
* A ta nul mány el ké szí té sét a Moz gó kép és Be fo ga dás Ala pít vány szak dol go za ti ösz tön díj jal tá mo gat ta.
1 A ha son la tért kö szö net il le ti Mol nár Pé tert.
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Min den bi zonnyal so kan ta lál koz tak már 
olyan, kép zet tár sí tás ok ra épí tő kép szer kesz
tés sel a Hír adó hí re i ben, amely a következő 
ol da lon láthatóhoz ha son la tos. Ez az asszo
ci á ló szer kesz tés mód – ame lyet a meg fe le lő 
ké pi és szö ve ges ré szek alá hú zá sá val emel
tem ki – ép pen a mű sor jel le ge mi att vál hat 
fi gye lem re mél tó vá. A hír ké szí tők elő tér be 
ke rü lé se ugya nis el lent mond a hír mű so rok 
egyik ide o ló gi ai ele mé nek, az „ob jek ti vi tás” 
kö ve tel mé nyé nek. „Ob jek tí ve” ugyan nem 
kö vet ke zik az észt el nök lé pe ge té se i ből az 
or szá gok lé pé se i nek össze han go lá sa, ahogy 
a for dí tott lo gi ka sem fel tét le nül igaz, de így, 
az amúgy „szá raz” hír kis sé „em be rib bé” 
vált – a ké szí tő ál tal.

 Film ké szí tés al kal má val év fo lyam tár sa
im mal együtt gyak ran szem be sül tünk az zal 
a kér dés sel, me lyik vá gó kép ho va ke rül jön 
egyegy film ben. A dön tés ter mé sze te sen 
so ha sem „koc ka föl do bás sal” tör tént.1 Egy 
szö veg majd nem mind ig új ér tel met nyer a 

hoz zá kap cso ló dó kép pel – egyéb ként ez a fi no mabb vagy akár manipulatív je len té sek 
ki ala kí tá sá nak egyik esz kö ze is. Gyak ran ép pen az aka dá lyoz ta a vá gást, hogy egyik fel vett 
ké pet sem akar tuk az anyag bi zo nyos ré szé re rá vág ni, mert az zal olyan je len té se ket imp li
kál tunk vol na, ame lyek eset leg tá vol áll tak a sze rep lő gon do la ta i tól. Nos, ha ezt, az alany 
sa ját ver zi ó ját tisz te let ben tar tó ké szí tői ma ga tar tást a do ku men tum film re nem is, a Hír adó
ra vo nat ko zó an azon ban el vár ha tó nak tar tom. E né ző pont ból vizs gál tam az MTV Hír adó
já nak kép szer kesz té si el já rá sa it.

A hí rek és a te le ví zió képiségének elem zé se a szo ci o ló gia egyik el ha nya golt te rü le te. 
A szű kös iro da lom ból ki emel he tő az a má ra már klasszi kus sá vált fel mé rés, amely a te le ví
zi ós köz ve tí té sen és a hely szí nen ta pasz talt né zői él mé nye ket ha son lít ja össze (Lang és 
Lang 1976), Hel muth Kohl vá lasz tá si ve re sé gé nek ké pi ta nul sá gai (Kepplinger 1982), va la
mint Mandellnek és Shawnak a kép be ál lí tás ra vo nat ko zó vizs gá la ta (Mandell és Shaw 
1973). A ké pi elem zés fon tos sá gát alá tá maszt ja, hogy a mű so rok, a hí rek ver bá lis és ké pi 
re to ri ká ja gyak ran szét ága zó, en nél fog va a köz vé le ményku ta tó in té ze tek mé dia elem zé sei 
a „pár tos ság” – jel leg ze te sen ha tás el mé le tek ből táp lál ko zó – kér dé sét az üze net rend sze rek 
egy rész ele me alap ján vá la szol ják meg. Dol go za tom – itt nem bi zo nyít ha tó – elő fel te vé se, 
hogy a te le ví zió és azon be lül a Hír adó ké pi nyel ve ze te, kép hasz ná la ti sa já tos sá gai mind 
hosszú, mind rö vid tá von be fo lyá sol hat ják a né ző meg szer zett is me re te it. Az is me ret szer 
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2 Grice a fény ké pet ha son lít ja össze a rajz zal. Ér ve lé se sze rint a szem lé lő szá má ra a rajz ban a sze rep lő re vo nat
ko zó je len tés „nem ter mé sze tes je len tés”, hi szen azt em be ri kéz, aka rat tal raj zol ta olyan nak, ami lyen. A fo to
gra fi kus kép je len té se „ter mé sze tes je len tés”, hi szen az – úgy mond – a té nye ket rög zí tet te.

3 Úgy gon do lom, hogy az áb rá zo lás len ne a – va ló já ban ne he zen meg ha tá roz ha tó – „ob jek ti vi tás” mér cé je, az 
te hát, ha a ké pek nek és azok egy más után já nak nem len ne több je len té se, mint an nak az ese mény nek, sze mély
nek stb. film nyel vi leg sem le ges áb rá zo lá sa, amely a hír tár gya. Az az ha csak is azt lát nánk, aki a hír sze rep lő je és 
ami a hír té má ja.
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zés be fo lyá sol ha tó sá ga an nál in kább va ló szí nű sít he tő, mi nél ke vés bé ref lek tál ha tó a be fo
lyá so lás té nye, az az mi nél ke vés bé ér zi úgy a né ző, hogy vé le mény ki ala kí tá sát be fo lyá sol ni 
akar ják. A gricei dichotómia (Grice 1979) alap ján ugya nak kor ar ra kö vet kez tet he tünk, 
hogy a kép – „ter mé sze tes je len té se” ré vén – egy ke vés bé ref lek tál ha tó üze net hor do zó ja, 
szem ben a be széd (narráció) nyil ván va ló an konst ru ált jel le gé vel, az zal ugya nis, hogy je len
té se „nem ter mé sze tes je len tés”.2 Amennyi ben meg ta lál juk a kép hasz ná lat épí tő kö ve it, 
hi po té zis sze rű kö vet kez te té se ket von ha tunk le a Hír adót né ző egyén is me re te i nek sa já tos
sá ga i ról. Dol go za tom má sik elő fel te vé se az, hogy a Hír adó tól a né zők több sé ge azt vár ja, 
hogy sem le ge sen, „ob jek tí ven” tu dó sít son az adott nap ese mé nye i ről.3 Ezt a hi po té zist épp 
a Hír adó sem le ges sé gét fir ta tó ál lí tá sok erő sí tik meg. Vizs gá la tom ban olyan kép szer kesz
té si mód sze re ket ke res tem, me lye ket a né ző fel te he tő leg nem ér zé kel, vagy ép pen ter mé
sze tes nek, szük ség sze rű nek tart, az egyén ugya nis eze ken a kép szer kesz té si sa já tos sá go kon 
– mint csa tor ná kon – ke resz tül ta lál ko zik a „nap ese mé nye i vel”.

Nar rá tor

Ma gyar or szág és Észt or szág kö zött a leg ko mo
lyabb össze kö tő ka pocs a…

nyelv. Mind az észt, mind a ma gyar a finn ugor 
nyelv csa lád ból szár ma zik.

