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A Tien An Men tér di ák jai, Bag dad rob ba ná
sok tól fé nyes ege, a moszk vai par la ment 
épülete fölé emelkedő vastag füstnyaláb…
Képekazutóbbiévekeseményeiből–sokuk
aCNNvédjegyétviseli.Ímeazelsőamakét
meg fi gye lés kö zül, me lyek kel út já ra in dí ta
nám dol go za to mat.

 A má so dik vissza utal azok ra a fej le mé
nyek re, me lyek az el múlt év ti zed ben tör tén
tek az eu ró pai te le ví zi ó zás ban: az ál ta lá nos 
ha tó su ga rú csa tor nák szá ma min de nütt 
megnőtt.Akábelésaműholdlehetővétette
a te ma ti kus csa tor nák ki ala ku lá sát, me lyek 
kö zül né hány az in for má ci ó ra sza ko so dott 
(így az LCI Fran ci a or szág ban; a Vox Né met
or szág ban vagy a Sky News NagyBrit an
niában). A műsorkészítési eljárások a
hu szon négy órán át tar tó sza ka dat lan szó
rás ésaz információsmezőnagyobbcsa
tor nák kö zöt ti fel osz tá sa ré vén meg vál toz
tak. A té vés új ság írók sze mé lyes je len lé te a 
har ci öve ze tek ben vagy a vi lág vál ság súj

tottaterületeinugyanakkornemnőttmegilyenmértékben.Viszontegyretöbbadósugá
rozza ugyanazokat a képeket, sőt számos antenna nem is szolgál egyébre, épp csak a
másokáltalkészítettképsorokpusztaösszegyűjtéséreéstovábbadására.Akészítőklehet
nekügynökségekvagynemzetközitévéshálózatok,svitánfelülelőkelőhelyilletimeg
köz tük a CNN anya ga it.

Min den kép pen ér de kes lesz te hát val la tó ra fog nunk azo kat a ké pe ket, ame lye ket a CNN 
közvetítalegforróbbeseményekről,afegyveresválságokról.Ezekvalóbanalegalkalma
sabbak arra, hogy a világ televíziói átvegyék és továbbadják őket. Ez a világnak olyan
szem lé le te, amely köz vet len ha tást gya ko rol az északame ri kai kö zön ség re. Más sza vak kal, 
ez a leg ke ve sebb egyé ni jel leg ze tes ség gel fel ru há zott kép: kü lö nös vissza vo nu lás, egy or ga
ni zá ció, egy da rab gaz da ság s egy el kép ze lés az in for má ci ó ról, amely meg ér dem li, hogy 
kitüntetőfigyelemmelillessük.

ACNNmintszervezetésmintegyátfogólogisztikaterméke

ACNNmindenegyesfilmkockájamögöttottállelőszörisegyszervezetésegyigenkülön
leges típusú logisztika.Minden észrevétel,mely a CNNnek a válsághelyzetekről adott
ké pét il le ti, szer ve ze té nek és gyak ran igen ere de ti mun ka mód sze re i nek elem zé sét te szi 
elkerülhetetlenné:ottvanelőszörisazújságírókéstechnikusokhírügynökségnyiméretű,
két ez res se re ge, amely meg egye zik pél dá ul az AFP ha son ló ál lo má nyá nak nagy sá gá val.

Huszonkilencirodátfolyamatosanműködtetőhálózata–kilencközülükazEgyesültÁl 

A CNN tekintete
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lamokbandolgozik–lefediazegészföldgolyót.Ezaszámráadásuljóvalkisebb,mintegy
világméretűhírügynökségé,hiszazAFP165országban188irodávalvanjelen.

ACNNhálózataugyanakkortizenegyműholdattartfolyamatosüzembenasugárzásés
aműsorszórásérdekében.

Egyrendkívülimódonközpontosítottrendszerez,melyetAtlantaótaegyetlennemzetközi
hatósugarúvezérlőpultrólirányítanak,amelymindösszetizennégy,napközben„kézivezérlés
sel”működtetettalrendszert ismer.Mindegyikükegyetlen területrevagyválsággócraössz
pon to sít, így pél dá ul van olyan al rend szer, amely ki zá ró lag a bosz ni ai fej le mé nye ket kö ve ti.

