
WISINGER ISTVÁN

A televízió előbb ment háborúba, minthogy felta-
lálták volna.

Első pillanatra bármilyen képtelenül is hangzik, ez 
a valóságban pontosan így történt. Hiszen mind-
azok az írók, újságírók, hírügynökségi tudósítók, 
fotóriporterek, fi lmoperatőrök és rádióriporterek, 
tehát valamennyien, akik hivatásos haditudósító-
ként vagy kalandvágyból beszámoltak a világ „ki-
zökkent idejű” állapotáról és az egymást gyilkoló 
emberiség háborús hétköznapjairól, gyakran még 
tudtuk nélkül is hozzájárultak ahhoz, hogy megszü-
lethessen ez a sokoldalú, tömeghasználatra szánt 

„média-szuperfegyver”.

A televízió „tartós hadiállapota” nem mindig és nem 
mindenkinek nyilvánvaló jelenség. Akkor feltétlenül 
az, amikor a televíziós (elektronikus) újságírás való-
ságos háborús viszonyok között egybe esik a hadi-
tudósítói tevékenységgel, vagy békés körülmények 
között az úgynevezett „médiaháborúk” formájában 
zajlik. A televíziós újságírás társadalmi feladatainak 
teljesítésére törekedve ugyanakkor – miközben ter-
mészetes rutinnal végzi sokoldalú és tőle megszo-
kott feladatát, vagyis a tájékoztatást, a szórakozta-
tást, az ismeretterjesztést, az oktatást és a szolgál-
tatást – lényegében maga írja a műfaj, az eszköz és 
az intézményrendszer szabadságharcának históri-
áját is. Ez a könyv 1936 (a spanyol polgárháború) és 
2006 (a Magyar Televízió ostroma) közötti hetven 
esztendőből válogatott esettanulmányok segítsé-
gével mutatja be a televíziós újságírás és a társa-
dalmi konfl iktusok párhuzamos történetének tizen-
négy jellegzetes fejezetét.
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A mű eredetileg doktori disszertációnak készült, és azokra a cik-
kekre, tanulmányokra, valamint személyes tapasztalatokra is épül, 
amelyeket a szerző a korábbiakban írt, illetve amelyeket televíziós 
pályafutása során élt meg. Tudományos dolgozat és élménybe-
számoló; ezeknek a műfajoknak a vegyítéséből nem mindig si-
kerül jó végeredményt kihozni. Most sikerült, mert egy átfogó, 
hiánypótló írás született, amely olvasmányos, de nem veszít tudo-
mányos értékéből. Élvezhető, ugyanakkor referenciaként, illetve 
bizonyos fejezeteiben tankönyvként is használható.

Hiánypótló ez az írásmű annyiban, hogy nemcsak itthon, hanem 
külföldön sem született igazán olyan tanulmány, amely az elmúlt 
több mint fél évszázad televíziós történelmét ebből az aspektus-
ból dolgozta volna fel. A „harci” televíziós kezdetekről sok azonos 
stílusú s egymásra épülő könyv született, és ahogy haladtunk elő-
re az időben, úgy bővült a tartalom, úgy vált egyre szerteágazób-
bá és egyre nehezebben követhetővé az eredeti gondolat, vagyis 
az, hogy a televízió kezdeti, tükröző szerepe miként változott át 
részvétellé, majd beavatkozássá a harci eseményekbe. Az írásnak 
éppen az a nagy előnye, hogy a látszólag teljesen eltérő téma-
köröket – például a New York-i ikertornyokat ért támadást vagy a 
hazai médiaháború történetét – azonos koordináták mentén dol-
gozza fel, hiszen a hangsúly nem a televízió és a háborúk, hanem 
a televízió és a társadalmi konfl iktusok kapcsolatán van. És ez 
az a szellemes megközelítés, amely igazán érdekessé, újszerűvé 
teszi a könyvet.