Ta lán ez is köz re ját szott ab ban, hogy a ma gyar 
és az észt el nök –

ere de ti leg mind ket ten írók – mi lyen jól meg ér
tet ték egy mást.

Lennart Me ri, aki nek még köny ve is meg je lent 
né hány éve Ma gya ror szá gon, el mond ta, …

hogy a ha son ló múlt tal ren del ke ző or szá gok nak 
össze kell han gol ni uk lé pé se i ket az olyan kö zös 
cé lo kért, mint az Eu ró pai Uni ó ba és a NATO
ba va ló fel vé tel.

„A szo li da ri tás nak az úgy ne ve zett re form párt
nem ze tek kö zött olyan erős nek kell len nie, 
hogy ha kö zü lük bár me lyik or szág előbb lesz 
az Eu ró pai Unió vagy a NA TO tag ja, az se gí te
ni tud ja a töb bit.”

Göncz Ár pád az észt el nök nek, majd a mi nisz
ter el nök nek meg ígér te, Ma gyar or szág min dent 
meg tesz majd, hogy se gít se Észt or szág in teg rá
ci ó ját.

Ké pek

 1. to tál kép egy sé tá ló ut cá ról

 2. em be rek az ut cán

 3. zász lók fel hú zá sa zász ló rúd ra

 4. Göncz és az észt el nök féltotál, ol dal ról 
szo ro san egy más mel lett

 5. az észt el nök ül, félközeli, egy köny vet 
la poz gat

 6. az észt el nök egy ház ban, lép csőn föl fe lé 
lé pe get, ka me ra kö ve ti

 7. Lennart Me ri, észt köz tár sa sá gi el nök 
nyi lat ko zik, ugya nott, mint 5nél

 8. Göncz és Me ri (a 4es kép ből in dul va) 
sé tál nak bal ra, majd Göncz ke zet ráz egy 
de le gá ció tag ja i val.

(Hír adó, 1996. má jus 2. 19.30)



4 1995. ok tó ber 11. és no vem ber 4. kö zött és 1996. áp ri lis 29. és má jus 4. kö zött.
5 Ez töb béke vés bé ter mé sze tes, hi szen – mint már fen tebb utal tam rá – az egyik leg ne he zebb fel adat úgy 

„felvágóképezni” egy szö ve get, hogy a kép ne ad jon több let je len tést a be széd hez.
6 Vá gó pont: a film azon pont ja, ahol az egyik snitt (meg sza kí tat lan kép fo lyam) vé get ér, és egy má sik kez dő dik.
7 Ké pi me ta fo rán azt ér tem, hogy a kép és a szö veg kö zött tar tal mi ha son ló ság van (mi köz ben a je lö lő köz na pi 

ér te lem ben nem azo nos a je lölt tel), a ké pi me to ní mi ák a kép és a szö veg tér, idő, anyag vagy ok be li kap cso
la tán ala pul nak.

8 Ezek olyan kap cso la tok, ame lyek leg alább két szer elő for dul tak a meg fi gyelt hí rek ben.
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A fen ti meg fon to lá sok mel lett ele mez tem 28 Hír adó 426 hí rét.4 Az anyag bel ső össze
füg gé se it, jel leg ze tes sé ge it ke res ve há rom fő kép al ko tá si esz köz cso por tot tud tam meg kü
lön böz tet ni: a funk ci o ná lis kép hasz ná lat kü lön fé le for má it, az anyag szer ke ze tén ke resz tül 
meg va ló sí tott ér tel me zé se ket, va la mint a sze rep lők ké pi áb rá zo lá sá nak kü lön fé le for má it.

Funk ci o ná lis kép hasz ná lat

A Hír adó kép hasz ná la ta ugyan úgy funk ci o ná lis, mint a más film, il let ve mű sor tí pu so ké. 
Ez azt je len ti, hogy a ké pek nek az adott hír struk tú rá já ban jól meg ha tá roz ha tó sze re pe – 
az az je len té se – van, ami több nyi re túl mu tat az egy sze rű áb rá zo lá son.5 Az egyes snit tek 
he lyét a hí rek ben sem a vé let len, ha nem a nar rá tor szö ve ge je lö li ki, a kép a szö veg egyes 
pont ja i ra utal asszo ci á lás ré vén, il let ve meg pró bál ja ki fe jez ni azo kat. Ta pasz ta la tom sze rint 
en nek gya kor la ti ki vi te le zé se el ső lé pés ben a szö veg fel mon dá sá ból, majd pe dig a hang
anyag ké pi il luszt rá lá sá ból áll. Mi vel az il luszt rá ció szer ve ző el ve a kép és a szö veg ér tel mi 
ana ló gi á ja, a vá gó pont6 ál ta lá ban a narráció egy hang sú lyos ele mé re mu tat. A ké pi és ver
bá lis szint asszo ci á ci ós vi szo nya le het kö ze li, il let ve eny he kap cso la ton ala pu ló, va la mint 
alá tá masz tó, il let ve el len pon to zó. A ké pek nek fo gal mak hoz va ló tár sí tá sá ból ki emel ked nek 
a sta bi labb kép kap cso lá si szo ká sok, me lyek egy vissza té rő jel kész let al kal ma zá sá val te rem
te nek ál lan dó sá got a kép fo lyam ban. Ké pi me ta fo rák kal, me to ní mi ák kal7 az MTV Hír adó
já ban gyak ran ta lál koz ha tunk, ezek kö zül azon ban – ha irá nyult sá gunk nem egy konk rét 
kér dés re vo nat ko zik – a va la mennyi re rend sze re sen hasz nál tak kal ér de mes fog lal koz ni.

A meg fi gyelt – meg le he tő sen szűk idő sza kot fel öle lő – mű sor egy sé gek ben az „el ma ra
dott te rü le te ket” mez te len af ri kai gye re kek kel, a „bé két” a tár gya ló asz tal lal, a kí nai sze mé
lye ket a „csem pé szés sel”, a „sza va zást”, il let ve a „vá lasz tá so kat” a te le ví zi ó val, a „sztráj
kot” az áll do gá lás sal, a „ká bí tó szert” a re pü lő te rek kel hoz ták a kép szint jén össze füg gés be.8 
A sta bil ké pifo gal mi kap cso la tok ból ál ló jel uni ver zum bi zo nyos ér te lem ben gon dol ko dá si 
for mát je löl ki, ugya nis a rek lá mok hoz vagy a po li ti kai kli pek hez ha son ló an, a Hír adó ké pi 
me ta fo rá i ban a ver bá lis és a ké pi szint egy szer re van je len. A „mű vész fil mek ben” al kal ma
zott me ta fo rák kal szem ben – ahol a ké pi szin tet ál ta lá ban nem te szik nyil ván va ló vá ver bá
li san is – a hí rek ké pi me ta fo rái dog ma ti ku sak. Ha son ló an ah hoz, ahogy a rek lám ki je löl a 
tár sa da lom szá má ra hasz ná la tos ál lan dó szó kap cso la to kat („ma kacs folt” stb.) és prob lé ma
te rü le te ket (még si ke re sebb, még fe hé rebb…), a Hír adó a me ta fo rá kon ke resz tül meg erő sí
ti a redukcionizmust és a prob lé mák há rí tá sát (pl. az AIDSvírust an nak af ri kai ere de té vel, 
az az af ri kai ké pek kel össze kap cso ló, a fe ke te gaz da sá got a ma gyar or szá gi kí nai pi a cok kal 
szim bo li zá ló kö té sek).

