedési aránya 4,7%. Viszont elsô elnökségének tizennegyediktôl tizen-
hatodik negyedében ezek az arányok 55,5 és 1,5%-on álltak. Ez a
bizonyíték, ha nem is döntô, azt sugallja, hogy az ideológiai szempontból
mérsékelt álláspont éppen olyan fontos lehet a népszerûség szempontjából,
mint a gazdasági helyzet javulása. Késôbb még szólunk az ideológiailag
mérsékelt álláspontokról.

Ebben a részben azt vizsgáltuk, hogy miért maradt Clinton elnök támo-
gatottsága erôs egy olyan esztendôben, amikor a sajtó azzal kapcsolatos
hírektôl volt hangos, hogy az elnököt házasságtöréssel és hamis tanúvallo-
más-tétellel vádolják. Kétféle választ ajánlottam erre a kérdésre. Az egyik az,
hogy politikai döntésekben a közvélemény általában a pártját követi, és
hogy Clintonnak sikerült szilárd támogatást kapnia azoktól, akik bárki
mellett kiállnak, aki a Demokrata Párt jelöltje. (Természetesen ugyanilyen
támogatást kapnak a maguk táborától a republikánus elnökök.) A második
magyarázat az, hogy a nép általában az elnököt tekinti felelôsnek az ország
általános állapotáért és az intézkedésekért. A Lewinsky-botrány idején
Clinton mindkét tekintetben szilárd talajon állt.

A médiaszereplés hatása

Bár Clinton támogatottsága lényegében végig stabil volt a botrány évében, volt
egy olyan idôpont, amikor megrendült. Ugyanis amikor az ügyet elôször hozta
a sajtó, az elnök népszerûsége egyetlen nap alatt 5-6 százalékpontot esett. De a
következô körülbelül egy hét alatt, amikor elkezdtek ömleni a tudósítások,
népszerûségi mutatója ugrásszerûen megugrott, mintegy 15 pontnyit, tehát a
nettó nyereség körülbelül 10 pont volt. Ebben a részben ezt az idôszakot
idézem föl, hogy lássuk, mit mond ez a média közvéleményt formáló hatásáról.
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Kezdjük annak rögzítésével, hogy milyenek voltak Clinton népszerûségi
mutatói azokban a közvélemény-kutatási adatokban, amelyeket közvetlenül
a botrány kitörése elôtt, a szenzációs hírek nyilvánosságra hozatala idején,
illetve utána rögzítettek. Ezeket az adatokat – mindazt, amit az internetrôl
sikerült összeszednem – tartalmazza a 3. táblázat. Noha a kérdések között van
bizonyos különbség, a felmérések egyöntetûen Clinton elnöki teljesítmé-
nyének megítélését célozták. A 3. táblázat tartalmazza a Lewinsky-botrány
egyidejû televíziós híranyagban való megjelenítése tartalmi elemeit is.

A médiára vonatkozó tartalmi elemzés, ahogyan az a 3. táblázat felsô három
sorában megjelenik, megadja az egyes televíziós csatornák Clinton melletti,
illetve az ô szempontjából negatív közléseinek átlagos idejét. A számára ked-
vezô utalások között van az, amikor tagadja, hogy viszonya volt Lewinsky-
vel, Clinton szövetségeseinek Ken Starr független ügyész elleni támadásai,
egyesek Clinton elnök melletti támogató nyilatkozatai, valamint minden
egyéb olyan információ (köztük a botrány tényét tagadók), amelynek
pozitív hatása feltételezhetô az elnök népszerûségére. A negatív utalások
közé soroltuk azokat a nyilatkozatokat, amelyek szerint az elnöknek viszo-
nya volt Lewinskyvel, illetve amelyek szerint megpróbálta leplezni azt, a
Clinton elleni támadásokat és a Starr melletti nyilatkozatokat, valamint
minden olyan információt, amelynek negatív hatása feltételezhetô az elnök
népszerûségére. Érdemes hangsúlyozni azt a tényt, hogy nem újságírók,
hanem politikusok javasolták azt, hogy a 3. táblázat megszerkesztésekor vegyük
figyelembe a hírek tartalmát. Így annak egy részét, amit pozitív, illetve negatív
médiahatásnak tekintünk, akár pártszimpátián alapuló támadásnak, illetve
ugyanilyen alapú védelmi akciónak is nevezhetjük.

A tartalmi elemzés azt mutatja, hogy a médiaôrület kezdetén volt egy
kétnapos igen heves negatív szakasz, ezt követôen azonban viszonylag
kiegyensúlyozottan tárgyalta az ügyet a sajtó (ha egyáltalán bekerült a hírekbe).
A pozitív megszólalások nagy része tagadta azt, hogy Clintonnak viszonya volt
Lewinskyvel, illetve felháborodott azon, hogy Starr kutakodik az ügyben. Ha
egy pillanatra figyelmen kívül hagyjuk az elsô két napot, akkor a többirôl – be-
leszámítva azt a két napot is, amikor Clintonról lényegében csak pozitív
megszólalások láttak napvilágot – azt mondhatjuk, hogy körülbelül ugyan-
annyi támadás érte, mint amennyi támogatást kapott az elnök.

Annak érdekében, hogy jól tükrözzék a tartalmi és népszerûségi adatok
közötti viszonyt, a közvélemény-kutatások által érintett idôszakot négy,
részben egymást fedô szakaszra osztottam. A 3. táblázat egyértelmûen
mutatja, hogy volt egy bevezetô kétnapos idôszak, amikor nagyhangú, ne-
gatív botránykrónika jellemezte a terepet, és ennek jelentôs hatása volt a
közvéleményre. Fél tucat vizsgálat bizonyítja, hogy Clinton támogatottsága
6 vagy 7 pontot esett.

A botrány egy bizonyos szerdán tört ki. Aznap, majd az azt követô csütör-
tökön ütötte meg a sajtó a legélesebb kritikai hangot. Péntektôl kiegyen-
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súlyozottabbá vált a tájékoztatás, és az elnök támogatottsága ismét emel-
kedni kezdett. Hétfôre Clinton mindent visszaszerzett, amit az elsô két
napon elveszített, és a keddi Gallup-felmérés szerint az elnök támogatott-
sága meghaladta a botrány elôtti szintet. Ebben az idôszakban két fontos
esemény történt, mindkettôvel részletesen foglalkozott a sajtó. Az elsô Clinton
megjelenése egy, a televízióban is közvetített hétfôi sajtótájékoztatón, ahol
hevesen tagadta, hogy viszonya lett volna Monica Lewinskyvel. Azt mondta,
hogy: „Nem volt szexuális kapcsolatom azzal a hölggyel, azzal a Lewinsky
nevû hölggyel”. A másik jelentôs esemény az volt, amikor az NBC televízió
kedd délelôtti Today mûsorában Hillary Clinton nyilatkozott, aki azt mondta,
hogy a Lewinsky-ügy egy, a férje elleni jobboldali összeesküvés terméke.
Ezt az állítását részben arra a tényre alapozta, hogy Starr republikánus, aki
hosszú ideje kötôdik bizonyos konzervatív szervezetekhez. De ennél talán
még fontosabb üzenete volt az, hogy Hillary „kiáll a férje mellett”. Ez lenyû-
gözte az embereket.

Ha van a közvélemény-kutatási adatok alakulásában hirtelen változás, azt
a Gallup keddi kora esti adatai mutatják. Azok ugyanis egyértelmûen
tükrözik a Hillary Clinton délelôtti megszólalása hírének hatását. Az adat-
felvétel ugyanis pontosan akkor történt, amikor sok amerikai az esti hírmû-
sorokból értesült arról, amit Hillary délelôtt mondott. Viszont mivel akkor
még friss volt a közlés élménye, lehet, hogy a Gallup túlértékelte az elnök
felesége védôbeszédének a közvéleményre tett tartósabb hatását. Lehet,
hogy ez így van, a tény mégis az, hogy a Today mûsorát követô napon a
Gallup egy nap alatti 8 százalékpontos emelkedést érzékelt az elnök népsze-
rûségében. Ez olyan ugrásszerû változás, amit már mindenfajta statisztikai
értékelés jelzésértékûnek tekint.

Clinton elnöki beszéde ugyanazon a kedden este késôbb hangzott el, tehát a
botrány kitörését követô hetedik napon, ugyanaznap este, amikor a felesége
délelôtt nyilatkozott a Today mûsorban. Az elnöki beszédet szokatlanul nagy
érdeklôdés kísérte, feltételezhetôen azért, mert az emberek látni akarták,
hogyan teljesít Clinton a személyét övezô botrány közepette. A szakértôk és
kommentátorok egybehangzó véleménye szerint remekelt. „Sajnos nagyon jó
beszéd volt” – állapította meg az egyik kommentátor, amivel arra utalt, hogy
bármilyen jó volt is, hatása mindenképpen kárba vész majd.6

Közvetlenül utána két országos felmérés készült. Az elnöki beszédet
megelôzô napi – tehát a felesége megszólalását is megelôzô – adatokhoz
képest az egyik felmérés nem mutatott különbséget, a másik pedig 5%-os
emelkedést hozott, aminek átlaga 2,5%-nyi pozitívum.7 Volt egy CBS-
felmérés is, amikor a válaszadókat elôzetesen telefonon megkérték, hogy
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nézzék a beszéd közvetítését, hogy utána véleményezni tudják azt. Ez a
felmérés 73%-os pozitív minôsítést hozott az elnöknek. Nincs közvetlen
beszéd utáni összehasonlító adat, de ha a rendelkezésünkre álló legjobb
bázisszintet nézzük – ami Clinton CBS-NYT felmérési adata szerinti 57%-os
támogatottsága a beszédet megelôzô napon –, akkor a beszéd és Mrs. Clinton
megnyilatkozásának együttes hatása nettó 16 százalékpontos nyereséget
hozott az elnöknek.

Hevenyészett számításokkal könnyen kimutathatjuk, hogy a beszéd után
megállapított kétféle eredmény – tehát a két felmérés átlag 2,5%-os nyeresé-
ge és a 16 pontos nyereség azok körében, akiket megkértek, hogy nézzék a
beszéd közvetítését – nincs is olyan messze egymástól, mint gondolnánk.
A Nielsen piackutató cég adatai szerint mintegy 53,1 millió amerikai nézte a
beszéd közvetítését.8 Ez nagyon sok ember, de valójában csak a felnôtt
lakosság 25%-a. Ha annak a 25%-nak, aki nézte, 16%-a érezte úgy, hogy
elégedettebb az elnök munkájával, akkor a teljes közvélemény támogatásá-
nak növekedése összesen csak 4,0 százalékpontos volt (0,16×0,25 = 0,04). Ha
feltételezzük, hogy azoknak körében, akiket elôre felkértek, hogy köz-
vélemény-kutatási célból nézzék a közvetítést, nagyobb volt a nézési
hajlandóság, de még mindig messze nem 100%-os – legyen mondjuk 50% ez
az érték –, akkor nincs jelentôs különbség a három felmérési eredmény
között a „beszéd plusz Hillary” hatás tekintetében.

Valószínû, hogy a beszédet követô napokban Clinton támogatottsága még
nôtt egy keveset. A 3. táblázat alsó paneléhez képest mintegy 3 százalékpontos
nyereségre gondolhatunk. De ez a növekmény elég szerény ahhoz képest, amit
elôzôleg elért.

A közvélemény-kutatási adatok és sajtóközlések fenti elemzésébôl egy
fontos következtetést vonhatunk le. Bár a média tevékenysége megfelelô
magyarázatot adhat az elnök népszerûségének a botrány elsô napjaiban
bekövetkezett csökkenésére, mutatóinak visszarendezôdése, különösen
pedig az a tény, hogy számára jobb eredményekkel végzôdött a folyamat,
mint amelyeket elôzôleg elért, nem következnek a sajtó közléseibôl. Vagyis
azon elmélet, amely szerint Clinton népszerûségi mutatói mechanikusan
követték a sajtóközléseket – csökkentek, ha rossz sajtót kapott, és emelkedtek
a támogató jellegû közlések nyomán –, nem ad kellô magyarázatot a
közönségnek a Lewinsky-botrányra adott válaszára.
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Ebbôl egy további következtetést is levonhatunk. Ahhoz, hogy meg-
értsük, mi motiválta az embereket abban, hogyan ítélik meg az elnök
munkáját, nekünk elemzôknek (tehát például nekem) nem szabad meg-
elégednünk a sajtó „pozitív” és „negatív” megnyilatkozásainak azzal az
egyszerû számbavételével, amit eddig végeztünk. De hogyan kell ezt
csinálni? Milyen más módon mérhetjük a véleményformálódás dinamikáját,
ha nem elegendô összevetni a támogató és támadó anyagok számát?

Szerintem ebben az esetben célravezetôbb volna magukat a valódi
történéseket elemezni, nem pedig ezeknek az eseményeknek a tükrözôdését
a médiában. Azzal az elôfeltevéssel indítanék, hogy a Lewinsky-botrány
elsô napjaiban alapvetôen három fontos eseménysor játszódott le. Az elsô az
volt, amikor arra vonatkozó információ látott napvilágot, hogy a független
ügyész azon gyanú alapján vizsgálódik, hogy korábban, esküdtszéki
meghallgatása alkalmával az elnök hazudott Lewinskyvel folytatott
szexuális viszonya ügyében. Ennek az összetett csomagnak részeként kezel-
jük Lewinsky jogalkalmazó szervek általi kihallgatását, valamint a hölgynek
a vádalku kötésére irányuló kísérleteit. Amint az várható volt, ez az ese-
ménysor aláásta Clinton népszerûségét, amit egyértelmûen mutat a 3. ábra.
A második fontos esemény az volt, hogy Clinton ártatlannak vallotta magát
egy sajtótájékoztatón, és ennek az állításnak gyakorlatilag része az is, hogy
Hillary Clinton ugyanezt támogató nyilatkozatot tett a Today címû mûsorban.
A közvélemény-kutatási adatok azt sugallják, hogy ez az esemény – Clinton
elnök nyilvános védekezése – javított az elnök helyzetén. A harmadik ese-
mény az volt, amikor Clinton sikeres elnöki beszédet mondott, és valószí-
nûsíthetô, hogy népszerûsége szempontjából ennek is pozitív hatása volt.

Ez az érvelés lényegét tekintve különbözik a médiaelemzések nagy
részétôl, amelyek egy adott hatás okait keresve inkább a sajtóanyagokat,
semmint azokat az eseményeket elemzik, amelyekrôl a média tudósít.
Gyakran nem a mögöttes események, hanem a médiaközlések tartalmának
vizsgálata tetszik megfelelônek. De itt a változások jellege inkább azt az
eljárást igazolja, amely azon alapul, hogy az eseményeknek maguknak volt
nagyobb jelentôsége, nem pedig a tudósításoknak.9

Attól az elemzési típustól is megkülönböztet bennünket érvelésünk, amely
szerint a „nagy hatalmú média” képes arra, hogy kedve szerint formálja a
„tudatlan és könnyen félrevezethetô” tömegek véleményét. Ugyanis, ha semmi
mást, azt bizonyosan megmutatta a Lewinsky-ügy, hogy – bármennyire
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9 Nehéz különbséget tenni maguknak az eseményeknek és a róluk beszámoló
médiaanyagoknak a hatása között. De Larry Bartels egy kutatása (Princeton University)
megmutatja, hogyan lehetséges ez mégis. Az illetékes minisztérium közléseibôl származó
„tényleges gazdasági” és a médiaanyagok tartalmi elemzésébôl származó „média gazda-
sági” adatok összevetése révén gondolja kimutathatónak azt, hogy melyiknek van
nagyobb hatása az elnöki tevékenység méltatására. E hatás értékelésében egyébként se-
gédváltozóként a manhattani diplomás munkanélküliségi adatokat is figyelembe kívánja
venni. Nagy érdeklôdéssel várjuk eredményeit.
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dezinformált, pszichológiailag meghatározott és „média által idiotizált” – a
közvélemény, arra azért képes, hogy felismerje és egyértelmûen képviselje saját
koncepcióját abban a tekintetben, hogy mi az, ami számít.

Ha tehát a közvéleményt jobban meggyôzte Clinton vallomása, amely
szerint ô ártatlan, mint Starrnak a szexuális viszony folytatására és hamis
tanúzásra vonatkozó vádjai, akkor az a kérdés merül föl, hogy miért. Miért
tetszik úgy, hogy a közvélemény inkább hisz Clintonnak, mint Starrnak?

Az egyik lehetôség az, hogy Clinton érvei egyszerûen hihetôbbek voltak.
De ezt nehezen fogadnám el. Clinton olyan ember volt, akirôl köztudott
volt, hogy bomlik a nôk után, azonkívül, miközben ô tagadta azt, hogy
viszonya lett volna Lewinskyvel, a hölgy félig-meddig nyilvánosan vád-
alkut ajánlott Starrnak. Ha ilyen körülmények között az emberek Clintonnak
hittek, annak csak az lehetett az oka, hogy neki akartak hinni. Végül az is
megtörtént, hogy bár Starr – kevés kétséget hagyva az elnök bûnösségét
illetôen – bemutatta bizonyítékait arra, hogy Clinton hamisan esküdött, a
közvélemény nagyobb része továbbra is kitartott az elnök mellett.

Ezért javaslom azt, hogy fordítsuk figyelmünket arra a politikai össze-
függésrendszerre, amelynek következtében a nagyközönség hinni akart az
elnöknek. Rövidebben szólva Clinton elnöki teljesítményére. Kiválóan
ismertette saját eredményeit az elnöki beszédben. Bár, amint láthattuk, a
beszéd aránylag kevés emberhez jutott el, és egy kicsit késôn érkezett
ahhoz, hogy Clinton népszerûségi indexét teljesen helyre tegye, ésszerû
feltételezésnek látszik az, hogy a közönség bizonyos mértékig felfogta azt az
elnöki teljesítményt, amit a beszéd összegzett. 

Amit Clinton elmondott, elsôsorban olyan „eredmények” felsorolása volt,
amelyrôl minden elnök álmodik. Clinton második elnöki periódusa során a
gazdaság huszonöt év legjobb teljesítményét nyújtotta, húsz év óta elôször a
szövetségi költségvetés csaknem elérte az egyensúly állapotát; ember-
emlékezet óta elôször fordult elô, hogy a bûnözési statisztikában csökkenô
tendenciát érzékeltek; béke uralkodott. A beszéd legfontosabb részében az
elnök olyan programsorozatot mutatott be, amely az ideológiai közép fel-
fogását tükrözte, mint például egy olyan tervezetet, amely szerint a költ-
ségvetés többletét az egészségbiztosítás alapjainak megerôsítésére, a közok-
tatás fejlesztésére és útépítésre fordítják. Ez azt jelenti, hogy amit az elnök
ebben a fontos beszédben hangoztatott, az a békesség, a jólét, valamint az
arany középút választása mind olyan eredményeinek fölsorolása volt, ami
egyben azt is sugallta, hogy ha megmaradhat hivatalában, ugyanezt kép-
viseli majd a jövôben is. Vagy – hogy még egyszerûbben fogalmazzunk –
arról beszélt, amirôl a politikának szólnia kell. Annyira támadhatatlan volt
mindaz, amit mondott, hogy a republikánus pártvezetôk sem tehettek egye-
bet, mint hogy kalapot emeltek elôtte.

Amellett érvelni, hogy az embereket végeredményben a részletek nem,
csak a békesség, a gazdagság és a szélsôségek elkerülése érdekli, amint én
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is teszem, nem jelenti azt, hogy a közvélemény bölcs vagy erényes. Elôször
is, lényeglátó érzékelésének summája meglehetôsen erkölcstelen – sokkal
inkább arról szól, hogy „és én mit kaptam tôled mostanában?”, mint olyan
hagyományos értékekrôl, mint a szabadság, az egyenlôség vagy az igazsá-
gosság. Azt sem mondhatjuk, hogy a közvélekedést túl sok gondolkodás
alapozná meg. Tegyük föl például, hogy Richard Nixon Watergate-ügye Bill
Clinton korszakának virágzó gazdasága mellett és nem, mint ténylegesen,
üzemanyaghiány, magas infláció és növekvô munkanélküliség körülményei
között zajlik. Akkor is kikényszerítették volna Nixon lemondását, ha rend-
ben van a gazdaság? Illetve, ha Clinton olyan gazdasági környezetben kerül
bajba, mint amilyen a Watergate idôszakát jellemezte, ôt is kiebrudalták
volna? Úgy gondolom, hogy ezek valódi kérdések, amelyek bölcsesség és
erények vonatkozásában igazán nem vetnek jó fényt a közvélekedésre.

Az amerikai politika fô mozgatórugói

Néhány évvel azt követôen, hogy elhagyta a Fehér Házat, egy televíziós
hírszerkesztô megkérdezte Lyndon Johnsont, hogy szerinte mi változott az
amerikai politikában az 1930-as évek óta, amikor Johnson mint ifjú texasi
megérkezett a washingtoni Kongresszusba.

„Ti, fiúk [válaszolta Johnson] – és nem is nézett föl. – Ti, fiúk a médiában.
Teljesen megváltozott miattatok a politika. Szétziláltátok a [pártokhoz köthetô
politikai] mechanizmusokat és azokat a kapcsolatokat, amik a Kongresszusban
és a városvezetésben mûködtek közöttünk. És egészen másfajta embereket
nyomtatok be közénk. – Bizonyos megvetés tükrözôdött az arcán. – Teddy,
Tunney.10 Ezek a ti termékeitek, a ti bábjaitok. Nincs az a politikai mechanizmus,
ami létrehozta volna a Teddy Kennedy-jelenséget. Csakis ti, fiúk. Ez mind a ti
mûvetek. A ti teremtményeitek” (Halberstam 1979, 15–16).

Az amerikai politikai kommentátorok körében nagyon elterjedt az a nézet,
hogy a tömegtájékoztatás felemelkedése tönkretette a pártokat. Akárcsak az
a másik, amely szerint a mostani média hajszolta politikai közéletet sokkal
inkább a hóbortok, a szertelenség és az instabilitás jellemzi, mint amennyire
jelen volt az a pártosodás meghatározta rendszerben, amelyet felváltott. 

„Minden egyes választás a politika egyes szintjein új szerencsejáték képét
mutatta, és az elektorok minden alkalommal másként és másként viselked-
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10 Az utalás Ted Kennedyre vonatkozik, akirôl abban az idôben feltételezték, hogy állam-
elnök lesz belôle, valamint John Tunney-ra, aki nagyon fotogén kaliforniai szenátor volt,
akkoriban a média kedvence.
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tek, aminek az lett a következménye, hogy nagy tömegek pártválasztása
változik alkalomról alkalomra, s az egyre kevésbé számítható ki” – írja Joel
Silbey (1994, 16–17). Martin Wattenberg is amellett érvelt, hogy „a pártok
képessége arra, hogy a versengô táboroknak megfelelôen polarizálja az
emberek véleményét, nagyon meggyengült, ami vákuumot teremtett az
elektori viselkedés rendszerében. Ezáltal a szavazók politikailag sodródásra
vannak kárhoztatva, és ki vannak szolgáltatva a csapodár elektorok kilengé-
seinek” (2). Ez a fejlemény viszont a „jelöltközpontú politika” kialakulásához
vezetett, és ahhoz, amit Walter Dean Burnham az amerikai politika „vulka-
nikus instabilitása” névvel illet.

Ez a kifejezés túlságosan erôs a mai amerikai politika jellemzésére,
legalábbis ami az elnöki politikát illeti. Nem változott meg a politika egész
spektruma, különösen nem vált rendkívül csapodárrá. Továbbra is a politikai
pártok uralják a terepet, és a szavazók, akiknek a vágyait a békesség, a gaz-
dagság, valamint a szélsôségek elkerülése jellemzi. Azok a politikusok, akik
ezt teljesíteni tudják, sikeresek lesznek, akik pedig nem, azok visszatérnek
a magánéletbe, függetlenül attól, hogy mit mond róluk a média. Ez azt
jelenti, hogy a 20. század végén az amerikai politika kôkeményen ragasz-
kodott a lényeghez. Clinton töretlen népszerûsége egy szexbotrány kellôs
közepén ezért nem meglepô, sokkal inkább azt kell mondanunk, hogy ez
az amerikai politika szabályainak megfelelô, törvényszerû helyzet volt.

Ezekben az ügyekben elég könnyû feladat bizonyítékokat sorolni. Hadd
kezdjem azzal, hogy az elnökválasztások szilárdsága megingott. Az 1900-tól
1964-ig terjedô idôszakban az elnökválasztások során az átlagos kilengés két
választás között 7,7 pont volt, amiben benne van az esetlegesen jelöltet
indító harmadik párt okozta hatás is. Az 1968 és 1996 közötti idôszakban
lényegében ugyanezzel a mértékkel, 8,12 ponttal számolhatunk.11

Arra is van mód, hogy mérjük az egyes választási kampányok közötti
instabilitást. A Gallup 1948-tól rendszeresen fölméri a fôbb pártok jelöltjeinek
népszerûségét a választási év januárjában, azután augusztusban, a pártok
konvencióit követôen, végül pedig október elsô hetében. Az 1948. és 1964.
közötti idôszakban az átlagos kilengés januártól a választásig 14,8% volt, míg
1968 és 1996 között ez az érték 14,9 volt. A konvenciót követô, az elnök-
választás napjáig terjedô idôszakra vonatkozó, az elôzôekkel összeha-
sonlítható kilengési adat a korábbi periódusban 4,7%, a késôbbiben 5,1%.
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11 Ezeket az értékeket a következôképpen számolták ki. Az 1900-as választástól kezdôdôen a
demokraták által megszerzett szavazatok százalékos értékét kivonták az elôzô választásokon
megszerzett szavazatok százalékos értékébôl, azután az átlagos abszolút értéket vették.
Például William Jennings Bryan a szavazatok 45,5%-át szerezte meg 1900-ban és 46,7%-ukat
1896-ban, tehát az abszolút különbség 1,2 pont volt. Ezeknek a választások közötti
kilengéseknek az átlaga a demokrata párti szavazatok esetében 1900 és 1964 között 6,67%,
1968 és 1996 között pedig 7,53%. Ugyanezek az értékek a republikánusok esetében 7,72% és
8,18%. A két pártra vonatkozó átlag szerepel a szövegben.
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Végül pedig az október eleje és az elnökválasztás napja közötti idôszakra
vonatkozó átlagos kilengési adat a két korszakban 4,0% és 4,3%.12

Tehát a felmérési adatok fényében a „vulkanikus instabilitás” nem igazán
tetszik alkalmas kifejezésnek az amerikai politika jellemzésére, legalább az
elnökválasztások tekintetében nem. Most értékeljük azt a kijelentést, hogy
Amerikában a pártok drámai hanyatlást szenvedtek! Az egyik módja annak,
hogy felmérjük a pártok jelentôségét, az, hogy a szavazóbázisuk hûségét
mérjük. Ha a szavazók nagy száma fejezi ki hûségét egy párt iránt, és ha
továbbra is kitartóan ugyanarra a pártra szavaznak, akkor nehéz volna azt
állítani, hogy az adott párt gyenge.

Ezt szem elôtt tartva meg fogjuk vizsgálni azokat a válaszokat, amelyeket
állampolgárok egy reprezentatív mintaként szolgáló csoportjának tettek föl
minden választási évben 1952 és 1996 között: „Úgy általánosságban ön inkább
republikánusnak, demokratának, függetlennek vagy minek gondolja magát?”

Azokat a válaszadókat, akik valamilyen pártszimpátiát fejeztek ki, késôbb
újra megkérdezték, hogy erôsebben vagy gyengébben kötôdnek-e az adott
párthoz. Akik pedig függetlennek vallották magukat, azt a kérdést kapták,
hogy közelebb érzik-e magukhoz valamelyik pártot. E kérdések alapján a
válaszadókat elhelyezték egy 0–3-as skálán (a saját bevallása szerint teljesen
függetlentôl az erôsen kötôdôig). E válaszoknak külön a szavazókra és a nem
szavazókra kiszámolt átlagát adja meg a 2. ábra felsô része. Amint az onnan
leolvasható, szerény csökkenés volt a pártok támogatottságában az 1960-as és
1970-es években. De azon személyek esetében, akik ténylegesen szavaznak is
az elnökválasztásokon, a párthûség egyenletesen stabil, amióta csak felmérések
készülnek e tárgyban. A nem szavazók körében a pártkötôdés kevésbé erôsö-
dött meg a hetvenes évek óta, és jelenleg 15%-kal az 1952-es adat alatt van. De
mivel a nem szavazók csoportjába éppen azok tartoznak, akik nem szavaznak,
ennek a csökkenésnek nincs közvetlen hatása az elektorok mûködésére.

A 2. ábra (lásd 529.) alsó része azoknak a szavazóknak a pártjukhoz való ra-
gaszkodását jeleníti meg, akik bármiféle vonzódást kifejeztek egy párt iránt,
azaz akik erôsebben vagy gyengébben kötôdnek egy párthoz, illetve akik azt
mondják, hogy közelebb állnak az egyik párthoz. Ezeknek a szavazóknak a
lojalitása, amint azt a 2. ábra alsó része mutatja, nagyobb távlatban igen kicsi,
vagy egyáltalán semmi hanyatlási tendenciát nem mutat. 1952 óta, amikor a
NES mérni kezdte a lakosság pártszimpátiáit, az 1972-es McGovern–Nixon-
választás és nagyon jól bevezetett harmadik párti jelölt felbukkanása csak a
kivétel, egyébként a párthoz való ragaszkodás mértéke mindig 80% körül van.
A történet lényege az, hogy „nincs számottevô változás”.

Ezért a 2. ábrából én azt a következtetést vonom le, hogy a szavazók pár-
tokhoz való hûsége ötven éve gyakorlatilag változatlan, és hogy ma körül-
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12 Az 1948 és 1992 közötti adatokat Stanley és Niemi könyvébôl idézzük (1995, 96). Az
1996-os adatok a Gallup felmérésébôl származnak, amelyek a Hotline-on jelentek meg
január 10-én, augusztus 30-án és október 4-én. A számításra lásd az elôzô jegyzetet.
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belül ugyanolyan mértékben ragaszkodnak az egyes pártokhoz, mint ezen
idôszak alatt bármikor.

Ehhez a következtetéshez csak egyetlen dolgot kell hozzáfûzni. Az
elnökválasztásokat megelôzô szavazásokon a részvétel az 1950-es évek 60%
körüli adatáról az 1990-es évekre körülbelül 50%-ra esett vissza. A részvételi
szám esése nagyon reális és nagyon fontos. De azoknak a körében, akik
élnek szavazati jogukkal, a párthûség élô és fontos szempont.

Ha, amint azt ezek az adatok bizonyítják, az elnökválasztások sem nem
ingadozóbbak, sem nem tükröznek gyengébb párthûséget, mint a múlt-
ban, akkor talán – amint azt Bush elnök az 1992-es választás alkalmával
mondta – „lököttebbek” lettek. Talán azt jelenti ez, hogy az amerikaiak ugyan-
annyira változékonyak, mint voltak, csak valami furcsa, kevésbé kiszámít-
ható, valamiképpen irracionális módon változnak.

Ez sem tetszik reálisnak. Valójában sokkal inkább az ellenkezôje érvénye-
sül. Az elnökválasztások eredménye inkább magyarázhatóbbá és az elôje-
lekbôl kiolvashatóbbá vált, mint a múltban.

Ennek bemutatására összegyûjtöttem bizonyos adatokat a gazdasági
feltételeknek az elnökválasztásokra gyakorolt hatásáról két idôszakból, ame-
lyek közül az egyik a modern médiapolitika kialakulása elôtt volt, a másik
pedig utána. Célom azt volt, hogy megvizsgáljam, vajon az ország gazda-
sági állapota miatti felelôsség szerepe változott-e az elôzô korszaktól a ké-
sôbbi idôszakig.

Ezeket az adatokat mutatja be a 3. ábra. A bal oldali ábra az 1940-tôl 1964-ig
terjedô idôszak elnökválasztásaira vonatkozik, a jobb oldali az 1968 és 1996
közötti idôszakra. A horizontális tengely mindkét esetben a nemzeti gazdaság
teljesítményét mutatja, azaz az egy fôre esô diszkrecionális reáljövedelem vál-
tozását az átlagos amerikai számára a választások naptári évében.13  Például a bal
oldali ábra azt mutatja, hogy az 1960-as elnökválasztáskor nem volt lényegi
változás az állampolgárok jövedelmében. 1964-ben viszont volt mintegy 5%-os
növekedés.

A függôleges tengelyen jelenik meg a hivatalban lévô elnöki párt által
elnyert szavazatok száma. Így 1960-ban az látható, hogy a hatalmon lévô párt
kevesebb mint 50%-os támogatottsággal elvesztette a választást. (Ez volt az a
választás, amikor John Kennedy megverte Richard Nixont, így ô lett az elsô
katolikus vallású elnök.) 1964-ben azonban, amikor a gazdaság sokkal erôsebb
volt, a hatalmon lévô párt 61%-os támogatottsággal megnyerte a választást.

Ugyanígy a 3. ábra minden egyes pontja egy bizonyos választást jelez az
1940 és 1996 közötti idôszakban. Néhány nevezetesebb választást külön is
megjelöltünk. Ilyenek az 1980-as és 1984-es elnökválasztások. Amint az az
ábráról leolvasható, Ronald Reagan, aki a hatalmon lévô Jimmy Carter ellen
indult, megnyerte az 1980-as választást, amikor a hivatalban lévô elnök
esélyét rontotta a gazdaság rossz állapota. Reagan azután földindulásszerû
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13 Az adatok forrása ugyanaz, mint a 2. táblázat esetében.
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gyôzelmet aratott 1984-ben, amikor a gazdaság igen erôs volt. Az általános
tendencia jól látszik: a pontok lényegében egy olyan rendben sorakoznak,
amely a bal alsó sarokból a jobb felsô irányába halad, aminek irányát a
vastag vonal jelzi. Ez a tendencia azt mutatja meg, hogy a hatalmon lévô
párt jól teljesít a választáson, ha a gazdaság állapota jó, viszont rosszul, ha a
gazdaság gyengélkedik.