Horvát János

A TELEVÍZIÓ HÁBORÚBA MEGY
FEJEZETEK A TELEVÍZIÓS ÚJSÁGÍRÁS ÉS 

A TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK PÁRHUZAMOS TÖRTÉNETÉBŐL
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JENEI ÁGNES

E könyv az európai televízióról szól, a digitális for-
radalom következtében kényszerűnek tekinthető 
megújulási törekvéseiről. A televízióról, amely túl-
élése érdekében képes az internetet és a mobilte-
lefont is bekebelezni; amely a jövőben kaméleon-
ként alkalmazkodhat a fogyasztás környezetéhez, 
idejéhez és a fogyasztó kívánságaihoz. Bár az ilyen 
televízió futurisztikus víziónak tűnhet, mégis léte-
zik: a bemutatott, működő vagy fejlesztés alatt álló 
műsorok és szolgáltatások ezt a tény támasztják 
alá. E tartalmak ma nem tartoznak a televíziózás 
fősodrához, de jól jelzik azt az irányt, amely felé a 
televíziós, illetve médiaipar próbál immár harminc 
éve elmozdulni.

E könyv arra tesz kísérlet, hogy rendszerezze a te-
levízió lehetséges átalakulásának főbb tendenciáit, 
és értelmezési keretet nyújtson az innovatív törek-
véseknek. A fejlesztések áttekintése és elemzése 
hozzásegíti az olvasót ahhoz, hogy értelmezze a 
napi sajtóból követhetetlenül bonyolultnak tűnő 
technológiai és jogi híreket, amelyek a magyar-
országi televíziózás átalakulásával kapcsolatosak; 
átlássa a médiaipar logikáját, fejlődésének lehet-
séges irányát. A médiaipar stratégiájának megis-
merése annak ellenére – vagy épp azért – is izgal-
mas lehet, mert végül úgyis a néző dönt.
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nikációs Tanszék adjunktusa, a Mé-
diakutató című lap szerkesztője. 
Egyetemi tanulmányait a Bolognai 
Egyetemen, PhD-fokozatát a Pécsi 
Tudományegyetem Társadalmi kom-
munikáció doktori programjában  sze-
rezte. Disszertációjának címe: Egy új 
televíziós modell kialakulása. Digitális 
interaktív televíziózás Olaszország-
ban. Az Elektronikus média és köz-
igazgatás című köteten (Budapest: 
E-Government Alapítvány) túl számos 
tanulmány szerzője, amelyek a Jel-
Kép és a Médiakutató című lapokban 
jelentek meg. Kutatásaiban különféle 
televíziós modelleket vizsgál a gyár-
tás-szerkesztés logikája, a tartalmak 
és a fogyasztás perspektívájából. 

A könyv a digitális forradalom és a konvergencia-folyamatok te-
levízióra gyakorolt hatásáról szól.  Átfogó képet nyújt a digitális 
technológia várható hatásairól, a televíziós intézmények gyártá-
si, szerkesztési logikájának megváltozásáról, az új fogyasztási 
szokásokról, számos működő és fejlesztés alatt álló innovatív 
műsorról és szolgáltatásról; ezen túl arról, hogy egyáltalán mi-
hez, milyen korábbi televíziós modellekhez képest jelenthet 
mást a digitális televízió.

KÖVESDY GÁBOR

A szerző a televíziót új vizsgálati mezőbe: a digitális médiatérbe 
helyezi, és számos példával alátámasztva mutatja be, hogy a 20. 
század legjelentősebb tömegkulturális és tájékoztatási intézmé-
nye hogyan próbál beilleszkedni ebbe a konvergáló, interaktív 
környezetbe. Világos képet ad a kirajzolódó tendenciákról, de 
nem rugaszkodik el a fantázia világába: csak olyan kérdésekkel 
foglalkozik, amelyeknek – bár kibontakozásuk még várat magá-
ra – gyökerei már napjainkban is jelen vannak.

DR. SIPOS PÁL

TÁGULÓ TELEVÍZIÓ
INTERAKTÍV MŰSOROK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
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A PrintXBudavár Zrt. és a Médiakutató Alapítvány

tisztelettel meghívja Önt
az Antenna Könyvek két új kötetének
bemutatójára.

Jenei Ágnes Táguló televízió
és
Wisinger István A televízió háborúba megy
című könyvét Gálik Mihály és Győrffy Miklós mutatja be

2008. április 17-én 17 órakor, a Godot Kávéházban,  
a Budapest VII. Madách I. út 8. szám alatt.