A kép át vitt ér tel mű hasz ná la tá nak ér de kes sé ge – és egy ben ma gát mint metaforizációt 
le lep le ző kü lö nös ese te –, hogy a jel ér tel me szük ség ese tén át ír ha tó. A kép je len té sé nek 
vál to zá sa it a kö vet ke ző há rom hír alá hú zott ké pei ér tel mé nek vál to zá sá ban kö vet het jük 
nyo mon:
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1996 áp ri lis 29én a Hír adó be je len ti, hogy a fel ke lő csecsenek ve ze tő je, Jandarbijev 
va ló szí nű leg meg halt:

Mint lát hat tuk, a ve ze tő – egy ko ráb bi fel vé te len – fe hér pa pír ról ol vas va la mit. Az el ha
mar ko dott nek ro lóg – va la mennyi re kap cso lód va a kép hez, tud ni il lik hogy Jandarbijev a 
ké pen ol vas – az „egy ko ri iro dal már ról” be szél. A más na pi, áp ri lis 30i adás a kö zel gő má jus 
elsejéről szól: moszk vai rend őr szá zad ma sí ro zik a re pü lő tér ki fu tó ján, ki fe je zen dő, hogy 
Moszk va kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dé se ket tesz az ün nep meg tar tá sa ér de ké ben:

E két hír ké pei a má jus 2i adás ban új ér tel met nyer nek. A hír sze rint Jel cin és 
Csernomirgyin nem mond le a katonai erőal kal ma zá sá ról Csecsenföldön. E fe nye ge tés 
ké pi me ta fo rá ja az áp ri lis 30i rendőrmeneteléské pe – amellyel a szá munk ra ne he zen azo
no sít ha tó rend őr egyen ru ha ka to na ru há vá avan zsál. A má jus 1jei adás ból egyéb ként ki de
rült: Jandarbijev él. A má jus 2i hír narrátorszövege alatt, mi sze rint a ve ze tő „teg nap be je
len tet te…”, az áp ri lis 29i „egy ko ri iro dal már” ké pét lát juk, „ar chív” in dex nél kül.

Nar rá tor

A 44 éves Jandarbijev Dudajev meg gyil ko lá sa 
után alig egy he te vet te át az el nö ki tiszt sé get. 
Az orosz hír ügy nök ség reg gel azt je len tet te, …

hogy a po li ti kus Groznijtól hu szon öt ki lo mé ter
re…

egy más sal ver sen gő cse csen csa pa tok…

le szá mo lá sá nak lett az ál do za ta.

Az egy ko ri iro dal már, aki mind ig te rep szí nű 
egyen ru há ban mu tat ko zott, fe jén az el ma rad ha
tat lan bá rány kucs má val, köz vet le nül a fegy ve
res harc ban ed dig nem vett részt. Ko ráb ban 
Du da jev al el nö ke ként a fel ke lők leg főbb ide o
ló gu sá nak mu tat ko zott.

Ké pek

 1. kucs más fér fi egy má sik fér fi kí sé re té ben 
le ül egy asz tal hoz, előt tük fo tós

 2. kül ső, fér fi gép fegy ver rel, jobb ra for dul va

 3. má sik fér fi, gép pus ká val, bal ra for dul va

 4. a (2)es fér fi és egy má sik tea vi zet tölt

 5. kucs más fér fi (1), kö ze li ben, pa pír ról 
ol vas

(az alá húzás a ké sőbb vissza kö szö nő ké pe ket jelenti)

A moszk vai rend őr sé get ké te zer fő vel…

erő sí tet ték meg. A hodinkai re pü lő tér ki fu tó pá
lyá ján tar tott el iga zí tás és…

ka to nás dísz szem le után a…

le gény sé get te her au tók ra pa ran csol ták.

A rend fenn tar tók ra há rul az a fel adat, hogy 
őr köd je nek a fő vá ros…

nyu gal mán a hol na pi ün nep ség alatt. Moszk vá
ban ugya nis ko mo lyan tar ta nak at tól, …

hogy cse csen ter ro ris ták Dudajev meg gyil ko
lá sa…

mi att bosszú ból tá ma dást in téz nek kor mány
épü le tek el len…

 1. ka me ra mel lett ma sí ro zó rend őrök

 2. me ne te lő lá bak, kö ze li ben, ka me ra fel, 
rend őrök

 3. te her au tók ra fel szál ló rend őrök

 4. ugya naz kö ze li

 5. két rend őr te her au tón, kö ze li

 6. rend őr au tók sor ban, egyik ki áll

 7. egy ci vil és egy rend őr hát tal

 8. épü let fel irat tal, kí vül ről…
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Hang sú lyo zom, míg az alá hú zott ké pek ugyan azok áp ri lis 29én, il let ve 30án, mint 
má jus 2án, az ér tel mük meg vál to zott. A hír ké szí tők szem pont já ból a kép és a szö veg vi szo
nya ter mé sze te sen nem „me ta fo ri kus”, ezek egy sze rű en csak az „olyan, mint ha…” (ka to na 
len ne, teg nap len ne stb.) köz ke le tű té vés alap ál lás meg nyil vá nu lá sai. Szá munk ra, né zők 
szá má ra azon ban en nek kö vet kez mé nyei van nak: a kép bi zo nyos „ob jek tív” jel lem zői – 
pél dá ul a sze rep lők, az idő, a hely, a ki mon dott sza vak, ígé re tek stb. – bi zo nyos „ha son ló
sá gok” okán hát tér be hú zód nak, mi ál tal a kép el vesz ti „ob jek tív” je len té sét, és me ta fo ra ként 
mű kö dik, mi köz ben a né ző szá má ra, el vá rá sai nyo mán azok a ké pek fel te he tő en ön azo nos
ként – az az ka to nák ként, „teg nap ként” – ér tel me ződ nek.

Ké pi me ta fo rá val, me to ní mi á val gyak ran ta lál koz ha tunk a Hír adót fel ve ze tő és zá ró 
„head”ekben is. A fel ve ze tő ké pek tar tal maz nak ké pi me ta fo rá kat, mert ben nük kell 
né hány kép segítségével ki csú cso sod nia a hír ér tel mé nek. A vizs gált mű so rok alap ján úgy 
tű nik, a szer kesz tők azo kat a ké pe ket eme lik be a „head”be, ame lyek a leg al kal ma sab bak 
a hír össze fog lalt ér tel mé nek a meg je le ní té sé re.