Feltétlenül jegyezzük meg azt is, hogy ez a tendencia nem új. A gazdasági
teljesítmény és a hatalmon lévô pártra leadott szavazatok közötti összefüggés
körülbelül ugyanolyan szoros a médiapolitika korszakában (1968 és 1996
között), mint a megelôzô (1940 és 1964 közötti) korszakban. Ezért a jelenlegi
korszak politikája nem látszik se lököttnek, se furcsának. Úgy tetszik, hogy
– mint a közelmúltban is – a közönség egészséges figyelmet fordít a ha-
talmon lévô kormány teljesítményére.

Bár ez az elemzés elsôsorban a gazdasági feltételekre összpontosított, nem
állítjuk azt, hogy ez az egyetlen szempont, amire a szavazók figyelnek.
Nem olyan bolondok. Például, mint már említettem, nem szeretik a véres
háborúkat, és általában megbüntetik azokat az elnököket, akik megen-
gedik, hogy az ország ilyesmibe keveredjék. Ugyanakkor nem szeretik a
„peacenik”, azaz az olyan pacifista jelölteket sem, akik minden áron való
békét hirdetnek. A szavazók azt az elnököt szeretik, aki úgy tudja féken
tartani az ellenséget, hogy nem kell vele háborúzni. A volt Szovjetunióval
vívott „hidegháború” idôszakának nagy részében azok a szavazók favo-
rizálták a Republikánus Pártot, akik hittek abban, hogy ôk képesek – ahogy
akkor mondták – „feltartóztatni a kommunizmust”, anélkül, hogy háborúzni
kellett volna.

Mint mondottam, az ideológiai szélsôségektôl való tartózkodás is fontos
tényezôje az elnöki politikának. Erre azonban nehéz egyértelmû bizonyí-
tékot találni. Ennek oka az, hogy a versengô jelöltek egyre inkább tisztában
vannak ennek jelentôségével, ezért ritkán tévednek ilyen tekintetben veszé-
lyes vizekre. (Láttuk korábban, miként lépett le Clinton az arany középútról
elsô elnöksége legelején, majd milyen szépen visszatért oda, amikor bajba
került miatta.) Amikor mindkét nagy párt centrista jelöltet állít az elnök-
választásra, amint az manapság történik, nehéz bizonyítani azt, hogy a
szélsôségektôl való tartózkodás számít.

Van azért erre is valamelyes bizonyítékunk. Egy, az 1948 és 1980 közötti
választásokkal foglalkozó tanulmányában Rosenstone (1983) azt igazolta,
hogy az egyes államok helyi választásainál igen fontos tényezôje a szava-
zatok megoszlásának a jelöltek ideológiai távolsága a központi szövetségi
kormányzati állásponttól. Az országos választási adatok tekintetében én azt
látom, hogy ez a kapcsolat fennáll az 1948 és 1996 közötti választások
esetében (Zaller 1998). (Vannak azonban a mérsékelt álláspont hatása méré-
sének kérdésével kapcsolatos jelentôs metodikai problémák, amelyek kívül
esnek ennek a tanulmánynak a határain.)
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Összefoglalás

Ennek az írásnak az volt a legfontosabb állítása, hogy Clinton és a
Demokrata Párt azért tudta viszonylag kevés politikai kárt szenvedve
túlélni a Lewinsky-botrányt, mert a legtöbb amerikait jobban érdekelte a
béke, a jólét és a szélsôségektôl való tartózkodás, amit Clinton elnöksége
alatt élveztek, mint Clinton személyes hibái és azok a hazugságok,
amelyekkel ezeket leplezni próbálta. Általánosabban szólva, az ország
állapotáért érzett politikai felelôsség és azok az elvek, melyeket az elnök
hirdet, nagyon sokat számítanak az amerikai politikában, és az elnök szemé-
lyiségének vonásai kevésbé fontosak.

Az utóbbi kijelentéssel kapcsolatban lehet azt mondani, hogy az embereknek
a szexuális viselkedéssel kapcsolatos közömbössége nem jelenti azt, hogy
érzéketlenek a személyiség egészével kapcsolatosan. Talán így is van. De
egyáltalán nem nyilvánvaló az, hogy a szavazóközönség valaha is különö-
sebben érdeklôdött volna a jelöltek személyisége iránt. Például a szavazók nagy
része érezte Richard Nixon emberi hibáit attól a pillanattól, hogy az 1940-es
években az országos politika színpadára lépett. Sôt, a Nixonnal kapcsolatos
személyes gondok sokkal nagyobbak voltak, mint bármi, ami Clintonnal kap-
csolatban valaha fölmerült. Mégis kétszer választották meg elnöknek, az egyik
alkalommal azzal a Hubert Humphreyval szemben, akinek kiemelkedôen
értékes személyiségérôl gyakorlatilag mindenki elismerôen szólt. Mint tudjuk,
Humphrey elleni kampányát Nixon városi lázadások és egy rettenetesen elhú-
zódó ázsiai háború árnyékában folytatta. Ekkor az egyszerû megállapítások
fegyveréhez nyúlt. „Ha az ember bajban van – mondta a szavazóknak az 1968-as
kampányban –, hogy kimásszon a bajból, nem azoktól kér segítséget, akik miatt
belekerült. Azt mondom, hogy a hetvenes években nem adhatjuk azok kezébe
a vezetést, akik elbotlottak a hatvanas évek útjain.”14 A szavazópolgárok egyet-
értettek ezzel a leegyszerûsített megfogalmazással, és ez szinte mindig így van. 
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14 Newsweek, 1968. november 4., 28. o.
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A TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK 

1. táblázat Pártszimpátiák és a Lewinsky-botrány fogadtatása

Megjegyzés: Az egyes számok a megfelelô kérdésre adott válaszok százalékos értékei. Az
egyes pártokhoz tartozást a 2. ábrával kapcsolatban leírt módon határoztuk meg.
Forrás: National Election Study,  1998.
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Zaller

A TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK SZÖVEGTARTALMA

12.1. táblázat
Pártszimpátiák és a Lewinsky-botrány fogadtatása

Ha Clinton nem mond le, elnöki hivatali visszaélés vádja alá kell-e
helyezni?

Republikánusok Függetlenek Demokraták

Igen 54,2 27,8 10,6
Nem 41,8 69,5 88,0
Nem tudom 4,1 2,6 1,4

100,0% 100,0 100,0
Minta: 1270

Az ön véleménye szerint ez (a Clinton–Lewinsky-ügy) inkább
MAGÁNÜGY, amely Bill Clinton személyes szférájához tartozik,
vagy inkább KÖZÜGY, amiben Bill Clinton mint elnök szerepel?

Republikánusok Függetlenek Demokraták

Közügy 57,4 24,2 15,0
Magánügy 36,6 66,7 80,4
Nem tudom 6,0 9,2 4,6

100,0% 100,0 100,0
Minta: 1273

Ön szerint Kenneth Starr független ügyész, aki a Whitewaterrel és
egyéb ügyekkel foglalkozik, RÉSZREHAJLÁS NÉLKÜL
vizsgálódik-e és keres terhelô bizonyítékokat, vagy
PÁRTSZEMPONTOK VEZÉRLIK, hogy ártson Clinton elnöknek?

Republikánusok Függetlenek Demokraták
Részrehajlás
nélkül

52,1 17,1 11,1

Pártszempontok
vezérlik 41,6 65,1 84,1

Nem tudom
/nem tudom
eldönteni

2,0 17,8 4,7

100,0% 100,0 100,0
Minta: 1273

Megjegyzés: Az egyes számok a megfelel kérdésre adott válaszok százalékos értékei. Az egyes pártokhoz
tartozást a 2.2. ábrával kapcsolatban leírt módon határoztuk meg.
Forrás: National Election Study, 1998.
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1. ábra A politikai tájékozottság és pártkötôdések hatása 
a Lewinsky-üggyel kapcsolatos véleményalkotásra

Forrás: National Election Study,  1998.
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2. táblázat A „Lewinsky-gazdaság” történelmi távlatból szemlélve

Megjegyzés: Az adatok az egy fôre esô diszkrecionális jövedelem átlagos százalékos válto-
zását mutatják, de az Egyesült Államok lakóinak számában bekövetkezô változások sze-
rinti arányos kiigazítással.
Források: Survey of Current Business, 1998. augusztus és 1999. szeptember, D6. oldal,
valamint a http://www.census.gov honlap hivatalos népszámlálási adatai.
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12.2. táblázat
A “Lewinsky-gazdaság” történelmi távlatból szemlélve

Átlagos egy fôre esô éves jövedelememelkedés:

A második világháború óta (1946–1998) +1,89%

A vietnami háború óta (1974–1998) +1,51%

Jimmy Carter elnöksége idején (1977–1980) +1,80%

Ronald Reagan elnöksége idején (1981–1988 +2,14%

George Bush elnöksége idején (1989–1992) +0,58%

Clinton elnöksége idején (1993–1998) +1,52%

A Lewinsky-botrány évében (1998) +2,25%

Nixonnak a Watergate miatti lemondása évében (1974) –1,67%

Megjegyzés: Az adatok az egy f re es diszkrécionális jövedelem átlagos százalékos változását mutatják, de az
Egyesült Államok lakóinak számában bekövetkez változások szerinti arányos kiigazítással.
Források: Survey of Current Business, 1998. augusztus és 1999. szeptember, D6. oldal, valamint a
http://www.census.gov honlap hivatalos népszámlálási adatai.
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Megjegyzés: Az adatok százalékos arányban mutatják azoknak a számát, akik méltányolják
Clinton elnöki teljesítményét.

Források: A közvélemény-kutatásokra lásd www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/zaller honla-
pomon a „Lewpols” nevû Excel fájlt. A felmérések különbözô méretû és jellegû mintákat
vettek figyelembe.
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2. ábra A pártszimpátiák és -hûség alakulása 1952–1996 között

Forrás: A National Election Studies kumulált adatai.
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2. ábra A pártszimpátiák és -hûség alakulása 1952–1996 között

Forrás: A National Election Studies kumulált adatai.
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2. ábra A pártszimpátiák és -hûség alakulása 1952–1996 között

Forrás: A National Election Studies kumulált adatai.
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3. ábra A gazdasági teljesítmény hatása az elnökválasztásokra

Forrás: A gazdasági adatok forrására lásd a 2. táblázatot.
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3.4. Rémhírek, kommunikációs pánikok

Gordon W. Allport – Leo J. Postman
A rémhír pszichológiájának alapjai

Háborús mendemondák

Az 1942-es évben a rémhírek sürgôsen megoldandó problémává váltak. Elsô
veszélyes megnyilvánulása már közvetlenül a Pearl Harbor-i megrázkód-
tatást követôen érzékelhetô volt. Ez a drámai esemény rossz hatással volt ere-
detileg morális meghatározottságú kommunikációs csatornáinkra, mivel
létrehozott egy mindaddig ismeretlen és nem szívesen fogadott intézményt,
a – bár meglehetôsen enyhe – hírcenzúrát, ugyanakkor beleszólt állampol-
gárok millióinak életébe, akik hirtelen a véletlen túszaivá váltak.

A körülmények összjátéka folytán így létrejött a rémhírek terjesztésének
lehetô legtermékenyebb talaja. Ma már tudjuk, hogy egy adott témában keringô
rémhír az adott kérdésnek megfelelô körben és a téma jelentôsége és fontossága sze-
rinti lendülettel terjed a csoport tagjai között.

A Pearl Harbor-i ügy szinte minden állampolgár számára mind jelentôséggel,
mind pedig kétértelmûséggel volt terhes. Az ügy potenciális veszélyessége
miatt volt mindannyiunk számára fontos, és mert mobilitása mindenki életét
befolyásolta. Azért volt kétértelmû, mert úgy tetszett, hogy senki sem biztos a
támadás kiterjedésében, okában és következményeiben. Mivel a rémhír kelet-
kezésének két feltétele – hogy jelentôs esetrôl szól és kétértelmûséggel terhes –
magas szinten érvényesült, a „Pearl Harbor-i szóbeszéd” soha nem érzékelt
dömpingjét indította el. Azt mesélték, hogy flottánkat „eltörölték a föld színé-
rôl”, hogy Washingtonnak nincs bátorsága közzétenni a veszteségek mértékét,
hogy Hawaii is a japánok kezére került. Olyan széles körben terjedtek és olyan
demoralizáló hatásúak voltak ezek a híresztelések, hogy 1942. február 23-i
rádióbeszédét Roosevelt elnök teljes egészében a rémhírek tagadásának és a
veszteségekrôl szóló hivatalos jelentések megerôsítésének szentelte.

Helyreállította-e a hadsereg fôparancsnokának ünnepélyes nyilatkozata a
nép bizalmát és véget vetett-e a gyanakvást és félelmet keltô meséknek?
Szinte a véletlennek köszönhetô, hogy objektívnak tekinthetô bizonyítékkal
rendelkezünk e tárgyban. Február 20-án, az elnök beszéde elôtt megkérdez-
tünk mintegy 200 fôiskolai hallgatót, hogy szerintük „nagyobbak”, „sokkal
nagyobbak” vagy „egyáltalán nem nagyobbak” voltak-e a Pearl Harbor-i
veszteségek, mint amelyekrôl a Knox-féle hivatalos jelentések szólnak. E diákok
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68%-a ült föl a demoralizáló szóbeszédnek a hivatalos jelentéssel szemben, s állí-
tották, hogy a veszteségek „nagyobbak” vagy „sokkal nagyobbak”, mint amit
a washingtoni jelentés bevall. Ezután hangzott el az elnöki beszéd. Február 25-
én hasonló méretû mintán megismételtük a felmérést. Nem változott a plety-
káknak hitelt adók aránya azok körében, akik nem hallották vagy nem
olvasták a beszédet. Azok viszont, akik ismerték az elnöki nyilatkozatot, 24%-
kal csökkent a mendemondákra hallgatók aránya. Fontos megjegyezni, hogy a
legmagasabb hivatalok legnagyobb erôfeszítései ellenére a vizsgált diákné-
pességnek mintegy 44%-át olyan mélyen áthatották az esemény hírei és a vele
kapcsolatos szóbeszédek, hogy az elnöki megnyugtatást sem tudták elfogadni.

Hasonlóan félelem szülte árvízi rémhírek is jellemezték az 1942-es évet.
Odaveszett szállítmányokról szóló fantasztikusan túlzó mesék keltek szárnyra.
Knapp számol be arról az esetrôl, amikor egy szénszállító hajó valami bal-
eset folytán elsüllyedt a Cape Cod-csatorna közelében. A New England-i köz-
vélemény olyan felfokozott hangulatban volt, hogy hamarosan már úgy me-
sélték az esetet, hogy megtorpedóztak egy amerikai hajót, amelynek utasai
közül több ezer ápolónô odaveszett.

Az ilyen vad mesék, amint már jeleztük, akkor kapnak lábra, ha egy
adott ügy rendkívüli fontosságú az állampolgár számára, aki ugyanakkor
nem tud eligazodni az objektív helyzetet illetôen. A helyzet kétértelmûsége
a kommunikáció sikertelenségének következménye, esetenként a hiteles
híradás teljes elmaradását kíséri. Ez a feltétel gyakran valósult meg a háború
sújtotta országokban és olyan elszigetelt csapattesteknél, amelyeknek nem
volt hiteles információvételi lehetôségük. A kétértelmûség itt is az egymás-
nak ellentmondó hírek következménye, hiszen egyik sem tetszik hitele-
sebbnek a másiknál; vagy (mint ez a Pearl Harborra vonatkozó mende-
mondák esetében történt) annak, hogy sokan nem hittek a kormány elfogu-
latlanságában, és tartottak a háborús cenzúrától. Ahogy telt az idô, az em-
berek már egyre inkább hittek a hivatalos amerikai háborús híradásoknak,
és ezzel párhuzamosan elült a szóbeszéd.

Az 1942-es félelem keltette rémhírek mellett, melyek egészen addig tar-
tották magukat, amíg a hadi sikerek híre el nem ért az országba, volt egy
még erôteljesebb, ellenségeskedést kifejezô szóbeszéd, aminek tárgya min-
dig valamelyik szövetséges erô gyengeségérôl, hûtlenségérôl vagy alka-
lmatlanságáról szólt. Ezekben a híresztelésekben a hadsereg, a haditen-
gerészet, a kormányzat, a szövetséges államok, az amerikai kisebbségi cso-
portok valamelyike volt a leggyakrabban emlegetett bûnbak. Azt mesélték,
hogy a hadsereg teljes félmarhákat pazarolt el, az oroszok segélyként kapott
vajjal zsírozzák a fegyvereiket, a négerek jégcsákányokat gyûjtenek, mert
lázadásra készülnek, a zsidók pedig kibújnak a sorozás alól.

Ezekbôl az ellenségeskedést szító mendemondákból volt a legtöbb. 1942-
ben az ország minden részébôl gyûjtött, összesen ezer sztori tartalmi tekin-
tetben elsô közelítésben az alábbiak szerint oszlik meg:
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Ellenségeskedést szító (csoportok közé éket verô) híresztelés 66%
Félelembôl született (rémhírjellegû) híresztelés 25%
Vágyképjellegû (álmodozó) híresztelés 2%
Besorolhatatlan híresztelés 7%

Meg kell mondani, hogy a rémhírek és vágyképek aránya állandóan vál-
tozott. Ahogy a gyôzelem napja közeledett, különösen az európai, majd a
japán terület fölötti gyôzelmet jelentô V-E, illetve V-J nap, a szóbeszédek
forgószele folytán majdnem teljes egészében a harci cselekmények megszû-
nésérôl szóló híreket hozott, ami a vágyképek történetekké formálódó jelen-
ségének tipikus példája, azaz annak, hogy bizonyos feltételek mellett a rém-
hír mintegy felgyorsítja egy nagyon várt esemény bekövetkeztét. De végig
a háború alatt is és most is valószínûleg az a helyzet, hogy a mendemondák
javarészt a rossz nyelvek hangján szólnak, és valamilyen társadalmi csopor-
tot rágalmaznak.

Röviden meg lehet mondani, miért keringenek a mendemondák. Azért,
mert a szóbeszéd kettôs funkciót tölt be: megmagyarázza és enyhíti az emberekben
létrejövô érzelmi feszültséget.

A Pearl Harbor-i rémhírek például segítettek abban, hogy a pletykálkodó
megértse, miért érez olyan kétségbeesett aggodalmat. Nem igazolná-e egyér-
telmûen ezt a rémületet az, ha igaz volna, hogy védelmi flottánkat Pearl
Harbornál a szó szoros értelmében „eltörölték a föld színérôl”? Valami fontos-
nak kellett történnie, ha most ennyire félünk. A férjeiket, fiaikat, apáikat
vesztett családok kétségbeesetten kerestek valakit, akit hibáztatni lehetne
megfosztottságukért. Hát persze, a zsidók, akikrôl mondják is, hogy meg-
találják a módját annak, hogy elkerüljék a katonáskodást, „nyilvánvalóan”
nem tesznek eleget kötelességüknek, ezért jut nagyobb teher a „jó pol-
gároknak”! Igaz, hogy ez a „kivonják magukat” vád nem sokáig tartotta
magát, miután nem lehetett figyelmen kívül hagyni azt, hogy milyen nagy
létszámban állnak katonának, és milyen hôsiesen harcolnak a zsidók. De
amikor valami a hiánycikkek listájára került, a társadalom minden réte-
gében azonnal újra elôhúzták a hagyományos bûnbakot. Csakis a zsidók
feketepiaci tevékenységével „magyarázható” az a tény, hogy hiába szeret-
tünk volna este birkahúst tálalni.

Szóban másokat hibáztatni nemcsak arra jó, hogy magyarázatot találjunk
kétségbeesésünkre, hanem a megkönnyebbülés egyik eszköze is. Mindenki
ismeri a feszültség oldódásának azt az érzését, ami egy jó kis pletykálkodást
követ. Ebben igazán nincs szerepe annak, hogy akirôl szó van, ténylegesen
csinált-e valamit, vagy sem. Leszólni valakit, akár szemtôl szemben, akár a
háta mögött, furcsa módon segít abban, hogy ideiglenesen csökkenjen az
adott személy iránt érzett gyûlöletünk, illetve, ami még érdekesebb, ez
ténylegesen csökkenti az adott személy vagy dolog iránt érzett gyûlöletet.
Ha az ember le akar ereszteni egy túlságosan felfújt belsôt, ereszt egy kicsit
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a szelepen, vagy belevág a gumiba. A szelepnek felel meg az, ha ellenséges
érzéseinket a nácik vagy a japánok ellen fordítjuk, akik bajaink okozói. De
ha ártatlanok ellen fordulunk vagy bûnbakot keresünk, az olyan, mintha
belevágnánk a gumibelsôbe. A levegô így is úgy is eltávozik, és a túlfeszült-
ség mindenképpen megszûnik. Azért vádolják a zsidókat, a négereket, a
kormányt, a hadsereg fôparancsnokságát, a Központi Árhivatalt és a poli-
tikusokat, hogy felgyülemlett kétségbeesésükben egy kis enyhülést biztosít-
sanak a maguk számára, teljesen függetlenül attól, hogy eredetileg mitôl
keletkeztek a rossz érzések. Akármilyen furcsán hangzik, még a „rémhírek”
is megkönnyebbülést okoznak. Ha azt mesélem a szomszédomnak, hogy a
Cape Cod-i csatorna tele van hullával, azzal a külvilágba vetítem a saját, a
frontvonalban harcoló fiam vagy barátaim miatti gyötrô rettegésemet. Vesz-
teségekrôl vagy erôszakos cselekedetekrôl szóló felnagyított történeteket me-
sélve tulajdonképpen meg tudom osztani aggodalmamat a barátommal, és
akkor mindjárt nem érzem magamat olyan egyedül a bánatommal. A rém-
hírterjesztô azáltal nyugtatja meg önmagát, hogy felkelti a többiek éberségét.

Kísérleti megközelítés

Lezárva ezzel a probléma tágabb társadalmi összefüggéseit, most azt a
kérdést tehetjük föl magunknak, hogy milyen, az emberi elmében lejátszódó
folyamatok állnak a rémhírterjesztés hátterében, miért jönnek létre azok a
látványos torzítások és túlzások, amelyek olyan nagy kárt okoznak a köz-
vélemény tájékoztatásában és a közösség lelkiismeretében.

Mivel a mindennapokban nagyon nehéz pontosan követni a szóbeszéd
útját, kifejlesztettünk egy kísérleti módszert arra, hogy viszonylag ellen-
ôrzött körülmények között figyeljük meg az alapvetô folyamatok lehetô leg-
nagyobb részét.

Módszerünk igen egyszerû. Egy képet vetítünk. Általában valamilyen
feszültséget hordozó jelenetrôl van szó, aminek nagyon sok a megfigyelhetô
részlete. Hat-hét olyan ember várakozik a szomszéd szobában, aki nem
ismeri a képet. Egyikük belép, és úgy helyezkedik el, hogy nem látja a
képet. Valaki a közönség soraiból (vagy a kísérletvezetô) elmeséli, mi van a
képen, úgy, hogy körülbelül húsz részletet említ. Belép egy második kísér-
leti alany, és az elsô mellé áll, aki mindent elmond neki, amit tud a képrôl.
(Azt az utasítást kapják, hogy „mondjon el mindent, amit hallott, amilyen
pontosan csak tudja”.) Aztán az elsô alany leül és belép a harmadik. Sorban
mindegyik belépô meghallgatja az elôzô beszámolóját. Így a közönség meg-
figyelheti, hogyan romlik a képleírás minôsége, ahogyan továbbadják az
információt. A közönség tagjai végig nézhetik a képet.

Több mint negyven csoporttal végigcsináltuk ezt a kísérletet: egyetemis-
tákkal, tisztképzôs hallgatókkal, közösségi fórumok tagjaival, egy katonai
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kórház betegeivel, egy pedagógusszervezetben és rendôri továbbképzésen.
E felnôtt alanyokon kívül magániskolai tanulókat is vizsgáltunk a negye-
dikesektôl egészen a kilencedikesekig. Voltak néger alanyaink is és fehérek
is, ami – mint látni fogjuk – fontos szempont, különösen, ha a képnek „faji
meghatározottságú” tartalma van.

A kísérletek mindig közönség részvételével zajlottak (20–300 fô). A kísérleti
személyek önként jelentkezôk voltak, így lámpalázzal nem kellett számol-
nunk. Szerepe volt azonban a közönség képviselte társadalmi befolyásnak.
E társadalmi hatás méretét tanulmányoztuk egy kísérleti kontrollcsoporton
olyan módon, hogy senki más nem volt jelen a kísérletnél, csak a kísérletet
végzô és a vizsgált személy.

Mindenekelôtt rögzíteni kell azt a tényt, hogy ez a kísérleti helyzet öt
vonatkozásban különbözik a mindennapi életben elôforduló mendemonda-
terjesztési szituációitól. 1. A közönség jelenléte fontos elem, mert óvatosságra
és rövidségre készteti az embert. Amikor nincs közönség, a vizsgált személy
általában kétszer olyan részletesen mesél, mint amikor van. 2. Az utasítások
arra indítják a beszélôt, hogy maximális pontossággal és óvatosan meséljen.
Hétköznapi pletykálkodás esetén nincs jelen kritikus kísérletvezetô, aki
ellenôrzi, hogy pontosan adják-e tovább a sztorit. 3. Nincs a kísérlet alanyá-
nak lehetôsége arra, hogy kérdéseket tegyen föl informátorának. A normális
rémhírterjesztés esetében a hallgató beszélgethet a mesélôvel, akár kereszt-
kérdéseket is föltehet neki. 4. Nagyon kevés idô telik el a kísérleti sztori
meghallgatása és továbbadása között. A normál szóbeszéd haladási sebessé-
ge kisebb. 5. A legfontosabb pedig az, hogy a motivációs feltételek egészen
eltérôek. A kísérletben az alany a lehetô legnagyobb pontosságra törekszik.
Valószínû, hogy a helyzet nem ébreszti föl szunnyadó személyes félelmeit,
vágyait és gyûlöletét. Tehát nem olyan spontán rémhírterjesztôként visel-
kedik, mint a hétköznapokban. Számára a kísérleti anyag terjesztésének
nincs sem személyes tétje, sem erôsebb motivációja.

Meg kell jegyezni, hogy a 3. szemponton kívül az összes többi folytán az
lehet a reális várakozásunk, hogy kísérleti helyzetben a hallottakat az
emberek pontosabban adják tovább, tehát, hogy sokkal kevesebb torzítás és
belemagyarázás jellemzi a továbbmesélt történeteket, mint a valódi életben.

Annak ellenére, hogy kísérletünk nem tökéletes reprodukciója a szóbe-
széd normális körülmények között lejátszódó terjedésének, hisszük, hogy vizs-
gálataink során minden lényegi változtatás és torzítás megjelent. A „belsô”
mese nyilván nem olyan életszerû, szélsôségesen érzelmektôl fûtött, mint a
„külsô”, mégis mindkét esetben ugyanazok az alapvetô jellegzetességek
érhetôk tetten.

Mind a való világban, mind laboratóriumi körülmények között a rém-
hírek terjedése során a torzítások bonyolult folyamata játszódik le, amelyben
világosan felismerhetô három, egymással összekapcsolódó tendencia.
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1. ábra Példa a kísérletekben alkal mazott képanyagra. Tipikus zárás (egy sorozat utolsó darab-
ja): „Ez   egy New York-i földalatti vasúti kocsi, amely a Portland streeti vonalon halad. Egy
zsidó nô is van a képen, és egy néger, akinek kés van a kezében. A nô egy csecsemôt vagy egy
kutyát visz. A vonat hamarosan a Deyer streeti állomásra ér, eddig semmi különös nem történt.”

2. ábra Az eredetileg megadott rés-
zletek közül az egymást követô újrame-
sélésekben megtartott részletek száza-
lékos aránya

Kiegyenlítôdés

Ahogy a mendemonda terjed, álta-
lában egyre rövidebb, tömörebb,
egyre gördülékenyebb lesz a törté-
net, olyan, amit könnyû elmesélni
és megérteni is. Az egymást követô
variációkban egyre kevesebb szó-
val mesélik el, és egyre kevesebb
részletre térnek ki.

A megôrzött részletek száma leg-
szembetûnôbben a sorozat kezdetén
csökken. Azután ez a folyamat lelas-
sul, de a mi kísérletünk során végig
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fennmaradt. A 2. ábra megmutatja azt, hogy az eredetileg szerepelt részle-
tek közül mennyit ôriztek meg az egymást követô újramesélések. 100%-nak
tekintettük az eredeti képrôl adott leírásban említett részletek számát. Ehhez
képest adtuk meg a következô fordulók százalékarányát. A 11 kísérleten
alapuló görbe azt mutatja, hogy öt vagy hat továbbmesélés elég ahhoz, hogy
a részleteknek mintegy 70%-a elvesszen, még akkor is, ha a továbbmesélés
gyakorlatilag közvetlenül a sztori meghallgatása után történik.

A folyamatot tükrözô grafikon a híres Ebbinghaus-féle egyéni feledési
görbéhez nagyon hasonló képet ad, noha az ô kísérletei során az értesülés és
a továbbadás sorozat között eltelt idô sokkal hosszabb volt, mint a mi feltétel-
rendszerünkben. Ha ezt a görbét összehasonlítjuk Ebbinghauséval, arra a
következtetésre juthatunk, hogy a társadalmi emlékezet néhány perc alatt képes
annyi kiegyenlítôdésre, amennyire az egyéni emlékezet hetek alatt.

A kiegyenlítôdés (tapasztalataink szerint) soha nem vezet teljes kitör-
léshez. A görbe utolsó szakaszán bekövetkezô stabilizálódás fontos tényezô.
Azt mutatja, hogy 1. egy rövid és tömör közlést valószínûleg híven adnak
tovább; 2. ha a hír rövid és tömör, akkor kevés benne a részletinformáció,
ezért kisebb a valószínûsége annak, hogy bármi elvész vagy eltorzul belôle;
3. a szöveg hamarosan olyan egyszerûvé válik, hogy megjegyzése lényegé-
ben gépiesen történhet. A végsô és az azt megelôzô fázis eredményei min-
denütt egymáshoz hasonlóak, szemben az összes többivel, bármelyik két
korábbi eredményt próbáljuk is párosítani.

Elképzelhetô, hogy a magolásjellegû bevésésnek több szerepe volt a mi
kísérletünkben, mint általában a szóbeszédek terjedésekor lenni szokott, ahol
nem cél a pontosság, az idô a gépies szövegreprodukálás sikere ellen hat, és
erôs érdekek hatnak a szó szerint történô memorizálás ellen. Vannak azonban
olyan helyzetek is, amikor a gépies ismétlésnek szerepe van a pletyka ter-
jesztésében, ha a beszélônek csak az a szándéka, hogy fönntartsa valakivel a
megindult beszélgetést, esetleg csak pontosan továbbadja azt, amit az imént
másvalaki mondott neki. Ha egy rágalom már olyan mértékig megmerevedett
és lerövidült, hogy szinte szólam jellegét öltötte, akkor csak a gépies emlé-
kezet mûködik, tehát erôfeszítés nélkül szó szerint ugyanúgy is tovább lehet
adni, ahogy az ember hallotta. Erre példák az olyan szólamok, mint hogy:

A zsidók kihúzzák magukat a katonaságból.
A CIO a kommunisták kezében van.
Az oroszok köztulajdonba veszik a nôket.

Úgy találjuk, hogy minden olyan esetben, amikor verbális anyag kerül
átadásra emberek egy csoportjában, legyen az bár szóbeszéd, hír, legenda
vagy történelmi tény, a szöveg a rövidülés és tömörítés irányában fejlôdik.
De a kiegyenlítôdés nem bárhol elôforduló jelenség. Eredményeink újra és
újra kimutatják azt, hogy az olyan részletek, amelyek személy szerint nagyon
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érdeklik a kísérleti alanyokat, amelyek megfelelnek a várakozásaiknak és
segítenek nekik strukturálni magát a közlendôt, esnek ki legutoljára, és
gyakran még a legutolsó továbbadási fázisban is megmaradnak.

Kiemelés

A kiemelést úgy határozhatjuk meg, mint egy nagyobb összefüggés bizo-
nyos részleteinek szelektív felfogását, a rá való emlékezést, annak vissza-
adását. Ez a kiegyenlítôdésnek természetes kiegészítô ellentétpárja. Az egyik
feltételezi a másikat, hiszen az a kevés, ami a kiegyenlítôdés után meg-
marad egy sztoriból, elkerülhetetlen fontosságú.

Noha a kiemelés minden kísérleti jelentésben szerepel, nem minden eset-
ben ugyanaz kap hangsúlyt. Néha egy apró részlet, például a metrókocsi-
ban kiragasztott plakát kerül a figyelem és a beszámoló középpontjába.
Ennek megfelelôen átstrukturálódik az egész mese. De legtöbbször ez a kis
részlet azonnal kiesik, vagyis a második továbbmeséléstôl fogva soha többet
nem kerül elô.

Úgy látjuk, hogy a kiemelést meghatározó egyik tényezô a különös vagy
a figyelmet magukra vonó kifejezések használata, amelyek, miután a sorozat
elején föltûntek, minden további résztvevôt megragadtak, és gyakran olyan
részletek rovására is továbbadásra kerültek, amelyek pedig a történet szem-
pontjából fontosabbak lettek volna. E hatás egy példáját látjuk egy olyan
esetben, ahol az a mondat, hogy „egy fiú lop, és egy férfi ezt nehezményezi”
végigvonul az egész sorozaton. Az a ritka szó, hogy „nehezményezi”, vala-
hogy minden hallgató figyelmét megragadta, és mindegyikük változtatás
nélkül tovább is adta azt.

