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Fikció vagy valóság? Posztmodern háborúk 
a televízióban – Jessica Lynch különös esete
Radó Nóra

„…talán azért szeretnénk csupán megismerni az igazságot,
mert annyira nehéz elképzelni meztelenül.”

(Baudrillard)

„Az igazság mindig hősiesebb, mint a felhajtás”
(Jessica Lynch)

„Hat sérült egy bagdadi robbantásban”, „Burma katonai vezetői lemondanak”, „A nö-
vekvő erőszak ellenére biztató trendek Afganisztánban”, „Észak-Korea a színfalak mö-
gött” – szalagcímek a CNN honlapjáról: tömör, tényszerű információk a világ minden 
tájáról. Olyan tájakról, népekről vagy épp történelmükről és kultúrájukról, amelyekről 
létezik egy mindenki által elfogadott közös tudás, a kommunikációhoz szükséges kö-
zös háttér. Ezzel egyidejűleg azonban ott munkálkodik a bizonytalanság nyugtalaní-
tó érzése – annak bizonytalansága, hogy ismerünk valamit, miközben nem ismerjük, 
hogy a világ egy karnyújtásnyira van, viszont úgy formálva, hogy beférjen a média 
kínálta keretek és így az „átlagemberek” szobáinak falai közé. Vajon mennyiben „való-
ságos”, mikor a CNN több szemszögből, kerekasztal-beszélgetéseken és riportokon ke-
resztül, 24 órán át közvetíti az iraki háborút? Vajon mennyiben közvetíti a „valóságot” 
egy Jessica Lynch közlegény történetét feldolgozó BBC-dokumentumfilm? Másrészt 
– tekintve a háborús konfliktusok „igaz történeteken alapuló” dokumentumdráma 
formájában elkészített fiktív reprezentációját – mennyiben tekinthető fikciónak, mi-
kor William James szakaszvezető az Iraki Szabadság hadművelet keretében bombákat 
semlegesít A bombák földjén című, Oscar-díjas produkcióban?

Miközben a mindennapokban éles határvonal húzódik valóság és fikció között, 
mivel a különbségtétel képessége az épelméjűség kritériumaként aposztrofálódik, 
a fentebb felsorolt médiareprezentációk esetén ezek a határok elmosódnak, eseten-
ként szabályosan felszámolódnak. Elemzésemen keresztül azt szeretném megmutat-
ni, hogy a tömegkommunikációnak hatalma van különféle diskurzusokat létrehozni, 
amelyeken keresztül a „valós” események referenciáit és a fikcióábrázolás elemeit el-
nyeli egy új dimenzió, amely a fikció és valóság határán bontakozik ki, ugyanakkor 
a posztstrukturalista nézetek szerint túl is lép rajta, és elmossa a kettő közti képze-
letbeli határvonalat. Ezt az új teret nevezte a francia kultúrfilozófus, Jean Baudrillard 
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a hiperrealitás terének, vagyis szerinte a posztmodern kor idő- és térérzékelése radiká-
lisan megváltozik a különféle médiából érkező impulzusok tömeges áramlásán keresz-
tül, létrehozva a társas kapcsolatok új hálózatát miközben sem a valóság, sem a fikció 
ábrázolására nem képes, helyette viszont megjeleníti az események szimulált válto-
zatait. Ebben az értelemben a hiperrealitásban minden reprezentáció, kép, amelyet 
a „józan ész” valóságosnak érzékel, egy olyan kompakt médiacsomagban keveredik 
össze fiktívként aposztrofált képekkel, amely tökéletesen kielégíti a közönség generált 
igényeit. Habár szimuláció és hiperrealitás a tömegmédián keresztül létezik, a jelenség 
beszivárog egész társas életvilágunkba és a politikában, gazdaságban vagy a minden-
napokban szintén tetten érhető. 