A funk ci o ná lis kép hasz ná lat egyik leg szem be tű nőbb mód ja a tö mö rí tés, cím adás. Az új ság
fel irat ok, könyv cí mek, ame lye ket a stá bok az ese mé nyek hely szí ne in vesz nek fel, az adott hír
hez kap csol ha tó több let je len tés sel bír nak, s a hír ben ké pi me ta fo ra ként mű köd nek. Nagy Sán
dor nak, az MSZOSZ el nö ké nek le mon dá sa kor a tu dó sí tás kö ze pén egy Ha ta lom vál tás cí mű 
könyv ge rin cé re va ló rá kö ze lí tés sel fo gal maz za meg a ké szí tő a sa ját gon do la ta it (1995. ok tó ber 
18.), a mé dia ku rá to rok sor so lá sá ról be szá mo ló – meg le he tő sen konf lik tu sos ra szer kesz tett – hír 
egy új ság cím mel in dít: To lon gás az el nök sé gért (1996. má jus 3.), és ugyan csak új ság cím mel 
kez dő dik az 1995. ok tó ber 27i, villamosipari sztrájkle he tő ség ről tu dó sí tó össze ál lí tás:

Vik tor Csernomirgyin, aki adá sunk ide jén 
ép pen Stock holm ban tár gyal, azt mond ta, hogy 
az orosz ve ze tők min den ki vel ké szek tár gyal ni 
a vál ság ren de zé sé ről, …

akik ké pe sek be fo lyá sol ni a hely ze tet 
Csecsenföldön. Moszk va mind azo nál tal nem 
mond le a ka to nai erő al kal ma zá sá ról, …

ha a po li ti kai erő fe szí té sek nem ve zet nek…

ered mény re. A lá za dó csecsenek…

ve ze tő je, Jandarbijev egyéb ként teg nap be je
len tet te, …

hogy haj lan dó tár gyal ni a…

moszk vai kor mány kép vi se lő i vel, de csak olya
nok kal, akik nek nincs kö zük Dudajev el nök 
meg gyil ko lá sá hoz…

 1. Csernomirgyin, fe le sé ge, házbelső, Cser
no mirgyin ke zet fog egy dip lo ma tá val, 
aki nek ol da lán szin tén egy nő áll.

 2. me ne te lő lá bak, kö ze li ben, ka me ra fel, 
(rend őrök)

 3. te her au tók ra fel szál ló (rend őrök)

 4. ugya naz kö ze li

 5. kucs más fér fi egy má sik fér fi kí sé re té ben 
le ül egy asz tal hoz, előt tük fo tós

 6. mag ne to fon, kö ze li

 7. Kucs más fér fi (1), kö ze li ben, pa pír ról 
ol vas

Narrátorszöveg

Bozóttűztechnikával,

egy más után szer ve zi fi gyel mez te tő sztrájk ja it 
a VDSZSZ, ugya nis nem akar ják kö zös mun
ka be szün te tés sel meg bé ní ta ni az or szá got.

A tíz ha zai erő mű és öt áram szol gál ta tó…

Ké pek

 1. „For ró Drót” fel ira tú ki ad vány kö ze li ben

 2. to tál kép egy ta nács ko zás ról, Uala kú asz
tal nál em be rek, bal ol da lon ke ve sen

 3. az asz tal sű rű szár nya, sré gen, kis to tál…
(1995. ok tó ber 27. rész let; az alá hú zás az egy más ra 
vo nat ko zó ré sze ket je len ti)
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Va la me lyest már az elő ző ek ből is kö vet ke zik: a Hír adó a kép szint jén – a la i kus né ző 
szá má ra nem fel tét le nül nyil ván va ló an – vé le mé nye ket al kot és köz ve tít. Er re pél da le het 
egy, a ci vil szer ve ze tek sze re pé vel fog lal ko zó kong resszus ról szó ló tu dó sí tás, mely ben „a kor
mány irá nyá ba va ló nyo más gya kor lás” ki fe je zés alatt egy pi he könnyű ki ál lí tá si pa pír ma da
rat lá tunk, vagy a so rok sá ri temp lom épí té si te rü le tét áta dó ün nep ség ről szó ló hír, amely ben 
szó esik „Ma ri ka né ni ről” is, aki „a temp lom min de ne se” és aki „leg in kább a kí vül re kedt 
fi a ta lo kat saj nál ja” (már mint az egy ház ból ki ma ra dó kat), mi köz ben a temp lo mi ado mány
gyűj tő per sely ké pét lát juk. Eze ket a gon do la to kat nyil ván egyik szer kesz tő sem en ged te 
vol na ver bá lis for má ban köz zé ten ni. (Te hát ki mon da ni azt, hogy az egy ház sze re tő kar ját 
leg in kább a pénz nyit ja tág ra, vagy hogy a ci vil szer ve ze tek sze re pe a nul lá val egyen lő.)

A mé dia in vol vál ja – és ez zel le gi ti mál ja – ön ma gát az ál ta la tu dó sí tott ese mé nyek ben. Az 
a – köz hely szám ba me nő – tény, hogy a te le ví zi ót a rá dió tól és egyéb mé di u mok tól a 
képiség kü lö ní ti el, messze me nő kö vet kez mé nyek kel jár a va ló ság meg konst ru á lá sá ban. A 
ké pi részt nél kü lö ző hí rek ala csony ará nya a Hír adók ban (a meg fi gyelt mű sor egy sé gek nek 
kb. 2–3%a) azt mu tat ja, hogy a hír ré vá lás egyik el sőd le ges té nye ző je a kép meg lé te, az az 
a fon tos ság („a nap hí re”) az el ért ség függ vé nye. Az zal, hogy a te le ví zió nem vagy csak 
rit kán ad köz re ké pi il luszt rá ció nél kü li hí re ket, meg vál toz nak a hír ér té kű ség más mé di u
mok ál tal ki ala kí tott kon ven ci ói, a te le ví zió te hát bi zo nyos mér ték ben új ra de fi ni ál ja a 
„me rí tés hal ma zát”. A stá bok ele ve na gyobb haj lan dó ság gal men nek a fel te he tő en ké pi leg 
is „pro du ká ló” ese mé nyek re, a ké sőb bi vá lasz tást pe dig – me lyik saj tó tá jé koz ta tó le gyen 
be mu tat va – mo ti vál hat ják a képiség jel lem zői (ké pi leg iz gal mas vagy szok vá nyos). A hír
ré vá lás fo lya ma ta it vizs gá ló más ku ta tá sok is rá mu tat tak már ar ra, hogy a hír adók egyik 
leg alap ve tőbb szer kesz té si el ve a film anyag meg lé te (Gans 1979).

A meg fi gyelt mű sor egy sé gek ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy a Hír adó ban a mé dia 
szim bó lu mai – dik ta fon, ka me ra, jegy ze te lő kéz, fo tó sok – ugyan csak funk ci o ná li sak, egy 
szűk je len tés spekt rum ké pi hor do zói. Meg fi gye lé sem sze rint ezek kel a ké pek kel egy részt 
ese mé nyek, il let ve dol gok „fel szen telt” vol tá ra utal nak, ami a ké pi asszo ci á ci ók ban pél dá ul 
a „meg erő sí tik” és egy jegy ze te lő kéz, az „ENSZ ra ti fi kál ta” és fény ké pe ző fo tó sok ké pe, 
a „meg fi gye lők sze rint” és új sá gok ké pé nek kap cso la tá ban ra gad ha tó meg. Má sik – imp li cit 
– je len té sét, azt, hogy a sze rep lő nek mint egy a sza vát ve szik bi zo nyos ki je len té sét il le tő en, 
a mé dia szim bó lum se gít sé gé vel úgy érik el, hogy az adott ál lí tás (füg get le nül at tól, hogy azt 
köz vet le nül a sze rep lő mond jae, vagy a nar rá tor idé zi) után vagy alatt a szim bó lu mot (egy 
jegy ze te lő ke zet, dik ta font) mu tat va a mon tázs el mé let alap ján vi szonyt ké pez nek a sze rep
lő és a be szé det le jegy ző kö zött, és ez a kap cso lat ép pen egy ki je len tés pil la na tá ban jön 
lét re. E vi szony fil mi je len té se nagy já ból annyi, hogy az adott ál lí tást, ki je len tést vissza ke
reshetőmó don rög zí tet ték, a sze rep lő nek te hát tar ta nia kell ma gát hoz zá. Lá tens for má ban 
a mé dia ez zel azt is meg je lö li, ki hi va tott ezen kont roll fo lya ma tos fenn tar tá sá ra. A mé dia 
szim bó lu mai ugyan csak gyak ran je len tek meg olyan szö ve gek alatt, ame lyek a kor mány za
ti ol dalt le gi ti mál ták. Ilyen volt az az eset is, ame lyik e ké pek funk ci o na li tá sá ra mu ta tott rá 
– a ma ni pu lá ci ón ke resz tül:

Az 1995. ok tó ber 30i és ok tó ber 31i mű sor két kü lön bö ző hely szí nen ját szó dó és el té
rő té má jú hí rét egy asz tal ra tett dik ta fon ké pe kö ti össze, amely mind két hír ben sze re pel. A 
két kép tö ké le te sen meg egye zik, az zal a kü lönb ség gel, hogy a 30i rend őr sé gi tá jé koz ta tón 
tény le ge sen ott volt, ak kor ugya nis rá kö ze lí tet tek, más nap már csak a kö ze li kép ki vá gást 
hasz nál ták. Rész let a Tár sa dal mi Ér dek egyez te tő Ta nács kép vi se lő i nek saj tó tá jé koz ta tó já
ból (1995. ok tó ber 31.):



9 Manipulatívnak csu pán azért ne ve zem, mert nem exp li cit az a je len tés vál to zás, amely a szer kesz tés sel lét re jön.
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A ma ni pu lá ció – az, tud ni il lik, hogy olyan diktafonképet hasz nál tak a hír ben, ame lyet 
nem a hely szí nen vet tek fel – rá mu tat ar ra, hogy a dik ta fon ké pét nem áb rá zo lás ra, ha nem 
szim bo li kus je len tés sel hasz nál ták. A Hír adó haj lan dó bi zo nyos köz lé sek le gi ti má lá sá ra, 
me lye ken ke resz tül mel les leg ön ma ga le gi ti má ci ó ját is új ra ter me li. Az önúj ra ter me lés 
kér dé sé hez hoz zá te het jük: a vizs gált hí rek ben sze rep lő ké pek nek mint egy tíz szá za lé ka a 
mé di át és an nak meg je le ní tő it áb rá zol ta (dik ta fon, új sá gok, jegy ze te lő ke zek, fo tó sok és 
ka me rák).

Szer ke ze ti ér tel me zé sek

A funk ci o ná lis kép hasz ná lat mel lett a hí rek szer ke zete ré vén meg va ló sí tott ér tel me zés is 
fon tos ele me a Hír adó manipulatív esz kö ze i nek.9

A Hír adóhí rek sor rend jé nek ki ala kí tá sá ban gya ko ri esz köz a Gans ál tal „peg”nek, az az 
ürügy nek ne ve zett össze kap cso lás (Gans 1979). A hí rek struk tú rá ját a fon tos ság mel lett 
(fon tos hí rek elő re, ke vés bé lé nye ge sek hát ra) az egyes hí rek kö zött föl lel he tő ha son ló ság 
is be fo lyá sol ja (a hí rek kb. 15–20%a kap cso ló dik „peg”gel). A ha son ló ság le het té ma be li, 
hely szín be li vagy a sze rep lők azo nos sá ga, de bár mi lyen egyéb asszo ci á ci ós vi szony is a 
hí rek egy más hoz kap cso lá sá hoz ve zet het. A kö zös vo ná sok azu tán ha so nu lás hoz ve zet nek, 
így e gya kor lat egy faj ta vé le mény al ko tó gesz tus ként is mű kö dik. A „peg”ekkel kap csolt 
hí rek ér tel me egy más ra ve tül, interferál, mi ál tal az eset le ge sen ra di ká lis üze net a kap csolt 
hír ha tá sá ra „meg sze lí dül het”, meg vál toz hat a hír po li ti kai üze ne te stb. En nek a – nem csak 
kép pel kap cso la tos – szer kesz té si el já rás nak a je len té se né ha a la i kus szem lé lő szá má ra is 
nyil ván va ló.

Az 1995. no vem ber 1jei Hír adó 11. hí re Sza bó Al bert nek és tár sa i nak a pe ré ről szá mol be. 
A 12. hír a po li ti kai ön kény ál do za ta i ról va ló meg em lé ke zés ről tu dó sít.

A má so dik hír ki eme li az el ső hír egyik le het sé ges ér tel me zé sét, mi sze rint nem he lyén
va ló a szél ső sé ges né ze tek ki fej té sé nek meg en ge dé se, mert az „po li ti kai ön kény hez ve zet
het”.

A mű sor egé szé nek szer ke ze té ben is al ka lom nyí lik a je len tés vál toz ta tá sok ra. A ki eme
lés re mél ta tott hí rek egy hír adó ban há rom szor sze re pel nek (két szer a „head”ben, egy szer 
hír ként). E há rom meg je le né sen ke resz tül né ha kü lö nös je len tés és je len tő ség be li hang
súly el to ló dá sok mu tat ha tók ki:

Nar rá tor

…már csak ab ban bíz nak, hogy a sok fe lől ér ke
ző kri ti ka előbb utóbb 

hat a po li ti ká ra. A kor mány mód sze re i vel 

nem ér te nek egyet, bár nem vi tat ják, hogy 

a ka bi net rend be sze ret né ten ni a gaz da sá got. 

„Aki tud, az har col…”

Ké pek

 két em ber, félközeli

 új ság írók asz tal kö rül, fel ső ka me ra ál lás

 két új ság író, félközeli

 dik ta fon, kö ze li

 Mo csá ri Jó zsef, TÉT, nyi lat ko zik



10 Nem be szél ve azok ról a hí rek ről, ame lyek csak in téz mé nyi be szé det tar tal maz nak.
11 Fiske a clawback ki fe je zést más ra hasz nál ja, ő a stú dió szi tu á ci ó nak, a be mon dó hely ze té nek, a stú dió be ren

de zé sé nek a „vissza rán tó” ha tá sá ról be szél.
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Az 1996. má jus 3i Hír adó fel ve ze tő kép so rai alatt a kö vet ke ző narráció hang zik el: A be lügy
miniszterésarendőrfőkapitányszerintnemfonódottösszeapolitikaésazalvilág.

A hír ben:
a po li ti kai dön tés né ha aka rat la nul is 


 aj tó ré sen ke resz tül le sünk be 

 ké pi me ta fo ra segíthetiabűnözéskialakulását  a köz biz ton sá gi kon fe ren ci á ra

A záróképsorok alatt:
A be lügy mi nisz ter sze rint még nem fo nó dott össze a po li ti ka és az al vi lág.