Végülisakülönféle(szerkesztői,riporteri,műsorésgyártásvezetői)újságírószakmákat
űzőktudásánakösszesítésérőlvanszó,nagyrészükházonbelüliképzésbenrészesült,hogy
azutánmegmássza a szamárlétrát a szerkesztéstől a gyártásvezetésig. SokukAtlantában
nem csi nált mást, mint ke zel te, vá lo gat ta, kom men tál ta, új for má ba ön töt te, be mu tat ta azo
kataképsorokat,melyekazégbőljöttek,amaradékpedigmástelevíziók,képügynökségek
és a jelentősebb nemzetközi hírügynökségek anyagaira támaszkodott.A CNN újságírói
tehát elsősorban afféle „mindenszakértők”, akik amagukposztjánolyan eseményekkel
fog lal koz nak, me lyek kel kap cso lat ban nincs kü lö nö sebb fel ké szült sé gük, nem me rül tek el 
sem he lyi, sem tör té ne ti össze füg gé se ik ben, nem spe ci a lis tái az adott te rü let nek.

A CNN szer ve ze te te hát sok kal in kább be há lóz za a vi lá got, mint bár mely más te le ví zi óé. 
Pe dig nem lát szik több nek egy olyan ügy nök ség nél, mely nek he lyi iro dái az Atlanta ide jén 
telepítettkészletbőlegymindenpillanatbanmozgósíthatóforrásállománnyalrendelkeznek.
Az irodákAtlantából eredeztetik az információkat, ám„az eseményekmegtervezésének
felelőse”furcsamódonakülönfélenemzetköziügynökségekmindenhírételfogyasztotta.
Őszabjameg,kinekmilyeneseménytmiféleeszközökkelkellfeltárnia,smilyenútonkell
eljutniahozzá.ACNNhálózatatehátelsősorbanegylogisztikairendszer,éppazellenkező
jeegyfolytonfigyelőhírügynökségnek,amelytudósítóirévénszakadatlanulabolygónégy
ég tá ját pász táz za. A CNN vi lág ké pe az atlantai kép.

AlehetőlegnagyobbhatékonyságeléréseérdekébenaCNNlogisztikájaalegagyafúr
tabb, leg moz gé ko nyabb tech ni kai esz köz tár ra tá masz ko dik. Bi zo nyos el já rás mó dok és 
cselekvési tervek kidolgozása révén beletartozik ebbe a műsorszerkesztés jövőfürkésző
jellegeis.Ajelentősebbeseményeketmindenpillanatbanegy,az„eseményekmegtervezé
sénekfelelőse”általellenőrzöttforgatókönyvirányítja.Júliusbanpéldáulkészenálltegy
teljesműsortervakéksisakosokesetlegesboszniaikivonulásánaktálalására.

Ugyancsakidetartozikazafolytonosmunka,melyaCNNlehetőlegtöbbországbavaló
bejutásátcélozza.EzaszerepaCNNelnökéreéskülszolgálatifőnökérehárul,akikegy
folytábanútonvannak,hogytalálkozzanakafelelőspolitikaiszemélyiségekkel,elnyerjék
és a bekövetkező válság pillanatában föl is használják együttműködési készségüket.A
határokemegnyitásátápoljaaCNNműsoránbelülanapitizenötpercbenszámukraelkülö
ní tett World Report. Atlantábanminden évben egykonferencia egyesíti e „partnereket”,
hogyottszálakszövődjenekazújságírók,atévéelnökökésaz…InformációügyiMiniszte
rekközött.AzÖbölháborútmegelőzőévbenazirakitelevízióelnökeésazországInfor
mációügyiMinisztereottvoltakAtlantábanezenakonferencián.Azutóbbivalaválságelső
percétőlkapcsolatbanvoltak,őengedélyezte,hogyaCNNegyújságírójaaháborúalatt
mind vé gig Bag dad ban tartózkodjék.