A kiemelésnek lehet számszerû jellege is, amint azt a kísérlet során egyes
esetekben tapasztalhattuk: hogy a hangsúlyos elemek az elmesélésnél megket-
tôzôdnek. Ha például egy olyan képet írnak le, amelyen van egy néger, akinek
a mérete és szokatlan megjelenése magára vonja a figyelmet, akkor azt tapasz-
taljuk, hogy a képleírásban „négy” vagy „több” négerrôl beszélnek.

Van idôbeli kiemelés is, ami abban a hajlamban mutatkozik meg, hogy az
eseményeket úgy írják le, mint amelyek a jelenben játszódnak. Ami itt és
most történik, az rendkívül jelentôs és izgalmas a beszélgetôpartner számára.
Biztonság kedvéért általában jelen idôben indítják a sztorit, de még ha az
elbeszélés nem lépett is ki a múlt idôbôl, a hallgató azonmód jelen idejûként
rögzíti azt. Ez a hatás természetesen elmarad akkor, ha valamely
egyértelmûen múlt idôben (vagy a jövôben) játszódó eseményrôl van szó.
Soha nem rögzül jelen idejûként az a történet, amely úgy kezdôdik, hogy „a
Queen Mary 10 000 tengerészgyalogossal a fedélzetén ma reggel útra kelt
(vagy holnap reggel indul)”. Ugyanakkor gyakran megesik az, hogy a
történeteknek különleges jelentést kölcsönöz az, hogy a jelenhez kötik ôket.
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Például az a kijelentés, hogy Mr. X múlt héten vett egy csirkét a feketepia-
con, és másfél dollárt fizetett fontjáért, úgy is megfogalmazható (és általában
így mesélik), hogy „hallom, másfél dollárért mérik a csirke fontját a fekete-
piacon”. Az emberek inkább kíváncsiak a mai hírekre, mint a múlt hetiekre,
ezért nagy a kísértés, hogy ha csak lehet, a mesélôk a történetek idejét ehhez
az érdeklôdéshez adaptálják (asszimilálják).

A kiemelést gyakran a történet mozgásjellegû eleme generálja. A gépek
repülése, a bombák felrobbanása mindig hangsúlyt kap. De ugyanígy gyakran
megjegyzik és hangsúlyozzák azt, ha egy képen éppen lefelé zuhan egy
virágcserép. A „zuhanásos motívum” más tárgyakra is kiterjedhet, mint
például az a szivar, amit egy ember szív a képen. Az egyik mesében ez úgy
szerepelt, hogy leesik (mint a virágcserép), pedig a valóságban a férfi erôsen
tartja a szivart a fogai között.

Néha azáltal történik a kiemelés, hogy olyan tárgyaknak tulajdonítanak moz-
gást, amelyek a valóságban mozdulatlanok. Így például gyakran írnak le
mozgásban levôként nyilvánvalóan a metróállomásban álló szerelvényeket.

A viszonylagos méret szintén nagyon erôsen befolyásolja a figyelem irányát.
A méretük miatt a többi közül kitûnô tárgyakat általában kiemeli az elme és
megôrzi az emlékezet. Kísérleti helyzetben azt tapasztaltuk, hogy az elsô
mesélô felhívja a figyelmet erre az elemre, aztán a sorozatban egymás után min-
denki értesül arról, hogy milyen nagy méretû az a dolog. Közben a memó-
riában ennek az elemnek a felfokozódása megy végbe. Így lesz a nagy néger-
bôl lassan „négy néger” vagy egy „gigantikus négerszobor”.

A figyelem terelésének vannak mind verbális mind fizikai meghatározói.
Kifejezett tendencia például az, hogy címkét biggyesztenek a történetre, kü-
lönösen az elején, amikor a jelenet helyszínét határozzák meg. Képleírást
gyakran annak a mondatnak valamilyen változatával kezdünk, hogy „ez egy
csatajelenet”, és ez a címke a továbbmesélések sorozatában végig fennmarad.
Van egy másik eset, ahol a nyitómondat általában az, hogy „ez a kép egy faji
összecsapást ábrázol”.

Az ilyen kiemelést azzal magyarázhatjuk, hogy a mesélô mindenekelôtt
szeretné kijelölni a történet helyét és idejét. Az efféle orientáció alapvetô
fontosságú a mindennapokban, és úgy tetszik, hogy nagy szerepe van a
képzeletben átélt eseményeknél.

Egy további olyan tényezô, amely a térre és idôre vonatkozó címkék
megôrzését támogatja, az elsôbbségi hatás. Ha egy sor információt kapunk,
akkor az elsônek van a legnagyobb esélye arra, hogy emlékezzünk rá. A he-
lyet és idôt meghatározó „címke” általában a beszámoló élén áll, és így
élvezi az elsôbbségi hatás elônyét.

Az ismerôs szimbólumokat is kiemeli az emlékezet. Az egyik kísérletben a
sorozatban a végig legáltalánosabban megôrzött elem egy templom, rajta
kereszttel, ami pedig viszonylag apró részlete az eredeti képnek. Az ilyen
széles körben ismert szimbólumok „becsomagolják” a jelentést. A kísérleti alany
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biztonságban érzi magát, amikor ezeket említi, mert ezek – szemben a többi
részlettel – a szokott dolog konkrétságával rendelkeznek. Az ismert szim-
bólumok emlegetése segít a beszélgetés gördülékenységének fenntartásában,
amely annyira fontos feltétele a mendemondák beágyazódásának. Két képün-
kön a gumibot mint a rendôri hatalom jelképe, valamint egy borotva szerepel,
az utóbbi a négerbûnözés gyakran emlegetett szimbóluma. Alanyaink ezeket a
tárgyakat minden továbbmesélésnél megôrizték és kiemelték.

A mesélônek az általa hallott leíráshoz hozzáadott magyarázata is kiemelô jel-
legû. Az ember szívesen illeszt hozzá egy különben befejezetlennek tetszô
történethez valamiféle „lezárást”. Ez az eljárás annak az „értelmezésre irányuló
igyekezetnek” a megnyilvánulása, ami általában hatalmába keríti az embert,
ha strukturálatlan helyzetben találja magát. Különösen akkor erôs ez a
kiemelésre irányuló inger, amikor olyan történetet hallunk, amely már nagyon
eltorzult, ezért sok benne a nehezen érthetô vagy logikátlan részlet. Például
egyik kísérleti alanyunk, aki az 1. ábra metrókocsiban játszódó jelenetének telje-
sen zavaros módon közvetített leírásával szembesült, belemagyarázta, hogy
nyilván „baleset” történt. Az ôt követô résztvevôknek ez az értelmezés annyira
elfogadhatónak hangzott, hogy nemcsak továbbadták, hanem ki is emelték azt.

A mindennapi pletykálkodásban a sajátos magyarázat hozzáfûzésével
való hangsúlyozás nagyon nyilvánvaló. Amint azt hangsúlyoztuk, a mende-
mondák fô szerepe abban rejlik, hogy magyarázatot adnak a személyesen
megszenvedett feszültségre. A hadsereg pazarlásáról vagy a Központi Árhi-
vatal hivatalnokainak görbe ügyeirôl szóló híresztelések megkönnyítik a
kellemetlenségek elviselését, mert „megmagyarázzák” az élelmiszerhiányt.
Ezért az ilyen híreszteléseknek széles körben szívesen ülnek föl az emberek.

Talán itt van a helye, hogy állást foglaljunk abban a közkeletû kérdésben,
hogy vajon igaz-e, hogy a rémhír úgy nô percrôl percre, mint a lavina, s ahogy
terjed, átalakul, egyre cifrábbá, szószátyárabbá válik. Az igazság az, hogy a
sztorik inkább rövidülnek, függetlenül attól, hogy a laboratóriumban vagy a
mindennapokban hangzanak el. Az idôvel megjelenô túlzások szinte mindig
olyan elemnek a hangsúlyozását jelentik, amely megvolt az eredeti anyagban.
Igaz, hogy a kiemelés óriási torzítást eredményez, de azt nem mondhatjuk,
hogy a változások az eredeti mondanivaló lényegi „átalakítását” jelentik.

Asszimiláció

Nyilvánvaló, hogy mind a kiegyenlítôdés, mind a kiemelés szelektív folyamat.
De mi az a tényezô, aminek folytán egyes elemek kiesnek, mások nagy fontos-
ságot nyernek; és mi az oka a transzpozicionálásnak, az információimportnak és
az egyéb hamisítási eljárásoknak, amelyek a rémhírterjesztést kísérik? A választ
az asszimiláció folyamatában találjuk meg, a mozgatórugó a hírt meghallgató
személy szokásainak, érdekeinek és érzelmeinek hatalmas vonzereje.
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Asszimiláció a fô témához

Általában az történik, hogy a mesélô annak érdekében egyenlít ki, illetve
emel ki bizonyos elemeket, hogy jobban illeszkedjenek a sztori vezér-
motívumához. Ezáltal az adott elemek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a
történet koherensebb, tárgyszerûbb és kerekebb legyen. Ennek megfelelôen
az egyik kísérleti sorozatban a háború témája végigvonult az összes beszá-
molón. Máskor ugyanez a kép egy olyan sorozatot indított el, amelybe vala-
ki belelátott egy tábori papot, illetve azt, hogy embereket (többes számban!)
ölnek meg; a mentôautó már mint vöröskeresztes állomás szerepel; a talála-
tot kapott házakból romhalmaz lesz; a pusztítás mértékét eltúlozzák. Ezek a
beszámolók – bármilyen hamisak is – beleillenek a központi témába, egy
csatajelenetbe. Ha a leírt részletek rajta volnának a képen, „jobb” volna
annak a Gestaltja. Olyan elemek, melyeknek semmi közük a fô témához, so-
ha nem kerülnek bele a mesébe; senki nem említett almás pitét, balett-tán-
cost, baseballjátékost.

Az importelemek mellett egyéb olyan hamisításokkal is találkozunk,
amelyek a fôtémát erôsítik. Az eredeti kép azt mutatja, hogy a vöröskeresz-
tes autó tele van robbanószerrel, de ezt általában úgy írják le, hogy mentô-
felszerelést visz, hiszen tulajdonképpen úgy „volna rendjén”.

Ugyanezen a képen a négert általában mint katonát jellemzik, bár a
ruházata alapján inkább civil önkéntesnek lehetne tartani. De „jobban illik”
egy csatamezôre egy harcoló katona képe, mint egy katonák közé kevere-
dett polgári személyé.

Megfelelô folytatás

Egyéb hamisítások következnek abból az igyekezetbôl, hogy félbemaradt
képeket kiegészítsen az ember vagy betöltse a rendelkezésre álló anyag
hiányosságait. Ennek az erôfeszítésnek is az a célja, hogy a létrejövô egész
koherens és értelmes legyen. Ugyanarról van szó, mint amikor egy mozi
csonka „Loew’s Pa…” feliratát mindenki „Loew’s Palace”-nak látja és olvas-
sa, így lesz a Gene Antry Gene Autry és „Lucky Rakes” „Lucky Strikes”.

A Gestalt ezeket és a hasonló jelenségeket „kiegészítésnek” nevezi. Ezek ugyan
az érzékelés és emlékezés hamis útjai, de annak érdekében nyílnak meg, hogy az
ember koherensebb és tárgyszerûbb mentális konfigurációt hozzon létre. Minden
egyes részlet a fô téma szolgálatába szegôdik, az elme keresi a „megfelelô folyta-
tást”, hogy értelmes történetet tudjon kerekíteni a hiányos vagy befejezetlen
anyagból.
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Sûrítés

Néha úgy tetszik, hogy az emlékezetnek az a törekvése, hogy olyan kevés
terhet vállaljon, amilyen keveset csak lehetséges. Például ahelyett, hogy két
dologra kelljen emlékezni, sokkal gazdaságosabb azokat eggyé olvasztani.
A sok, a metrókocsiban kiragasztott plakát helyett, amelyik nyilvánvalóan
mind más, néha „hirdetôtábla” címszó szerepel a beszámolókban, vagy csak
az, hogy „sok reklámanyag” (1. ábra). Egy másik kép esetében sokkal ké-
nyelmesebb csak annyit mondani, hogy mindenféle gyümölcs, mint fölsorol-
ni, hogy mi minden található az árus kordéján. Ez ugyanaz, mint amikor az
utasokat úgy írják le, hogy „többen ülnek és állnak a kocsiban”. Ezáltal
mindegyikôjüket megfosztják a személyiségüktôl.

A várakozásnak megfelelô asszimiláció

Ugyanúgy, ahogy a részleteket megváltoztatja vagy kiegészíti az ember, hogy
illeszkedjenek abba az egyszerûsített témába, ami a történetet vevô személy
elméjében kirajzolódott, sok minden az illetô szokásos gondolati sémája szerint
alakul át. A dolgok érzékelését és emlékezetünket az irányítja, hogy azok rend-
szerint hogyan szoktak lejátszódni. Így például az egyik kép leírásában egy ház
homlokzatának a közepérôl gondolatban a sarokra vándorol át az üzlet, hogy
betölthesse a „sarki fûszeres” szokásos képét. A mentôautóról azt gondoljuk,
hogy mentôfelszerelést és nem robbanóanyagot szállít, hiszen úgy „kellene,
hogy legyen”. Az útjelzô táblákról akkor is mérföldet olvasunk le, ha kilométert
ír, mert amerikaiak vagyunk, és ahhoz vagyunk szokva.

Valamennyi általunk tapasztalt asszimilációs torzítás közül az volt a leg-
látványosabb, hogy a borotva (az elbeszélésben) az esetek több mint felében
a fehér ember kezébôl átvándorolt a néger kezébe (1. ábra). Az eredmény a
sztereotípiákat követô várakozásnak megfelelô asszimiláció ékesszóló példá-
ja. A feketékrôl „feltételezhetô” hogy borotva van náluk, a fehérekrôl nem.

Asszimiláció nyelvi fordulatok alapján

A várakozásnak való megfeleltetés gyakran csak azt jelenti, hogy a felfogott
és rögzített anyagot valamely meglévô klisébe illesztjük. Ez nagymértékben
hozzájárul a szóbeszédek konvencializálódásához. A szavak hatására gyakran
ismerôs képek tolulnak föl a hallgató agyában, amelyek ellentmondást nem
tûrôen kijelölik számára azokat a kategóriákat, amelyekben az eseményt el kell
gondolnia és az értékelést, amelyet hozzá kell rendelnie. A „kinyalt fekete jampi”
fordulat sokkal gazdagabb jelentést hordoz, és nagyobb érzelmi hatású, mint az,
hogy „egy színes bôrû férfi új nadrágban, széles karimájú kalappal stb.” (1. ábra).
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A mendemondák általában olyan verbális sztereotípiák felhasználásával terjed-
nek, amelyek elôítéleteket is hordoznak. Ilyenek az „anyámasszony katonája”, a
„japán kém”, az „aranysisakos”, a „hülye svéd”, a „szórakozott professzor” és
hasonlók.

Erôsebben motivált asszimiláció

Bár kísérletünk feltételei nem adnak igazán megfelelô játékteret a pletyka, a
szóbeszéd és a botrányok mögötti érzelmi hevületnek, annak olyan nagy az
ereje, hogy még a laboratóriumi körülmények között is kiütközik.

Asszimiláció a személyes érdeklôdéshez

Néha elôfordul, hogy egy kép, amelyen mellékes részletként nôi ruhák is
vannak, az elmesélés során kizárólag ruhákról szóló fejtegetést eredményez.
Az ilyen kiemelés csak nôkre jellemzô, férfiaknál soha nem fordul elô.

Rendôrtisztekkel végeztünk kísérletet úgy, hogy a téma érintette a szak-
májukat. Ebbôl olyan beszámoló született, amely teljes egészében a képen
szereplô rendôrtiszt köré szervezôdött (akivel a kísérleti alanyok nyilván
erôsen szimpatizáltak, talán „azonosultak” is). Sôt a gumibot, amely a rend-
ôri hatalom egyértelmû szimbóluma, vált a történet központi szereplôjévé.
Az egész mese átformálódott úgy, hogy a rendôr mint pozitív figura erôsen
kidomborodott.

Asszimiláció az elôítéletekhez

Bármennyire nehéz is kísérleti helyzetben tetten érni olyan torzításokat,
amelyek gyûlöletbôl fakadnak, kutatási anyagunkban benne van annak a
lehetôsége, hogy bizonyos mértékben kövessük a faji alapú ellenségesség
bonyolult megnyilvánulását.

Már említettük azt a képet, amelyen egy fehér férfi kezében borotvával vitat-
kozik egy négerrel. Az errôl a képrôl született beszámolók nagyobb részében a
néger (és nem a fehér) kezébe került a borotva, többször olyasmivel is megtold-
va, hogy „vadul hadonászik” vagy „fenyegeti” vele a fehér embert (1. ábra).

Nem állíthatjuk határozottan, hogy éppen ez a torzítás a négerekkel szem-
beni gyûlölet és félelem kifejezôdése. Esetenként az ilyen rejtettebb érzel-
mek hozzák létre az asszimilációt. Ugyanakkor ez a torzítás olyan emberek
esetén is elôfordulhat, akiknek semmi gondjuk a négerekkel. Hiszen az egy
gondolkodás nélkül alkalmazott közkeletû sztereotípia, hogy a négerek heves
vérûek, és szívesen támadnak borotvával. A torzítás esetleg azt tükrözi, hogy a
történet verbális klisékhez és konvencionális várakozásokhoz asszimiláló-
dott. Akkor tehát nem igazán az ellenséges érzülethez való asszimilációról
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van szó. Sok úgynevezett elôítélet tulajdonképpen pusztán az általános szó-
fordulatok használatában nyilvánul meg, miáltal a beszélô csatlakozik egy
kisebbségi csoporttal kapcsolatban közszájon forgó hiedelmekhez.

Akár kifejez ez a borotvavándorlás a fehér kísérleti alanyok részérôl a nége-
rek iránti mély gyûlöletet és erôs félelmet, akár nem, az biztos, hogy néger
alanyaink speciális módon írták le a képet. Mivel mint azonos csoporthoz tar-
tozóknak érdekükben állt, hogy csökkentsék a faji jellegû karikatúra jelen-
tôségét, beszámolójában szinte minden néger említés nélkül hagyta a bôrszín
kérdését. Az egyik a „jampecosan öltözött néger” kifejezést a következôképpen
adta tovább: „Van a képen egy jampi öltözetû figura, lehet, hogy egy néger.”

Az egyik képpel kapcsolatban egy néger azt mondta, hogy a kép közepén
látható színes bôrû férfit „bántják”. A kép olyan, hogy ez is egy lehetséges
magyarázat, de az is, hogy a férfi egy bajkeverô, akit most fog letartóztatni
a jelenlévô rendôrtiszt. A fehér és fekete bôrû alanyok általában homlok-
egyenest ellentétes módon látják, rögzítik és magyarázzák ezt a jelenetet.

Tehát még laboratóriumi körülmények között is megtaláljuk az emberek
lelke mélyén rejtôzködô érzelmek meghatározta asszimilációt. A szóbeszé-
dek – akárcsak a mindennapi élet pletykálkodásai – jól illeszkednek szakmai
érdeklôdésünkhöz, társadalmi és faji hovatartozásunkhoz, illetve a beszélô
személyes elôítéleteihez, azaz támogatást nyújtanak azokhoz.

Végkövetkeztetés: a beágyazódás folyamata

A kiegyenlítôdés, a kiemelés és az asszimiláció nem különálló mechanizmu-
sok. Egyidejûleg hatnak, és rendkívüli mértékig szubjektívvé teszik a beszá-
molót. Így születik az általában autisztikus és hamis rémhír. Ha röviden
össze akarjuk foglalni, mi történik, akkor azt mondhatjuk, hogy:

Minden olyan esetben, amikor egy inger közege fontos az egyénnek, ugyanakkor
nem világos és különbözô értelmezéseket enged meg, elindul egy szubjektív átszer-
kesztési folyamat. Noha ez a folyamat összetett (és magában foglalja a kiegyenlítôdést,
a kiemelést és az asszimilációt), legfontosabb vonását abban ragadhatjuk meg, hogy
megpróbálja az ingert egyszerû és értelemmel bíró struktúrává redukálni, úgy, hogy
azt saját érdeklôdése és ismeretei szerint adaptálja. Ez a folyamat azonnal megindul,
amikor az inger érzékelése megtörténik, de akkor van igazán nagy hatása, ha az
emlékezet is közrejátszik. Minél hosszabb idô telik el az inger érzékelésétôl, általában
annál nagyobb lesz a hármas változás. És minél több állomáson megy keresztül egy
történetmesélési sorozat, általában annál több változásra számíthatunk, míg végül a
sztori aforizmaszerû rövidséggel mechanikusan ismételve jut el végsô állapotába.

Jelek szerint ez a hármas folyamat nemcsak a szóbeszéd terjedésének, hanem
az egyéni emlékezési funkciónak is jellemzôje. Az egyéni információmegôrzési
képességgel kapcsolatos, egyéneken, illetve csoportokon végzett kísérletekrôl
számot adva Wulf, Gibson, Allport és Bartlett felfedezték és leírták ezt.
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De egészen mostanáig nem született megegyezés abban, hogy milyen ter-
minológiát használunk, illetve abban sem, hogy adekvát leírását adja-e a
folyamatnak az itt részletezett három funkció. Mi úgy gondoljuk, hogy a vál-
toztatás és romlás három ágon lejátszódó folyamatával kapcsolatos elméle-
tünk pontos képét adja nemcsak a saját kísérleteink és a másokéi folyamán
tapasztaltaknak, hanem még a hétköznapi pletykálkodás során adódó torzí-
tásoknak is.

Ezt a hármas változást jobb kifejezés híján beágyazódási folyamatnak nevez-
zük. Kísérleteink során is azt tapasztaltuk, amit az irodalom is alátámaszt,
hogy az emberek nem tudnak megbirkózni az ingereknek a maguk teljes-
ségében való megragadása és megôrzése feladatával. Ezért személyes hasz-
nálatra át kell alakítsák a kapott anyagot, nemcsak azért, hogy egyéni
megértési sémájukhoz és memóriájuk mûködéséhez adaptálják, hanem azért
is, hogy összhangba hozzák azt saját személyes szükségleteikkel és érdek-
lôdésükkel. Ami kívül volt, belülre kerül, és az objektív dolgok a szubjek-
tív világba illeszkednek. Ha valaki továbbad valamilyen mendemondát, a
hallott objektív információ magja annyira beágyazódik az ô saját dinamikus
mentális életébe, hogy annak terméke fôleg az ô énjének kivetülése lesz.
A születô beszámolót a memória tökéletlensége mellett az is determinálja,
hogy az ember értelmet próbál kölcsönözni a számára ismeretlen és értel-
metlen dolgoknak, ezért a beszámolóból megismerhetjük személyes érzelmi
szükségleteit, fôleg félelmeit, indulatait és vágyait. Amikor ezt a beágya-
zódási folyamatot több továbbmesélô személy produkcióján keresztül vizs-
gáltuk, a beszámolósorozat végeredménye a kulturális érdekek, a memória
terjedelme, valamint a csoportra jellemzô érzelmek és elôítéletek közös
nevezôje volt.

Föltehetnénk azt a kérdést, hogy a mendemonda mindig rémhírt közöl-e.
A mi válaszunk erre az, hogy a beágyazódási folyamat erôteljessége követ-
keztében gyakorlatilag minden esetben elrugaszkodik a valóságtól. Ha vala-
milyen elbeszélt történés valósághûnek bizonyul, akkor mindig azt találjuk,
hogy valamiféle egyezményes bizonyító anyag van a háttérben, amihez
mint mércéhez a továbbmesélôk minden esetben visszanyúlhattak. Lehet,
hogy az aznapi újság vagy a rádió megadta az adott hír értelmezését. Ha
azonban ilyen verifikációs mérce rendelkezésre áll, talán nem is beszél-
hetünk mendemondáról vagy szóbeszédrôl.

Vannak persze határesetek, amikor nem tudjuk megmondani, hogy egy
adott információ mese-e vagy valóság. De ha a mendemondát úgy defi-
niáljuk (és szerintünk ez a helyes meghatározás), hogy az valamilyen történet-
nek igazként való beállítása anélkül, hogy az elmondott dolog valóságtartalmának
ellenôrzésére lehetôségünk volna, akkor a fent bemutatott tényekbôl követke-
zôen a beágyazódási folyamat során a mendemonda olyan mértékû torzulást
fog szenvedni, hogy azt soha, semmilyen körülmények között nem szabad hiteles,
érvényes és valóságos tényként kezelni.
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Hadley Cantril
Támadás a Marsról

Soha még más rádióadás nem eredményezett olyan pánikot, mint ez, amely
amerikai családok millióit gyûjtötte rádiója köré, a marslakók támadásáról
szóló jelentéseivel. Ezeket az országos rádióhálózat közvetítette New York
Citybôl, legnagyobb városunkból, ahol az embereknek tudni illene minden
eseményrôl. Az adás formája és tartalma is teljesen hitelesnek tûnt. Ahogy
az egyik hallgató megfogalmazta: „Teljesen természetes, hogy valódinak hit-
tem. Miért is ne hittem volna annak?”

De még ez az adás is csak a hallgatók csekély kisebbségére volt hatással.
Ha meg akarjuk magyarázni a reakciókat, elôször is két alapvetô kérdésre
kell válaszolnunk. Miért rémítette meg az emberek egy részét ez a mûsor,
ha számos, más fantasztikus mûsortól nem rémültek meg? És miért rémített
meg egyeseket, másokat viszont miért nem? Az elsô kérdésre a választ a
mûsor jellegzetességeiben kell keresnünk, amelyek téves eligazodási nor-
mákat (standards of judgement) keltettek a hallgatókban.

A mûsor realizmusa

Dorothy Thompson megjegyzése ellenére, aki szerint: „Semmi sem volt a
drámai feldolgozásban, ami a legkevésbé is hiteles lett volna, bármikor is
kapcsolódott be az adásba a hallgató”1 – a mûsor kéziratát olvasva, senki sem
tagadhatja, hogy ez a mûsor az elsô perctôl fogva olyan valószerû volt, hogy
még a viszonylag tapasztaltabb és jól értesültebb hallgatók számára is (Miss
Thompsont kivéve) csaknem hitelesnek tûnt. Az adás hamisítatlan drá-
maiságát sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Az elôadás rendkívüli realizmusa annak a ténynek tulajdonítható, hogy
elsô jelenetei megfeleltek a hallgatók meglévô eligazodási normáinak.
Eligazodási normán (standard of judgement) olyan szervezett szellemi össze-
függést értünk, mely alapul szolgál az egyénnek az értelmezéshez. Ha
valamely inger beillik az eligazodási norma által meghatározott értelmezési
tartományba, és nem mond annak ellent, az egyén valószínûleg el fogja azt
hinni. Alább közlünk néhányat a legelfogadottabb és legmindennapibb nor-
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mák közül, amelyek biztosították az értelmezést az adás azonnali, hírekként
való elfogadásához. Késôbb, tanulmányunk folyamán foglalkozni fogunk az
egyénibb eligazodási normák felkutatásának problémájával, melyek az ere-
deti értelmezést még akkor is fenntartották, amikor a bejelentett események
már egészen fantasztikussá váltak.

A rádió mint fontos közlemények elfogadott továbbító közege

A rádiót szélesebb körben elôször a választási eredmények közlésére
használták fel az országban. Azóta ismételten közöl fontos helyi, országos és
nemzetközi közleményeket. Néhány héttel az adás elôtt hallgatók milliói
vártak a rádiótól friss híreket Európából, mely szemmel láthatólag a háború-
ba rohan. A hallgatók hozzászoktak, hogy zenés mûsorokat, drámákat, min-
denféle adást sürgôsen félbeszakítanak, hogy informálják vagy figyel-
meztessék türelmetlen és aggódó közönségüket. Ekkoriban a hallgatók nagy
része, fôként az alacsonyabb jövedelmû és mûveltségû rétegekhez tartozók,
a hírekért már inkább fordultak a rádióhoz, mint az újságokhoz.2 Azt a bizal-
mat, amelyet az emberek a rádióba mint hírforrásba vetettek, mutatja a
„Fortune” közvélemény-kutatásának kérdésére adott válasz. „A kettô közül
– rádió vagy újság – melyik ad önnek elfogulatlanabb értesüléseket?” A meg-
kérdezettek 12%-a válaszolta, hogy „az újság”, 50%-a úgy gondolta, hogy a
rádióhírek elfogulatlanabbak, míg a többiek vagy úgy vélték, hogy mind-
kettô egyforma, vagy nem tudták, hogy melyik a kevésbé elfogult.

Azon a bizonyos estén, amikor a hallgató bekapcsolódott a Mercury
Színház mûsorába, „Ramon Raguello és zenekara” muzsikáját hallotta a
„Park Plaza Hotel, Meridian Room”-ból, New York Citybôl. Nem sokkal az
elsô szám kezdete után egy bemondó félbeszakította a zenét: „Hölgyeim és
uraim, tánczenemûsorunkat megszakítjuk, és felolvassuk önöknek az Inter-
continental Radio News különleges közleményét.” A jelenlegi távlatból nézve
könnyû gyanakvónak lenni az „interkontinentális” hír iránt. De a mûsor össze-
függésében csökken az ilyesfajta kételkedés. Ez a közlemény a Marson zajló elsô
kitöréseket jelentette be, aztán folytatódott a zene, hogy újabb megszakítás
következzék: „Hölgyeim és uraim, néhány perce kiadott közleményünk híreit
folytatjuk. Az Állami Meteorológiai Intézet felkérte az ország nagyobb obszer-
vatóriumait, hogy kísérjenek figyelemmel minden további változást…” Ez a
közlemény tartalmazza a következô értesítést is: „Hatalmas, égô tárgy,
valószínûleg meteorit hullott egy farmra Grovers Mill, New Jersey szomszéd-
ságában.” Újabb 20 másodpercig szving zene. Utána megszakítás nélkül foly-
tatódik az invázió. Csaknem minden megkérdezett hallgató, aki megrémült az
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adástól, megemlítette valamikor visszaemlékezései során azt a bizalmat, amit a
rádióba vetett és azt a várakozását, hogy a rádió igen fontos közlemények beje-
lentésére szolgál. Néhány megjegyzésük mutatja állásfoglalásukat:

„Nagyon hiszünk a híradásokban. Válság esetén mindenkihez el kell jutniuk.
Ezért van a rádió.”

„A bemondó nem mond semmit, ami nem igaz. Mindig bejelentik, ha rádió-
játékról van szó.”

„Mindig úgy érzem, hogy a kommentátorok közlik legjobban a híreket. Még ezek
után is el fogom hinni, amit a rádióban hallok.”

„Nem úgy hangzott, mint rádiójáték, amikor félbeszakították a zenét, s
ahogy elkezdôdött.”

A szereplôk presztízse

Közismert tény a szociálpszichológusnak, a reklámszakembernek és a propa-
gandistának, hogy egy-egy eszmét vagy terméket könnyebb elfogadtatni,
ha azt jól ismert személy – akinek a jellemét, képességeit vagy státuszát ma-
gasra értékelik – szentesíti, vagy ô bocsátja a nyilvánosság elé. Ez a presztízs
sugallta hatás különösen nagy, ha maga az egyén nem bír saját eligazodási
normákkal, melyek segítségével értelmezhetne egy bizonyos szituációt
(mellyel szemben találja magát), amikor szüksége van rá, vagy érdeke,
hogy ítéletet alkosson róla, értelmezze. A különös események, melyeket a
bemondók ebben az adásban bejelentettek, teljesen távol álltak a minden-
napi gyakorlattól, és mégis, a hallgatóra nézve olyan potenciális és szemé-
lyes jelentôséggel bírtak, hogy megrémült tôlük, és ugyanakkor szüksége
volt valamiféle eligazodási normára. Mint sok esetben, amikor az eszmék
vagy események ennyire bonyolultak, vagy annyira távol állnak minden-
napi közvetlen tapasztalatainktól, hogy csak szakember értheti ôket, itt is
kénytelen volt a laikus a szakemberhez fordulni magyarázatért.

Logikus, hogy a „szakember” ebben az esetben a csillagász volt. Szere-
peltették itt tehát (mindannyi kitalált név) Fartell professzort a Chicagói Mount
Jennings Obszervatóriumból, Pierson professzort a Princeton Obszervatórium-
ból, Morse professzort a Torontói MacMillan Egyetemrôl, Indelkoffer professzort
a Kaliforniai Csillagászati Társaságtól, valamint angol, francia és német „csil-
lagászati és tudományos intézményeket”. Richard Pierson professzor (Orson
Welles) volt a dráma fôszereplôje.

Amikor a helyzet szükségessé tette a szervezett védekezést és cselekvést,
a szakember újra színre lépett. Montgomery Smith dandárparancsnok a
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Trentoni Állami Milícia parancsnoka, Mr. Harry McDonald a Vöröskereszt
alelnöke, Lansing kapitány a híradós alakulattól, és végül a belügyminiszter
beszélt a helyzetrôl, adott parancsot a kiürítésre, a támadásra, vagy biztatott
mindenkit, hogy végezze kötelességét. Érdekes, hogy a belügyminiszternek
csak a hivatalát nevezték meg. Itt a hallgatót teljes mértékben egy meg nem
nevezett beszélô hivatali státuszának említése befolyásolta. A többi szakem-
ber hivatali presztízse is sokkal jelentôsebb és fontosabb, mint maguk a
személyek.