Itt lát hat juk, ho gyan vál to zott az össze fo nó dás ta ga dá sa egy ké pi me ta fo rán ke resz tül az 
össze fo nó dás le he tő sé gé nek té te le zé sé vé. A hír vizs gá lat egyik ér dem le ges tár gya le het a 
hí rek me ta mor fó zi sa a hír adón be lül.

A véleménykifejezés ke vés bé ész lel he tő for má i hoz tar to zik a film anyag szer kesz té sén 
ke resz tül meg va ló sí tott ér tel me zés. A hír ér tel mén a te ma ti kus egy sé gek sor ren di sé gé nek 
meg vá lasz tá sán, a narráció és a kép egy más hoz va ló vi szo nyá nak meg konst ru á lá sán ke resz
tül is le het vál toz tat ni. A nyi lat ko za tok je len té sét a narráció föl erő sít he ti, il let ve el ba ga tel li
zál hat ja, az előb bi egy is mét lő meg erő sí tést, az utób bi za vart s így ér te lem vesz tést ered mé
nyez. Lás suk, ho gyan vesz ti el ere jét „A Lét mi ni mum Alatt Élők sztrájk fel hí vá sa” (ez még 
a fel kon fe rá lás) a hír szer ke ze tén ke resz tül (1995. ok tó ber 31.): az el ső hely szín egy haj lék
ta lan pa pír ból össze tá kolt vi tyil ló ja a bu dai he gyek ben, a haj lék ta lan em bert élet kö rül mé
nyei ne héz sé ge i ről kér de zik. A nar rá tor ezu tán el mond ja: a Nép jó lé ti Mi nisz té ri um egyik 
tiszt vi se lő je épp(!) egy szo ci á lis ren de lőt nyit meg, és – a nar rá tor sze rint – el is me ri, hogy 
a száz öt ven szál lás ke vés. Itt a tiszt vi se lő nyi lat ko zik, és gya kor la ti lag el is mét li az el hang
zot ta kat. Ezu tán ke rí te nek szót a LAÉT kép vi se lő i nek fel hí vá sá ra, akik „össze fo gás ra szó
lít ják fel a lét mi ni mum alatt élő ket” – leg aláb bis a narráció sze rint. A nyi lat ko zat ban ugya
nis ál ta lá nos sztrájk ra hív ják fel a la kos sá got, a to váb bi ak ból azon ban nem de rül ki, mi 
ok ból és mi lyen for má ban. A za var hoz hoz zá tar to zott az a csúsz ta tás is, hogy a LAÉTról 
szó ló tu dó sí tás egy haj lék ta lan port ré já val kez dő dik, ho lott ma Ma gya ror szá gon nem csak 
a haj lék ta la nok él nek a lét mi ni mum alatt, rá adá sul az el vi leg há rom hírt eggyé gyúr va ele ve 
élét vet ték az egy más nak el lent mon dó üze ne tek ere jé nek.

A vizs gált hí rek alap ján úgy tű nik, a hí rek in téz mény irá nyú szer kesz té se is az MTV Hír
adó já nak egyik rej tett kép szer kesz té si és ma ni pu lá ci ós esz kö ze. A Hír adó mű so rai a hí rek 
„in téz mény irá nyú” szer kesz té sé vel le gi ti mál ják a fenn ál ló struk tú rá kat. A hí rek ben két be 
széd tí pust kü lön böz tet he tünk meg: az „in téz mé nyi be szé det” és a „va ló ság”, il let ve „kül vi
lág” tí pu sú be szé det. Az előb bi a kü lön bö ző in téz mé nyek kép vi se lő i nek meg nyil vá nu lá sa it 
(vagy a ró la va ló be szé det), az utób bi az in téz mény hez nem kap csolt sze rep lők nyi lat ko za
ta it je len ti. A hí rek szer ke ze te sze rint alap ve tő en há rom tí pust kü lön böz tet he tünk meg: 
Va lóságIntézmény, ValóságIntézményValóság és az In téz mény Va ló ság tí pu sút. Leg
jel lem zőbb az el ső tí pus,10 ame lyet Fiske nyo mán vissza rán tás nak is ne vez he tünk (Fiske 
1989: 288–189).11 A vissza rán tás tí pu sú hí rek szer ke ze té re jel lem ző a va ló ság ren de zet len
sé gé ből az in téz mény biz ton sá gá ba va ló me ne te lés. A hír idő be li ki bon ta ko zá sá val ha lad az 
in téz mé nyi hi e rar chia egy re ma ga sabb fo ka i nak meg szó lal ta tá sa fe lé. Az el ső ként meg nyil
vá nu ló sze rep lő, a „kül vi lág” le gi ti mál ja a hír tár gyát ké pe ző prob lé ma lét jo go sult sá gát, az 
ő sze re pe az ap ro pó meg adá sa, az alá tá masz tás (Rádi La jos, mun ka nél kü li). Az in téz mé nyi 
pi ra mis ala cso nyabb fo kán meg nyil vá nu lók át ve zet nek a ma ga sabb szin ten be szé lők höz 
(Mun ka ügyi Köz pont), majd el ke rü lünk a hír tu laj don kép pe ni „tár gyá hoz” – va ló já ban ala
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nyá hoz (mun ka ügyi mi nisz ter, par la ment stb.). Meg kell em lí te nem, hogy más hír mű so rok
kal va ló össze ha son lí tás alap ján ki de rült, ez a szer kesz té si elv fő ként a Hír adót jel lem zi. 
Ugya nazt a té mát a Nap kel te hí rei, vagy az Üz let mű so ra csak az in téz mé nyi be széd del 
áb rá zol ja, míg a Hír adó mint egy „fel ve ti” a té mát a va ló ság sze rep lő i vel. En nek kö vet kez
té ben a Hír adóhí rek „ter mé sze te seb bé” te szik az in téz mé nyi sze rep lők ak tu sa it, ezek ből a 
hí rek ből úgy tű nik, hogy a ko ráb ban föl me rült prob lé mát (a kül vi lág ét) or vo sol ja az in téz
mény cse le ke de te, ho lott a „kül vi lág” az in téz mé nyi sze rep lő ak tu sa okán „lett fel ke res ve”.

Rit kább for ma az, ami kor az in téz mé nyi be széd ből a hír is mét vissza tér a kül vi lág ba. Ez 
a „fe nye ge tés” narrációs, il let ve szer kesz té si el ve. A fel ve tett prob lé ma itt is a va ló ság ból 
táp lál ko zik, itt azon ban a hír vé gén is mét a kül vi lág ra ve tünk egy pil lan tást: va jon ho gyan 
fog re a gál ni az in téz mény be szé dé re, ren de le te i re? A har ma dik mód még rit kább, leg in kább 
tőzs dei hí rek nél ta pasz tal tam.