A kor má nyok fe lé ki ját szott kár tya a CNN mél tá nyos sá gá ra (fairness) hi vat ko zik, amely 
meg kí ván ja, hogy min den, ön ma gát iden ti fi kál ni ké pes fél szót kap jon. Olyas faj ta szim bo
li kus gesz tu sok kal ér nek célt, hogy pél dá ul ko szo rút he lyez nek el Kim Ir Szen sír kö vén, az 
aggészakkoreaivezetőtemetésén.Ezagondosankidolgozottrendszerésműködésmód
nagymértékbenelőremeghatározza,mifélelehetazatekintet,melyetazadótoronyazálta
la be mu tat ni kí vánt eseményegyüttesre irá nyít. Vizs gál juk meg ala po sab ban a le het sé ges és 
tipikushelyzetekkétfőbbválfaját!
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Riadótfújegyhelyiiroda

Ahelyiirodavezetőjeúgyérzékeli,hogyegysúlyosválságavégkifejletküszöbérejutott.
Moszkvábantörténikmindez,1993ban,azelnökésazoroszparlamentszembefordulásá
nak idején.Értesíti, s a helyzetről adott saját elemzésével cselekvőkésszé tesziAtlantát.
Rögvestgyakorlatitanácsokkalisszolgálahelyszínekről,azországbavalóbejutáskörül
ményeiről,aképésahangsugárzáshozszükségeseszközökhozzáférhetéséről,valamintaz
érin tett fe lek ide gen te le ví zi ók hoz, s ki vált képp a CNNhez va ló vi szo nyu lá sá ról. Moszk va 
esetében a dolgok kedvezően alakulnak,megkönnyíti őket a korábbi válság tálalásának
emléke: a jelenlegi főszereplők közül néhányan a saját javukra tudták fordítani aCNN
je len lét ét, azt a mó dot, aho gyan a konf lik tust ke zel te.

Egyilyeneseménnyelszembesülveazinformációsalrendszereredetiautonómiájaszer
tefoszlik.Aközpontveszikézbeaműveletek irányítását.Beindulagépezet, riasztjákaz
összeselérhetőirodát.Aválságkifejlődésegyorséserőszakos,Atlantanyombanindulási
parancsotadkikülönfélemunkacsapatainak.Néhányóránbelülmár65újságíróéstechni
kus tar tóz ko dik a hely szí nen. Lon don ból, Pá rizs ból, Ka i ró ból, Nicosiából stb. ér kez tek. A 
France2nekjóvaltöbbidőreleszszüksége,hogytizenegyújságírótéstechnikustodajut
tas son. A stá bok e köz pon to sí tott ki he lye zé se nem nél kü lö zi a pa ra do xo no kat. Így köz ve tít
hetteazAirFrancelégibuszánakMarseillebevalóeltérítésétegyLondonbólérkezőcsapat.
ApárizsiakvalaholmásholdolgoztakEurópában.

Sokembertehátaterepen,azújságírókésatechnikusokelfoglaljákhelyüket,őketmajd
azugyancsakahelyszínrerendeltgyártásvezetőkirányítják.Nagyrészüksemazországot,
sem a hely zet rész le te it nem is me ri. Mind össze egy röp cé du lá hoz ha son ló pa pír da rab van a 
ke zük ben, amely né hány alap in for má ci ót tar tal maz, va la mint uta sí tá so kat ar ra néz ve, hol 
érdemesforgatniuk,éskivelkellinterjútkészíteniük.Vitathatatlan,hogyazígyelőállókép
ke vés sé in for ma tív, nem ké pes a vál ság mé lyé re ha tol ni, s nem ké pes föl mu tat ni a vál ság 
va ló di tét je it. Nem ad sem mi fé le tör té nel mi, po li ti kai vagy tár sa dal mi táv la tot. Gaz da gít ja 
vi szont a CNNféle vál ság tá la lás ál lan dó sult hát tér ele me it: tö rek vés az egyen súly ra; a ci vil 
és a fegy ve res cso por tok vi sel ke dé se a te re pen; tí pus ké pek és bi zo nyos tí pu sú szem ta nú
nyi lat ko za tok, me lyek al kal ma sak az ame ri kai kö zön ség s majd tá gab ban: a vi lág pub li kum 
ér zel me i nek moz gó sí tá sá ra. Ha egy vál ság, mint pél dá ul a bosz ni ai, éve ken át el hú zó dik, a 
meghosszabbodottkapcsolatésahelyszíngyakorilátogatásarévénidővelmegteremtődik
egy bi zo nyos hely zet is me ret.