Különösen a háború jelenít meg olyan állapotot, amelyben a politika működésének 
célja, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel megőrizze és koncentrálja hatalmát, 
és így logikus módon megpróbálja befolyásolni, sőt felügyelni azon reprezentációk 
termelését, amelyek a felmerülő vagy folyamatban lévő konfliktussal valamilyen mó-
don kapcsolatban állnak. A hiperrealitás, az igazi referencia nélküli, állandóan válto-
zó képek generálásán keresztül azonban szétforgácsolja és destablilizálja a hatalom 
működését úgy, hogy (a hatalom szempontjából tekintve) értelmes és értelmetlen in-
formációt egyazon időben, különbségtétel nélkül mutat meg. A háború esetén ezek 
a látszólag ellentétes folyamatok megtörik a felszínt, és egy olyan kivételes helyzetet 
eredményeznek, amelyben a hatalom célja saját befolyásának és ellenőrzésének bizto-
sítása, miközben a hiperrealitás ezeket a törekvéseket a jelek gazdaságában működő 
folyamatok által közömbösíti. Ezek az elemek jelennek meg a terrorellenes háború dis-
kurzusában is, amelyet a médiareprezentációk szemszögéből vizsgálva eljutunk Jessica 
Lynch történetéhez, az iraki háborúban hőssé lett 19 éves szőke, amerikai lányhoz, aki 
a hiperrealitás és a liberális amerikai hatalmi működés közös „közreműködése” által 
válhatott az iraki háború egyik szimbólumává. A „sztori” megértésének fontossága ab-
ban a felismerésben rejlik, hogy a 21. század küszöbén nem lehet pusztán fegyverek-
kel háborút nyerni – ahhoz, hogy egy adott liberális demokráciában működő hatalom 
elnyerje a „hátország” támogatását és ezzel legitimációs bázist teremthessen politiká-
ja számára, szükség van arra is, hogy a képernyőkön folyó „médiaháborút” kifejezett 
vagy hallgatólagos eszközökkel a neki megfelelő irányba terelje, és valamilyen módon 
tompítsa a hiperrealitás hatásait.

A tanulmány ezt a kérdést kívánja körüljárni egyfajta posztmodernnek nevezett el-
méleti eszköztár segítségével, amely az első fejezet témáját adja, főként Jean Baudrillard 
gondolatainak kibontása által – egyrészt tisztán a hiperrealitás fogalmának, másrészt 
az elmélet terrorellenes háborúhoz kapcsolásának segítségével. A második fejezet 
a hiperrealitást „megtestesítő” média működésének sajátosságait járja körül a háború 
kivételes helyzetében, kitérve a „fiktív” és a „valós” reprezentációk problematikájá-
ra. Végül Jessica Lynch különös esetén keresztül válik láthatóvá, ahogy a hírmédia, 
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a dokumentumfilm-gyártás vagy Hollywood a hadsereggel kéz a kézben „eladható” 
és a közvélemény-kutatásokra is hatással bíró háborús hőssé faragja az amerikai kato-
nalányt.

Elméleti háttér

A berlini fal leomlása után a globális rend egy alapvetően statikus, kiszámítható kétpó-
lusú rendszerből egy olyan renddé – vagy ahogy sokan megfogalmazzák – „világren-
detlenséggé” változott, amelyben a hatalom centrumai geopolitikailag nem meghatá-
rozható terekben manifesztálódnak. Globális hálózatok, független politikai, gazdasági 
vagy társadalmi aktorok működnek, amelyek az eddig megszokott, beágyazott tár-
sadalmi konstrukciók – mint például az államok – tereit felbontják és megváltoztat-
ják a különféle társadalmi képződmények eddig megszokott határait és körvonalait.  
Ez az átalakulás felfedi a vesztfáliai rendszer konstruált és esetleges természetét, de 
nem kisebbíti a hatalom produktív potenciálját arra vonatkozóan, hogy a „fegyelme-
ző” tudáshalmazok természetén keresztül új rendet hozzon létre. A kritikai áramlatok 
kutatói az új posztvesztfáliai viszonyok alakulásában mind a változásokra, mind az ál-
landó jelenségekre összpontosítanak és a hálózatos, deterritorializált „szép új világot” 
a klasszikus, racionalista elméletekkel szemben fogalmazzák meg, amelyek alapvetően 
tagadják ezt a fajta átalakulást, hol az anarchikus világ visszatérésére (realizmus), hol 
a nemzetközi interdependenciák működésére és a politika intézményesülésére (libe-
ralizmus) hivatkozva. A kritikai posztstrukturalizmus új és eddig nem elemzett fakto-
rokat hoz be a vizsgálatba, és azt tanulmányozza, hogyan változik a hatalom, a tudás 
és a diskurzusok működése. 