A sze rep lők ké pi áb rá zo lá sa

A har ma dik fon tos ké pi esz köz cso port a sze rep lők áb rá zo lá sa. A sze rep lők kel kap cso la tos 
be nyo más kel tés re a Hír adó nak vál to za tos le he tő sé gei van nak. Ró ka Jo lán az ame ri kai vi zu
á lis ma ni pu lá ció ku ta tá sá ról szó ló cik ké ben (Ró ka 1994) két alap ve tő esz köz cso port ról ír. 
Az egyik a kép be ál lí tás, az az a ka me ra hasz ná lat. A film mű vé szet tör té ne te so rán ki ala kí tott 
bi zo nyos sé má kat a sze rep lő lel ki ál la po tá nak áb rá zo lá sá ra, il let ve a né ző sze rep lő höz fű ző
dő vi szo nyá nak a be fo lyá so lá sá ra. Eze ket a kon ven ci o ná lis ele me ket a Hír adó – ha rit kán 
is, de – hasz nál ja. Az al só és fel ső ka me ra ál lás – Ró ka Jo lán ér ve lé se sze rint – a va ló élet ből 
vett ana lóg hely ze tek je len tésössze füg gé se i ből táp lál ko zik. Az al só ál lás ból fel né zünk a 
sze rep lő re, na gyobb nak lát juk, te kin té lye sebb nek stb., a fel ső ál lás ból az egyén ki csi, sze
ren csét len, le né zünk rá. Mandell és Shaw kí sér le ti leg is iga zol ta, hogy a be ál lí tás be fo lyá
sol ja a sze rep lő nek tu laj do ní tott ha tal mat és te kin télyt (Mandell és Shaw 1973).

A sze rep lők ké pi áb rá zo lá sá nak elem zé sé ben – úgy gon do lom – nem a konk rét ka me ra
szög il let ve kép kö zel ség (proxemitás) a lé nye ges, hi szen a be ál lí tá sok vál to za ta i nak szá ma 
vég te len (fi gye lem be vé ve a hát tér, a gép ál lás, a vi lá gí tás és a kép ki vá gás egy más sal per
mu tál ha tó vál to za ta it), hanem sok kal in kább a konvencionalitás. Nin csen „ob jek tív” be ál lí
tás, csak kon ven ci o ná lis. Ki mu tat ha tó, hogy a Hír adó ri port ja i ban a szem ma gas ság ból 
ké szí tett ké pek a leg gya ko rib bak, meg ha tá roz ha tó az át la gos kép ki vá gás is, en nél fog va 
eze ket ne vez zük kon ven ci o ná lis nak. Szá munk ra azok ér de ke sek, amik el tér nek et től, ma ga 
az el té rés, s nem an nak irá nya (és így ér tel me, hogy pl. Xet né ha al só ál lás ból fil me zik, 
te hát te kin télyt tu laj do ní ta nak ne ki), ugya nis ezek nek az esz kö zök nek sincs sta bil je len té
sük. Pél dá ul az al só ál lás nem csak te kin télyt köl csö nöz, ha nem a ha tal mas ko dás att ri bú tu
má val is el lát hat ja a sze rep lőt, a fel ső ál lás ból pe dig nem csu pán deg ra dál ni le het va la kit, 
ha nem ép pen saj ná lat ra mél tó ként em pá ti át is le het éb resz te ni irán ta.

A Hír adó 1995. ok tó ber 28i 16. hí ré ben Göncz Ár pád és Gál Zol tán ugyan azon a ta lap za ton 
mond be szé det Var ga Bé la te me té si szer tar tá sán. Az ál lam főt fel ső ál lás ból, a ház el nö köt al só 
ál lás ból mu tat ták.

A nem kon ven ci o ná lis kép be ál lí tás hasz ná la tá val az 1996 őszén ki rob bant, úgy ne ve zett 
„Tocsikügy” kap csán ta lál koz hat tunk. Suchman Ta más – ak ko ri ban ipa ri és ke res ke del mi 
mi nisz ter – a Hír adó ok tó ber 5i adá sá ban még ar ról be szél, hogy amíg Horn Gyu la mi nisz
ter el nök bi zal mát él ve zi, nem kí ván le mon da ni tisz té ről. A Hír adó azon ban – mint egy sejt
ve a jö vőt (hogy ti. Horn két nap múl va fel men ti őt) – po li ti ku sok ese tén szo kat lan (mond
hat ni, so ha nem al kal ma zott) ké pi áb rá zo lás ban ré sze sí ti:
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Vas tag be tű vel jel zem az olyan ké pe ket, ami lye ne ket a Hír adó – po li ti ku sok áb rá zo lá sá
nál – nem szo kott hasz nál ni. Kü lön fi gye lem re mél tó a 9. kép. A te le ví zió a kéz kö ze li kép
ben mu ta tá sát jel lem ző en bű nö zők kel foly ta tott in ter júk so rán hasz nál ja. A hír 9. ké pét te hát 
a szer kesz tők, mint ar ra a kép hez kap cso ló dó narráció egy ér tel mű en utal – „A mi nisz ter 
egyébkéntnemkívánkibújniafelelősségalól”–, a bűn me ta fo rá ja ként al kal maz ták. Drasz
ti ku san el tér a kon ven ci o ná lis áb rá zo lás tól a har ma dik kép, ame lyen a mi nisz ter ar cá nak 
kö ze li je lát ha tó ol dal ról, mi köz ben szem ből kap ja a fényt – pro fil ja te hát sö tét. Szin tén nem 
szo kás be vág ni a hír be olyan ké pet, ame lyi ken az el len fény mi att szi lu et te sek a sze rep lők. 
Ilyen ké pek kel mint áb rá zo lá si kon ven ci ók kal, ugyan csak bű nö ző port rék ban ta lál koz ha tunk.

A cikk ál tal em lí tett má sik esz köz az „imázsos mel lé ren de lés”, az az a mon tázs. A ké pi 
me ta fo rák, me to ní mi ák alap ja ép pen ez, a mon tázs. Szin tén „imázsteremtő” a sze rep lő kon
tex tu ális be ágya zá sa. A sze rep lő nyi lat ko za ta vagy a ró la va ló be széd alatt egy in téz ményt, 
in téz mé nyi logót, cí mert mu tat va a hír ki je lö li a sze rep lő stá tu szát a hír jel rend szer ében. 
Meg ha tá roz za a sze rep lő el he lyez ke dé sét az in téz mé nyi hi e rar chi á ban, vo nat koz ta tá si ala
pot ad a be széd nek, mi köz ben hat ha tó san el kü lö ní ti az in téz mé nyi meg erő sí tés sel nem 
ren del ke zők től, il let ve más in téz mé nyek be szé lő i től. Itt egy be fut nak a me ta fo rák ról és a 
„vissza rán tás ról” szó ló gon do la tok: a kör nye zet ki je lö lé se ké pi me ta fo rá vá vál hat (kor
mányParlament ké pe), ez ugya nak kor az in téz mé nyi gon dol ko dás meg erő sí té sét is je len ti.

Mint hogy a meg nyi lat ko zók ál ta lá ban va la kik hez be szél nek, a mon tázs tech ni ka má sik 
ma ni pu lá ci ós esz kö ze a hall ga tó ság áb rá zo lá sa. A hall ga tó ság szám sze rű sé ge he lyett sok

Suchman ter mé sze tes nek tart ja, hogy az el len
zék a le mon dá sát kö ve te li, ám an nak nem kí ván 
ele get ten ni.

A mi nisz ter el mond ta, hogy ko ráb ban az ÁPV 
RT és az ön kor mány zat ok kö zöt ti meg egye zés 
ne héz sé ge i re há rom szor is fel hív ta a kor mány 
fi gyel mét.