Vé gül az tán Atlanta kap ja és vá lo gat ja meg a tel jes anya got, össze ve ti a töb bi (ál ta lá ban 
nem ame ri kai) té vé tár sa sá gok ké pe i vel és a na gyobb hír ügy nök sé gek ál tal adott in for má ci
ókkal.Atlantadöntiel,mimehetélőben,ésminem,őszervezimegidővelalátványt,mely
amegkapottképözönáradatábólkiemeltjelentőségreteszszert.Ahelybendolgozóújság
írókkalvalóegyeztetésutánAtlantadöntaszórásfélbeszakításasaműsorkészítésleállítása
felől.Kész,vége,nincstöbblátnivaló…akkorsem,hanapilapjainkbólutóbbértesülünk
ró la, szá za kat vé gez tek ki a szó ban for gó he lyen, im már adá son kí vül.

Távolahelyiirodától

HáromirodadolgozikAfrikában(közülükegysemakontinensnyugatiésközépsőrészén),
hatÁzsiában,hatalmasterületekesnekkívültehátaCNNmunkatársainakéberségén.Ily
módonavilágnakcsakazokrólaterületeiről,illetvekontinenseirőlérkezhetkezdeménye
zés a vezérlőpult felé, amelyek a rendszer látómezejébekerülnek, amelyeket kisebbna
gyobb sűrűséggel lefed az irodák hálózata: elsősorban azokból az országokból, melyek fo 
lyamatosegyüttműködésbenállnakazEgyesültÁllamokkal,érdeklődnekiránta,samelye
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ketazamerikaiközönségismer.Vannakazutánországok,aholazEgyesültÁllamokjelen
van, vagy je len volt (több nyi re ka to na i lag). És vé gül ott van a vi lág ma ra dé ka. Or szá gok, 
melyeketazalrendszerekvezetőicsaknehézségekáránképesekelhelyezniaföldgolyón,
melyekrőlgyakorlatilagsemmitsemtudnak,midőnhirteleneléjükpottyannakazavaros
helyzetekről,katonaikonfliktusokról,államcsínyekrőlszólójelentések.

Mi kor e je len té sek és az eu ró pai te le ví zi ók hir te len Ruandáról kez de nek el be szél ni, 
Atlanta hall gat. Rá adá sul bo nyo lít ja a dol got, hogy ugyan ek kor nagy szá mú csa pa tot in dí ta
nakNelsonMandeladélafrikaielnökibeiktatásánakünnepségeire.Ahelyzetrőlalkotott
valóselképzeléshiányábanavezérlőközpont,nemakarvánkockáratenniéletüket,habozik
újságíróitRuandábaküldeni.EtekintetbenaCNNnemosztjaazAPTVpolitikáját,amely
nem ódz ko dik at tól, hogy né ha túl ve szé lyes te rü le tek re he lyez ze ki em be re it. A CNN nem 
fog em bert kül de ni a hely szín re, de ott lesz azo kon a te rü le te ken, ahol a jár vá nyok ál tal 
megtizedelthutumenekültekzsúfolódnakössze.Hogyanfogadhatnánkegyetértőlegígya
képet,melyetaCNNamélyengyökerezőhutu–tusziszembenállássúlyoskérdésérőlad?

A ju gosz lá vi ai konf lik tus ki rob ba ná sá nak ide jén egyéb ként ha son ló za vart ész lel het tünk. 
A szarajevói pi ac té ren el kö ve tett mé szár lás ké pei fon tos sze re pet ját szot tak az ame ri kai 
köz vé le mény és a kor mány ér zé keny sé gé nek fel kel té sé ben. Nem ké szí tett vi szont a CNN 
sem mi fé le fel vé telt sem Vukovár ost ro má ról, sem Srebrenica la kó i nak tö me ges le gyil ko lá
sá ról. S vég képp nem a CNN az a te le ví zi ós tár sa ság, amely hírt ad a kon cent rá ci ós tá bo rok 
létezéséről.ACNNújságírói,anyugatitévéstársaságokéshírügynökségeknagytöbbségé
velegyetembenhónapokonésévekenátelsősorbanSzarajevóbanállomásoznak.Csupána
vál ság leg ki éle zet tebb pil la na ta i ban kí sér lik meg el hagy ni Zágrábot, Splitet vagy Belg rá dot, 
hogy el ér jék a be ke rí tett et ni kai szi ge te ket vagy a me ne kült osz lo po kat.