Praktikus okokból, azokat a kortárs kritikai szemléleteket, amelyek a társadalom-
ban jelen lévő hatalom, igazság és jelentés viszonyainak működését kívánják feltárni, 
posztmodernként aposztrofáljuk, ennek legelfogadottabb értelmezését Jean-François 
Lyotard adta. A központi gondolat, mely láthatóan különbözik a modern szemlélettől, 
az a kihívás, amelyet az emberi cselekvés és változás racionalitása ellen támasztottak. 
Jean-François Lyotard a posztmodernt úgy fogalmazta meg, 

„a végletekig leegyszerűsítve…, mint kételkedés a metanarratívákban. Ez a kétel-
kedés kétségtelenül a tudományos előmenetel terméke: ez az előmenetel viszont 
feltételezi is. A metanarratíva legitimációs apparátusában bekövetkező elévülés-
nek legjelentősebb mértékben a metafizikai filozófia válsága felel meg… A narra-
tív funkció elveszti szereplőit, a nagy hősöket, a nagy veszélyeket, a nagy utakat, 
a nagy célokat.”1

Ez a kételkedés a létező tudományos iskolák felé mutatott szkepticizmusban és kri-
tikai attitűdben érhető tetten és a „metanarratíva” kifejezés itt minden olyan elméletre 
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utal, amely világos alapokat hangoztat ismeretelméleti állítások tételénél, és megala-
pozott episztemológiát tartalmaz.2 Emellett a „nagy célok” és a „nagy utak” szintén 
megkérdőjeleződnek, s ez a modernitás nagy elméleteit célzó attitűdjének kritikáját 
jelenti, amelyek a világot egy egyedülálló modellen keresztül különféle elméletekkel 
és különféle metodológiával hivatottak megmagyarázni. 

Olyan kultúraelméleti gondolkodók, mint Guy Debord, Paul Virilio, maga Jean-
François Lyotard vagy Jean Baudrillard észlelték a technológiai találmányoknak 
és a procedurális-strukturális változásoknak köszönhető, a modern kultúrában és tár-
sadalomban bekövetkező mélyreható átalakulásokat, és új irányból próbáltak közelíte-
ni a változások megértéséhez. A strukturális átalakulások legismertebb posztmodern 
összefoglalását Guy Debord adta, aki már 1968-ban beültette a köztudatba a „spektáku-
lum társadalma” (la société du spectacle) kifejezést, utalva arra, hogy azok a

„társadalmak, ahol a termelés modern feltételei uralkodnak, [ott] az élet egésze 
látványosságok mérhetetlen felhalmozásaként mutatkozik meg. Minden, ami ed-
dig közvetlenül átélhető volt, reprezentációvá vált.”3