Ma ga is el fo gad ha tat lan nak és sza bály ta lan nak 
tart ja a Tocsik Már tá val kö tött szer ző dést.

A ki al ku dott si ker díj össze gé ről elő ze te sen nem 
volt tu do má sa.

…ugya nak kor Suchman Ta más sem ta gad ja, 
hogy ma ga is meg egye zés re tö re ke dett az 
ön kor mány zat ok kal, hogy el le hes sen ke rül ni a 
hossza dal mas és költ sé ges pe res ke dést. Cá fol ja 
vi szont, hogy fi gyel men kí vül hagy ta

az ÁPV RT felügyelőbizottságának jú li us ban 
meg fo gal ma zott ész re vé te le it.

A mi nisz ter egyéb ként nem kí ván ki búj ni a 
fe le lős ség alól,

de vissza uta sít min den olyan ál lí tást, amely  
bár mi lyen szán dé kos sá got fel té te lez akár az ő, 
akár a kor mány ré szé ről.

  1. Suchman és két nő be lép egy ház aj ta ján, 
to tál

  2. félközeli, Suchman nyi lat ko zik

  3. Suchman kö ze li, ol dal ról, pro fil ja 
sötét,mertszembőlkapfényt

  4. a mi nisz ter és a ri por ter asz tal nál, 
hátulról szemben ablak (fény), szilu
ett, to tál

  5. há tul ról, szi lu ett, kis to tál

  6. félközeli, Suchman nyi lat ko zik

  7. mi nisz ter és ri por ter ol dal ról, kis to tál, 
fényjobbról

  8. félközeli, Suchman nyi lat ko zik

  9. ci ga ret tá zó, ha mu zó kéz, kö ze li

 10. mi nisz ter és ri por ter ol dal ról, félközeli
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kal in kább re la tív „sű rű sé ge” (hi szen egy kö ze li kép be egy vagy két em ber fér be le), ak ti
vi tá sa, fi gyel mé nek kü lön bö ző je lei, a be szé lő höz va ló vi szo nyá nak ki fe je zé sei ér de ke sek. 
Lé nye ges szem pont a vá gás se bes sé ge. A gyors egy más után ban vá gott be szé lő–hall ga tó 
vi szony egy részt konfliktusosságot, más részt ak ti vi tást imp li kál. A las sú vá gás az una lom
nak, a szö veg hall ga tó ság ra va ló ha tás ta lan sá gá nak stb. je le. Itt a mé dia szim bó lu mok ra 
utal ha tunk: ha a be szé lő meg nyil vá nu lá sát sű rűb ben il luszt rál ják a jegy ze te lők, ka me rák 
stb. kont ra ké pe i vel, sza vai lé nye ge sebb nek, sú lyo sabb nak tűn nek, mint ha csu pán egy unat
ko zó em ber ké pét vág nák rá né ha.

Több meg erő sí tés ből is nyil ván va ló, hogy a hír mű so rok a lát vány ra kon cent rál nak (Gans 
1979). Vá gó ké pe ik ből az iz gal ma sa kat, il let ve azo kat hasz nál ják, ami ken va la mi fur csa tör
té nik, vagy egyál ta lán tör té nik va la mi, ugya nak kor a ké szí tő nek fi no man egyen sú lyoz nia is 
kell az „ob jek ti vi tás” és az „action” egy más nak el lent mon dó igé nyei kö zött. An nak, hogy a 
hír ké szí tők bi zo nyos fil mes sza bá lyo kat is kö vet nek, van nak kö vet kez mé nyei a hír struk tú
rá já ra néz ve is. Pél dá ul, ha a le en dő be szé lőt már a narráció alatt is mu tat ják, a meg szó la lás 
előtt ál ta lá ban egy má sik ké pet kény sze rül nek be il lesz te ni, el ke rü len dő a kép „ug rá sát”. Ez 
egy olyan pont, ahol a ké szí tő el dönt he ti, mi lyen vá gó ké pet hasz nál a két meg egye ző kép 
össze kö té sé re: egy jegy ze te lő ke zet, egy cí mert, egy unat ko zó ar cot vagy egy ka me ra stb. 
ké pét. Vá lasz tás az is, hogy fut tate kap cso ló dó ké pe ket a be szé lő szö ve ge alatt, hogy a té ma 
fel ve té sé re a „va ló ság hoz” fo lya mo dike, hogy a be szé lő–hall ga tó vi szonyt mi lyen re konst
ru ál ja stb. Úgy gon do lom, a té ma és a sze rep lő imázsának meg te rem té se ezen vá lasz tá sok 
men tén szer ve ző dik, mint ahogy a né ző be szé lő höz va ló vi szo nyu lá sá nak le he tő sé ge is.

Vé ge ze tül áll jon itt egy hír rész le te sebb le írá sa, mely ben a szimbolizáció fi nom mód sze
re i nek al kal ma zá sát kö vet het jük nyo mon. Az 1996. má jus 6i adás moszk vai tu dó sí tá sa a 
moszk vai brit nagy kö vet ség egyik mun ka tár sá nak kém ként va ló le lep le zé sé ről szá mol be. 
(Az alá hú zás az egy más ra vo nat ko zó ele me ket je lö li.)

Össze fog la lá sul: ta lán ép pen Suchman Ta más in ter jú ja alap ján ér de mes nek tű nik az 
egyes mű sor tí pu sok kép szer kesz té si gya kor la ta i nak – és azok le het sé ges je len té se i nek – fel
tér ké pe zé se, hi szen se gít sé gük kel mi, né zők fel vér te zet teb bé vál ha tunk a ke vés bé nyil ván

„Az il le tő be val lot ta, hogy kap cso lat ban állt a 
brit tit kos szol gá lat tal. Az…

orosz kül ügy mi nisz té ri um ba be ren del ték a…

brit nagy kö ve tet, aki vel kö zöl ték, több olyan 
dip lo ma tát, aki

kap cso lat ban állt a le tar tóz ta tott sze méllyel, 
nem kí vá na tos nak nyil vá ní tot tak, és ki uta sí tot
tak az…

or szág ból. A KGButód orosz…

tit kos szol gá lat egy mun ka tár sa el ítél te, hogy a 
brit nagy kö vet ség…

fa la in be lül il le gá lis kém te vé keny sé get foly tat
nak. Lon don ban egye lő re ta gad ják a vá da kat, 
és kö zöl ték, hogy azok…

nem bi zo nyí tot tak.”

 1. a brit nagy kö vet ség épü le te kí vül ről

 2. egy ház kí vül ről

 3. brit zász ló – me ta fo ra

 4. egy fér fi te her au tó ba pa kol ki va la mit egy 
ház ka pu já ból – me ta fo ra

 5. orosz ka to na fi gyel va la mit a fen ti (2) ház 
mel lől – me ta fo ra

 6. az előb bi ka pu át lát szat lan füst üveg  aj ta ja 
– me ta fo ra

 7. fal előtt sé tál az elő ző ka to na – me to ní mia 
(ez a fal ugya naz, mint 2es nél)

 8. az elő ző te her au tó el hajt – me ta fo ra
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va ló, ne he zen ref lek tál ha tó üze ne tek kel szem ben, mi köz ben a mű so rok ké pi re to ri ká já nak 
is me re te a mé dia kri ti ka esz kö zé vé is vál hat.
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