Ennek a drámai technikának megvolt a hatása.

„Rögtön elhittem mindent, ahogy a princetoni professzort és a washingtoni
tisztviselôket hallottam.”

„Tudtam, hogy borzalmasan veszélyes lehet a helyzet, ha a katonai szakem-
berek mind ott vannak, és a külügyminiszter [sic!] beszél.”

„Ha annyi csillagász látta a kitöréseket, akkor igaz kell, hogy legyen. Nekik
csak tudniuk kell.”

Közérthetô egyedi események

Az adás reális jellegét tovább fokozta olyan sajátos jelenségek leírása, amelyeket
a hallgató könnyen el tud képzelni. Bôségesen használtak köznapi kifejezé-
seket, amelyek várhatóak egy-egy ilyen eseménykor. A gáz „valami sárgás-
zöld” volt; a rendôr figyelmeztet: „Oldalra, oda, oldalra!” A részletek sajátossá-
gának igen jó példája Montgomery Smith dandártábornok bejelentése: „New
Jersey kormányzója felkért, hogy Mercer és Middlesex megyéket nyugaton
Princetonig, keleten Jamesburgig helyezzem statárium alá. Senki sem léphet be
erre a területre, csak állami vagy katonai hatóságok által kiállított, különleges en-
gedéllyel. Az Állami Milícia négy százada Trentonból Grovers Mill felé vonul,
és segédkezni fog a katonai mûveletek vonalába esô otthonok evakuálásában.”

Különösen rémítô volt a New Jersey és Manhattan körzetben lakók részére
a számukra jól ismert helyek nevének említése. Grovers Mill, Princeton és
Trenton, New Jersey városok már az adás elején szerepeltek; Plainsboro,
Allentown, Morristown, a Watchung Mountains, Bayonne, a Hutchinson
River Parkway, Newark, a Parisades, a Times Square, a Fifth Avenue, a
Pulaski Skyway, a Holland Alagút – mind-mind ismerôsek Jersey lakosainak
és a New York-iaknak. És országszerte valószínûleg sok hallgató tartotta
ezeket valóságos neveknek.

„Amikor azt mondták, »Hölgyeim és uraim, ne használják a 23. számú utat«,
ez meggyôzött.”
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„Nagyon is hajlandó voltam elhinni az adást, amikor olyan neveket említettek,
mint South Street és a Pulaski Highway.”

„Ha bármi más helyeket emlegettek volna és nem közvetlenül közeli utcákat, nem let-
tem volna hajlandó olyan könnyen elhinni.”

Mindenki zavarba jött

Az események, amelyekrôl jelentést adtak, a viszonylag hihetôtôl haladtak
a teljesen hihetetlen felé. Az elsô közlemények többé-kevésbé elhihetôek
voltak, habár túl szokatlanok ahhoz, hogy az ember biztos lehessen bennük.
Elôször „légköri zavarokról”, majd „izzó gázkitörésrôl” adtak hírt. Aztán
egy tudós közli, hogy szeizmográfja földrengés erôsségû lökést jelzett.
Ezután következett a meteorit felfedezése, amely leestében szilánkokra törte
a közeli fákat. Eddig rendben van.

De ahogy a kevésbé hihetô részek következnek, az okos drámaíró jelzi,
hogy neki is nagyon nehéz elhinni, amit lát. Amikor megtudjuk, hogy a
tárgy nem meteorit, hanem fémburkolat, azt is közlik velünk, hogy az egész
kép „olyan, mint egy furcsa kép egy modern Ezeregyéjszakából”, „fan-
tasztikus”; hogy a bátrabbak közelebb merészkednek. Mielôtt tudatnák,
hogy a burkolat teteje kezd lecsavarodni, hallhatjuk a riporter személyes
meglepetésének kitörését: „Hölgyeim és uraim, ez borzalmas!” Amikor a
tetô kinyílt, azt mondja: „Ez a legborzalmasabb dolog, aminek valaha is
tanúja voltam… Fantasztikus élmény. Nem találok szavakat…” Néhány
perccel késôbb Pierson professzor azt mondja: „Semmi hiteles felvilágosítást
nem tudok adni önöknek – sem természetükrôl, eredetükrôl, sem földi cél-
jaikról… Nyilvánvaló, hogy ezen teremtmények tudományos ismeretei
messze elôrehaladottabbak, mint a mieink. Ez a feltevésem…” A tárgy és a
katonák ütközete után a bemondó véglegesen igazolja a hihetetlen jelen-
téseket: „Súlyos bejelentést kell tennem. Bármily hihetetlennek tûnhet is, de
mind a tudomány megfigyeléseibôl, mind saját szemünk tanúbizonyságából
arra az elkerülhetetlen feltevésre kell jutnunk, hogy azok a furcsa lények,
akik Jersey mezein leszálltak ma éjjel, egy, a Marsról kiinduló támadó had-
sereg elôôrse.”

A hallgatóhoz hasonlóan a szemtanú is zavarban van. Mikor maga a tudós
sem érti a helyzetet, a laikus elismeri a furcsa teremtmények rendkívüli
intelligenciáját. Senki sem tud magyarázatot adni az eseményre. A belügy-
miniszter rezignációja és reményvesztettsége, amikor azt tanácsolja, hogy
„vessük hitünket Istenbe”, egyáltalán nem ad hatásos útmutatást a cse-
lekvésre. Semmiféle eligazodási norma nem alkalmazható az események
gyors folyásának megítélésére. A pánik elkerülhetetlen.
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A teljes élmény

A köznapi viselkedés gondos tanulmányozása, vagy saját viselkedésünk
gondos megfigyelése egy-egy átlagos napon azt mutatja, hogy a társadalmi
életben a normális egyén társadalmi ingerek együtteseit és konfigurációit
tapasztalja. A társadalmi helyzet „atmoszférája” vagy „hatása” az, amit
észreveszünk, még mielôtt képesek lennénk (ha történetesen megpróbáljuk)
pontosan elemezni, hogy mi az adott helyzetben az, ami a ránk ható külön-
leges sajátságokat létrehozza. A futballszurkolónak, aki lelkes öregdiákok
közé szorulva hallgatja a zenekart és a kiabálást, figyeli a csapatokat, az az
élménye, hogy „én most futballmeccsen vagyok”; olyan élmény ez, amely
az ôt érintô különféle ingerekbôl tevôdik össze, de ez úgy adódik, mint
mindazon ingerek felfogása, amelyek együttessé állnak össze, közösen hat-
nak és bonyolultan fonódnak össze olyan Stimmung (hangulat) létre-
hozásában, melyért mérföldeket utazhatott volna, hogy átélje.

Az ember a templomban ugyancsak bizonyos társadalmi szituációt él át,
amelynek különleges jellemzôit olyan jelzôkkel írhatja le, melyek jelentenek
számára valamit. Még az „áhítat” és „alázat” is, amelyet az ember üres ka-
tedrálisban érez, inkább bizonyos közvetlen érzékelésnek tûnik, mint vala-
milyen ehhez kapcsolódó, specifikus múltbeli élményekbôl kialakult
képzôdménynek.

A kívánt cselekvés végrehajtását elôsegítô, megfelelô atmoszféra megterem-
tésének fontossága természetesen ismeretes a hittérítô, a bíboros, a drámaíró és
különösen manapság, a diktátor elôtt. A gondos elôkészületek, melyeket Hitler
és Goebbels tesznek nemzeti és pártünnepségeik elôtt, felismert szükségsze-
rûségek számukra, ha meg akarják kapni azt a lelkesedést, melyet demonstrál-
ni kívánnak. Nyilvánvalóan az összhatás az, amit el akarnak érni, éppúgy, mint
ahogy a komponista egész témáját eszében tartja, mialatt a szimfónia külön tak-
tusait írja. A fények, a zászlók, az egyenruhák, a repülôgépek, a felvonulás, az
ének, a beszédek a nürnbergi kongresszusokon, mind együtt adják a Parteitag
(pártnap) élményét és erôsítik a Führer csodálatát.

Tárgyalásunkban a szóban forgó mûsort olyan fontos jellemzôkre bontottuk
le, melyek szerintünk elôidézték, hogy a hallgatók elhitték azt. Az elemzésnek
ezt a módját könnyen tovább bôvíthetnénk, kimutatva, a hallgatók hogyan
kondicionálódtak a dráma különösebb részeihez. De ez a módszer hamis
hangsúlyt adna a problémának azzal, hogy egyszerre úgy tüntetné fel, mintha
a társadalmi inger alapvetôen különálló elemek sora lenne, amelyekre a reak-
ciókat valamilyen módon megtanulták az emberek. De szemléletünk eddig
átsiklott egy igen fontos lehetôség fölött. A társadalmi ingerhelyzeteknek ugyan-
is megvannak a sajátos jellemvonásaik és egységes jellegük. Ezek a sajátosságok
beletartoznak az inger teljes együttesébe vagy konfigurációjába éppúgy, mint a
„háromszögletesség” vagy „kör alakúság” tulajdonsága hozzátartozik
bizonyos ábrákhoz.
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A marslakók támadásáról szóló adásnak természetesen megvolt a maga sajá-
tos „atmoszférája” vagy szerkezete, és az a módszer, amelyet szükségszerûen
alkalmaztunk, vagyis hogy egy idôben egy dolgot írtunk le, soha nem homá-
lyosíthatja el azt a tényt, olyan helyzettel foglalkozunk, amelyet egységként
éltek át. Néhány személy számára bizonyos sajátos elemek fontosabbak lehet-
tek a teljes élménybôl, mint más részek. Az esettanulmányok óriási változatossá-
got mutatnak. De egyetlen részlet sem tûnik jelentôsnek, ha egészen elha-
tároljuk a teljes kontextustól. Az elementarizmus kétségtelenül a vizsgálati mód-
szerbôl és nem a tárgyi élménybôl származik. Ha bárki kétségbe vonja ezt,
olvassa el újra a második fejezet kezdetén ismertetett reakciókat.

Az adás közben bekapcsolódók

Az adás realizmusa ellenére nagyon valószínûtlennek tûnik, hogy bármely
hallgató komolyan veszi, ha hallja az adás elején közölt világos bejelentéseket.
Ebben az esetben is izgulhatott volna, vagy meg is ijedhetett. De ezt az izgal-
mat a mûsor drámaisága okozta volna. Nem járt volna együtt a személyes
érdekeltség intenzív érzésével. A hallgató tudta volna, hogy az események „ott
kint” a stúdióban történnek és nem „épp itt”, saját államában vagy megyéjében.
Egyik esetben „helyes” (esztétikailag tárgyilagos vagy drámai) eligazodási nor-
mát használna az események magyarázására, másik esetben viszont „hamis”
(realisztikus vagy hírszerû) eligazodási normát alkalmazna.

Azon hallgatókra, akik ez elôzetes bejelentés után kapcsolódtak be a prog-
ramba, két különálló vizsgálat adataiból következtethetünk. Emellett mind-
két tanulmány adatai kellôképpen demonstrálják, hogy az az idôpont,
amikor valaki bekapcsolta rádióját, nagyban meghatározta késôbbi reakcióit.

A Columbia Broadcasting System (CBS) részére, az adás utáni héten készí-
tett külön felmérésben3 interjúk készültek országszerte 920 olyan személlyel,
akik hallgatták az adást. A feltett kérdések között szerepeltek például a
következôk: „A mûsor mely részénél kapcsolódott ön be?”, és „Rájött-e arra,
hogy ez rádiójáték, vagy azt hitte, hogy valóságos híradás?” 42% mondta
azt, hogy késôbb kapcsolódott be az adásba, és ahogy az 1. táblázat mutatja,
azok, akik késôbb kapcsolódtak be, igen kifejezetten hajlottak arra, hogy az
adást híradásként fogadják el; míg azok, akik kezdettôl fogva hallgatták az
adást, ugyancsak kifejezetten hajlottak arra, hogy rádiójátékként vegyék.
A megkérdezett hallgatóknak csak 12%-a olyan, aki kezdettôl fogva hallgat-
ta az adást, és azt hitte, hogy híradást hall.
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Az Amerikai Közvélemény-kutató Intézet (AIPO) által készített felmérés
során elhangzott a következô kérdés: „Kezdettôl fogva hallgatta-e az adást,
vagy csak a mûsor megkezdése után kapcsolódott be?” 61% válaszolta azt,
hogy a mûsor megkezdése után kapcsolta be a rádiót, 35% hallgatta kezdet-
tôl fogva, 4% nem emlékezett rá, hogy mikor kapcsolódott be. Mint a 2.
táblázat mutatja, itt újra azt találtuk, hogy azok, akik késôbb kapcsolódtak be
az adásba, másoknál sokkal inkább hajlottak arra, hogy a mûsort híradásnak
tekintsék. A mintának csupán 4%-a olyan, aki az adást kezdettôl fogva hall-
gatta, és azt hitte, hogy híradásról van szó.4

Mindkét tanulmány ugyanarra a következtetésre vezet: a késôbbi bekap-
csolódás alapvetô feltétel volt a hamis eligazodási norma kialakulásához.
Természetesen sokan felismerték, hogy az adás rádiójáték, még akkor is, ha
késôn kapcsolódtak be. Hogy kik azok, akik késôn kapcsolódtak be, és mégis
felismerték, hogy rádiójátékot hallanak, és miért – ezt a következô fejezet 

1. táblázat  A bekapcsolódás idôpontja és az értelmezés (CBS-felmérés)
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4 Azon személyek százaléka, akik az adást híradásnak hitték, figyelemre méltóan
nagyobb a CBS-mintában, mint az AIPO-mintában. A különbséget számos körülmény
okozhatta. Az egyik ezek közül az, hogy a CBS-felmérést az adás után néhány napon
belül készítették, amikor a válaszolók jól tudták, hogy hozzájuk hasonlóan számos embert
tettek bolonddá, és ezért ha alkalmuk volt rá, készségesebben meggyónták saját
tévedésüket. Továbbá az AIPO-minta az egész lakosságot képviseli, míg a CBS-
kikérdezôk, akiket úgy utasítottak, hogy minden hallgatót kérdezzenek meg, akit csak
találnak, valószínûleg inkább vonzódtak olyanokhoz, akikrôl izgatott viselkedésük miatt
tudott volt, hogy hallgatták az adást. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a CBS-minta
sokkal nagyobb hányadban tartalmaz olyan személyeket, akik kezdettôl fogva hallgatták
az adást. Nehéz kielégítô magyarázatot adni erre a különbségre. Az AIPO-kikérdezôk
által megkérdezett személyek esetleg elfelejtették az adás legelejét a kiemelkedôbb
események miatt, amelyekre jobban emlékeztek, és amelyek az adás során késôbb
hangzottak el. A CBS-felmérés szigorúbb és gondosabban kidolgozott volt, és ebbôl a
szempontból pontosabbnak tûnt.

Értelmezés Bekapcsolódott
A személyek

száma
összesen

kezdéskor
(%)

kezdés után
(%)

Hírek
Rádiójáték
Százalék összesen

20
80
100

63
37
100

175
285
–

A személyek száma összesen 269 191 460

Kezdéskor      Kezdés után
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2. táblázat A bekapcsolás idôpontja és az értelmezés (AIPO-felmérés)

tárgyalja. De jelenlegi szándékaink szükségessé teszik annak a kérdésnek a
megvitatását, vajon hogyan téveszthették össze híradással a világosan
bekonferált rádiójátékot azok, akik kezdettôl fogva hallgatták az adást.

Az esetek elemzése két fô okot tár fel, ami miatt ilyen félreértés elôfordulha-
tott. Elsôsorban sokan, akik azért kapcsolták be rádiójukat, hogy a Mercury
Színház elôadását hallgassák, azt hitték, a jelzett rádiójátékot félbeszakítot-
ták, hogy rendkívüli híreket közöljenek. Ez a gyakorlat nem volt új, mivel
már tapasztaltak hasonlót, amikor a rádió az 1938. októberi háborús krízist
jelentette be. A hallgatóknak az az elgondolása, hogy az ilyen híreket nem
a várt programhoz tartozónak tekintik – szokásosabb, mint hogy tényleges
részének tekintsék. A CBS felmérése során 54 személybôl, akik kezdettôl fogva
hallgatták az adás, és azt hitték, hogy híradás, 33-an (61%) mondták azt, hogy
a félbeszakítás hitelesnek tûnt számukra. Ez a következô megjegyzésekbôl is
látható.

„Hallottam más mûsort is, amelyet ugyanígy szakítottak félbe, hogy híreket
közöljenek.”

„Azt hittem Welles bejelentésérôl, hogy azért szakítja félbe a programot,
hogy gyorshíreket mondjanak.”

„Olyan hitelesen közölték a híreket.”

A félreértés másik fô oka az az elterjedt szokás, hogy általában a mûsor elsô
bejelentéseit nem kísérik figyelemmel. Sokan nem hallgatják figyelemmel a
rádiót egészen addig, míg rá nem ébrednek, hogy valami különlegesen
érdekeset sugároz. Mivel az óra elsô perceit a rádióállomás megnevezése és
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Értelmezés Bekapcsolódott
A személyek

száma
összesen

kezdéskor
(%)

kezdés után
(%)

Hírek
Rádiójáték
Százalék összesen

11
89
100

35
65
100

104
267
–

A személyek száma összesen 134 237 371

Kezdéskor      Kezdés után
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gyakran a hirdetések foglalják el, ezt valószínûleg nem veszik figyelembe.
Az 54 személynek, aki félremagyarázta az adást, habár kezdettôl fogva hall-
gatta, 10%-a azt mondta, hogy nem figyeltek a közleményekre. Nyilvánvaló,
hogy ezek a személyek véletlenül találtak rá a Columbia adóállomásra, és
nem számítottak a Mercury Színházra, mint mások, akik szintén tévedtek.

„Már több órája szólt a rádió. Hangos, izgatott beszédet hallottam, és ezért
kezdett érdekelni.”

„Szólt a rádióm, de nem figyeltem rá.”

„Vendégeink voltak és kártyáztunk, amikor a rádiót bekapcsoltuk. Hallottam,
hogy a hírközlô megszakítja az adást, de elôször nemigen figyeltem rá.”

„Csak akkor kezdtem odafigyelni, mikor a farmer kezdte elmondani, ho-
gyan szállt le a rakéta.”

Mindenki, aki a rádió jellegzetességeit tanulmányozza, tudja, hogy az egyik
legfôbb hibája az, hogy az idôt tekintve rugalmatlan. A hallgatónak a
készüléknél kell lennie a megfelelô pillanatban, ha a mûsort hallgatni akar-
ja. Ebbôl a szempontból a nyomtatás nyilvánvalóan hatalmas elônyt élvez.5

Az újságokat, a magazinokat és a könyveket mindenki akkor olvassa, ami-
kor neki megfelelô, míg a rádiómûsor csak bizonyos ideig tart, s utána
örökre elenyészik. Másrészt viszont a rádiós szakember ki tudja mutatni,
hogy viszonylag kevesen olvasnak sokat.

A rádió említett hátrányából sok gyakorlati következtetést vonhat le a
hirdetô, a politikus vagy az ismeretterjesztô. A hirdetô nem akarja költséges
kereskedelmi hirdetését olyan közeg révén közölni, ahol a potenciális
fogyasztók rétege szûk. Az okos politikus nem akarja hatásos ékesszólását
elpazarolni, míg nem biztosította a lehetô legnagyobb hallgatóságot. Néhai
Huey P. Long, jól ismerve választóinak rádiózási szokásait, így kezdte egyik
rádiós beszédét: „Barátaim, Huey P. Long beszél. Van néhány fontos közöl-
nivalóm, de mielôtt elmondanám ôket, kérem, hogy hívják fel telefonon öt
barátjukat és mondják meg nekik, hogy hallgassák a rádiót. Most négy-öt
percig csak fecsegni fogok anélkül, hogy bármi különlegeset mondanék,
úgyhogy vegyék a telefont és közöljék barátaikkal, Huey P. Long beszél a
rádióban.”

A késôn bekapcsolódók zöme vagy olyanokból tevôdik össze, akik vélet-
lenül kapcsolták be rádiójukat az óra kezdetén, valami számukra szórakoz-
tató mûsort keresve, vagy olyanokból, akik egy bizonyos mûsort akartak
hallgatni, de elnézték az idôt. A CBS-felmérés kimutatta, hogy a késôn
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bekapcsolódók kétharmada nem tudta, hogy milyen mûsort akar hallgatni,
amikor bekapcsolta a rádiót, míg az elkésôk 12%-a már kezdettôl fogva
valóban az Orson Welles-programot akarta hallgatni.6

A késôi bekapcsolódás tehát a rádióhallgatási szituáció normális aspektusa.
De most nyilvánvalóvá vált, hogy a késôi bekapcsolódás tömeghisztériához
vezethet. Ilyen jelenség mind ez ideig ritkán fordult elô, de elképzelhetô,
hogy fontossá válhat krízisek vagy országos veszély esetén. Ilyen helyzetek-
ben szükséges lehet a hírközlés vagy egyéb információk közlési módsze-
rének megváltoztatása, esetleg a riport olyan megfogalmazása, hogy a
késôbbi bekapcsolódó hallgató anélkül érthesse meg azt, hogy megrémülne.
Ez a probléma jelenleg igen fontos céljaink szempontjából, mivel fel kell fed-
nünk, hogy a hallgatók körülbelül 50%-a – szokatlanul magas arány – miért
kapcsolódott be késôn, mint azt a fent említett AIPO- és a CBS-felmérések
egyesített adatai mutatják.

A hallgatók magas százalékarányának, akik ez alkalommal a mûsor meg-
kezdése után kapcsolódtak be, úgy tûnik, fôként két oka van. Elsôsorban
nem szabad elfelejteni, hogy a Mercury Színház mûsora a hét népszerû prog-
ramjával versenyzett, Charlie McCarthy, a sokoldalú, botcsinálta hôs mûso-
rával. A Hooper Rt. kereskedelmi kutatószervezet, amely a mûsor hallgató-
ságát rendszeres heti felméréssel vizsgálja, az Orson Welles- és a Charlie
McCarthy-programot hallgatók arányát 3,6 a 34,7-hez becsülte. Korlátozott
„mérôvizsgálatok” szerint az átlagcsalád a Charlie McCarthy-program 60 per-
cébôl 48 percet hallgat. Mivel Charlie McCarthy és komikus partnere, Bergen a
konkuráló adás ismert attrakciója volt, valószínûnek látszik, hogy néhányan
azok közül, akik nem hallgatták végig az egész órát, vagy kikapcsolták
rádiójukat, amikor egy rész véget ért, vagy addig keresgéltek, míg olyasmit
nem találtak, ami érdekelte ôket. Ha sokan tették ezt, valószínû hogy félreértet-
ték Welles programjának természetét, és továbbra is ezt a mûsort hallgatták,
hogy többet tudjanak meg a helyzetrôl, amit olyan élethûen írtak le.

Hogy ezt a lehetôséget ellenôrizzük, 846 levelezôlapot küldtünk szét az
országban olyan személyeknek, akikrôl tudtuk, hogy hallgatták a Mercury
Színház mûsorát. Megkérdeztük ôket, hogy valamikor az óra folyamán hall-
gatták-e a Charlie McCarthy-mûsort – és ha igen, akkor kapcsolták-e ki,
mikor Charlie McCarthy befejezte az elsô részt –, 518 személytôl kaptunk
vissza lapokat. 18% közölte, hogy hallgatták a konkurens adást, és ezek 62%-
a válaszolta, hogy akkor kezdte hallgatni Orson Wallest, amikor McCarthy
befejezte az elsô részt. A marslakók támadása miatti izgalom aztán Charly
McCarthy rajongóinak 12%-át kétségtelenül lekötötte.
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6 Másrészt, ha a hallgatónak kedvenc programja van, amelyhez hûséges, vagy ha különleges
adást akar hallgatni, akkor gyakran már korábban bekapcsolja a megfelelô állomást, hogy
biztos lehessen benne, semmit sem mulaszt el. Ha ismeretterjesztô mûsor után közvetlenül
népszerû varietéshow következik, feltétlenül megnöveli az ismeretterjesztô mûsor
hallgatóinak számát az utolsó néhány percben. Ha egy mûsor olyan szerencsés helyzetben
van, hogy bokszmeccs következik utána, ez a tény megkettôzheti hallgatóságát.
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Karl Erik Rosengren – Peter Arvidsson – Dahn Sturesson
A barsebäcki pánik

A hírközlô eszközök jelentése szerint egy fiktív rádiómûsor, amely a Dél-
Svédországban lévô barsebäcki atomerômû majdani elképzelt katasztró-
fájáról szólt, tömeges pánikot, menekülési reakciót váltott ki a környékbeli
lakosság körében. A rendôrséggel és más hivatalos szervekkel folytatott
strukturálatlan interjúk és egy reprezentatív minta telefonos megkérdezése
(N=1089) azt mutatta, hogy pánikszerû menekülés egyáltalán nem történt.
Ezt az eredményt a szerzôk felhasználják arra, hogy kétségeket támasszanak
a valódi vagy képzelt katasztrófahelyzetekben elôforduló pánik közkedvelt
sztereotípiája iránt, amely például Cantril Támadás a Marsról címû klasszikus
vizsgálatában és annak késôbbi interpretációiban mutatkozik meg. Az össze-
foglaló fejezetben a barsebäcki incidenst az általános szociológiai elmélet
(van Gennep, Merton, Boorstin) fényében tárgyalják. A pszeudoesemények
és a társadalmi változások játékszabályainak közös funkcióját – azaz egy
lassú folyamat vagy struktúra betáplálását a társadalmilag irányítható ese-
ménybe – az összefoglaló esemény fogalma segítségével ragadják meg és elemzik.
A vizsgált fiktív rádiómûsor sikertelen negatív összefoglaló eseménynek
tekinthetô. Végül hangsúlyozzák, hogy növekvô szükség van intézményesített
és társadalmilag elfogadott negatív összefoglaló eseményekre.

I.

Sajtójelentések szerint Orson Welles híres rádiójátéka, a marslakók támadását
lefestô „Világok harca” 1938-ban „a rémület elsöprô erejû hullámát okozta az
országban”. A tömeges pánik képét a mûsor kiváltotta közönségreakciók
klasszikus vizsgálata, Cantril Támadás a Marsról címû munkája (1940, 1947)
alakította ki. Cantril fôbb adatai azonban aligha igazolják az értékelést: a fel-
nôtt lakosság 12%-a hallgatta a mûsort, a hallgatók 28%-a hitte úgy, hogy a
mûsor valódi híradás, és akik félreértették a mûsort, azoknak 70%-a ijedt meg
vagy nyugtalankodott. Ez annyit jelent, hogy a felnôtt lakosságnak mind-
össze 2%-át zavarta meg a mûsor (Cantril 1947, 57–58).

A valódi pánikszerû reakciók mennyiségérôl a könyv nem ad információt.
Az irányított mintával készített interjúk kivonatai és az újságcikkidézetek
azonban azt a benyomást keltik, mintha tömeges pánik lett volna. Ugyan-
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úgy élt tovább a mûsor, s a kiváltott közönségreakció az emlékezetben és a
kutatásban. Rosow például Cantril munkáját összegezve ezt írja: „Orson Welles
egy fél országot rémített meg a marslakók inváziójáról szóló rádiójátékával a
harmincas évek végén.” (A fent közölt tényleges adat: 2% ijedt meg.) Rosow
még azt is hiszi, hogy „az emberek hisztérikusan összetorlódtak a New
Yersy-i autóutakon”. Schrammnak is hasonló az elképzelése: „Ez valóban
egy tipikus pánikszituáció volt, az emberek félelmetes veszedelemmel
kerültek szembe, amelyre, úgy tûnt, nem tudnak reális választ adni. Így
aztán sokan úgy viselkedtek, ahogyan az emberek általában viselkedni
szoktak pánikban. A legkézenfekvôbb cselevést választották, amire abban a
percben módjuk volt. Menekültek”. (Schramm 1973, 193.)

Vannak azonban más elképzelések is az igazi vagy képzelt katasztrófa
által befolyásolt tipikus viselkedésrôl. Quarantelli például tagadja azt, ame-
lyet „pánikimage”-nak hív, és amelyrôl azt a jellemzést adja, hogy „hisztéri-
kus egyének fölöttébb szervezetlen menekülése, akik a valódi vagy poten-
ciális veszély láttán elvesztik a fejüket” (Quarantelli 1960, 58). Quarantelli
álláspontját, amely többéves katasztrófakutatáson alapul, a „hisztériafer-
tôzéssel” kapcsolatos kutatások is támogatják, amelyet például Kerckhoff és
munkatársai (1965) és Lemkau (1973) végeztek.

Így tehát két, egymással homlokegyenest ellenkezô nézet létezik a ka-
tasztrófák idején bekövetkezô pánikszerû viselkedésrôl. Erôsen leegysze-
rûsítve: van pánik vagy nincs pánik. A kettô közti választást némileg zavar-
ja, hogy nem teljesen világos, milyen jelenségek tartoznak a pánik bizony-
talan fogalma alá.

A pánik fogalma vonatkozhat egyéni jelenségre (Gutenet Allen 1972)
vagy tömeges jelenségre. Az utóbbi a kollektív viselkedés speciális esete,
amelyet a társadalmi normák és kapcsolatok hiánya jellemez (Brown 1968,
709; Weller–Quarantelli 1973).

Az egyéni pánik – amely impulzív, ôrjöngô, részben koktrollálatlan
viselkedés – akkor következhet be, amikor az egyén

a) erôsen fenyegetve érzi életét,
b) lehetôséget lát a menekülésre, és
c) úgy véli, hogy ez a lehetôség hamarosan elvész.

Ha a három feltétel sok egyén számára ugyanabban az idôben következik
be, akkor sok egyéni pánik léphet fel, néha olyan sok, hogy indokoltnak
tûnik tömeges pánikról beszélni.

A menekülési lehetôség eltûnésének leggyakoribb esete, amikor a) ez a
lehetôség nem tûnik elegendônek mindazok számára, akik ki akarják hasz-
nálni azt.

Ha d) adott, a tömeges pánik különleges formája következhet be, amelyet
a menekülés gyorsan tovatûnô ábrándjáért kitörô könyörtelen és értelmetlen
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küzdelem jellemez. Brown (1968, 743) a tömeges pániknak ezt a fajtáját
„menekülô pániknak” nevezi, de ennél jobb kifejezés a „menekülô pánikszerû
küzdelem”, amely megkülönbözteti a tömeges pánik más formáitól. Ezeket az
eltûnôben levô menekülési lehetôségért folytatott heves küzdelem nem
jellemzi.

A Quarantelli és a Cantril–Rosow–Schramm képviselte vélemények különb-
ségét most már a következôképpen is értelmezhetjük: (igazi vagy képzelt)
katasztrófák idején a nagy valószínûséggel bekövetkezô egyéni pánikesetek
tömeges pánikká (sôt menekülô pánikszerû küzdelemmé) nônek, vagy inkább
elszigetelt esetek maradnak, amelyeket a társadalmi önszabályozás különbözô
informális mechanizmusai elôbb vagy utóbb lecsillapítanak.

A közelmúltban egy fiktív katasztrófa idején fellépô tömegviselkedés
svédországi példáján alkalom nyílott a szemben álló nézetek vizsgálatára.
1973. november 13-án az egyik svéd rádióadó fiktív hírmûsort sugárzott egy
balesetrôl, amely a barsebäcki atomerômûben fog a jövôben bekövetkezni.
A dél-svédországi atomerômûvet abban az idôben építették, még nem
készült el. A balesetrôl közölték, hogy 1982-ben történik. A hûtôberendezés
hibája miatt szivárgás lép fel, és – a történet szerint – a szél radioaktív
anyagokat juttat az erômûtôl délre fekvô területekre és a Szund-szoros fölé,
Koppenhágától 15 mérföldnyire.

A mûsor készítôi a 11 perces fiktív közleményt pusztán arra szánták, hogy
ráirányítsák a közvélemény érdeklôdését egy máskülönben nem közérthetô
technikai problémára, az atomenergia kockázatára. A mûsorban volt néhány
meglehetôsen realisztikus részlet: mentôautók szirénáztak, jól ismert
rádióshangok szólaltak meg, az eredeti mûsorszignálokat használták stb. De
a mûsor elôtt és utána is nyomatékosan bejelentették, hogy az egész történet
kitalált. A hallgatóság egy jelentékeny része – a mûsor készítôi számára tel-
jesen váratlanul – igazi híradásnak hitte mûsort.

Egy óra múlva a hírközlô eszközök tömeges pánikról jelentettek Dél-Svéd-
országban, másnap a reggeli és a délutáni lapok is hozzákontráztak, egész
oldalas szalagcímeket hoztak le a pánikról. A mûsorról és a közvélemény
reakcióiról szóló jelentések a következô hetekben széles körû és élénk vitát
indítottak el a tömegkommunikációs eszközökben. A mûsorról jelentést írtak
a Rádió Tanácsnak, és a Parlamentben is megvitatták. A médiumokban, a
politikai testületekben és a közvéleményben folyó viták a tömegkommu-
nikációs eszközök alkotta képre alapozódtak. Ezt a képet nem kérdôjelezték
meg akkor, a médiumok sem, és senki más sem.

A Swedish Board of Psychological Defense felkérésére vizsgálatot végez-
tünk az eseményrôl, amely az érintett terület lakosságának kérdôíves meg-
kérdezésébôl, a tömegkommunikációs eszköz híreinek kvalitatív tartalom-
elemzésébôl és a mûsor „áldozataival”, továbbá újságírókkal, rendôrökkel és
más kulcsszemélyekkel készített strukturálatlan interjúkból tevôdött össze
(Rosengren és mtsai 1974a, b; Göransson–Ruhnbro 1973).
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Elôször a kérdôíves megkérdezés eredményeit közöljük (II.) azután a
közvélemény reagálásáról közölt tömegkommunikációs híreket elemezzük
(III.). Összehasonlítjuk a médiumok által nyújtott képet a megkérdezés ered-
ményével (IV.); bizonyos eltéréseket találunk és ezeket is tárgyaljuk, a fent
körvonalazott egymásnak ellentmondó kutatási tradíciónak megfelelôen.
Végül az összehasonlítás eredményét az általánosabb szociológiai gondolat-
rendszerbe ágyazva tárgyaljuk.