Debord itt és máshol is amellett érvel, hogy a modern társadalmak viszonyaikat 
és életüket egy bizonyos világnézet (Weltanschauung) köré rendezik, amelyben a sze-
mélyes kapcsolatokat és a rang, osztály vagy más csoportosulás szerinti viszonyokat 
felváltják a tömegáruk (commodities) által teremtett viszonyok. Ezek a tömegáruk azon-
ban nem pusztán a materiálisan kézzelfogható tárgyakat testesítik meg, inkább az ilyen 
tárgyakon alapulnak, miközben olyan képeket, jeleket tartalmaznak, amelyekhez kü-
lönféle értékek, normák és attitűdök (viszonyok) társulnak. A tömegmédia a spektáku-
lum vagy látványosság legfőbb megtestesülését képviseli, de nélküle is uralkodóvá vált 
a társadalmi mindennapokban a termelési körfolyamaton keresztül, amelyben egy bi-
zonyos tárgyhoz egy egész jel- és képfolyam társítható – míg a képekhez és jelekhez 
például a reklámozáson és promóción keresztül már értékek és attitűdök örökítődnek 
át. Debord a spektákulumot egy különleges látásmódként írta le, amely valóságossá vált, 
és a képek tömeges terjesztésének technikáin keresztül manifesztálódott, így inkább 
a tömegáruk és a társadalom ágensei közötti társas viszonynak nevezhető és nem pusz-
tán képek és jelek rendezett sorozatának. 

Jean Baudrillard és a hiperrealitás elmélete
Debord radikális gondolatait, amelyek a társas kapcsolatok minőségének mélyreható 
változásaira utalnak, Jean Baudrillard francia filozófus csiszolta tovább, aki a spektáku-
lum vagy látványosság koncepciójára és társadalmi kötődéseire alapozva alkotta meg 
a hiperrealitás fogalmát, és így a média területén szélesítette Debord vizsgálódásait. 
Baudrillard a marxista kapitalizmuskritikát vette kiindulópontnak, a termelési ténye-
zők olyan fogalmait azonban, mint a használati érték vagy a csereérték, áthelyezte 
a posztindusztriális társadalom keretei közé, amelyben ő inkább a jel központi szerepét  



106 Külügyi Szemle

Radó Nóra

realizálta a materiális javakkal szemben. A jel azonban már egy olyan, önkényesen 
jelölőre és jelöltre bomló konstrukció, amely kizárólag társadalmi konszenzuson ala-
pul.4 A jelölt még közvetlen kapcsolatban áll(hat) a valósággal, a jelölő azonban teljes 
egészében absztrakt és „értékekkel telítődött” konstrukció. A francia filozófus érvelése 
szerint a hiperrealitás és az ezen alapuló új gazdasági-társadalmi logika forrása a jelek 
két fő elemének, a jelölő és a jelölt közötti viszonynak az átalakulásában keresendő. 
Baudrillard szerint végbement egy olyan folyamat, amelynek során a valóságot tükröző 
jelölő fokozatosan elkendőzte az alapjául szolgáló valóságot, majd teljesen kiszorította 
azt a jel teréből, így a posztmodern valóságban a jelölőnek egyáltalán nincsen semmi-
lyen kapcsolata a valósággal és eredeti referenciapontjával. Minden önmaga szimulá-
ciójává változott, amelyben a valós és fiktív jellemzők elegyednek, és a hagyományos 
határok és interpretációk mentén lehetetlen őket szétválasztani. Nincs objektív vagy 
szubjektív valóság és azok a területek, ahol a képek megjelennek, már a hiperrealitást 
alkotják.

„Az absztrakció ma már nem valaminek a térképe, hasonmása, tükre vagy fogal-
ma. A szimuláció már nem valaminek a területe, referenciapontja vagy anyaga.  
Ez már sokkal inkább a valós eredet vagy realitás nélküli modelljeinek generáci-
ója: a hiperreális.” 5

Ezt a jellegzetességet erősíti fel a termelési módok felgyorsulása, a technológia fo-
lyamatos fejlődése és a nagy mennyiségű reprodukció lehetősége is. Így az új jelkép-
zési-jelképződési logika, amelyben a jelnek semmilyen kapcsolata nincs eredeti refe-
renciapontjához, eredeti jelöltjéhez, kitermeli a szimulációt és a hiperreálist. Ahogy 
Baudrillard megfogalmazta:

„Az a régi mondás, hogy »a valóság néha különösebb, mint a képzelet«, amely 
az élet esztétizálásának szürrealista korszakához tartozott, meghaladottá vált. 
Nincs többé képzelet, fikció, amely szembesíthető az élettel vagy akár meghalad-
ható; a valóság a valóság színjátékává vált.” 6

Ily módon a hiperreális területén elveszett valami rendkívüli fontosságú, méghozzá 
a „valós jelentés” megragadásának lehetősége és a fiktív és tényszerű megkülönbözteté-
sének lehetősége. Ez leginkább a média vizsgálatánál látható, ahol az információáradat 
folyamatosan növekszik, a képek, a hírek mennyisége állandóan sokasodik, miközben 
az autentikus interpretáció, magyarázat vagy megértés eltűnőben van a „jelentés” szét-
foszlásával párhuzamosan, vagy ahogy Baudrillard fogalmaz, a „jelentés összeroppa-
nása” és így nem-kommunikáció megy végbe. Nem-kommunikáció abban az értelemben, 
hogy bár a befogadók az információ folyamatos áramlásával találják szembe magukat, 
ez az információ egyáltalán nem tartalmaz magyarázatokat vagy üzeneteket – csupán 
egy lehetséges üzenet szimulációját látszólag jelentéssel telített és koherens csomag-
ban. A posztmodern média „random képek kotyvalékát [közvetíti], amelyek nem úgy 
rendszereződnek, hogy mondjanak bármit is vagy állást foglaljanak”.7
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Az információ ilyetén felhalmozódása két folyamatot indukál, amelyek a média 
területét párhuzamosan határozzák meg. Egyrészt folyamatos a törekvés a miniatü-
rizálásra, az információ minél kisebb egységekbe csomagolására, amelyet az infor-
mációszerzéshez vezető leggyorsabb út elérésének vágya mozgat. Ezt a jelenséget 
a posztmodern kor technológiai áttörései tették lehetővé, az információszállítás és tö-
megkommunikáció fejlesztései és találmányai. Másrészt, az előző folyamattal karöltve, 
tehát a gyors és hatékony információszerzés iránti megszállottság miatt az üzenetek 
tartalma eltűnőben van – felváltja a forma és a stílus. A felszín, amely a képernyőkön 
megjelenik, s a stílus, amelyben az üzeneteket formálják, helyettesítik a tartalmat és így 
magát a jelentést. 

A küldő-befogadó, a tartalom-forma és az alany-tárgy között húzódó határok elkez-
denek elmosódni, és egy új logika veszi át helyüket. Baudrillard szerint:

„A szimuláció logikájában élünk, amelynek semmi köze a tények logikájához 
vagy az érvek rendszeréhez. A szimulációt a modell, a puszta tények köré csopor-
tosuló modellek előrehaladása jellemzi.”8

A közönség egyetlen lehetősége marad, ha a képeket és információt örömszerzésre 
használja. Az új tömegmédia működésének eredményét így olyan jelenségeken keresz-
tül foghatjuk fel, mint az infotainment, advertorial vagy infomercial – amelyek már a valós 
és fiktív egybeolvadásának jelenségei a hiperreális területén. Az elektronikus média 
teljesen eltorzítja az ok-okozatiság, perspektíva és érvelés hagyományos fogalmait, el-
törölve a különbséget ok és okozat, eszköz és cél, alany és tárgy, aktív és passzív között. 
Ami marad, az különféle jól formált médiacsomagokba burkolt, magyarázat nélküli in-
formáció, amely random időszakokban előbukkan, majd eltűnik a hiperrealitás vibráló 
és folyamatosan változó terében.