Ott van azu tán az egyál ta lán nem is tár gyalt vagy csu pán a más, oly kor he lyi té vé tár sa
sá gok tól át vett ké pek kel érin tett konf lik tu sok egész so ra. Hisz, ha a CNN ké pe it szá mos 
nyugati televízió átveszi, aCNNmaganemkevesebbképet vesz át ésmeg,műsoraiba
olvasztjaőket,néhaasajátemblémájaalatt.

Kérdésekalátványról

Azelsőkérdés,melyetfölkelltennünkaCNNáltaladottképpelkapcsolatban,atársaság
szerkezetébőlésújságíróinakszakmaikultúrájábólkövetkezik.Vantehátegyvilágszelet,
amelyrészealátómezőnek,svanegymásik,amelyikkisiklikalóla:

A Tien An Men tér di ák jai ben ne van nak, a kör nyé ken föl szá mo lá suk ra össze vont csa
pa tok már nem.

Az orosz televízió és a parlament épülete előtti összecsapások igen, az őket követő
ki vég zé sek nem.

Gomaigen,denemakigalitömegmészárlásokstb.…
A lát vánnyal kap cso la tos má so dik kér dés az ér té ke lés hi bá i ra vo nat ko zik, me lyek az 

eseménymélyebbmegértésénekhiányábólfakadnak,vagyabbólazelképzelésből,hogya
CNN kö zön sé gé nek a vál ság bi zo nyos ele mei nem lesz nek elég gé von zó ak:

A gomai jár vá nyok ruandai ál do za tai oly kor ugyan azok, akik a tuszikkal szemben el kö
ve tett nép ir tás gyil ko sai vol tak.

Az orosz par la ment lá za dói be csü let tel ad ják meg ma gu kat, és bá tor sá gu kért kö szö net
benrészesülnekstb.…

Aharmadikkérdésatelevízióáltalihamisításbólfakadóáltalánossebezhetőségetérinti.
A tör té ne lem ott zaj lik, ahol a CNN for gat ni tud, és ahon nan ké pe ket to váb bít hat. Peter 
Arnett hang ja Bag dad ban, s kép koc kák az ame ri kai csa pa tok egy ha jó já ról, ahol a for ga tást 
en ge dé lyez ték.
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Ké pek Szarajevóból, s alig va la mi a Boszniaszerte zaj ló et ni kai tisz to ga tás ára da tá ból.
Anegyedikkérdésavvalagyakranigenleegyszerűsítettésfelületesfelfogásmóddalkap

cso la tos, mely az itt tár gyalt té zi sek tá la lá sa mö gött hú zó dik meg. Va jon a fairness ele gen
dőeahhoz,hogymegértsükazolyösszetettválságokvalóditétjeit?Bevágninéhánymoz
galmasképet,begyűjteninéhányszemtanúbeszámolót,vajonelégségeseezahelyzetek
megértéséhezésmegértetéséhezott,aholafelelősségkérdéseitolynehéztisztázni?

A CNN ál tal te rem tett kép va jon nem kü lö nö sen al kal mase ar ra, hogy az ese mény tú szá
váváljék,sazadottkonfliktusegyesfőszereplőihelybenmanipulálják?Ezutóbbiakszá
má ra a CNN nyil vá nos sá ga s az össz kép mó do sí tá sá ra va ló ké pes sé ge ko moly tét, hisz a 
kilépés lehetőségétkínáljaanyugatiközvélemény,anyugatiországokegyespolitikusai,
végsősoronkormányaielé.Néhányfőszereplő…Szövetségesek,ellenségek,törekedők…

Szá mos kér dés, me lyet itt a CNN kap csán tár gyal tunk, ugyan úgy föl me rül a vi lág bár
mely más te le ví zi ó já val kap cso lat ban is. Írá sunk nak az volt a cél ja, hogy meg mu tas suk: a 
CNN ere je egy ben gyen ge sé ge i nek for rá sa is. Amennyi ben ezek nek sú lyo sabb kö vet kez
ményei vannak,mintmás tévétársaságok esetében, ez pusztán abból a kiemelt helyből
adó dik, ame lyet e csa tor na mint kép for rás és hi vat ko zá si alap el fog lal kö zöt tük.

Ze ke Gyu la for dí tá sa