II.

Dolgozatunknak ebben a részében a kérdôíves megkérdezés eredményeit
közöljük.

A szóban forgó terület három városát választottuk ki a vizsgálathoz: Löd-
deköpingét (azt a várost, ahol a barsebäcki erômû van), Lundot, az egyete-
mi várost, és Staffanstorpot, ahol a lakosság rétegzôdése némiképp hasonlít
Löddeköpinge rétegzôdéséhez (nagyrészt Malmôbe és Lundba ingázó fehér-
gallérosok lakják).

Löddeköpingének kb. közelítôleg 4000, Lundnak 59 000, Staffonstorpnak
megközelítôleg 13 000 lakosa van. Lund és Staffonstorp kb. 10, illetve 12
mérföldre van Barsebäcktól. Lund és Staffanstorp között 6 mérföld a távolság.
A Malmö–Lund-körzetnek kb. 400 000 lakosa van.

A kérdôíves megkérdezés összeállítása meglehetôsen bonyolult volt, mert
szükség volt arra, hogy elegendô számú kérdezettet találjunk a lakosságnak
abban a – feltételezhetôen – kisszámú csoportjában, akik a rádiómûsortól
valóban pánikba estek. A 15–79 év közötti lakosságból választottunk a városi
népesség-nyilvántartásokból véletlen kiválasztással mintát. Mindegyik minta
200 fôs volt, összesen mintegy 1200 embert értünk el. A két-két minta közül az
elsô minta tagjait extenzíven kérdeztük meg, függetlenül attól, hogy hallgatta-e
a mûsort, vagy sem, a második mintában csak a hallgatókat kérdeztük
meg. A telefonos megkérdezés módszerét választottuk, amelyet postai
kérdôívekkel egészítettünk ki. Kérdôíveket azoknak küldtünk, akik meg-
tagadták a válaszolást, vagy akiket nem tudtunk telefonon megkérdezni.

Az adatgyûjtés 1973. december 8-án kezdôdött és 1974. február elején feje-
zôdött be. Az adatgyûjtés tehát a majdani atomkatasztrófáról szóló fiktív rádió-
adás elhangzása után 3 és fél héttel kezdôdött, és 11 héttel utána fejezôdött be.
Az anyag zömét – az eredeti minta 66%-át – december 21-én gyûjtöttük, ekko-
ra – az esemény utáni 5. hétre – idôzítettük a telefonos megkérdezést. A postai
kérdôívek újabb 23%-ot hoztak, így a visszaküldési arány összesen 89% volt.

A válaszolók és a nem válaszolók, továbbá az interjúk és a postai kérdô-
ívek összehasonlítása azt mutatta, hogy az adatok reprezentatívak a három
város lakosságára nézve, és a kétféle adatgyûjtô módszerrel kapott válaszok
– mindegyik gyakorlati cél tekintetében – összevonhatók.
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Arra számítottunk, hogy a válaszolók némileg vonakodnak majd beis-
merni, hogy a kitalált mûsor becsapta ôket. Az adatgyûjtés után azonban
határozottan az a benyomásunk, hogy nem így történt. A baleset nagy nyil-
vánosságot kapott, amely megszüntetett mindenféle szégyenkezést a mûsor
félreértése miatt. A harag sokkal általánosabb reakció volt, amely a mûsor
készítôi és a médium egésze fel irányult.

Az adatokat a három városra külön-külön is és a városok összességére nézve
is közöljük. Az utóbbi esetben az adatokat a különbözô mintába kerülési való-
színûségeknek megfelelôen súlyoztuk – amit a három város összlakosságának
eltérô nagysága tett szükségessé. További információkat a megbízhatóságról, a
reprezentativitásról stb. Rosengren és munkatársai (1974a, b) közölnek.

A kérdôíves megkérdezés fôbb eredményeit az 1. táblázat foglalja össze.
Ebbôl látszik, hogy a vizsgált körzetben a felnôtt lakosságnak mintegy 20%-
a hallgatta a mûsort. Közel minden második hallgató értette félre a mûsort
(minden ötödik egészen a mûsor végéig). Azok 70%-a ijedt meg, és körül-
belül 1%-uknak volt viselkedési reakciója.

Legtöbb esetben a félelem, amely a mûsor félreértése nyomán lépett fel,
enyhe volt, és nem tartott sokáig. Megtudtuk viszont, hogy néhány esetben
a hatása órákig is eltartott (fejfájás stb.). A mûsor kiváltotta „viselkedések”
általában annyit jelentettek, hogy a kérdezett telefonon felhívta, vagy
személyesen megkereste családtagjait, rokonait vagy a szomszédot. Mások
becsukták az ablakot, gondolkozni kezdtek azon, hogy mit vigyenek ma-
gukkal, ha esetleg kitelepítik ôket. A vizsgálati anyagban nem találtunk
olyan esetet, hogy valaki telefonált volna a hírközlô eszközökhöz, a rend-
ôrséghez vagy valamely más hatósághoz.

1. táblázat A fiktív mûsor kiváltotta közönségreakciók Dél-Svédország három városában

A százalékok alapjait zárójelbe tettük. Ezeket az alapokat a kérdéses
oszloptól balra levô oszlopból kapjuk. Így például Lundban a 363 válaszoló
18%-a hallgatta a mûsort. Ez 66 hallgatót jelent Lundban, amelyik a 2. oszlop
százalékolási alapja, Lund esetében. A százalékokat a legközelebbi egész
számra kerekítettük. A vizsgálatban a „félreértést” kétféleképpen határoztuk
meg, szûkebben és tágabban. Az elôbbit használtuk ebben a táblázatban.
[Lásd még a 2. a) és b) táblázatokat.]
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Rosengren-avidson -Sturesson
1. táblázat
A fiktív m sor kiváltotta közönségreakciók Dél-Svédország három városában

Város Hallgatta
a mûsort

1
% N

Félreértette
a mûsort

2
% N

Megijedt vagy
nyugtalankodott

3
% N

Viselkedési
reakciója volt

4

% N
Löddeköpinge
Lund 
Staffonstorp

24 (355)
18 (363)
23 (371)

52 (86)
47 (66)
45 (85)

78 (45)
71 (31)
79 (38)

20 (35)
14 (22)
13 (30)

Súlyozott összeg: 19 (1089) 47 (237) 73 (114) 14 (87)
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Az eredmények ellenére a svéd rádiómûsort az Orson Welles-rádiójáték
méltó riválisának kell tekinteni. Az amerikai eset 28%-ával szemben most a
hallgatók 50%-a értette félre a mûsort, és az amerikai 2%-kal szemben a
lakosság 7-8%-a ijedt meg. Az adatok által körülírt jelenséggel viszont nem
egyeztethetô össze az a tény, hogy az 1089 válaszoló körében egyetlen
pánikszerû kísérletet sem találtunk. Erre a kérdésre azután térünk vissza,
miután áttekintettük a ténylegesen elôfordult félreértések lehetséges okait.

A változók három csoportja határozza meg ilyen esetekben a félreértések
és a velük kapcsolatos reakciók mennyiségét: a mûsor jellemzôi, az általános
szituáció és a lakosság bizonyos kulcsfontosságú változók mentén való meg-
oszlása.

Ami az általános szituációt illeti, többé-kevésbé helytálló posteriori magya-
rázatokat mindig lehet találni. Cantril és szerzôtársai (1974, 153) is említettek
ilyen tényezôket, nevezetesen a harmincas évek végének gazdasági és
politikai feszültségeit, amelyek a lakosság széles rétegeit hajlamossá tették
arra, hogy higgyenek a Marsról érkezô támadás hírének. A mi esetünkben
az energiaproblémával kapcsolatos, feltehetôen széles körû nyugtalanságra,
és konkrétabban a Közel-Keleten kirobbant októberi háború és a kezdôdô
olajválság miatt fokozódó nukleáris problémákra tudunk hivatkozni. Ilyen
általános megközelítések azonban mindig találhatók, és az esemény lejátszó-
dása után nagyon kevés lehetôség van arra, hogy a „korszellem” ilyen vagy
olyan jellemzôjének hatásáról megbizonyosodjunk.

A mûsorjellemzôkkel kapcsolatban megkérdeztük az adást félreértô ala-
nyoktól, hogy szerintük mi volt az a mûsorban, amely a félreértést okozta.
A realisztikus részleteket, például a szirénázó mentôautó hangját a mûsort
félreértô hallgatók 26%-a említette, 20%-uk arra hivatkozott, hogy jól ismert
bemondók, riporterek hangját hallotta a mûsorban. Ezek az adatok azonban
az észlelt okokról tájékoztatnak, és nem a hallgatóság felét ténylegesen
félrevezetô mûsorjellemzôkrôl árulkodnak.

Az egyéni hallgató jellemzôihez érve valamivel szilárdabb talajon vagyunk.
A mûsor félreértésének, illetve megértésének független változójából, valamint
az egyéni változókból két- és háromdimenziós táblázatokat készítettünk. (Ezek-
ben a táblázatokban a félreértés kétféle definícióját használtuk, egy tágabbat és
egy szûkebbet. A tágabb értelmezés magában foglalja azokat a hallgatókat is,
akik csak rövid ideig kételkedtek, a szûkebb ezeket kizárja. Úgy alakult, hogy
a kétféle definíció nagyjából ugyanazokat az eredményeket hozta. Az 1. és 2.
táblázat – az összehasonlítás kedvéért – a tágabb értelmezésre alapul.
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2. táblázat A mûsort félreértôk aránya, a hallgatási szituáció és ismeretek 
a barsebäcki atomerômûrôl1

a) A félreértést szûken értelmezve

b) A félreértést tágan értelmezve

Várakozásaikkal ellentétben a hallgató társadalmi helyzete, úgy tûnik, csak
enyhe befolyással volt arra, ahogyan az egyén a mûsort felfogta. A nem, az
iskolai végzettség és az osztály-hovatartozás stb. csekély és inkonzisztens
különbségeket eredményezett a félreértések mennyiségében. A tömegkom-
munikációs eszközökkel és az atomenergiával kapcsolatos beállítódások még
kevesebb befolyással voltak. A svéd nukleáris programról való ismereteknek
volt némi hatása, különösen annak, hogy valaki tudta-e, vagy sem, hogy a
barsebäcki atomerômû még nem mûködik. Az utóbbi mellett a mûsor meg-
értésének legbiztosabb elôrejelzôje a hallgatási szituáció volt. Akik a kezdés után
kapcsolódtak be a mûsorba, azok sokkal nagyobb arányban értették félre a
mûsort, mint azok, akik az elejétôl kezdve hallgatták.
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2. táblázat
A m sort félreért k aránya, a hallgatási szituáció és ismeretek a barsebäcki atomer m r l4

a) A félreértést sz ken értelmezve

A mûsort az
elejétôl
kezdve

hallgatta

Késôbb
kapcsolódott be

a mûsorba Összesen

Tudta, hogy Barsebäck még nem
mûködik?

Nem
Igen
Összesen:

38% (14)
20% (53)
26% (67)

82% (58)
39% (105)
55% (163)

72% (72)
34% (15)
48% (23)

b) A félreértést tágan értelmezve
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mûködik?

Nem
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Összesen:

38% (14)
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72% (105)
82% (163)

84% (72)
59% (158)
68% (230)
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1 A százalékokat a három városban eltérô mintába kerülési valószínûségeknek megfele-
lôen súlyoztuk. A százalékok alapjai zárójelbe vannak téve. A félreértés tágabb értelme-
zése magában foglalja a rövid ideig kétkedôket is.
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A 2. a) és b) táblázat a két legerôsebb független változó befolyását mutatja.
Kezdjük a 2. a) táblázattal. Nyilvánvaló, hogy a két változó együttesen a
mûsor értelmezési variációinak jelentôs részét magyarázza. A mûsorba
kezdés után bekapcsolódó és tájékozatlanabb hallgatóknak több mint 80%-a
kezdte rosszul értelmezve hallgatni a mûsort, míg az elejétôl fogva hallgató,
tájékozottabbaknak csak 20%-a értette félre az adást.

A 2. a) táblázat a félreértés szûkebb definícióján alapul. A 2. b) táblázat
ugyanolyan, mint a 2. a) táblázat, csak ennél a félreértés tágabb definícióját
használtuk. A 2. b) táblázat százalékai – s ebben nincs semmi meglepô –
valamivel magasabbak, mint a 2. a) táblázaté. Látni fogjuk, hogy a vizsgált
három változó közötti kapcsolat mindvégig erôs marad. Ez a táblázat min-
denképpen új bepillantásra ad módot a félreértés folyamataiba.

Tekintsük meg a két táblázat jobb oldali alsó celláit. Itt azokat találjuk,
akik kezdés után kapcsolódtak be a mûsorba, de tudták, hogy a barsebäcki
atomerômû még nem mûködik. A két táblázat összehasonlítása azt mutatja,
hogy a legtöbb ilyen válaszoló félreértette a mûsort a tágabb értelmezés
szerint, de nem a szûkebb szerint. Ez azt jelenti, hogy a mûsor félrevezette
ôket egy rövid ideig, de miután meglévô ismereteikhez fordultak, rájöttek,
hogy a mûsor nem lehet valódi híradás.

A 2. b) táblázattól a 2. a) táblázat felé haladva a mûsort félreértôk aránya
ebben a cellában 72%-ról 39%-ra csökken. Az ilyen belsô ismeretkészlettel
nem rendelkezôknek azonban, úgy tûnik, nem volt hasonlóan hatékony,
külsôdleges kontrollálási eszközük.

Az imént közölt adatok azt is elárulják, hogy a hallgatási szituáció nem-
csak a társadalmi pozíció, az ismeretek és a beállítódások erôs hatásának
szûrôjeként mûködött. Saját hatása is volt, mint az a 2. a) és b) táblázatok
oszlopainak soronkénti összehasonlításából derült ki. A társadalmi pozíció
felôl érkezô befolyás, várakozásunkkal ellentéten, gyengének és inkonzisz-
tensnek bizonyult. A tömegkommunikációs eszközökkel és az atomener-
giával kapcsolatos beállítódásoknak sem volt nagy hatása. Az ismereteknek
azonban fontos szerepük volt. Gyors és hatékony korrektoraként mûködtek
a máskülönben félrevezetôen realisztikus fikciónak, amelyekrôl az álarcot
különösen nehéz volt a hallgatónak lefejteni, ha történetesen késôn bekap-
csolódva az „események” közepében találta magát.

Cantril adatai, amennyire következtetni lehet belôlük, nagyjából ugyan-
ezt a képet vázolták fel. Igaz, a társadalmi pozíciónak, különösen a gazda-
sági státusznak és az iskolázottságnak az amerikai esetben valamivel nagyobb
hatása volt mint a svédországiban. A mûsorba való bekapcsolódás idejének
azonban a Mars-program megértésében ugyanúgy, mint a Barsebäck-mûsor
értelmezésében döntô szerepe volt (Cantril 1947, 113. skk.).

Cantril könyvében a mi 2. a) és b) táblázatunknak nincs megfelelôje, amely
az ismeretek (vagy más tudati tényezô) és hallgatási szituáció együttes
hatását mutatná.
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A 2. a) és b) táblázat néhány fontos információval szolgált azokról a ténye-
zôkrôl, amelyek a hallgatók különbözô csoportjainak eltérô mûsorértel-
mezéseit eredményezték. Most térjünk át a félreértések következményeire,
amelyek egyrészt viselkedéssel kapcsolatosak, másrészt érzelmiek. A vi-
selkedési reakciók száma az anyagban annyira kevés, hogy nem tudjuk
ennek a reakciófajtának az okait felkutatni. A mûsor félreértése miatt ijedt-
ségrôl vagy nyugtalanságról beszámoló kérdezettek száma viszont elegendô
volt a szokásos táblázatelemzésekhez. Nagyszámú kereszttáblát készítettünk
a társadalmi pozíció, az ismeretek, az attitûdök és a hallgatási szituáció
mutatóival az egyik oldalon, és a félelmi vagy aggódó reakciókkal a mási-
kon. Csak a nemrôl és a lakóhelyrôl tûnt úgy, hogy némi befolyása volt a
mûsor kiváltotta érzelmi reakciók gyakoriságára, de ezek az eredmények
nem alkalmasak átfogó értékelésre. Biztosnak látszik az a megállapítás, hogy
a félreértett mûsor felkeltette érzelmi reakciók sokkal kevésbé voltak
társadalmilag meghatározottak, mint maga a mûsor félreértése. Az érzelmi
reakciók inkább alapvetôen emberiek voltak.

Ha valaki azt hiszi, hogy súlyos atomkatasztrófa történt a legszûkebb
környezetében, egészen természetes, hogy félni kezd. Ezért inkább az köve-
tel magyarázatot, hogy a mûsort félreértôk 30%-a miért nem érzett félelmet.
A látszólagos ellentmondás egyik oka az lehet, hogy ezek a hallgatók olyan
rövid ideig értették félre a mûsort, hogy nem volt idejük arra, hogy az ügy
komolyabb következményein eltûnôdjenek. A mûsor „áldozataival” készí-
tett intenzív interjúk anyaga alátámasztja ezt a magyarázatot.

Mielôtt befejeznénk ezt a fejezetet – amely elsôsorban a kérdôíves meg-
kérdezés adataira alapozva a hallgatottságot, a félreértéseket és a viselkedési
reakciókat kívánta mérni és bizonyos mértékben magyarázni –, néhány
további vizsgálati eredményrôl szeretnék beszámolni a viselkedési reakciók
mennyiségével kapcsolatban.

Viszonylag sok kulcsfontosságú személlyel: rendôrökkel, boltosokkal,
tûzoltókkal stb. készítettünk strukturálatlan módon interjút. Néhányan
ellenôrizhetetlen történeteket mondtak el a pánikról, de egyikük sem látott
pánikot a saját szemével, és senki sem tudott megnevezni olyasvalakit, aki
valóban találkozott volna a pánik bármelyik jelével. Úgy gondoljuk, ez az
eredmény – a kérdôíves megkérdezés adataival összhangban – megerôsíti
azt a feltevést, hogy a fiktív rádiómûsor nyomán bekövetkezett pánik – ha
egyáltalán létezett – nagyon szórványos jelenség volt.

A másik fontos csoportot – a környékbeli hírközlô eszközök és a rendôrség
telefonügyeletének dolgozóit – megkérdezve azonban néhány olyan
reakcióról kaptunk hírt, amelyet a kérdôíves megkérdezés nem mutatott ki.
Összesen néhány száz telefonhívás érkezett a környékbeli rendôrôrsökre és
a hírközlô eszközökhöz. Két telefonközpont vált rövid idôre használhatat-
lanná a beérkezô hívások teremtette zsúfoltság miatt – egy Malmö környéki
rádióállomás központja és a szintén közeli Lund rendôrôrsének központja.

568 HARMADIK FEJEZET HÍREK ESEMÉNYEK,  RÉMHÍREK

3.fejezet  8/24/07  12:27 PM  Page 568



A „vészjelzô számon” (90 000), amelyen keresztül a rendôrséggel, a
mentôkkel és a tûzoltókkal lehet veszély esetén kapcsolatba kerülni, viszonylag
kevés hívás érkezett, kevesebb, mint amennyi egy szokásos közúti balesetkor
szokott érkezni. Más intézmények, így a tûzoltók és a kórházak csak elvétve
kaptak hívásokat.

A telefonálók felvilágosítást, tanácsot kértek, vagy – s ez volt a leggyako-
ribb – feszültségoldás gyanánt az ôket vagy családtagjaikat félrevezetô mûsoron
töltötték ki a mérgüket. Hívások érkeztek még az ország más részeibôl, a
telefonálók az „esemény” további részleteirôl akartak tudni, mert rokonaik
élnek a körzetben.

Mindezt egybevéve néhány száz ember hívta fel telefonon a rendôrséget és
a hírközlô eszközöket. Ez hozzávetôlegesen Dél-Svédország lakosságának egy
ezrelékét sem teszi ki. A közvélemény ilyen apró töredékének reagálása
azonban imponáló méreteket öltött, miután a tömegközlô eszközök feldolgozták
az eseményt.

III.

A tömegközlô eszközök sokat foglalkoztak a barsebäcki incidenssel. Kvali-
tatív tartalomelemzést készítettünk a svédországi három nagyvárosban
(Stockholmban, Göteborgban és Malmôben) megjelenô országos napila-
pokról és két Landskronában és Helsingborgban megjelenô helyi, illetve
körzeti lapról. Így összesen 12 napilapot vizsgáltunk teljes körûen és sziszte-
matikusan az eseményt követô 10. napig. Hasonlóképpen elemeztük az
elektronikus eszközökben elhangzott témába vágó közlemények kéziratait.
Néhány egyéb svéd és dán napi- és hetilap cikkeit is használtuk, illusztratív
célból.

Stukturálatlan interjúkat készítettünk továbbá azokkal az újságírókkal,
akik az országos helyi napilapokban és az elektronikus eszközökben tudó-
sítottak az eseményrôl. Nem tudjuk minden részletét rekonstruálni annak a
bonyolult és sok átfedést magában rejtô interakciós láncnak, amely az ese-
ménytôl a végleges jelentésekig húzódik. A körvonalairól azonban, remél-
jük, megbízható ismereteink vannak.

A legtöbb újságíró azonnal véleményt formált a történtekrôl, méghozzá a
tömegközlekedési eszközökhöz és a rendôrséghez érkezô telefonhívások
alapján. A fôszerepet abban a tekintetben a malmôi helyi rádióadó és az
ugyancsak malmôi, továbbá a szomszédos lundi rendôrôrsök játszották.

A rádióállomás újságíróit egy körzeti újság beosztott szerkesztôje
riadóztatta. A szerkesztôt egy Barsebäckben lakó barátja hívta fel, aki súlyo-
san félreértette a mûsort. A szerkesztô is egy pillanatig azt hitte, hogy
katasztrófa történt. Nem sokkal késôbb a rádióállomás munkatársai maguk
is beszélhettek a telefonálókkal, mert a megrémült telefonkezelôk hozzájuk
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kapcsolták a hívásokat. Egy órán belül közvetíteniük kellett a szokásos
délutáni körzeti hírösszefoglalót. A rövid idô nem tette lehetôvé, hogy a hír
megerôsítését kérjék Barsebäcktôl, az izgatott telefonálók pedig elég meg-
gyôzônek tûntek. A hírt végül úgy ellenôrizték, hogy felhívták a malmôi és
a lundi rendôrséget.

A lundi rendôrséget egy zokogó nô hívta elôször. Meg volt gyôzôdve
arról, hogy valami borzalmas dolog történt. Késôbb is nagyjából ilyen
hívások érkeztek. A telefonnál ülô rendôrök egy ideig bizonytalanok voltak.
Nem kaptak elôzetes információt, amire támaszkodhattak volna, s így nem
tudták, hogy mit mondjanak a telefonálóknak. Az egyik rendôr hazatele-
fonált a családjának, és azt mondta nekik, hogy ne menjenek ki az utcára.
Késôbb természetesen kaptak információt, és megmondták az embereknek,
hogy nem történt semmilyen katasztrófa. Ekkor érkeztek a rádiótól, az újsá-
goktól és a televíziótól az elsô hívások. A rendôrök ebben a helyzetben nem
tehettek mást, mint megerôsítették, hogy ôket is sokan hívták. Ráadásul el-
mesélték a legbizarrabb beszélgetéseket. Így tett a malmôi rendôrség is.

A hírösszefoglaló felelôs szerkesztôjének a malmôi rádióban már nem volt
sok ideje. Tudta, hogy ô lesz az elsô, aki az eseményrôl tudósít. Talán habozott
egy ideig – pánik van, vagy nincs pánik? Miután felhívta a rendôrséget,
döntött. A pánik lesz a híranyag fô témája, pánik egy egész megyében, talán
kettôben is. Két megyébôl is jelentették, hogy a rendôrôrsök, a tûzoltó-
állomások és a hírközlô eszközök telefonvonalai bedugultak. Az emberek
sorban állnak az óvóhelyek elôtt. A Barsebäck körüli települések lakói töme-
gesen lepik el az autóutat. Malmôben az emberek magukhoz veszik értékei-
ket, és dél felé elrobognak autóikon. Egyórás lázas újságírói munka után a
helyzet definiálódott. A pánik képe határozott kontúrokat kapott, amelyek
késôbb sem halványodtak el. Este 6 óra 20 perc volt. Így ért véget az elsô
felvonás.

Egy bô óra múlva a mûsorközlô eszközök öt országos és körzeti hírmûsort
sugároztak a rádióban és a televízióban. Mindegyikben az elsô vagy leg-
alábbis prominens helyen szerepelt a barsebäcki pánik – mert most már ez
volt a neve. Lényegében nem hagytak ki semmit az eredeti körzeti hír-
összefoglalóból. Volt olyan mûsor is, amelyben további mozgalmas és bizarr
részleteket is hozzátoldottak. Ugyanebben az órában a nemzetközi
hírügynökség, a TT is kibocsátotta jelentéseit a felhasználóknak. Ezek is
elsôsorban a körzeti hírösszefoglalóra támaszkodtak. Már este 10 óra volt – öt
óra múlt el a fiktív rádióadás közvetítése óta –, de még egyetlen barsebäcki
szemtanútól sem érkezett jelentés. Barsebäckben nem látott senki sem
pánikot. A környékbeli lakosság számára azonban a pánik képét mindun-
talan megerôsítették, amikor az elsô körzeti rádióhír meséjét ismételgették.

A reggeli lapoknak volt egy-két órája lapzárta elôtt, de nem változtattak
semmit. Az elsô oldalon lehozott hatalmas szalagcímek és képek arról tájé-
koztatták az olvasókat, hogy tömeges pánik történt. A délutáni bulvárlápok
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is vették a lapot. A Reuter telexe, amelyet a Times és a New York Times párizsi
kiadása is közölt – világgá röpítette a pánik hírét.

Mindent egybevetve a tömegközlési eszközök beszámolóit a következô-
képpen lehet összefoglalni:

1. Sok embert megrémített a fiktív mûsor.
2. Az izgatott emberek hívásai hosszú idôre nagy zsúfoltságot okoztak a

rendôrségnek, a tûzoltóállomások, a kórházak és a tömegközlési eszközök
telefonközpontjaiban. Számukat pontosan nem közölték, csupán annyit
jelentettek, hogy feltételezhetôen sok központ vált használhatatlanná.

3. Nagy számban fordultak elô a pánik különbözô megnyilvánulási for-
mái a terület sok településén.

Ez volt az a társadalmilag elfogadott valóságkép, amelyhez azután a
vezércikkírók, a rádiós glosszaírók, a szakértôk, a hatóságok és általában a
véleményvezetôk hozzászóltak. Ezt a valóságképet nem vonta soha senki
kétségbe. Ellenkezôleg, magától értetôdôen valóságosnak vették, és például
így színezték tovább:

„A leglényegesebb ebben az ügyben az, hogy sok ember megijedt, sôt
megrémült, a kétségbeesett emberek teljes pánikban özönlötték el az utakat,
és akár súlyosan is megsérülhettek volna; az, hogy a rendôrség órákon
keresztül tehetetlen volt, és a tûzoltóállomások telefonjai megbénultak. Ez
súlyos következményekkel is járhatott volna” (egy nagy göteborgi országos
napilap vezércikkírója és kiadója).

Ahhoz képest, hogy milyen túlzó elképzelés alakult ki a történetekrôl, a
tömegközlési eszközök kommentárjait mérsékeltnek tekinthetjük. A mûsort
természetesen kivétel nélkül mindenki elítélte. Az egyik lap „az elôrelátás
teljes hiányáról” írt, s ez volt az általános vélemény.  Az alkotók jó szándékát
azonban csak kevesen vonták kétségbe, sôt ellenkezôleg, gyakran ki is
hangsúlyozták. A pánikszerûnek ítélt jelenségek magyarázatát az információ
hiányában stb. keresték. Az incidens valószínû következményeként a rádió-
ba vetett bizalom csökkenését és az általános pszichológiai közérzet országos
méretû romlását említették.

Az ügyet a parlamentben is megvitatták, és két különbözô ellenzéki
párthoz tartozó képviselô kérdést intézett a kulturális és oktatásügyi
miniszternek, hogy tervez-e valamiféle intézkedést, amely megakadályoz-
ná, hogy az eset újra elôforduljon. A miniszter visszautasította a kérdést, és
annyit tett hozzá, hogy nem akarja megelôlegezni a Rádió Tanács döntését.
A Rádió Tanács kijelentette, hogy nem helyesli a szóban forgó mûsor for-
máját, de cáfolta azokat a vádakat, amelyek szerint a mûsor nem volt
objektív és az általános közérzet rongálására törekedett.

Az incidens nyomán több vita is kipattant a nukleáris energia hívei és
ellenzôi között. A leendô erômûvet mûködtetô cég nem sokkal ezután nagy
információs kampányt indított. (Az is említésre méltó talán, hogy a vállalat
egy héttel a mûsor elhangzása után nagyszabású információs napot tartott
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Stockholmban, de errôl az eseményrôl egyetlen szó sem hangzott el a mûsor-
közlô eszközökben.)

Két dolog megegyezett az incidenshez fûzött szerteágazó kommentárok
többségében. Az egyik: a pánikképet nem vonták komolyan kétségbe, ez a
kép magától értetôdô kiindulópontja volt a hozzászólóknak – a földmûves
parasztnak ugyanúgy, mint a miniszternek. A másik: a hozzászólások
többségét többé-kevésbé nyilvánvaló módon különbözô érdekcsoportok
szószólói tették meg – politikusok, közhivatalnokok, üzletemberek, az atom-
energia hívei és ellenzôi, szakértôk és kutatók. A szituációt a hírközlô
eszközök határozták meg, a véleménygyártók ezután nem tettek mást, mint
a munkájukat végezték a számukra felkínált képbôl kiindulva.

A következô fejezetben összevetjük ezt a képet azokkal az ismeretekkel,
amelyeket a kutatás során szereztünk.

IV.

A kérdôíves megkérdezés eredményeit és a kapcsolódó kvalitatív adatokat a
dolgozat II. fejezetében közöltük. A tömegkommunikációs eszközök
beszámolóit a III. részben foglaltuk össze. A 3. táblázatban szembesítjük
egymással a kétféle információt.

3. táblázat A kérdôíves megkérdezés adatai és a tömegkommunikációs eszközök alkotta kép

A táblázat néhány általános különbséget mutat ki a kérdôíves vizsgálatból
nyert adatok és a tömegkommunikációs eszközök beszámolói között. Az
elôbbiek precízek és mennyiségiek, az utóbbiak homályosak és minôségiek
vagy kvázimennyiségiek (sokan, nagy számban, ezrek stb.), és sokszor
ellentmondásosak. Emiatt nehéz pontosan megállapítani a kérdôíves
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A tömegkommunikációs
eszközök alkotta kép

Akik félreértették a mûsort

Viselkedés

Hatóságok, szervezetek stb.

A környék lakosságának 10%-a

A lakosság 1%-a, többnyire
érintkezésbe léptek a
családjukkal, a szomszédokkal
stb.; nem kezdett menekülni
senki

Rövid izgalom, két
telefonközpontban rövid ideig
zsúfoltság

„Sokan voltak”

Tömeges pánikszerû
menekülés

Nagyrészt tartós rémület,
sok fontos
telefonközpontban hosszú
ideig zsúfoltság
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megkérdezés adatait és a tömegkommunikációs eszközök beszámolói közötti
eltérést. Az általános tendencia azonban így is világos.

A 3. táblázat és egy másik, részletesebb összehasonlítás alapján – amelynek
keretében két független adatsort, az intramédia és az estramédia adatsorokat
vetettük össze (Rosengren 1970, 1976) – elmondhatjuk, hogy a tömegközlô
eszközök

1. eltúlozták a félelmi reakció és a harag mértékét;
2. eltúlozták a különbözô hivatalos szervekhez érkezô telefonhívások számát és

a zsúfoltság idôtartamát;
3. erôsen eltúlozták a pánikszerû menekülési reakciókat, sôt kitaláltak ilyeneket.

Az összehasonlítás eredménye újabb érvet ad a kezünkbe, amikor választani
akarunk a valódi vagy kitalált katasztrófahelyzetekben elôforduló pánikszerû
viselkedésrôl kialakult ellentmondó álláspontok között. Mint korábban
tárgyaltuk, az egyiket Quarantelli, a másikat Cantril, Rosow és Schramm
képviseli. Ismét olyan eset történt, amikor a sztereotip vélemény szerint
pániknak kell bekövetkeznie. Be is következett – de csak a tömegközlési
eszközök jelentéseiben. A valóságban a viselkedési reakciók enyhék voltak, és
a lakosságnak csak apró töredékére terjedtek ki (kb. 1%-ára). Ez az eredmény
Quarantelli véleményével egyezik meg, a tömegközlô eszközök jelentései
viszont ahhoz az állásponthoz állnak közel, amelyeket Cantril, Rosow és
Schramm képvisel. Vizsgálati eredményeinkkel be akarjuk mutatni, hogy az
igazi vagy kitalált katasztrófák csak egyféle viselkedést váltanak ki, a másik
viselkedésfajta, amely sztereotípiának mondható, csak a kultúra hangadóinak
fejében létezik. Ez a sztereotípia feltehetôen fontos szerepet játszik abban, hogy
a sajtó túlzó jelentéseket szokott közölni olyan eseményekrôl, mint amilyet ez a
kutatás is vizsgál (Quarantelli 1960, 70). Vannak azonban más tényezôk is. A fe-
jezet hátralevô részében áttekintjük azokat a lehetséges mechanizmusokat,
amelyek a hírközlô eszközök által kibocsátott torz pánikképet támogatják.