Hatalom, háború és politika a hiperreális terében
A hiperrealitás radikális gondolata nem csupán a tömegmédia tanulmányozását érte el, 
de a társadalomról, a kultúráról vagy a politikáról alkotott eddigi fogalmainkat is befo-
lyásolta. Feltehető a kérdés, hogy mi történik a hatalommal és a politikával egy olyan 
folyamatosan vibráló térben, mint amilyen a hiperreális. A fejezet bevezető soraiból vi-
lágossá vált, hogy a berlini fal lebontása után alapvetően megváltozott a poszthideghá-
borús, posztindusztriális társadalom struktúrája: hálózatszerű terek, egy időben több 
szinten működő aktorok, szimultán folyamatok jelentek meg. Timothy Luke a jelenség 
leírására a digitális óra metaforáját alkalmazta, hiszen az idő múlásáról egyszerűen a fo-
lyamatosan változó jelek formájában tudunk,9 amely a referencia nélküli, forrás nélküli 
jelek „jelenidejűségének” fontosságára utal. A rendszer legjellemzőbb rendszerező elve 
az itt és most, amely a jelek folyamatos, szimultán és nemlineáris áradatával jár.

Így az idő- és térrendezés ezen új logikája miatt a hatalom és a politika is egyidejűleg 
és nemlineáris utakon kénytelen működni, ez azonban Baudrillard szerint a hatalom 
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szétforgácsolódásához, egyenesen elpárolgásához vezet.10 Ez azonban nem eltűnését 
jelenti, inkább azt, hogy a hatalom szerinte saját reprezentációját reprodukálja a jelek 
gazdaságának keretei között, és teljesen elszakad eredeti állapotától. 

„A hatalom […] semmi mást nem termel, mint saját magához hasonló jeleket. És 
ezzel egyidejűleg a hatalom másfajta alakzata lép működésbe: a hatalom jeleinek 
kollektív követelése egyfajta, a hatalom eltűnése körül kialakuló »szent szövetség«. 
Mindenki tagja többé-kevésbé a politikai összeomlásától való félelem miatt.”11

Baudrillard megfogalmazása arra az állapotra utal, amelyben a jelek gazdasága át-
veszi a társas kapcsolatok helyét az értéktöbblettel, normákkal rendelkező tömegáruk 
(commodities) körforgása által és úgy tűnik, a hiperreális a társadalmi kapcsolatokat 
teljesen átfogja és a politikai nélkül írja át. Emiatt az állam és a hatalom egyéb intéz-
ményei arra törekednek, hogy létezésüket azon az úton-módon tegyék a társadalom 
számára láthatóvá, ahogy képesek rá – vagyis a hiperrealitás és a spektákulumok eszkö-
zein keresztül. Ilyen látványosságokat jelenthetnek az elektori és választási procedúrák 
körüli események a liberális társadalmakban, a politikai botrányok médiamegjeleníté-
se stb. Mindenesetre, ezek a látványosságok csupán a politika működésének halvány 
mását jelenítik meg, miközben elveszik az igazi referenciapont. A politika és a hatalom 
csupán a tömegmédia képernyőin jelenik meg, a közönség és a döntéshozók kopro-
dukciója által, a politika átalakításával a nagyközönség számára is fogyasztható esemé-
nyekként. Emiatt kerülhet egymás mellé a televíziók képernyőin egy mosóporreklám 
vagy egy fizetett politikai hirdetés – és mivel a hiperrealitás egyszerre közvetít minden 
elképzelhető információt, amelyet a média igényeinek megfelelően csomagolnak, a po-
litika és a hatalom üzenetei könnyen elveszhetnek az információk áradatában.