Gondolatmenetünket jól kifejezi a „segítségkérés hierarchiájának” termi-
nusa, amelyet Rosow használ (idézi Quarantelli 1960, 74. skk). A hierarchia öt
szintbôl áll:

a) család és bizalmas barátok;
b) munkahely, templom, jól ismert üzletek stb.;
c) ismerôsök;
d) rádióállomások, rendôrség, újságírók stb.;
e) a katasztrófahelyzetekre létrehozott szervezetek, mint például 

a Vöröskereszt stb.

Az a) és b), másrészt a d) és c) között húzódó határvonal mind teoretikus,
mind gyakorlati szempontból nagyon fontos. Azt az átmenetet jelzi, amikor
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az egyéni természetû segítségkérô viselkedése eléri a közügyek szféráját.
Amikor bizonyos számú katasztrófareakció eljut ebbe a szférába, akkor a
hatóságoknak így vagy úgy, de cselekedniük kell, tekintet nélkül arra, hogy
a katasztrófa igazi vagy kitalált. Két körülménynek döntô jelentôsége van
ebbôl a szempontból, amelyekkel az érintett testületek, úgy tûnik, nem
voltak teljesen tisztában:

1. A lakosság apró töredéke is – legyen akár kevesebb mint egy ezreléknyi –
ijesztô méretûvé duzzadhat, különösen akkor, amikor például a rendôrség-
nek vagy a tömegközlô eszközöknek viszonylag korlátozott mértékû infor-
máció áll a rendelkezésére.

2. A rendôrséghez vagy a tömegközlô eszközökhöz forduló emberek a valódi
vagy kitalált katasztrófahelyzetekben azok, akik nem kaptak segítséget az
alsóbb szintekrôl, vagy nem vették igénybe azokat, esetleg nem voltak
számukra hozzáférhetôk. Ezek az emberek ezért sokkal izgatottabbak a
közösség átlagos tagjánál (akinek vagy egyáltalán nem volt szüksége a segít-
ségkérô hierarchiára, vagy megfelelô segítséget kapott a hierarchia alsóbb
szintjeirôl).

A két körülmény együttesen olyan helyzetet teremthet, amikor az atipi-
kus és viszonylag szórványos reakciók nagy, abszolút számokban jelent-
keznek a segítségkérô hierarchia fontos szintjén, azon a szinten, ahol a privát
szféra végzôdik, és a társadalom közösségi szférája kezdôdik. A nem gyakori
atipikus esetek az újságíró számára mint nagyszámú valódi reakciók jelen-
nek meg. A heves reakciók nagy abszolút mennyiségét úgy tekintik, mintha
a tünetek nagy gyakorisággal fordultak volna elô a lakosság körében. Ezt a
tévedést az a homályos elképzelés is elôsegíti, amelyik a bizonyos számú
egyéni pánik és a tömeges menekülô pánik, sôt a pánikszerû menekülô
küzdelem között elmossa a különbséget. Korábban már láttuk, hogy néha a
társadalomkutató szaktekintélyek is elkövetik ezt a hibát. (A 2%-ot a lakos-
ság felének vették.) Lemkai (1973, 13) hasonló tendenciát fedezett fel a múlt
nagy hisztériajárványairól (például a hipnotizmusról, az önsanyargatásról)
írt munkákban. Nem csoda, ha az újságírók is beleesnek a csapdába, külö-
nösen akkor, ha számításba vesszük munkafeltételeiket.

Az állandóan idôszûkében levô újságíróknak lazán strukturált helyzeteket
kell definiálniuk, majd a helyzeteket értelmezésükkel együtt kell a nyilvá-
nosság elé tárniuk, hogy megfeleljenek a nehéz feladatnak. Természetesen
együttmûködnek, s ebben hírközlô szervezetük technikai és emberi erôfor-
rásai segítik ôket. Bizonyos körülmények között azonban az együttmûködési
folyamat rémhírgerjesztôként mûködik. Shibutani (1968, 578) a rémhírt
tárgyalva ezt írja: „A nem megfelelôen definiált helyzetekkel foglalkozó em-
berek egyesítik intellektuális képességeiket, hogy a helyzetbôl ésszerû
becslést alakítsanak ki.”
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Néhány szembetûnô példát találtunk az anyagban arra, hogy mit ered-
ményezhet az újságíróknak ez az együttmûködése. A mûsor egyes konkrét
részleteit kiszakították fiktív kontextusukból, különbözô verziók születtek,
míg végül a mûsorrészleteket úgy tálalták, mintha az a valóságban is
megtörtént volna. A hírközlô eszközök beszámolóiban szereplô pánikszerû
reakciókat ennek fényében kell tudomásul vennünk. Érdemes megemlíteni
erre egy jellemzô példát. A fiktív történet szerint Koppenhágában radioaktív
anyagok elleni védôruhát kellett az emberekre adni. A dán tömegközlô
eszközök átvették a „hírt”, amely végül a Szundot és két nyelvterületet
megjárva úgy került vissza Svédországba, hogy a mûsortól megijedt kop-
penhágaiak védôsisakot hordtak a sugárzás ellen.

Idáig olyan folyamatokat tárgyaltunk, amikor az újságírók a történeteket
szándékuk ellenére értelmezték félre. Ezt most ki kell egészítenünk azzal az
erôs tendenciával, amely az újságíróiképzésben gyökerezik, s amely arra
készteti ôket, hogy keressék és hangsúlyozzák a társadalmi élet egyedülálló,
szenzációs jelenségeit. Talán nem is kell külön rámutatnunk arra, hogy az
újságírói szakmának ez a jellemzôje termékeny talajt biztosított az esemény
túlzó tálalásához.

A vizsgálati anyagban olyan eseteket is találtunk, amikor nem is kétséges,
hogy az újságíró szándékosan elmosta az elszigetelt félelmi reakciók és a
tömeges pánik közötti különbséget. Volt olyan cikk is, amelyik a pánikról
beszámoló igazi híradásokat a mûsor fikciójával elegyítette – nyilvánvalóan
szándékosan. Egy hetilap például rajzokkal illusztrálta a mûsor kitalált
történetét, s a rajzokat válogatás nélkül – tán azt is lehet mondani, hogy
mûvészi módon – az állítólagos pánikról készült fényképek közé keverte.

Vannak azonban az újságírói hivatásnak olyan normái is, amelyek az
igazmondást, a hírforrások ellenôrzését stb. írják elô. Miért nem mûködtek
ezek a normák? Néha mûködtek, de a körülmények nem voltak kedvezôk.
Az incidensrôl elsôként beszámoló szerkesztôgárdának a körzeti rádióban
kevés ideje volt a hír ellenôrzésére. Nem volt módjuk arra, hogy a hely-
színrôl kérjenek információt a hír valódiságáról. Ráadásul a rendôrség is
áldozatául esett a fent leírt mechanizmusnak. Ôk is félreértették egy rövid
ideig a helyzetet, legalább annyira, mint az újságírók. A nem tipikus
telefonhívásokból ôk is tömeges pánikra következtettek. Az ellenôrzésnek
tehát ez a bázisa – mely általában megbízható – most nem funkcionált, sôt
félrevezetô információt adott. Más esetekben, amikor meggyôzôdnek a hír
valóságáról, a mûsorközlô eszközök roppant hírkibocsátása a közvetlen
valódiságot pótolja. Most azonban egy valótlan pánikról tájékoztatták, s
ugyanezt tette az országos hírügynökség is. Ez már a közvélemény számára
bizonyos mértékben úgy jelent meg, mint maga az igazság. Ezt a független
hírügynökségek jelentései is alátámasztották, amelyek többnyire az eredeti
kiadvány szó szerinti ismétlései voltak. Késôbb a helyszínrôl érkezô
információk miatt a pánikkép néhány összetevôje tarthatatlanná vált, de a
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többi valótlan részletet továbbra sem vonták kétségbe. A szükségessé vált
helyreigazításokban nem látott senki elegendô indokot arra, hogy tovább
ellenôrizze az eset társadalmilag elfogadott meghatározását. A szenzáció-
gyártó törekvés gyôzött az igazságkeresés és a kétkedés felett.

Az újságok beszámolóiban is nyomára lehet bukkanni annak, hogy
milyen erôs a szakma két szemben álló hajtóerejének az összecsapása. Az
egyik lapban például szenzációs pánikot találtunk az elsô oldalon és óvatos
fenntartásokat az utolsón; egy másik újság két, ellentétes kicsengésû beszá-
molót közölt, s a realisztikus változat végül háttérbe szorult.

A dolgozat utolsó részében nem foglalkozunk tovább a vizsgált eset spe-
ciális folyamataival, ehelyett a barsebäcki incidenst egy tágabb gondolat-
rendszerbe helyezzük.

V.

Ebben a fejezetben a barsebäcki esetet néhány általános elmélettel (Merton
1957; Boorstin 1961; van Gennep 1960) való összefüggésében tárgyaljuk.
Reméljük, hogy az elméleti fejtegetések felvázolásával és kombinálásukkal
a konkrét eset mélyrétegeibe is bepillanthatunk.

A „gyakorlati alkalmatlanság” mertoni fogalmát (Merton 1957, 197. skk.)
az újságírói szakmára is alkalmazhatjuk. Tuchman (1973) és mások kimu-
tatták, hogy a hírközlô eszközök olyan bürokratikus szervezeteknek is te-
kinthetôk, amelyeket azért hoztak létre, hogy mindennapi, rutinos mun-
kával dolgozzanak fel eseményeket, amelyek – legalábbis részleteiben –
kiszámíthatatlanok. A hírközlô eszközök sikeresen végzik ezt a feladatot, oly
sikeresen, hogy gyakran érik bírálatok, amiért túlságosan is az események
felé orientálódnak. Az események közlésére való alkalmasság viszont, úgy
tûnik, alkalmatlanná tette a hírközlô eszközöket arra, hogy makrojellegû
struktúrákkal és lassú folyamatokkal foglalkozzanak. Úgy gondoljuk, ez a
nehézség áthidalható, ha alkalmazzuk Van Gennep (1960) és Boorstin (1961)
elméletének központi tételeit.

Van Gennep a társadalmi átváltozások (passage) rituáléjáról szóló
lenyûgözô tanulmányában (amely elôször franciául jelent meg 1909-ben)
elsôsorban azzal a jelenséggel foglalkozott, amikor az emberek társadalmi
csoportjukból vagy rétegükbôl egy másikba lépnek át. Ezenkívül írt az
évszakfordulókhoz kapcsolódó szertartásokról is, amelyek például a nyár
végét és az ôsz kezdetét jelezték. Az évszakváltás szertartásainak és a
csoportváltozás rituáléjának közös vonása, hogy mindkettô alig észrevehetô
folyamatot épít be a társadalmilag irányítható eseménybe.

Boorstin (1961, 11. skk.) a pszeudoeseményt olyan eseményként határozta
meg, amelyre azért került sor, hogy a hírközlô eszközök beszámoljanak róla.
Boorstin azt írja, hogy a pszeudoeseménynek nem egyértelmû a kapcsolata
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a valósággal, s példának közhelyszerû, sôt sablonos eseményeket hoz fel.
A pszeudoesemény utóbbi jellemzôjét azonban nem kell feltétlenül kizáró-
lagosnak tekintenünk. Vannak indokolt, jogos pszeudoesemények is. Sôt,
néhányuk szembetûnô hasonlóságot mutat a társadalmi változás Gennep
által leírt jótékony rítusaihoz. Az elektronikus hírközlô eszközök társadal-
mának egyes pszeudoeseményei a társadalmi változás ôsi, a technológiailag
kevésbé fejlett országokban fellelhetô rítusainak funkcionális megfelelôi.
A „legitim pszeudoeseményeknek” is és a változás rítusainak is az a funk-
ciója, hogy folyamatot tápláljanak be eseményekbe. A „pszeudoesemény”
elnevezésnek nincs jó kicsengése, ezért más terminust kell találni, amely jól
fedi a „legitim pszeudoesemény” fogalmát. Funkhouser (1973, 73) az „ese-
mény-összefoglaló” nevet javasolja, mi úgy érezzük, hogy az „összefoglaló
esemény” jobban közelít a lényeghez.

Néhány alkalommal már tudatosan és sikeresen alkalmaztak összefoglaló
eseményeket, hogy leküzdjék az újságírók „gyakorlott alkalmatlanságát”,
azt az alkalmatlanságot, mely abban mutatkozik meg, hogy nem foglal-
koznak eleget struktúrákkal és lassú folyamatokkal. Más területeken tehetsé-
ges kezdeményezôk kerestetnek az elôrelépést jelentô társadalmi újításhoz.

Amikor számba akarjuk venni, hogy milyen összefoglaló eseményeket
alkalmaztak idáig, úgy tûnik, hogy ezek leggyakrabban a pozitív vagy jól
funkcionáló folyamatok vagy struktúrák összefoglaló eseményei voltak.
Tulajdonképpen egy csomó intézményesített összefoglaló esemény létezik,
amelynek az a célja, hogy a környezet figyelmét – beleértve a tömegkom-
munikációs eszközökét is – ráirányítsa a lassú, pozitív folyamatokra, a
hasznos és tartós struktúrákra, az ügyek kedvezô állására: így például fel-
avatásokra, évfordulókra, jubileumokra, kiállításokra stb. A negatív folya-
matokkal, az ügyek kedvezôtlen állásával kapcsolatos negatív események
nem ilyen gyakoriak, és társadalmilag nem is ennyire elfogadottak. Még
nem mindegyik vált intézményessé. Ugyanakkor, úgy tûnik, növekvô
szükség van „negatív összefoglaló eseményekre”. Ma talán több a negatív
folyamat, mint régebben, vagy talán csak arról van szó, hogy ma jobban
ismerjük ôket. Az is lehet, hogy mindkét magyarázat helyes.

Az utolsó egy-két évtizedben egyre több kísérlet történt arra, hogy az
összefoglaló események régi, intézményes formáját felhasználva a negatív
struktúrákra s a negatív folyamatokra irányítsák rá a figyelmet. Ilyenek pél-
dául a tüntetések, gyûlések, békemenetek stb. Ezek nélkül bizonyos nega-
tív struktúrák és folyamatok észrevétlenül maradtak volna. Új intézményes
összefoglaló események is születtek, a sti-in a teach-in stb. Miként a negatív
összefoglaló események ma már intézményes válfajai a múltban, kelet-
kezésük idején sokszor a visszájukra fordultak (ez történt például a kezdeti
munkástüntetésekkel), ugyanúgy a most születô új formák is ingatagok,
sokszor irányíthatatlanná válnak, erôszakos összecsapásokra, brutális rendôri
rohamokba torkollanak stb. De még ezek a lassan intézményessé váló
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negatív összefoglaló események is hasznosabbak, mint a lidércnyomásszerû
pánikok és zavargások, amelyekrôl torzítottan és eltúlozva fog a közvé-
lemény tudomást szerezni, ha az intézményes jelzôlámpák nem mûködnek,
ha a jelzôlámpákra ügyelô felelôs személyek nem lépnek közbe (Dreistadt
1972).

Úgy gondoljuk, hogy a barsebäcki eset lényegét a fent vázolt gondo-
latmenet világítja meg igazán. A fiktív hírmûsor alkotói – intenzív módon –
negatív összefoglaló esemény után tapogatóztak, amikor a radioaktív
szennyezôdés, a nukleáris balesetek és katasztrófák növekvô veszélyére
akarták a figyelmet felhívni. Szándékuk igazán nemes volt, de körültekin-
tôbbek is lehettek volna. A kitalált katasztrófa túlságosan is illett a híradások
kialakult mûfajához. (A szerencsétlenségekrôl, katasztrófákról általában a
rádió jelent elôször.) Néhány hallgató félreértette a mûsort, és a lakosságnak
egy kis csoportja úgy reagált, hogy felhívta a rendôrséget és a hírközlô esz-
közöket. Az újságírók számára, akik a világot váratlan és kiszámíthatatlan
eseményekként fogják fel, másfajta látásmódra „gyakorlottan alkalmat-
lanok”, ez elég volt ahhoz, hogy létrehozzák a szenzációt, a barsebäcki
„pánikot”.

A mûsor alkotói, paradox módon, bukásukkal értek el sikert. Újjáéledt az
atomenergiáról folytatott vita. Egészséges vita volt, talán csak az alapjai voltak
egy kicsit ingatagok, mert az eszmecsere fiktív katasztrófából, kiagyalt pánikból
indult ki. A két Thomasnak (1928, 572) újra igaza volt. A katasztrófát és a pánikot
valóságosnak határozták meg, így valóságos hatása volt.

A barsebäcki esetnek sok tanulsága van. Ezek egyrészt általánosítások,
másrészt kérdôjelek egy klasszikus vizsgálattal kapcsolatban, harmadrészt
gyakorlati javaslatok.

1. A valódi vagy képzelt katasztrófahelyzetekben fellépô tömeges pánikról
sokan elfogadnak egy nem teljesen pontos, kielégítô sztereotípiát.

2. Erre a sztereotípiára egy klasszikus vizsgálat, Cantril Támadás a Marsról
címû mûve volt nagy hatással. Szerepet játszott még az a mód is, ahogyan
ezt a könyvet a tudományos és a populáris hagyomány értelmezte és
átformálta.

3. a) A sztereotípia sok újságíró gondolkodásmódjában él, ezért a tömegközlô
eszközök jelentéseit pánikszerû reakciókról, tömeges pánikokról stb. gya-
nakvással kell fogadni.

3. b) Mellôzni kell a katasztrófákról stb. szóló fiktív híradásokat. Adataink azt
mutatják, hogy könnyen félreérthetik ôket.

A legfontosabb tanulság azonban a következô. Szorgalmazni kell az intéz-
ményes és társadalmilag elfogadott negatív összefoglaló események utáni
kutatást.
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Franz Dröge
Jelentéseket elôállító hivatalok és jelentéseik

Ebben a fejezetben a történeti forrásokat írjuk le, és vetjük alá kritikai érté-
kelésnek. Ezalatt persze nem olyan hagyományos történelmi kritériumokat kell
érteni, mint a hitelesség vagy a tudósítók álláspontja, bár utóbbit figyelembe
fogjuk venni. Ezeket a kérdéseket, amennyire lehetséges, a történettudomány
már tisztázta a kérdéses anyaggal kapcsolatban, és az idézett szakirodalom
megfelelô felvilágosítást nyújt róluk. Itt ezeket a forrásokat megszövegezésük
módszertani alapelvei szerint ítéljük meg, hogy megvizsgáljuk elméleti dön-
tésekhez való használhatóságukat.

1. Az általános állami és párthatóságok

Bár a nemzetiszocialista párt- és állami vezetés minden rendelkezési jogot
kisajátított magának, és megfelelô hatalmi eszközei voltak ahhoz, hogy ezeket
hatékonyan gyakorolja is, nem akart lemondani intézkedései sikerének
ellenôrzésérôl. Ezért sok minisztériumnak és párthivatalnak tevékenység- és
hatásjelentéseket kellett készítenie alapszervezetérôl és kisebb központjairól is.

Az igazságügy-minisztérium rendszeresen – az 1935. december 9-i ren-
delet alapján kéthavonta, az 1942. október 29-i rendelet alapján negyed-
évente – kapta a helyzetjelentéseket az állami fôtörvényszéki elnöktôl és a
fôállamügyésztôl, akiknek a tartományi törvényszékek elnökei és a tarto-
mányi fôügyészek havonta jelentettek. Ezek a jelentések részben a lakosság
hangulatával és viselkedésével foglalkoztak, ahogyan az a perekbôl,
tanúvallomásokból és besúgói jelentésekbôl kiderült, részben pedig a bíró-
ság munkájával. Számunkra az elsô rész lesz érdekes. A jelentési alapelveket
azonban olyan egyértelmûen az ellenséges elem olyan túlreprezentálásával
fektették le, hogy semmilyen kommunikációs tartalmat vagy hírt ne
lehessen megfogalmazni, amely nagyobb közösség számára lenne jelentôs.
Nem beszélve arról, hogy jelentéstevôknek semmilyen vagy csak nagyon
korlátozott kapcsolata volt a lakossággal, és elsôsorban tanúvallomásokra,
valamint ismerôsök elbeszélésére kellett támaszkodniuk.

Így a düsseldorfi tartományi törvényszék fôügyésze 1940. február 1-jén
így fogalmaz jelentésében: „A hangulat jónak számít. Ellenkezô megfigyelést
nem tettem.” [Kiemelés tôlem, F. D.] 1941. március 30-án pedig megbízható
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forrásra hivatkozik egy eutanáziaügyben, de a jelentés csak arra szorítkozik,
hogy az ügyész képtelen eldönteni, „vajon egy ilyen közlés a néphangulatot
jelzi-e, vagy csak egyetlen ember nézôpontját mutatja” (BA, Just.,1 2263. köt.).

A tartományok és kerületek politikai rendôrségének hatóságközi hivatala
– az 1936. augusztus 28-i rendelet alapján 1936. október 1-jétôl a politikai
rendôrséget egységesen a Geheime Staatspolizei („titkos államrendôrség”,
röviden Gestapo), hivatalait pedig a Stapostelle vagy Stapoleitstelle megneve-
zés illette – köteles volt havi jelentéseket készíteni a kerületekben uralkodó
politikai helyzetrôl. Ezeket az adott tartomány elnökének és titkos állam-
rendôrségi hivatalának küldték el. Poroszország elnöke és miniszterelnöke,
Berlin rendôrparancsnoka és a többi tartomány megfelelô elöljárói 1934. július 7-
én kapták meg a birodalmi belügyminisztériumtól a politikai helyzetjelen-
tésekre vonatkozó utasítást. Ennek a jelentési sémának kellett megfelelniük
a rendôrkapitányságokénak is.

Bár ezek formálisan a tartományi miniszterelnök alá tartoztak, szükség volt a
második jelentéstevô hatóságra is, mivel a belügyminisztérium tudomást akart
szerezni a tartományokon belüli politikai folyamatokról. Az 1933. november 30-
án meghozott törvény értelmében ugyanis a Gestapo kikerült a belügy-
minisztérium hatáskörébôl, és közvetlenül a porosz miniszterelnöknek lett
alárendelve, aki önálló Gestapo-bürokráciát épített ki. A Harmadik Birodalom
idején a pártklikkeken és az adminisztráción belüli kompetencianehézségek és
titkolózások tudatában könnyû elképzelni, hogy a minisztériumi hatóságok
között nem vagy csak nagyon korlátozott mértékben folyt információcsere. A
Frick-rendeletet nyilvánvalóan a Röhm-afférral összefüggésben is meg kell
vizsgálni. Ennek kellett hangsúlyoznia a belsô vezetés továbbra is fennálló
politikai felelôsségét. A tartományi miniszterelnökök jelentéstevôi feladatkörét –
Bajorország kivételével – 1936-tól újra bevezették.

A Gestapo fô feladata az államellenes tevékenység felderítése volt. Ez
egyrészt nyomozásból állt, másrészt viszont – és ehhez a tevékenységhez
társult a potenciális ellenzékiek eltávolítása is – megelôzô államvédelmi
intézkedésekbôl (S. Best, 62. skk.; Pioch, 72. skk.). A Gestapo politikai hely-
zetjelentései ennek megfelelôen megfigyelésre, és azon területek ellenôrzé-
sére helyezték a hangsúlyt, amelyeken az állam vagy a párt ellenségei tevé-
kenykedhettek. A fenti értelemben vett hangulat ezért csak akkor szerepelt
a jelentésekben, ha sejthetôen ellenzéki csoportok befolyásolták, vagy ennek
veszélye fenyegetett. Természetesen az ellenzéki elemekhez tartozó, és szin-
tén összegyûjtött hírek nem képezhetik tárgyát ennek a tanulmánynak,
mivel korábban leírt szerkesztési alapelveik explicit torzításokat tartalmaz-
nak. Emiatt lehetetlen az ellenzéki hírek – a szájról szájra terjedô kommuni-
kációhoz képesti – arányát és útját pontosan meghatározni. Túlságosan nagy
volna a túlreprezentáltság veszélye.
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A pártvezetés szerveinek is megvolt a maguk jelentéstevô csoportja. Elsô-
ként a körzeti jelentéseket kell megemlítenünk. A Nemzetiszocialista Német
Munkáspárt (NSDAP) körzeti vezetôségei 14 naponta jelentettek a körzet-
vezetôségekrôl (BA, PK 3:2 324 367). Ezeket havonta összesítve továbbították
a pártirodába (BA, PK 1:3 148 320). A feljegyzések elkészítése az alsó párt-
munkások feladata volt, akiknek meg kellett mutatniuk, mennyire hatotta át
a párt gondolatisága a lakosságot, milyen problémák és hiányok merültek
fel, amelyeket célzatos pártmunkával el kell hárítani.

Ezeket a jelentéseket „politikai helyzetjelentésnek” hívták, és gyakor-
latilag a közélet minden olyan jelenségével foglalkoztak, amelynek köze
volt a párthoz. Fôként azonban a lakosság hangulatáról és viselkedésérôl
kellett tájékoztatást adniuk, ezért a pártzsargonban „hangulatjelentés” volt a
szokásos megnevezésük. 1938 végére kidolgozták a 30 fô- és 28 alkategóriá-
ból álló felosztási sémát, amely alapján a jelentéseket meg kellett fogalmazni
(VAB,4 1: 91). A háború kezdetével azonban ehelyett ismét az általános köve-
telmények léptek életbe.

A jelentések nem túl megbízhatóak, mert a párt alsó és középsô tagozatai
elszámolással tartoztak a vezetôségnek, ezért, az esetleges feddést elkerülendô,
arra törekedtek, hogy eltussolják a hibákat. A jelentések általában áradozva
dicsérik a Führert, és még 1944 végén is a gyôzelemben való bizakodásról
szólnak. Ez a tendencia a háborús helyzet kiélezôdésével rohamosan növek-
szik. Ez igazolja azt az általános elméletet, amelyet három amerikai történész
és politológus, North, Znaninovitch és Zinnes állított fel a szarajevói gyilkos-
ság (1914. június 28.) és az elsô világháború kitörése (1914. augusztus 1.)
közötti válságidôszak vizsgálata alapján: „Minél nagyobb a [helyzeti – F. D.]
feszültség, annál erôsebb az a tendencia, miszerint a hatóságok alá tartozó
jelentéstevôk, tudatosan, vagy sem, de csak azokat az információkat továb-
bítják, amelyeket a központi döntéshozók feltételezhetôen elvárnak, vagy
hallani akarnak” (1963, 170).

Az eufemisztikus tendencia magára Hitlerre vezethetô vissza, aki 1939.
szeptember 1-jén a legutolsó hivatalnokig a párt minden tisztségviselôjét felelôs-
sé tette a körzetében uralkodó hangulatért (Domarus, II., 1317). Ilyen körülmé-
nyek között az önérdek szinte automatikusan helyezôdik az objektivitás elé.
A jelentések így annál kevésbé megbízhatóak, minél magasabb rangú volt a
jelentéstevô. Még a hízelgésre fogékony, és kritikus helyzetben mindig a meg-
nyugtató szempontokat keresô Goebbels sem hisz a körzeti jelentéseknek, ami-
kor a sztálingrádi kudarc után, 1943. február 2-án lenyugvó indulatokról és stabil
közhangulatról számolnak be. Naplója szerint úgy tûnt neki, hogy a jelentések,
„amelyeket nagyrészt a körzetvezetôk fogalmaznak meg, valahogy túl pozití-
vak” (Joseph Goebbels naplója, 2.: 1943. február 14-i, 15-i és 18-i bejegyzések).
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További hiányosság adódik abból, hogy a csoportvezetôk nem voltak
kötelesek jelenteni a körzeti vezetôknek, bár néhányan elvárták ezt (Unger,
566). Emiatt a jelentéstevôk csak nagyon szûk körbôl szerezhették be az
információikat, az általuk elôadott anyag nagymértékben ki volt szolgáltatva
a véletlennek, és semmi esetre sem lehetett reprezentatív az adott körzettel
kapcsolatban. Másrészrôl viszont a jelentések átfogóak, lefedik a lényeges
területeket, méghozzá egységesen, tekintettel minden olyan viselkedésfaj-
tára, ami a hangulat szempontjából lényeges. A jelentések felosztása a hábo-
rús helyzet miatt a következô sémát követte:

1. A politikai helyzet áttekintése
2. A mezôgazdaság helyzetének áttekintése
3. A felekezetek tevékenysége
4. Az idegen származásúak viselkedése
5. Világnézeti irányultság
6. Egyéb (összeállítás a jelentések alapján)

A 4–6. pontok nemritkán változtak. Az alábbiak mindig állandóak:

1–2. Hírek
4. Az idegen származásúak viselkedése

A jelentéseket, átfogó jellegük miatt, kiegészítô adatforrásként a regionális
vezetések is fel tudták használni, valamint alkalmasak voltak máshonnan
származó állítások alátámasztására is. Hipotézisek bizonyítására azonban
nem látszottak alkalmasnak, mivel az adatok kozmetikázását nem tudják
kompenzálni.

Ezek a jelentések egyidejûleg egy másik pártfelosztás alapjai is. A jelenté-
seknek a normál felosztás szerinti 3. és 5. pontjai tartalmazzák a meg-
jegyzést: „A körzeti oktatási hivatal figyelmébe”, ezeket ugyanis kiegészítô
tananyagként használták a világnézeti oktatáshoz. Itt egyébként ugyan-
ebben a felosztásban ugyanezeket a témákat tekintették át. Az oktatási
csoportvezetôk jelentése alapján a körzeti oktatási vezetôk havonta – szükség
esetén gyakrabban – jelentettek a körzeti oktatási hivatalnak. A körzeti
oktatási vezetô negyedévente küldött egy összefoglalót az NSDAP „szellemi
és világnézeti oktatás ellenôrzésével megbízott” hivatalának, amelyet 1934.
januári megalapításától kezdve Alfred Rosenberg (1893–1946) irányított.

Minden állami és párthatóságnak, amely valamilyen formában befolyással
volt a nyilvánosság valamilyen területére, megvolt a maga információs csator-
nája, amelyen keresztül értesülhetett ennek a nyilvánosságnak a pillanatnyi
állapotáról. Ezek az információk azonban, mint az kiderült, rendkívül meg-
bízhatatlanok voltak. Ennek okai magában a jelentéstevôk rendszerében
keresendôk:
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– A végrehajtó funkcionáriusok, vagyis a hierarchia alsó végén állók azonosak
voltak a jelentéstevôkkel. A kétféle szolgálati kötelezettség, az utasítások
végrehajtása és az errôl való jelentéstétel latens viselkedési konfliktust okozott.
A tevékenységet mindig befolyásolja az, hogy az adott személy érdekeinek mi
felel meg inkább. Jelen esetben ez a negatív szankciók lekerülésének önös
érdeke volt, ami a tényeknek a jelentésben való elhallgatásához vagy eltor-
zításához vezetett.

– Ha az elsô tényezôt a funkciók szétválasztásával kiküszöbölték, a jelentés
akkor sem adhatott még megközelítôleg sem teljes képet a befolyásolandó
nyilvánosságról, mert nem állt rendelkezésre elegendô megfigyelôszerv. A je-
lentéstevô apparátus, amely azonos volt a közigazgatás vagy a párt alapszer-
vezetével, túl kicsi volt, csak a nyilvánosság egyes részleteit érhette el és
írhatta le. A tény, hogy ezeket a részmegfigyeléseket az egész lakosságra
nézve általánosnak tekintették, újabb alapvetô torzulásokhoz vezetett, ami a
legnagyobb óvatosságra int ezeknek a dokumentumoknak a publicisztikai
felhasználását illetôen.

– A jelentések további hátránya, ami nem kis mértékben csökkenti értéküket
mint forrásokét, hogy az emberek vigyáztak, nehogy fenntartásaik nyilvá-
nosságra kerüljenek, és a rendszer hivatalos képviselôinek környezetében
óvakodtak attól, hogy kritikát vagy akár a leghalványabb kétséget nyilvá-
nítsanak. Azok a jelentéstevôk, akik nem tudtak kiterjedt, pártfüggetlen
ügynök- és besúgóhálózatot mûködtetni, az alkalmi feljelentéseket leszámít-
va nem voltak képesek az adott terület lakosságának vélekedésérôl repre-
zentatív információt szerezni. 1944 októberében egy körzeti vezetô ki is jelenti,
hogy nem lehet hallani semmit, mert a „bizonytalan katonakötelesek”
[értsd: katonaszökevények – a ford.] csak a hasonszôrûekkel osztják meg
tudásukat, azonban ez sem akadályozza meg ôt abban, hogy ugyanakkor
hangsúlyozza a lakosság rendíthetetlen hitét a gyôzelemben. Megnöveke-
dett fenyegetettség esetén a vezetô csoport lesz az informatív kommunikáció
fô hordozója. Abból, hogy az aacheni körzeti vezetô 1942. decemberi és 1943.
januári feljegyzéseiben egyszer sem említi a Sztálingrád szót, a teljes kom-
munikációs elszigeteltségre lehet következtetni, hiszen Sztálingrád addigra
az egyik legfontosabb hírtémává vált. Ez az ember egyszerûen nem tudott
róla, hogy mi történik a körzetében.

Ezek a torzulások minden eddig említett jelentésfajtában megjelennek;
nem fordulnak elô azonban egy eddig még nem említett, szintén a han-
gulatjelentésekért felelôs csoport, az SD Belföldi Hírszolgálat beszámolóiban.
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2. A biztonsági szolgálat

A Sicherheitsdienst Reichsführer-SS („az SS-Reichsführer biztonsági szolgálata”),
röviden SD, a weimari idôk vége felé alakult ki, amikor az bal- és jobboldal
közötti egyre élezôdô hatalmi harcban az érvek helyét a jobboldalon átvette
a politikai „orvlövész”-stratégia. Ebben a harcban a nácik egy hírszolgálatot
alkalmaztak, amely felderíthette az ellenséges terveket, és tudomást szerez-
hetett az ellenfél akcióiról, melyeket a rendelkezésre álló SA- és SS-segéd-
csapatokkal adott esetben szét is vert.

Ebbôl az okból alakult meg tehát 1931-ben az SD, amely Reinhard Tristan
Eugen Heydrich (1904–1942) parancsnoksága alá került. Kicsiben kezdték
– az 1933-as év elejéig 20-30 fôállású és körülbelül ugyanennyi önkéntes
tagja volt az egész birodalomban –, és olyan megfigyelôapparátussá fej-
lôdtek, amely mindennap, minden órában figyelte és lehallgatta a teljes
népesség állapotát és reakcióit, majd megfigyeléseit számtalan jelentés és
véleményezés formájába öntötte.

Az SD-t fônöke még 1933. január 30-án is az SS-uralom támaszának gondolta,
amellyel az egész népet a markában tarthatja. Nagyravágyó célját azonban a
személyi és anyagi források hiánya miatt (Zipfel, 146. skk.) nem érte el. Nem is
volt rá szükség, mert a politikai rendôrség meglepô gyorsasággal került
Heinrich Himmler befolyása alá, és ily módon rendelkezésre állt egy teljes
ellenôrzô apparátus, amely végrehajtó hatalommal is bírt. Amikor Himmler
1934. április 20-án a Porosz Titkos Államrendôrség felügyelôje lett, átvette a
hatalmat a teljes német rendôrség fölött, mivel addigra már alá tartozott a többi
tartományi politikai rendôrhivatal is.

Az SD és a Gestapo között ezzel kompetenciaproblémák alakultak ki, hiszen
bizonyos tekintetben mindkét szervezet ugyanazon a területen próbálta
leküzdeni az ellenséget, az SD azonban nem rendelkezett végrehajtói jogo-
sultsággal. A rendôrség segédeszköze, kiszolgálószemélyzete lett belôle, ahogy
Himmler 1934. július 4-én megfogalmazta (Aronson, 332. skk.). A munka-
területek elkülönítése, ahogyan az 1937. július 1-jei ún. funkciószétválasztási
rendelet nevezi, nem változtatta meg alapvetôen a megbízást , amelyet az SD
a megelôzô két évben teljesített. Továbbra is az ellenzék megfigyelésével
foglalkoztak, a Gestapo kezelte az egyedi eseteket, az SD pedig a „nagyobb
világnézeti kérdéseket”.

A személyes megfigyelési aktákat viszont le kellett adni a Gestapónak.
Mindazonáltal a funkciószétválasztási rendelet nem mondja ki a hírszol-
gálati tevékenység és a kiértékelés szükségszerû kettéválasztását (Schellen-
berg, lásd Buchheim 1967, 62), csak meghatározza a munkaterületeket, és
elôsegíti a késôbbi hírszolgálat, „a diktatúra közvélemény-kutató intézete”
(Boberach 1965, X) kialakulását. A rendelet mellett 1934. június 9-én a
Führer helyettese, Rudolf Walter Richard Hess (1894–1987) is kiadott egy
rendelkezést, amely biztosította az SD hírszolgálati monopóliumát a párton
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belül, a rendelkezést 1928. december 14-én megerôsítették (Buchheim 1967,
63. skk.).

Ezen rendeletek alapján és annak az erôs, országos méretû szervezetnek
a segítségével, amelyet Heydrich 1934–35-re kiépített (Zipfel, 146), és állan-
dóan új tevékenységi körök után kutatva, az SD fokozatosan elérte a célját:
a Harmadik Birodalom „közvélemény-kutató” hatósága lett. Ezt a feladatot
az SD nem kívülrôl, a párttól kapta, ez nem felelt volna meg Himmler
érdekeinek, akinek késôbb még sok bosszúsága akadt az SD-vel a nemzeti-
szocialista hierarchián belül. Még kevésbé valószínû, hogy a rendkívüli
mértékben hatalomorientált Heydrich magától vonult volna ebbe a szemmel
láthatóan hatalommentes övezetbe (lásd Fest, 139–155); a feladat sokkal
inkább belülrôl eredhetett, az intézmény vezetô káderei maguk fogal-
mazhatták meg (IMT,5 XX.: 216).

Richard Höhn, az SD egyik fôosztályának vezetôje, késôbb az állam- és
közigazgatási jog professzora a berlini egyetemen, fiatal nemzetiszocialista
értelmiségieket gyûjtött össze – ha egyáltalán létezik ilyen –, akik fôleg a
párt hatalmi gyakorlatával szembeni hangsúlyozottan kritikus viselkedéssel
tüntették ki magukat, ugyanakkor magát a hatalmat feltétel nélkül
támogatták.

A szinte kivétel nélkül 1900 körül született fiatal akadémikusoknak ebbe
a körébe juttatta be 1936-ban a kieli közgazdász Peter Jens Jessen (1895–1944)
tanítványát és asszisztensét, a pártkritikája miatt 1934-ben már a Gestapo
látókörébe került Otto Ohlendorfot (1907–1951), aki 1925 óta a párt tagja volt.
Ohlendorf, aki Höhn II/2-es „élettér-jelentési” osztályában a gazdasági
megfigyelést (II/23-as alosztály) vette át, a közhangulat és -vélemény
kutatásának tulajdonképpeni szervezôje lett. Erre akkor nyílt lehetôsége,
amikor Höhn 1937 áprilisában kinevezte a II/2-es osztály vezetôjévé.
Tetszettek neki a tárgyilagos gazdasági jelentések, és a közélet minden
területére ki akarta terjeszteni ôket. Így alakult ki az SD jelentési rendszere,
amelyet a szakzsargon „élettéri tájékoztatásnak” hívott, valójában azonban
közvélemény-kutatás volt, amely a ma használatos kérdôíves technika
helyett a megfigyelést alkalmazta.

Eddig az SD rendszeres helyzetjelentéseket készített a nemzetiszocializ-
mus ellenségeirôl, és rendszertelen idôközönként tájékoztató füzeteket és
különleges jelentéseket (Sonderberichte) adott ki. Nem sokkal Ohlendorf
kinevezése elôtt megkezdôdött a rendszeres, átfogó élettéri tájékoztatás.

A feloszlatás kísértô veszélyét eloszlatandó új mûködési terület kutatása az
SD-t biztonsági szolgálatból hírszerzô szolgálattá alakította át, ami kizárta a
más szolgálatokkal való funkcióbeli összeütközést, mivel az SD munkáját
rajta kívül senki sem észlelte.

Himmler 1937. január 4-én kelt, 3/37. számú parancsa általános tájékoz-
tatást rendelt el, ami 1937. február 15-tôl kezdve félhavi és negyedévi
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jelentések formájában valósult meg. Ezeknek anyaga az SD elôször hét,
késôbb tizenhárom, tartományonként tagolódó központjának (Aronson, 75)
jelentéseibôl származott. Minden központ két vagy három alközponttal
rendelkezett, ezek pedig minden körzetben és nagyvárosban további kiren-
deltségekkel. Ezek a kirendeltségek voltak a tulajdonképpeni hírbegyûjtô
helyek. Az alárendelt hivatalokból származó minden jelentést a fölérendelt
hivatal összesített, így került a végleges jelentés a II/2-es fôosztályhoz. Az
apparátus felépítése mellett a jelentések forráskritikai megítéléséhez a leg-
fontosabb szempontok a szelekciós és jelentési alapelvek.

A kirendeltség vezetôje körzete minden településén foglalkoztatott egy, de
inkább több megbízottat (Vertrauensmänner vagy V-Männer). Ez a besúgói és
informátori hálózat a „lavinarendszer” alapján tagolódott. A városokban a
kirendeltségek a rendôrség mintájára szervezôdtek, de a rangbeli tagozódás
sokkal lejjebb nyúlt annál. Az egyetemeken SD-munkaközösségek ala-
kultak, amelyek tagjait általában tudományos szakértôként vették igénybe.
Ezek semmiképpen sem voltak titkosak. Az SD célkitûzése szerint itt
vezetési kérdésekrôl folytak viták, melyek eredményei a helyi SD-kiren-
deltség jelentéseiben megjelenô számtalan javaslatban testesültek meg.

Az SD munkájának nagy részét tehát, a Gestapo hírszolgálatával ellentétben,
nem a berlini központ végezte, hanem a kisebb központok és kirendeltségek.
„A munkamódszer decentralizált volt” (Hoeppner vallomása, IMT, XX.: 210).
Ezért nagy jelentôséget tulajdonítottak az önkéntes hírszerzôknek, és pontos
ismeretekkel rendelkeztek azok szükséges kvalitásairól.

„Egy ilyen megbízottnak garanciát kellett vállalnia, hogy önös érdekek nél-
küli, objektív tájékoztatást nyújt foglalkoztatási területérôl a lakosság azon
körébôl, amelyben él, vagy egyéb, általa észlelt problémákról és kritikus
megnyilvánulásokról. Ezenfelül tisztességes embernek kellett lennie” (Röß-
ner vallomása, IMT, XX.: 265).

Különösen alkalmasnak tûntek a tanárok, körzetvezetôk, SA- és SS-vezetôk, a
parasztság vezetôi, állatorvosok és beszállásolt hivatalnokok.

Mivel a megbízottak – részleges SD-tagságuk ellenére – addigi környe-
zetükben maradtak, abban a csoportban és kommunikációs hálóban, amely-
be már integrálódtak, az SD nemigen foglakozott azzal, hogy az SS vagy a
párt tagjait beszervezze, mert velük szemben a lakosság bizalmatlanul
viselkedett. Ezért a Birodalmi Biztonsági Hivatal (RSHA) III/A (közigaz-
gatási és népéleti) osztályának vezetôje, Rolf Heinz Hoeppner a háború után
10% körülire becsülte az SS-tagok arányát a fôállású és önkéntes dolgozók
körében (IMT, XX.:  216). A párttagok aránya valamivel magasabb volt (uo.
265). Így szavatolva volt, hogy a pártérdekek nem mennek a kívánt kritikai
hûség rovására. Az SD ugyanis nem csupán ellenôrizni és megfigyelni
kívánta a lakosságot, hanem a hangulat- és helyzetjelentésekkel eszközt
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akart adni a vezetés kezébe, hogy az ellenôrizhesse intézkedéseit és azok
sikerét.

A hírszerzô apparátus a következôképpen tagolódott:

V-Leute, a kirendeltségek megbízottjai (Vertrauen), akik az ügynöki hálózatot
képezték, és a híreket gyûjtötték.

A-Leute, a megbízható ügynökök (Agent), akik kisebb társadalmi szervezôdések
közelében mûködtek.

Z-Leute, az ügynökök hírszállítói (Zubringer).

Ez a hierarchia az említett „lavinarendszeren” alapul. Ezenkívül voltak
még alkalmi dolgozók (H-Leute), akik személyes indíttatásból szolgáltatták a
híreket – gyakran a feljelentéseket. Léteztek még a „megbízhatatlanok” (U-
Leute, vö. Unzuverlässig), általában ellenôrzés alatt álló egykori foglyok,
gyakran ellenzékiek, akiktôl tájékoztatást és szakvéleményt vártak.

Ez a tagozódás, amely lehetôvé tette az SD-nek, hogy a legkisebb
csoportosulásokba is észrevétlenül beszivárogjon, természetesen a biztonsági
szolgálatból hírszolgálattá való átalakulás után is megmaradt, sôt még
jobban kiterjedt, különösen a megbízottak és ügynökök köre. A V-Leuten
elnevezés megszûnt, csak önkénteseknek hívták ôket. Rajtuk kívül az SD,
információit kiegészítendô és ellenôrizendô, más hatóságok jelentéseit is
igénybe vette. A párthivatalok és propagandisták jelentéseit már a korai
idôkben megkapta, amint az a II/1. és a II/2. fôosztály vezetôi és osztály-
vezetôi ülésének 1937-bôl származó jegyzôkönyvébôl kiderül (BA, SD 56).
A propagandahivatal 1945-ig küldött jelentéseket az SD-nek, amely a propa-
gandaminisztériumtól megkapta a lakossági bejelentéseket is (BA, PR 6:7 91).
Így az információgyûjtés köre a besúgórendszeren túl tovább bôvült.

A megbízottak bonyolult besúgóhálózat közepén ültek, stratégiailag
fontos helyeken, üzemekben, a közigazgatásban, a pártban vagy egysze-
rûen a lakónegyedekben. Elôször is átrostálták a beérkezô anyagot, és
kiszûrték azokat az eseteket, amelyek nem tartoztak az ô területükhöz. Álta-
lában titokban tartották tevékenységüket, bár ez nem volt kötelezô. Csak az
alattuk dolgozóktól követelték meg a titoktartást. De az ember nem szívesen
hozta nyilvánosságra, ha az SD-nek dolgozott (Zipfel, 383).

A jelentések szükséges reprezentációja – a megfigyelés módszerével – csak
akkor garantálható, ha a közéletnek tényleg minden szektorában vannak
informátorok. Az SD rendszerének bemutatott felépítésébôl kiindulva ez
igen valószínû. A másik fontos tényezô a személyi alkalmasság. Ezt nehéz
megállapítani, mivel egyetlen dolgozót sem ismerünk, és 1945 közepéig a
Walter Schellenberg (1900–1953) által bevezetett kettôs regisztrációs
rendszernek köszönhetôen nem tudjuk a megbízottak nevét sem (Höhne,
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202). Josef Wulf 3000-re becsüli a fôállású SD-dolgozók 1937-es létszámát, ôket
kb. 50 000 informátor szolgálta ki (idézi Höhne, 202). Eugen Kogon ugyan-
erre az idôre, 1939-ig, 100-120 ezer fôt mond, beleértve minden feljelentôt is.
Úgy gondolja, hogy ez a szám a háború alatt birodalomszerte megdup-
lázódott (Kogon, 28). Kogon adatai egészen biztosan tévesek. De a Wulf által
közölt számok is, legalábbis a munkatársaké, túl magasnak tûnnek.

Aztán az éppen induló helyzetjelentések 1937. ôszi összegzésében az áll,
hogy „a megbízotti hálózat kiépítése alkalmatlan. A [biztonsági – F. D.]
jelentésekhez elégséges volt, most azonban a nemzet teljes életére való tervszerû
kiterjesztésre van szükség; máskülönben lehetetlen a helyzetrôl tájékozódni.”

A háború után Otto Ohlendorf, a belföldi hírszolgálat vezetôje a háború
alatt elért létszámot 3000 fôfoglalkozású és 30 000 önkéntes dolgozóban adta
meg – beleértve minden alkalmazottat, az irodai segédletet is (IMT, IV.: 364
és 389). Körülbelül ennyire becsülte a létszámot Walter Schellenberg (IMT,
IV.: 190 és 422) is, hozzátéve, hogy közülük a legtöbben a központokban és
a kirendeltségeken dolgoztak, Berlinben csak 3-400-an (IMT, XI.: 256). Ez azt
jelenti, hogy a német népnek a nemzetiszocialista propagandában oly nagy
szerepet kapó mitikus 80 milliós lélekszámát alapul véve kb. minden 2500
állampolgárra jutott egy SD-alkalmazott. Ez a szám valamit csökken az
alkalmi dolgozók miatt. Ilyen kiterjedt hálózat esetén legalább a lehetôsége
adott az eredményes reprezentációnak, ha szem elôtt tartjuk az esélyegyen-
lôség valószínûségelméleti alapelvét, valamint a régiónkénti eloszlást.

Döntô fontosságú, hogy a válogatási kritériumok alapján az SD-alkalmazott
homogén környezetben dolgozott. Természetesen ma már nem tudjuk meg-
állapítani, hogy valóban teljesült-e ez a feltétel, de a fennmaradt utasítások arra
utalnak, hogy a probléma ismert volt, és próbálkoztak a megoldásával.

Egy ekkora informátori hálózat elegendô volt legalábbis a szóbeli kom-
munikáció ellenôrzéséhez, mert feltételezésünk alapján az olyan kommu-
nikációs tartalmak, amelyek nagyobb társadalmi képzôdmények számára
szignifikáns jelentésûek voltak – és itt csak ilyenekrôl esik szó –, olyan széles
körben álltak rendelkezésre, hogy ha az SD-alkalmazott ilyen képzôd-
ményben élt, biztosan „kihallgathatta” azokat. A minta további statisztikai
értékelése reménytelen. A 30 000-es alapból kiinduló, jó eséllyel hibás
számítás csak látszatobjektivitást hozna létre, mivel a minta reprezentációja
tudvalevôen független annak méretétôl. Ezért csak annyi a fontos, hogy
minden társadalmi csoportosulásnak egyforma statisztikai esélye legyen
arra, hogy az SD emberei megfigyelik. Figyelembe véve a besúgói hálózat
felépítését, és sikereinek bizonyítékait, feltehetjük, hogy ez a feltétel telje-
sült. A reprezentáció minôsége a SD-nél is rengeteg megfontolás tárgya volt,
amint azt ez az 1941. augusztus 2-án kelt rendelet is mutatja:

„A megbízottakat olyan szempont szerint alkalmazták, hogy az összeszed-
hetô részek minden ismertetôjegyét felmutassák az egésznek, mert az élet-
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téri hírszerzô munka során a részeket reprezentatívnak vették az egészre
nézve” (BS, SD, 5).

Számításunk tehát erôsen statisztikai, ha nem is expliciten kvantitatív.
A személyi állomány lényegében a háború teljes idôtartama alatt megma-

radt, bár a háború elôrehaladtával SD-alkalmazottakat is behívtak katonának,
besorozták az Einsatzgruppékba,8 mint például Otto Ohlendorfot, aki egy
ideig az Einsatzgruppe D vezetôje volt, de akadtak, akik önként jelentkeztek
oda. Az így keletkezô hiányt kötelezô szolgálattal ellensúlyozták. Ennek jogi
alapját a kisegítô szolgálatról szóló 1938. október 15-én kelt rendelet (RGBl.9

1938. I.: 1441), és annak végrehajtásáról szóló elsô, 1939. szeptember 15-i
rendelet (RGBl. 1939. I.: 1775) adta, amelyre Heinrich Himmler hivatkozik
1940. október 16-i rendelkezésében (IMT, XLII.: 438. skk.). Ez a rendelet
fôleg az irodai technikai személyzetre vonatkozik. Másrészt az SD-osztagok
az 1939. február 13-i munkaerô-igénylési rendelet (RGBl. 1939. I.: 206)
alapján szolgálatra kötelezetteket igényelhettek a munkaügyi hivataltól.

1939-ben megváltozott az SD-hivatal (SD-HA) szervezése. Himmler 1939.
szeptember 27-én kelt parancsa 1939. október 1-jei hatállyal egyesíti a Bizton-
sági Rendôrhivatalt a Gestapóval „Birodalmi Biztonsági Hivatal” (RSHA)
néven, amelynek élére, mint „biztonsági rendôrfônök és az SD vezetôje”, Rein-
hard Heydrich állt (IMT, XXXVIII.: 102. skk.). Ez az átszervezés a tevékenységi
területet nem érintette. Az SD-HA eddigi II/2-es osztályából az RSHA III-as
ügyosztálya lett, Ohlendorf vezetésével. Az SD-HA még megmaradt személyi
megfigyelési aktáit véglegesen le kellett adni a IV-es ügyosztálynak (a Gesta-
pónak), amivel az SD teljesen megszûnt biztonsági szolgálatnak lenni. A többi
SD-hivatalnok, akikkel itt nem foglalkozunk, azaz a II/1-es és II/3-as osztály
alkalmazottai alkották az RSHA II-es ügyosztályát, a világnézeti kutatások
osztályát, Alfred Six professzor (1909–1975) vezetése alatt, amelybôl az RSHA
1940-es átszervezése után a VI-os és VII-es ügyosztály lett (külföldi biztonsági
szolgálat, elôbb Heinz Jost, Késôbb Walter Schellenberg vezetése alatt). Az SD
szokásos elnevezése: Belföldi Biztonsági Szolgálat vagy Belföldi Hírszolgálat,
a III-as ügyosztály elnevezésébôl ered. 1939. szeptember 23-i rendeletében
(IMT, XXXVIII.: 107) Heydrich újjászervezte a III-as ügyosztály hivatali
rendszerét. Az eddigi SD-alosztályokat a továbbiakban SD-osztályoknak
nevezték, és mûködési területeik egybeestek a rendôrségi körzetekkel. A tar-
tományi fôkapitányságok székhelyén mûködô SD-osztáyok megtartották a
„fôosztály” nevet.

Idôközben a hírszerzô hálózat teljesen kiépült. Több mint két év jelen-
téseinek rutinja állt rendelkezésre. Az átszervezés jelentôs elônnyel járt, mert
kiesett a munka egy fokozata, ami az eredeti négy fokozat hibalehetôségét
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25%-kal csökkentette. A III-as ügyosztályhoz frissebb hírek futottak be. Ez a
háborúban mindennél fontosabb volt. Ha az SD teljesíteni akarta a feladatát
mint hírszolgálat, azaz tényszerû és aktuális információkkal racionalizálja
tevékenységét, gyorsan kellett dolgoznia, mert a háború miatt a helyzet is
gyorsan változott, és erre reagálni kellett. Ezért az utasítás értelmében 1939.
szeptember 15-tôl az SD-osztályok naponta jelentettek.

A kiértékelést 1943. október 1-jétôl a III-as ügyosztály 18, késôbb 24 elôadója
végezte (IMT, XXXVIII.: 69. skk.). Október 9-étôl szürke, sokszorosított
füzetek jelentek meg Jelentések a belpolitikai helyzetrôl címmel, amelyekbôl a
vezetési és propagandafeladatokkal megbízott állami és pártfunkcionáriusok
megtudhatták, hogyan fogadta a lakosság az intézkedéseiket, és hogyan
ítélik meg a birodalom polgárai az otthon és a fronton elért eredményeket.

December 8-tól a jelentéseket Jelentések a Birodalomból címmel nyilvános-
ságra hozták. Hetente háromszor, 1940. május 20-tól kétszer jelentek meg.
Ettôl kezdve számozták is a kiadásokat, a korábbiak visszamenôleg az 1–88.
számot kapták. A tartalmuk öt kategóriára oszlott: Általános hangulat és hely-
zet, Kulturális témák, Jog és közigazgatás, Gazdaság és Az ellenség. 1940 márciusá-
ban megjelent a Nemzetiség és népegészség kategória is. Lassanként – 1940
nyarára teljesen – eltûnt viszont Az ellenség, és ezzel az SD eredeti feladatá-
nak utolsó emléke is.

Azon szervek nyomására, akiket a jelentéseknek segíteniük kellett volna,
de akik az ellenük felhozott kritikákra egyre ellenségesebben reagáltak, a
jelentôi tevékenységet valamelyest csökkentették. Ez abban nyilvánul meg,
hogy a jelentések a 387-es számnál, 1943. május 13-án abbamaradnak, és
ezután rendszertelenül, SD-jelentések belföldi kérdésekben címmel jelennek
meg. Egy-két jelentést tartalmaztak, ugyanazokban a témákban, mint a
rendszeres jelentések, az egyes kategóriákat a papír különbözô színe jelölte:

zöld =  „Általános hangulat és helyzet”
vörös  =  „Kulturális témák” (Propaganda)
kék   =  „Nemzetiség és népegészség”
sárga  =  „Jog és közigazgatás”
fehér =  „Gazdaság”

A jelentések szétválasztása egyértelmûen a címzettek nyomására történt.
Mindenki csak a saját hatáskörébe tartozó jelentéseket akarta megkapni.
Mivel ebben a harmadik periódusban a jelentések számozása ismét abbama-
radt, nem lehetünk biztosak benne, hogy a fennmaradt 229 kiadás képezi-e
a teljes sorozatot. Az utolsó ismert jelentések 1944. június 8-án (zöld sorozat),
26-án (kék), 24-én (sárga) és 27-én (fehér) keltek, a vörös sorozaté már május
25-én jelent meg. A leállás oka Martin Bormann volt, aki az SD kritikus
jelentéseiben a defetizmus szócsövét látta, és minden NSDAP-, illetve DAF-
funkcionáriusnak megtiltotta az SD-vel való együttmûködést, ami által a
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belföldi hírszolgálat nem volt többé képes teljes hatékonysággal mûködni
(Kersten, 264).

Ezzel véget ér a források sora, melyek optimális körülmények között
tájékoztatást adhatnak a lakosság viselkedésérôl a fasiszta diktatúra alatt.

Természetesen az SD jelentôi tevékenysége ezzel nem ért véget. Legalább
a pártvezetésnek és a propagandaminisztériumnak továbbra is szállították a
híreket. Ismerünk egy Martin Bormannak címzett jelentést is, 1944. július 14-
rôl. A propagandaminisztérium nyilvánvalóan rendszeresen kapta a jelen-
téseket. A propagandastáb vezetôje által „Összegyûjtött jelentések a pro-
pagandahivatalnokoktól” (BA, Pr 2), amely az 1943. március 15-e és 1945.
március 21-e közötti jelentéseket tartalmazza, szerepel egy 1944. július 7-én,
tehát egy hónappal az utolsó füzetek megjelenése után kelt jelentés, amely
egy SD-jelentésrôl tesz említést. Egyébként az 1944 ôszén Goebbelsnek
küldött levelek is félreérthetetlenül SD-jelentésekre hivatkoznak (BA, Pr. 2).
Természetesen lényeges információ ezekbôl az összefoglalásokból nem derül
ki. És még 1945-ben is érkeznek jelentések a propagandaminisztériumhoz,
például a munkásság (1945. március 19.) vagy Bécs lakosságának hangu-
latáról (szintén március 19.). Az utolsó ismert SD-jelentés 1945. április 5-én
érkezett a minisztériumba (BA, Pr.10 12, 129, 130, 141).

A jelentések I. és II. részében találhatók a tulajdonképpeni publicisztikai
források. Az I. rész azokról a beszédtémákról és hírekrôl számol be, melyek
a lakosság bármilyen eseményre való reakcióiról, félelmeirôl és kívánságai-
ról szóltak, röviden mindaz, amit itt a fentebb definiált értelemben
„hangulatnak” hívunk. A II. rész egy heti jelentés A propaganda-, sajtó- és
rádióirányítás általános fogadtatása és hatása …-tôl …-ig címmel. Ez speciális
publicisztikai és propagandaszempontból vizsgálja és magyarázza az I-es
osztályon a hangulatról elmondottakat, illetve nyomon követi, milyen
hatással volt erre a propaganda. Nagyon kritikusan ítél. Ugyanakkor
feljegyzi a propaganda sikereit is, amelyeket az elôbbiek következtében
hitelesen dokumentál. A két rész együttesen átlagosan 5,7 oldalt tett ki, de
eseménydúsabb idôkben a tíz oldalt is elérhette, három jelentésben viszont
a terjedelmük nulla.

Vizsgálatunk tárgyát kizárólag ez a két rész, valamint a jelentésekhez
gyakran csatolt hangulati és kommunikációs vonatkozású különleges jelentések
képezik. Bár egyéb területekrôl is érkeztek hírek, ezeket itt most nem vesszük
figyelembe. Egyrészt az egészhez képest elhanyagolható arányuk miatt,
másrészt a reprezentációjuk sem tisztázott, mivel az SD néha saját érdekeket és
célokat képviselt, és azokra helyezte a hangsúlyt. Mivel a jelentések 1944
nyarán abbamaradnak, vizsgálatunk is csak eddig tarthat. Néhány hatóság
ezután is jelentette, de ezek pontossági kritériumai nem feleltek meg úgy az
igényeinknek, mint az SD-jelentésekéi, eredményeik heterogének és
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összevethetetlenek. Bár egy post factum elemzés soha nem érheti el a pontos-
ságnak azt a fokát, mint egy elméleti kérdésfelvetésbôl kiinduló szociálempiri-
kus vizsgálat (Merton, 93. skk.), itt sem léphetünk át egy bizonyos alsó határt,
ha bizonyító erejû empirikus megállapításokat akarunk tenni.

A jelentési alapelvek a jelentési célból adódnak. Ezt a Reichsführer-SS 1937.
január 4-i (3/37-es) parancsa határozza meg:

„A Reichsführer-SS, az állami és pártvezetés tájékoztatása
a politikai helyzetrôl a birodalomban, és
a lakosság hangulatáról.”

Az SD jogi szakértôje, Karl Rudolf Werner Best (1903–1989) fejtette ki az
SD ebbôl a parancsból következô megbízatását: „az állami vezetés tisztán
politikai hírszerzô és hatásellenôrzô szervének” kellett lennie (IMT, XX.:
159).

Ezt a parancsot az SD stratégái, Höhn és Ohlendorf, úgy értelmezték,
hogy a vezetô szerveket „a nemzetiszocialista fejlôdésrôl… tájékoztatni [kell],
különösen annak hibáiról, problémáiról stb.”. Természetesen mindketten
úgy képzelték, hogy a német nyilvánosság egészérôl kapott objektív kép
ráveszi az állami vezetést arra, hogy politikai és közigazgatási ren-
delkezéseit a nép jogos elvárásaihoz igazítsa, és megszabaduljon az önkény-
tôl. A nemzetiszocialista uralomról, a közigazgatási káoszról, a barna
kiskirályok beképzeltségérôl és a pártkarrieristák korruptságáról alkotott
képük olyan borús volt – meg kell mondjuk, jogosan –, hogy feltétlenül
javítani akartak ezen. Nem csupán az egyszeri melléfogásokon; átfogó
tájékoztatást akartak. „A munka célja nem az egyszeri eset, hanem minden
élôhelyen a tipikus felderítése volt” (IMT, XLII.: 452). Magától értetôdik,
hogy elképzelésük a célszerû, racionális politikai döntéseket hozó felvilá-
gosult diktatúráról, amely, bár messze nem demokratikus, de legalább jog-
állam lett volna, csak a párttal és vezetôivel való összeütközéshez vezethetett
(Höhne, 217).

Ohlendorf szerint amire egy tekintélyelvû vezetésnek szüksége van a
parlamentáris és publicisztikai korrekciókhoz, az egy „információs intéz-
mény, amely közli a tényeket, és figyeli a haladást. Ennek az intézménynek
tökéletesen objektívan kell ítélnie… Elképzelésem szerint olyan szervet
kellene létrehozni, amely a nyilvános kritika segítségével lehetôvé tenné az
állami vezetés számára, hogy megismerhesse és figyelembe vehesse a nép
körében kialakult véleményeket. Ily módon végeredményben a fel nem
oldott feszültség szelepe, és a nép sürgôs létszükségleteinek mutatója lenne”
(Ohlendorf, idézi Boberach, 534–536).

Ohlendorf pontosan felismerte a totalitárius hatalom és az ipari társadalom
változatos szükségletei között lévô ellentmondást. Meg akarta jeleníteni a
heterogén igényeket a központi hatóság elôtt, hogy az figyelembe vehesse
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ezeket a döntéseinél. A SD vezetôje szerint csak így lehetett volna kom-
penzálni a társadalmi feszültségeket, amelyek másként veszélyeztették
volna a hatalmat. A feszültség fô gócát a munkásságban látta.

Ez a gondolatmenet azonban figyelmen kívül hagyta a hatalom önértelme-
zésének ideológiai karakterét, ami nem engedett meg ekkora rugalmasságot.
Emiatt éppen azok a hatóságok ellenezték, amelyek a legnagyobb hatással vol-
tak a nyilvánosságra, és ezért a legnagyobb konfliktuslehetôségnek voltak
kitéve: a pártvezetés és a propagandaminisztérium (Boberach, 538).

A következtetések, amelyek a kezdetben még nem a résztvevô megfigye-
lés elvéhez igazodó SD jelentô tevékenységének fent vázolt fogadtatásából
adódtak, mindemellett ahhoz vezettek, hogy ezeket az alapelveket a
következô években újra és újra betanulták, és még a háború alatt is – pél-
dául a már említett 1941. augusztus 2-i rendeletben – utasítások születtek, és
oktatások folytak, amelyek a jelentések megbízhatósági szintjét hivatottak
biztosítani, sôt növelni.

A hírszolgálati oktatás már korábban elkezdôdött. 1935-bôl származik Franz
Alfred Sixnek, akkoriban a nemzetiszocialista diákszövetség fôosztályvezetôjének
a jelentése, amely az SD-HA sajtó- és iratosztályának 1935. szeptember 22. és 29.
között a bernaui SD-iskolán tartott kurzusáról szól (BA, SD 611). Itt a fô- és
alközpontok referenseit oktatták a lehetôleg objektív, „élettér szerinti” jelentésre.
Jelen esetben ez a sajtó leíró értékelését jelentette. A kialakított séma megfelelt egy
szakterületek szerinti egyszerû elemzô kategóriasémának. Az 1936. október 6-tól
szintén mûködô sajtófigyelés kvalitatív, de rendkívül precíz tartalomleírást ad,
amely különösen az egyes újságcikkek egymáshoz képest mért részletességét és
jelentôségét figyeli (BA, SD 6). Ugyanilyen elemzése figyelhetô meg a külföldi
sajtó Németországgal kapcsolatos cikkeinek a III/1-es számú (az 1936. június 17. és
24. közötti idôszakról szóló) heti jelentésében (uo.).