A háború állapota azonban olyan különleges helyzetet teremt, olyan hatalmi kérdést 
emel napirendre, amelynél elengedhetetlenné válik, hogy a hatalom valamilyen mó-
don csökkentse és lehetőleg saját előnyére fordítsa a hiperrealitás hatásait egy olyan 
környezet megteremtése által, ahol a hatalom „akarata” előtűnhet, ahol bizonyos érté-
keket, normákat és üzeneteket közvetíthet a társadalom háborúra való mobilizációja, 
a háborús állapot legitimmé tétele érdekében. A háború állapotában a hiperrealitás mű-
ködése még inkább tetten érhető, mivel a hatalom és a politika számára elengedhetetle-
nül fontos egy olyan kérdés megszólaltatása, amely meghatározza az adott társadalom 
életmódját. Következésképpen a hatalmi rezsimeknek kompakt és egyszerű üzenetek-
kel ellátott „csomagokban” cirkulálva el kell érniük a társadalmat a hiperrealitás sűrű 
környezetében is – ez állandó ismétlést és permanens jelenlétet eredményez a látvá-
nyosság hagyományos formáiban, oly módon, hogy mégis dominálja a többi látványos-
ságot. Emiatt a politikai kommunikáció minden fortélyát, minden, a háború eseményét 
formáló és újraformáló, elérhető és bevethető csatornáját felvonultatják, amely a pro-
paganda és manipuláció állapotát is elérheti. Ekkor válik elengedhetetlenné a hata-
lom üzeneteinek hatékony kommunikációja érdekében a tömegmédiának a hatalom  
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érdekeivel egybevágó működése – azonban ez az, ami problematikussá válik 
a tömegmé dián uralkodó hiperrealitás összetett és széles körű hatásai miatt. 

Baudrillard és az erőszak eseményei – háborúk a hiperrealitásban
A háború természetéről valaha megfogalmazott leginkább zavarba ejtő észrevétel, amikor 
Baudrillard kijelenti, hogy az 1990–1991-es öbölháború nem történt meg. „A kezdetektől 
fogva tudtuk, hogy ez a háború sosem fog megtörténni […]. Amerika, Szaddám Huszein 
és az öböl menti hatalmak a háború holtteste fölött küzdenek.”12 A francia gondolkodó 
ezáltal azt a nézetét osztotta meg, hogy a háború jelentését és valóságát a Perzsa-öbölben 
a tömegmédia hozta létre és prezentálta a közönség számára fogyasztható látványosság-
ként. A virtuális szimuláció és a szimulákrumok a háborút egy hiperreális eseménnyé for-
dították át, egy színlelt eseménnyé, amely nem tudta a háború fogalmát feltámasztani, 
a háborúét, amellyel a hidegháború végzett13 az elrettentés és a feltartóztatás koncepció-
jának bevezetésével, és így a háború logikájának az elrettentés logikájára változtatásával 
– és amely úgy tűnik a poszthidegháborús korszakban is folytatódik. A „megakadályo-
zó háború” (preventive) és „megelőző háború” (pre-emptive) lehetőségének megteremtő-
dése képezi a poszthidegháborús korszakban az elrettentés gondolatának továbbélését, 
mivel ezekben a koncepciókban az a lehetőség munkál, hogy elrettentsék az ellenséget 
bizonyos viselkedéstől, mielőtt kitörhetne a háború, és az ellenséget közvetlen támadás 
nélkül tartóztathatják fel. Az elrettentéssel párhuzamosan Baudrillard szerint a hata-
lom és a politika száműzte a háborút a nemzetközi porondról a televízió képernyőire, 
a hiperrealitás területére. Ilyen értelemben az öbölháború tényleg nem történt meg: ami 
történt, az a háború szimulációja és reprezentációja a hiperreális terében. 