A folyamatos véleménykutatás 1937. februári megkezdôdése után hat-
nyolc hónapos beérkezési idôvel kellett számolni. A már többször idézett,
1937. október–novemberi összegzés megállapítja, hogy ez az idô túl rövid.
A jelentések minôsége hagy még kívánnivalót maga után:

„A helyzetjelentések sok általános állítást, értékítéletet, személyes véleményt,
általánosítást… pontatlan idômegjelölést, hanyagságot és politizálási kísérletet
tartalmaznak, vagy pusztán az események önkényes felsorolásából állnak,
annak belátása nélkül, hogy a szimptomatikus vagy kivételes esetek megkü-
lönböztetése a cél… Teljesen világos, hogy mindezek miatt a jelentés elveszti
hitelét és objektivitását” (BA, SD 5: 3).

Ezeknek a megfigyeléseknek a következményei a jelentéstevôk számára
munkaköri eligazítások és utasítások formájában jelentek meg. Részletes jelen-
tésmintát vezettek be (BA, SD, 18), ennek alapján kellett készítenie a jelenté-
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seket a megbízottaktól kezdve a fôközpontokig mindenkinek. Továbbá megal-
kuvás nélküli objektivitást és reprezentációt követeltek meg a jelentésektôl.

„A helyzetjelentéseket tehát a jövôben a következô szempontok szerint kell
készíteni:
…
az események negatív és pozitív oldalának (teljes körû) értékelése
Ügyelni kell a témák fontossági sorrendjére
Az összes alárendelt hivatal jelentéseit fel kell dolgozni” (BA, SD 5: 5).

Míg az események sokoldalú értékelése az objektivitás kritériumához igazodik,
a második utasítás azt jelenti, hogy regionális felosztást kell bevezetni. Így nem
kell a körzetek egyes részein élô lakosság véleményébôl, hangulatából vagy
reakcióiból általánosítani az egészre, hanem mindig minden jelentô hatóságot
figyelembe lehet venni. A részek egymáshoz viszonyított arányosságának és a
rendszerességnek a kritériumait azonban be kellett tartani. Így lehetett telje-
sítettnek venni a jelentések használhatósági feltételeit.

Ezek a megfogalmazási elôírások, amelyek a fent már leírt besúgóhálózattal
és mintavétellel összekapcsolva garantálni tudták a lakosság körében kialakult
szignifikáns vélemények és kommunikációk reprezentatív begyûjtését,
önmagukban még nem elegendôk. További ellenôrzést vezettek be. Az SD-
jelentések végig, tehát 1944-ig egy-két tipikus példát (név nélkül) hoznak fel az
általános tendenciák illusztrálására. A helyzetjelentések megbízhatóságának
ellenôrzésére a II/1-es osztálynak minden alkalommal ki kellett ragadnia
néhány egyedi jelentést, és az átküldött dokumentumok alapján ellenôriznie
kellett helyességüket, illetve mindenekelôtt tünetszerû jellegüket (A II/1-es
csoport vezetôjének levele, 1937. június 9., BA SD 5).

Mindezekbôl arra következtethetünk, hogy a jelentések elsô két részéhez
elegendô forrás állt rendelkezésre, hogy meghatározzák a közélet helyzetét.
Emiatt jelent meg 1945 áprilisában a kémelhárításról szóló szakasz a szövetséges
erôk Németország-kézikönyvének második kiadásában. Ez szót ejt a jelenté-
sekrôl is: „Ezek a jelentések rendkívül ôszinték, teljes és torzítatlan képet adnak
a németek véleményérôl és viselkedésérôl” IMT, XLII.: 441).

A kiértékelés szempontjából, amelyben feltevéseknek kell dönteniük, ezek a
jelentések természetesen nagy nehézséget jelentenek. Nincsenek táblázatokban,
statisztikákban és százalékos felosztásokban összefoglalva. Ebbôl következôen a
hipotetikus döntést semmilyen statisztikai célra nem tudjuk felhasználni,
álláspontunkat kvalitatív érveléssel kell kialakítanunk, vagy állításelemzési
célokat, szövegbeli jellemzôk, témák vagy kulcsszavak gyakorisági
eloszlásának kiszámítását kell szolgálnia. Ebben a munkában a két módszer
kombinációját alkalmazzuk.
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3. A propagandaminisztérium 
és a Wehrmacht jelentéstevô hatóságai

Két további hangulatjelentô csoport is tartozott a propagandaminisztérium
alá, vagy legalábbis kapcsolatban állt vele: a Birodalmi Propagandahiva-
talok (RPÄ) tevékenységi jelentései, a hadügy területén pedig a Wehrmacht
Fôparancsnokság (OKW) Wehrmacht-propagandahivatalának (WPr) hangu-
latjelentései.

A irodalmi propagandahivatalok

A birodalmi elnök12 1933. március 13-án kelt rendelete (RGBl. 1933. I.: 104)
alapján alakult meg az elsô nemzetiszocialista minisztérium, a „Birodalmi
Néptájékoztatási és Propagandaminisztérium” (RMVP), amelyet 1945. május
1-jén bekövetkezett haláláig Dr. Josef Paul Goebbels (1897–1945) vezetett.
Ezelôtt, 1929. január 9-én már megkapta Hitlertôl a párt birodalmi propagan-
davezetôi tisztét. A Hitlerrel 1932 végén összeveszô birodalmi szervezési
vezetô, Gregor Strasser (1892–1934) után hátramaradt csôdtömegbôl Goebbels
magához ragadott még néhány hivatalt (például a népoktatásit). Ezzel a párt
propagandavezetése (RPL) 1932 decemberére teljesen kiépült. Ennek
mintájára építette ki Goebbels az RMVP-t is. Itt is betartották a nemzetiszo-
cialista szervezés alapsémáját, a hivatalkettôzést, vagyis ugyanarra a
feladatra alakítottak egy állami és egy párthivatalt is. A propaganda terüle-
tén az tette lehetôvé az erôk optimális koncentrációját, hogy az RMVP és az
RPL vezetôi azonosak voltak.

Hitler 1933. március 13-i rendelete (RGBl. 1933. I.: 104) alapján az új
minisztérium más minisztériumok hatáskörébôl is átvett feladatokat. A kül-
ügyminisztériumnak át kellett adnia a külföldi hirdetéseket, a belügynek a
politikai képzést, a sajtó, film, rádió és színház ellenôrzését, és minden
minisztériumnak a megfelelô feladatköröket (Baumann, 14; Schmeer, 38).
A minisztérium alapítását, kompetenciájának és feladatkörének meghatáro-
zását Hitler 1933. június 30-i rendeletével tekinthetjük befejezettnek.

Ekkortól tartozott a minisztérium illetékessége alá „a nemzetre való szel-
lemi ráhatás, az állam, a kultúra és a gazdaság reklámozása, a bel- és kül-
földi nyilvánosság ezekrôl való tájékoztatása, valamint az ezen célokat
szolgáló intézmények irányítása” (RGBl. 1933. I.: 449).

A két intézmény munkamegosztással mûködött (lásd Schmeer, 39). A mi-
nisztérium 1933-tól kezdve néptájékoztatási és propagandakirendeltségeket
tartott fenn a körzetvezetôségeken. Ezek voltak az RMVP körzeti végrehajtó-
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és ellenôrzô hatóságai. 1937. szeptember 9-én birodalmi propagandahivata-
lok (RPÄ) néven birodalmi hatósággá alakultak (RGBl. 1937. I.: 1009). Ily
módon, más minisztériumokhoz hasonlóan, a propagandaminisztérium is
szert tett saját hatósági szervre. Az RMVP jogászainak és miniszteri tanácso-
sainak 1941. november 2-án kelt szakvéleményében H. Schmidt-Leonhardt
így ír az RPÄ jogi helyzetérôl: „Mindazzal, amit a Führer 1933. június 30-i
rendelete mint néptájékoztatást és propagandát határoz meg, a Birodalmi
Propagandahivatal körzeti kirendeltségein foglalkoznak, és sehol máshol”
(BA, Pr 1:13 56).

Elôször 31, késôbb, az Anschluss, valamint Niederschlesien és Warthegau
körzetek létrehozása után, a külföldi szervezést is beleszámítva 43 propa-
gandahivatal volt. Ezekkel végzôdött az állami propagandaapparátus rang-
létrája. A két vezetés perszonáluniójának köszönhetôen a körzeti propagan-
dairányítás, tehát a pártapparátus alá tartoztak. A körzeti propagandavezetô
hivatalosan a körzetvezetô alárendeltje volt, gyakorlatilag azonban csak a
birodalmi propagandavezetôé, és a birodalmi néptájékoztatási és propa-
gandaminiszteré. Az állami szektorral ellentétben a pártszektorban lejjebb
nyúlt a propagandamunka ranglétrája. Minden közigazgatási egységnek
volt propagandavezetôje, a településitôl a támaszponti propaganda- és
sajtóvezetôig.

A függôleges tagozódás mellett a háborúban a pártbeli propagandamunka
horizontális felosztása is játszott bizonyos, bár hatásaiból már nem igazolható
szerepet. Ez volt „A Nemzetiszocialista Néptájékoztatás és Propaganda
Birodalmi Köre”, melyben a pártszervezetek propagandaszolgálatainak és a
hozzájuk tartozó szervezeteknek a képviselôi ültek. Ez, valamint a tartomá-
nyi és körzeti megfelelôi azoknak a propagandaintézkedéseknek a koordi-
nációját és gyors végrehajtását szolgálták, amelyekben több párt- és állami
szervezet is részt vett. A háború alatt, amikor a központi irányítású hírkam-
pány már nem bizonyult elegendônek, az egyes tartományi körök, amelyek
vezetôje azonos volt a tartományi propagandavezetôvel, településenkénti
köröket próbáltak kiépíteni, többek között azért, hogy a tiltó beszédpropa-
gandát könnyebb legyen végrehajtani. Ennek az akciónak a sikere források
alapján ma már nem mérhetô, de az egyre növekvô hírözönt szemlélve
egészében nem lehetett jelentôs.

Az egyes irodák teljesítôképessége többek között a személyi állományban
mutatkozott meg. 1934-ben a párt propagandaapparátusa kb. 14 000 ember-
bôl állt (Schmeer, 32). A késôbbi idôkrôl nincsenek adataim. Fontosabb ennél
a hivatalnokok munkaköre, ôk ugyanis nem csupán a propagandautasítások
végrehajtói voltak, hanem hírszerzô ügyosztályokat is mûködtettek, ame-
lyek összesített jelentéseit a körzeti propagandavezetô a minisztérium
propagandaosztályára továbbította. Egy 1941-es személyi igénytervbôl az
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derül ki, hogy a 43 birodalmi propagandahivatal összesen 1332 alkalmazottal
rendelkezett (BA Pr 1, 12–13). Ez átlagosan 30,9 embert jelent hivatalonként, és
ha leszámítjuk a külföldi szervezésért felelôs propagandahivatalt, amelynek
egymagában 95 alkalmazottja volt, a maradék hivatalok átlagos létszáma akkor
is 29,4 fô. Ez egyrészt hatalmas szám. Másrészt, tekintetbe véve az SD-t, azt
mondhatjuk, hogy ez a létszám megközelítôleg sem elegendô a hangulat repre-
zentatív felméréséhez, ráadásul a propagandahivataloknak nem állt rendelke-
zésükre olyan széles körû besúgóhálózat sem.

Hogyan is nézett ki a propagandahivatalok jelentôi tevékenysége? Heti,
havi és negyedévi jelentéseket küldtek az RMVP-nek, valamint külön is
beszámoltak a körzetükben esetleg történô rendkívül fontos és aktuális esemé-
nyekrôl. 1944 nyarától, nem állapítható meg pontosan, de még augusztus elôtt,
a havi jelentések abbamaradnak (BA, Pr 3,14 131). A többi jelentés továbbra is
megmarad. A II-es (propaganda-) ügyosztály mindenkori vezetôje ezekbôl
minden héten összefoglaló jelentést készített a miniszter számára (BA, Pr 215).
A birodalmi propagandavezetés nem kapott külön jelentéseket a helyi és
területi központoktól, kivéve a végrehajtási és sikerességi jelentéseket. Így a pro-
pagandahivatalok jelentései két példányban kerültek a minisztériumhoz, egy-
részt a propagandaosztályra, másrészt az RPL vezetôjéhez.

Vizsgálatunk szempontjából kiemelkedô jelentôségû egy valószínûleg 1943
nyarán kiadott utasítás, amelynek értelmében minden propagandahivatal-
noknak azonnal, távirati úton kellett a minisztériumba továbbítania a területén
felbukkanó híreket (BA Pr 8,16 16). Ennek oka a híresztelések azonnali leküzdé-
sének szükségessége volt, amihez a heti jelentések túl lassúnak bizonyultak; a
híreszteléseket csírájukban kellett elfojtani, mielôtt továbbterjedtek volna. Az
ezekrôl szóló jelentések a különleges jelentések (Sonderberichte) közé tartoztak.
Az 1943–44-es évbôl csak néhány maradt fenn.

A jelentések nem mutatnak szigorú, meghatározott szempontok szerinti
tagolódást. Inkább csak összegzik az általános hangulatot, és azokat az elemeket
emelik ki, amelyek propagandaszempontból fontosnak tûnnek. Az egyes ese-
ményeket feljegyezték, hogy publicisztikai intézkedéseket lehessen tenni
ellenük. Az SD jelentéseivel ellentétben ezek a leírások belemennek a részle-
tekbe is, hogy a propagandamunkának legyen mibôl kiindulnia. Csak a
lakosság hangulatának és viselkedésének megítélése kellett, hogy általános
legyen. Ennek alapjai természetesen kétségesek.

Elôször is a regionális szervezetek csekély hatósugarát kell kihangsú-
lyoznunk. Történtek próbálkozások, hogy ezt információcsere segítségével
más, minisztériumon kívüli jelentô hatóságok szintjére, vagy legalább ahhoz
közelebb hozzák. Goebbels háborús naplójából például kiderül, hogy rend-
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szeresen olvasta az SD jelentéseit (Lochner, 46, 113, 122, 140). De átvette ezeket
a propagandaosztály is, amely a propagandahivatalok tevékenységi jelentéseit
készítette elô a miniszteri bemutatásra, és amelyhez aztán a jelentések alapján
hozott miniszteri döntések a minisztérium államtitkárain és irodavezetôin át
visszajutottak (BA Pr 12,17 30). Ezeket az idegen jelentéseket propagandaszem-
pontból is kiértékelték, legalábbis akkor, ha szûkebb értelemben véve a pro-
paganda érdekeltségébe tartoztak (uo. 111–115).

Másodszor, a propagandahivatali alkalmazottak párthivatalnokok voltak,
és mint ilyenek, kimaradtak az állampolgárok közötti informális kommu-
nikációból, vagy csak nagyon kis benyomást szereztek róla. Ahogy a párt
politikai helyzetjelentôinek esetében, itt is szerepkonfliktus merült fel, amely
a körzeti propagandavezetôk esetében a kettôs, körzetvezetôvel és minisz-
terrel szembeni alárendeltségi viszonynak köszönhetôen a lojalitási konflik-
tussal is kiegészülve, különös hangsúlyt kapott; ezért, a jó munkaviszonyt
biztosítandó, sok propagandavezetô inkább a körzetvezetôre hallgatott, int a
távoli, berlini fônökre, akinek általában rossz volt a viszonya a körzetve-
zetôkkel. A jelentések emiatt – a közhangulatot és az általános helyzetet, de
különösen, ha magától Goebbelstôl származtak, a propagandaakciókat ille-
tôen is – igencsak megszépítették a valóságot.

A Német Demokrata Párt egykori vezetôje, késôbb a propagandaminiszté-
rium miniszteri tanácsosa és a Birodalmi Sajtófônökség referense, Werner
Stephan, a helyzetrôl alkotott ismeretei alapján úgy véli, hogy Goebbelsnek
feltûntek a jelentések hiányosságai, és ismerte azokat. Egyébként megle-
hetôsen unalmasnak írja le ôket (Stephan, 279). Goebbels a naplójában is
rossz bizonyítványt állít ki propagandavezetôirôl. Gyakran összevetette az
SD jelentéseit a minisztériumi jelentésekkel, és megállapította a különbsé-
geket. Például egy viszonylag állandó élelmiszer-racionalizációs idôszak
után 1942. április 6-án bevezették az elsô jelentôs (kb. 25%-os) csökkentést, és
a közhangulat mélypontra süllyedt. Ezt az SD jelentette, a propaganda-
hivatalok szerint azonban a lakosság viszonylag nyugodtan fogadta a csök-
kentést. Ekkor Goebbels ugyan az SD szemére veti, hogy „túl sötéten látja”
a helyzetet, de azt is megjegyzi, hogy „a propagandahivatalok jelentése
túlságosan rózsás képet fest” (Goebbels naplója, 2., 1942. március 26.).

Bár tudott a jelentések hiányosságairól, Goebbelsnek mégis azok alapján
kellett döntenie. Emiatt más minisztériumokat illetô jelentésekkel is fog-
lalkozott, ha ezáltal meg tudott szabadulni egy-egy kellemetlen hangulati
tényezôtôl (BA Pr 2: 15–21). De minél inkább elôrehaladt a háború, annál
kevésbé élt ezzel az amúgy is korlátozott lehetôséggel. Ezáltal figyelemre
méltó jelenségek voltak megfigyelhetôk az állítólag olyan virtuóz módon
kezelt propagandában. A propagandahivatalok például utasítást kaptak,
hogy a Hitler- és Goebbels-beszédek után haladéktalanul, távirati úton küld-
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jenek hatásjelentést a minisztériumba. Ezeket itt összesítették, és visszaküldték
a propagandahivataloknak, a sajtóban és rendezvényeken való felhasználásra.
Így a két, 1944–45-ös szilveszteri, illetve újévi beszédrôl készült jelentéseket is
jelentôsen elnyomja az az anyag, melyet a hivatalnokok visszakaptak. Miután a
sajtó méltatta a beszédeket, ismét ismertetni kellett a hatást (BA Pr 718).
Ugyanígy a naplójában gyakran megjelenô, afelett érzett örömben, hogy
pozitív értékelést kapott a sajtótól, amelyet ô maga irányított, nem csupán a
propagandaminiszter hiúsága jelenik meg, hanem az a hihetetlen irracio-
nalizmus is, ami a néppel mint propagandája tárgyával való kapcsolatában
nyilvánul meg, és ami oda vezetett, hogy a propaganda elméletének és a
gyakorlati propagandatevékenységnek semmi köze nem volt egymáshoz.

A rendszeres jelentéseken kívül Goebbels támaszkodhatott még a
propagandaminisztériumba érkezô heti 50–300 levélre is (Semmler, 98). Ô maga
is különbözô akciókkal provokálta a levélírást, amelyek közül a leghíresebb a
„Tábori postaszám: 08000” volt (1943 tavaszán). Ezzel a jeligével a lakosság a
háborús intézkedések totalizálására vonatkozó javaslatait küldhette be. De nem
csak barátságos levelek érkeztek. A heti postát összesítô miniszteri személyi
elôadó visszaemlékezése szerint a levelek kb. egyharmada névtelen és rend-
kívül kritikus volt, egyharmada rajongva helyeselt mindent, és a maradék
egyharmad tárgyalta kritikusan és konstruktívan az eseményeket (Semmler, 98.
skk.). Ezeknek tulajdonította Goebbels a legnagyobb jelentôséget, mert közvet-
lenül, a jelentô hatóságok kizárásával tükrözték a nép hangulatát. Bár a negatív
megnyilvánulások mérhetetlenül bosszantották (Semmler, 99), mindig pontos
jelentést kért a fenyegetô és rágalmazó levelek százalékos arányáról, mert ezt jó
hangulatjelzônek tartotta (Oven, 1: 49).

A leveleknek csak töredéke maradt fenn – durván becsülve jó fél évet
fednek le a háború idôszakából (BA Pr 1319). Érdekes képet adnak az
akciókészültségrôl, de a kisebbségek elkeseredésérôl is. Persze nem repre-
zentatív kisebbségekrôl van szó, ugyanaz a probléma, mint a rádióhallgatói
és újságírói hozzászólásokkal, hogy csak egy meghatározott kört képvisel-
nek, a minden lehetséges témához hozzászóló notórius levélírókat.

Wehrmacht-propaganda

A publicisztikai és a történeti kutatás elôl egyaránt máig rejtve maradt a
hangulat- és véleményjelentések egy további forrása: A Wehrmacht-fôpa-
rancsnokság Wehrmacht-propagandahivatala (OKW/WPr).

A háború során a hivatalos propaganda folyamatosan vesztett a hiteles-
ségébôl. Ezt a túl sok nyilvánvaló hiba, elkendôzés és a „néptársak” által
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könnyen ellenôrizhetô hibás elôrejelzés okozta. A befolyásolás új forrásai kaptak
jelentôséget, amelyek között a katona mint véleményhordozó kiemelt helyet
foglalt el. Hitelesen, elsô kézbôl jelenthetett a háborúról, ô volt az egyetlen, aki
végig hiteles maradt.

Mikor 1943-ban a teljes rendelkezésre álló haderô mozgósítása során a
lakosságot együttmûködésre szólították fel, Karl Fuchs chemnitzi rádióspa-
rancsnoknak kitûnô ötlete támadt. Úgy vélte, a katonákat birodalomszerte a
suttogó propaganda céljára kell felhasználni, a hangulat javítása és a média-
propaganda befolyáscsökkenésének kiegyenlítése érdekében.

„Elsôsorban az olyan csapattestek katonái jönnek számításba, amelyek a
fronton magas kitüntetést szereztek. A kiválasztott embereket – különösen az
akció során – feletteseik utasítják, hogy hogyan viselkedjenek a nyilvá-
nosság elôtt; bevetés elôtt az illetékes pártirodától kapnak eligazítást a
tervezett propaganda módját és célját illetôen. Ha tömegközlekedési eszkö-
zökön, várótermekben, vendéglôkben stb. beszélgetésbe kerülnek valaki-
vel, a katonák foglaljanak állást a háború alapkérdéseiben, de sohasem a
pillanatnyi helyzetet vagy a napi problémákat illetôen. Ellenkezô esetben
maguk kezdeményezzenek beszélgetést. Az akció sikere a katonák ügyes-
ségén és fellépésén múlik. Mind a résztvevôkre, mind feletteseikre nézve
kötelezô a titoktartás.”

Az RMVP propagandaosztálya továbbította a javaslatot az OKW/WPr-hez,
mivel a minisztérium nem rendelkezhetett a frontkatonákkal. Hasso von
Wedel vezérôrnagy (1898–1961), a hivatal vezetôje, kiépítette a belföldi
propagandaapparátust. Minden körzeti parancsnokságon, légi- és tengeri
támaszponton szolgált egy Wehrmacht-propagandatiszt (WPrO). Ez a szer-
vezet bármikor aktiválható volt (Weder, 105. skk.). A WPrO a gyengélkedôk
vagy a tartalékos egységek katonái közül választotta ki a katonákat (NA, T-
7720). Ôket aztán az illetékes birodalmi propagandahivatal politikai
megbízhatóság szempontjából ellenôrizte, majd ellátta a szükséges
utasításokkal és jelszavakkal.

Az elsô akciót, amely a XVII-es (bécsi) körzetben ment végbe, Wedel 1943.
december 6-án hagyta jóvá. Maga az akció 1944. január 13-án kezdôdött
Bécsben. Az elsô, 1944. április 19-i hatásjelentés a kezdeményezés
fontosságát hangsúlyozza, mivel „a lakosságra komoly benyomást tett az,
amit a katonák elôadtak és terjesztettek”. Ez az elsô próba minden további
bevetés során követendô módszertani következtetésekkel szolgált:

„A titoktartás érdekében bevezetjük az ötemberes rendszert, azaz egy
különösen alkalmas katona mellé öt embert adunk. Mivel Bécsben az akció
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folytatásához 40-50 emberre van szükség, itt kb. 10 megbízottat jelölünk ki.
Csak ôk állnak közvetlen kapcsolatban a körzeti propagandavezetôvel és a
WPrO-val; nekik az embereik bevetésével kapcsolatos minden tapasztalatot
jelenteniük kell, valamint alkalmas formában tovább kell adniuk az új
utasításokat. A 10 megbízott kivételével a katonák nem tudhatnak róla, hogy
felsôbb politikai és katonai körök parancsát teljesítik.”

A próbaakció elhúzódott, mert a bécsi propagandavezetésnek nehézségei
támadtak a katonák kiválasztásnál, csak 24 alkalmas fôt találtak. Ez, mint az
1944. július 21-i köztes jelentés rámutatott, kevés volt. Ilyen kisszámú katona
nem volt képes elérni a lakosságot.

Úgy tûnt, „hogy ilyen akció sikeréhez nagyobb számú katona szük-
ségeltetik, és egyre sürgôsebben. Ugyanis a lakosság nem sokkal az invázió
után tele van a legkülönbözôbb pletykákkal, híresztelésekkel, és egyre inkább
az derül ki, hogy kizárólag a katonáknak hisz, és csak általuk irányítható.”

De a jelentés megemlíti azon elemek nyilvántartásának a hiányosságát,
amelyek a hangulatot befolyásolják, és a híresztelések tartalmát adják.
Ilyenek voltak: a háborús helyzet, az élelmezés állapota, a feketepiacok és a
német „bosszúfegyverek”. Ezek a területek körülbelül megegyeznek az
utolsó SD-jelentések témáival. Az elsô hangulatjelentés formájában és megfo-
galmazásában hasonlít a propagandahivatalok jelentéseire. Ez erôteljesen
arra utal, hogy a bécsi propagandahivatal végül is kiválasztotta és kiképezte
a katonákat.

„Nagy általánosságban véve a lakosság hangulata emelkedett a bosszú-
fegyverek bevetése után. Természetesen azt is elvárják, hogy ez átfogó kö-
vetkezményekkel jár.  A légitámadások erôsen nyugtalanítják a lakosságot.
Egyáltalán nincs azonban negatív hatásuk. Éppen az eddig leginkább támadott
munkásnegyed viselkedése jó, és az USA és Anglia elleni gyûlölet a légitáma-
dások nyomán egyre növekszik. Ugyancsak a légitámadások nyomán kiemel-
kedôen nôtt a Wehrmacht, a párt és különösen az ifjúság bevetési készültsége.
Növekvô veszélyt látnak a külföldiekben, akiknek viselkedése egye kihívóbb,
mint az szórványos, de ismétlôdô esetekben a nyilvánosság elôtt, például a
villamoson is látható. Az emberek aggódnak, hogy a külföldiek esetleg szabo-
tázsakciókat vagy más, hasonlóan súlyos zavargásokat hajtanak végre. […]
A bolsevisták keleti elôretörése a legnagyobb nyugtalanságot váltja ki, és nô a
bolsevizmustól való félelem.”

Goebbels csak a fejlôdésnek ebben a szakaszában értesült a kezdeménye-
zésrôl. Beleegyezett, sôt a várakozásokkal ellentétben rendkívül örült.
Hiszen éppen egy évvel korábban próbált meg közbenjárni Hitlernél annak
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érdekében, hogy a Wehrmacht-propaganda Wedellel együtt eltûnjön, vagy
legalábbis beolvadjon az ô minisztériumába. Most azért adta beleegyezését,
mert így végre kezében tarthatta az akció minden szálát; hivatalosan ugyan
nem volt joga beleszólni, mely katonákat vessenek be, gyakorlatilag viszont
a propagandahivatalokon keresztül megkérdôjelezhette politikai feddhetet-
lenségüket, és megfelelô propagandaanyag segítségével irányíthatta a tevé-
kenységüket. Ez új fényt vet arra a motívumra, hogy Goebbels a kemény,
saját végüket is magukban hordozó intézkedésekre támaszkodott a Jelentések
a Birodalomból helyett.

A miniszter az eddigi tapasztalatok alapján rendelte el a hálózat kiépítését.
A „beszédpropaganda”, ahogyan az akciót nevezték, nemsokára Berlinben
is elindult. Egy ideig tartó leállás és a birodalmi propagandavezetéssel való
viták után (Berghahn, 88) az akciót még egy sor nagyvárosra ki akarták
terjeszteni. Ezt 1944. december közepén határozták el, de soha nem került rá
sor.  A berlini jelentéseken kívül, amelyek 1944. október 18. és 1945. április
10. között 25 alkalommal jelentek meg, és amelyek három kivételével mind
rendelkezésre állnak, csak Nürnbergben és Hamburgban látszanak jelei a
szervezet kiépítésének, de Nürnbergbôl csak két, a négy hamburgi jelentés
közül pedig csak három maradt fenn.

Az OKW/WPr „beszédpropaganda”-akciójában részt vevô katonáknak
lényegében két feladatuk volt:

1. Pozitívan kellett befolyásolniuk a lakosság hangulatát. Idetartozott a negatív
vélemények és híresztelések érvekkel való kiküszöbölése. Ez volt az elsôd-
leges cél, ezért is egyezett bele Goebbels, aki jól látta, hogy publicisztikai
tekintélye eltûnôben van. Arra építettek, hogy a háborúban a lakosság köré-
ben a katonák véleménye volt az irányadó.

2. Tevékenységi jelentések keretében be kellett mutatniuk a lakosság hangu-
latát és viselkedését. A propagandahivatalok jelentéseihez hasonlóan a han-
gulatjelentés itt is létfontosságú része volt a tájékoztatásnak, hiszen ennek
alapján dolgozták ki az újabb propagandadöntéseket és jelmondatokat.

A jelentések, funkciójukból adódóan, az illetékes propagandahivatalhoz
kerültek. Ez az intézmény a közvetlen célt illetôen immár sokkal tágabb kép
alapján készíthette hangulatjelentéseit. Elsô alkalommal álltak rendelkezésre
olyan ügynökök, akik bárhol, bármilyen csoportosulással beszédbe elegyed-
hettek, és közvetlen kapcsolatot teremthettek velük, mivel személyük hiva-
talos jellege nem volt látható, sôt a pártegyenruha hiánya nagyban növelte
az irántuk érzett bizalmat. Az „Összesített tevékenységi jelentések” elolva-
sása után – Berlinbôl, Hamburgból és Nürnbergbôl nem maradtak fenn
propagandahivatali jelentések – mégis arra kell következtetnünk, hogy
ezeket az információkat nem vették figyelembe. Még a legfelsôbb vezetés,
amely leginkább a jelentések katonai része iránt kellett volna, hogy érdeklôd-
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jön, fokozatosan elvesztette érdeklôdését a külvilág iránt, miután bevette magát
a Führer bunkerébe. Csak két berlini jelentés, a 10-es (1944. december 11–17.)
és a 18-as számú (1945. február 5–13.) jutott el a Wehrmacht vezérkarához a
fôhadiszállásra, ahol elolvasás után megsemmisítették ôket.

A jelentések két részbôl állnak, „általános” és „egyedi” megfigyelésekbôl. Az
„általános megfigyelés” a hangulatjelentés. Az egyedi megfigyelések az
általános megfigyelések jellegzetes részleteit írják le, témacsoportonként
elkülönítve. A jelentési alapelvek legjobban a következô idézetbôl látszanak:

„Az alábbi megfigyelésekbôl nyilvánvalóan kiderül, hogy a legtöbb »pletyka«
(zsörtölôdés, morgolódás), amelynek oka a rossz hangulat vagy a bosszúság,
nem azonosítható a berliniek általános viselkedésével. Észrevehetôen sok volt a
pesszimista megnyilvánulás, amelyek célja a belsô bizonytalanságot eloszlató
ellenérvek kihívása volt. Más megnyilvánulások egészen nyilvánvalóan ellen-
séges propagandára engednek következtetni. Gyakorlatilag minden gyakran
hallható, és ezért feltûnô megnyilvánulást, kritikus vagy értékelô állásfoglalás
nélkül, megemlítenek a Jelentések.  A politikai értékelés a körzeti propagan-
dahivatal feladata.”

A „gyakran hallható” kitétel egy állításnak a lakosság szélesebb köreiben való
feltûnését jelzi. Az SD-hez hasonlóan és a propagandahivataltól eltérôen itt is egy
tisztázatlan, de már statisztikai gondolat kezd kialakulni. Az, hogy propaganda-
hivatalnál ilyesmivel nem találkozunk, megmagyarázza Goebbels viszonyulását
ehhez a nagyobb objektivitást követelô módszerhez. Ô, akinek szakmai utasításai
alapján mûködtek a propagandahivatalok, egy helyütt így ír naplójában az SD-
jelentésekrôl: „Az SD statisztikai megállapításokat tett a (itt egy szó hiányzik a
kéziratból) hatásairól a nagy nyilvánosság terén. Én nemigen teszek ilyeneket,
mivel látható önkénnyel születtek” (Goebbels naplója, 1942. február 22.).

Az OKW/WPr hangulatjelentései pontosabban át vannak gondolva, mint a
propagandahivatali jelentések. Ez azonban, az illetékes propagandahivatal
kiválasztási elvei miatt folyton cserélôdô személyi állománytól függôen, nem
mindenhol valósult meg. A jelentések értékét jelen vizsgálat számára tovább
csökkenti, hogy területileg behatároltak voltak.

Az utolsónak említett két jelentéstípus kevésbé pontos, és kevésbé hasz-
nálható publicisztikai elemzés céljára – az egyik a jelentéstevô személyes
érdekei, a másik az emberhiány és a területi behatároltság miatt. Mégis ezekre
vagyunk utalva. Mivel az SD jelentései 1944 júliusában megszakadnak, vizs-
gálatunk is csak eddig tart. Az innentôl a háború végéig tartó idôszakot csak az
„Összesített jelentések” és a Wehrmacht-dokumentumok segítségével hidalhat-
juk át. A három anyag, az információs rendszerek, a jelentési alapelvek és a
területi összesítések közti különbségek miatt heterogén. Az eredmények
pontossága ezért nem felel meg a tudományos igényeknek. Ennek ellenére a
jelentések kétségkívül jelzésértékûek.
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