Az öbölháború a hiperrealitás korszakának kezdetét jelentette, amelyben a katonák 
szerepét gyakorlatilag a technika veszi át – nem pusztán a minden hadmozdulatot el-
lenőrző haditechnikai eszközök, hanem a hadmozdulatokat 24 órán keresztül követő 
média által. Majdnem ugyanez a folyamat figyelhető meg az iraki és az afganisztáni 
háború esetén, azzal a különbséggel, hogy a terrorellenes háború diskurzusa részeinek 
tekinthetők. A World Trade Center elleni terrorcselekmények a nyugati modernkori 
történelem új korszakának kezdetét jelzik, létrehozva a Baudrillard által aposztrofált 
abszolút eseményt (absolute event).14 Ezzel a kifejezéssel a történteket úgy próbálta leír-
ni, mint a terroristák merényletét a jel központi szerepén alapuló gazdaság ellen, ahol 
olyan szakadást testesít meg, amely csupán sokkos állapotot eredményezhet és azon-
nali, kiterjedt választ az amerikai szuperhatalom részéről. Baudrillard szavaival élve 
„egy olyan rendszerre, amelynek mértéktelen hatalma megoldhatatlan kihívást hoz lét-
re, a terroristák olyan végérvényes cselekedettel válaszolnak, amely nem lehet a [jelen 
alapuló társadalmi] körforgás része”.15

Miközben Baudrillard a 9/11-es eseményekre abszolút eseményként hivatkozott, 
amely megszakítja a jeleken alapuló gazdaság normális körforgását, és a szimulákrum 
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ellen dolgozik, vagy legalábbis a „kijózanodott szimulákrum” ellen;16 a válasz, vagyis 
a terrorellenes háború jelensége és későbbi háborúi, mint az afganisztáni és az iraki 
háború, inkább a szimuláció, megtévesztés gyakorlatának folytatásaként, valamint 
a hiperrealitásban megjelenő háború folytatásaként értelmezhető, amely már az öböl-
háború idején elkezdődött. 

„Mivel képtelen beteljesíteni képességeit a katasztrofális nukleáris háborúban, a szu-
perhatalmi hegemónia a szimulációhoz és a képek telematikus felügyeletéhez for-
dult, »feltartóztatva« a történelmi eseményt a hatalom virtuális gyakorlása által.”17

Amikor George W. Bush 2001. szeptember 20-án a kongresszus együttes üléséhez in-
tézett televíziós beszédében deklarálta a terrorellenes háborút,18 nem csupán az állandó 
háborút deklarálta, amely szemben áll a békét hangsúlyozó liberális értékekkel, de elkö-
telezettséget ígért egy új típusú háború iránt, amelyben a felügyelet, ellenőrzés és a mé-
dia technikái kapják a legfőbb szerepet. Bush elnök bejelentésének segítségével a terror-
ellenes háborúnak legalább két oldalát lehet megmutatni. Egyrészt Baudrillard szerint 
a terrorellenes háborút elektronikus úton vívják, precíziós, távirányított fegyverekkel 
és megtévesztő stratégiákkal, amelyek csupán a hiperreális terében játszódnak le szimu-
lációk segítségével, igazi politikai cselekvés nélkül. Vagyis valódi politikai folyamatok 
helyett a hatalom reprezentációja megy végbe, valamint a közönség/lakosság számára 
létrehozott politikai látványosságok fontosabbá válnak, mint a politikai tartalom. Más-
részt a terrorellenes háború elindítása az állandó háború állapotának kinyilvánítását is 
jelenti, az állandó „éberség” állapotát a lehetséges terrorista cselekményekkel szemben 
– és így a társadalom állandó mobilizációjának szükségességét a háború nevében. 

Ez a két folyamat oly módon erősíti fel egymást, hogy a hatalom és a politika meg-
kísérli a hiperrealitás hatásait csökkenteni a terrorellenes háborúról és a belbiztonság 
(homeland security) érdekében tett terrorellenes lépésekről szóló üzenetek állandó tö-
megmédián keresztüli közvetítésével. A társadalom állandó mobilizációjának szándé-
ka és a terrorista cselekményekre való állandó készülés a „lehetséges” légkörét teremti 
meg, amely megfelelő talajt hoz létre a szimulációk számára. A lehetséges, jövőbeli 
terrorcselekményekre az Amerikai Egyesült Államok kormányának fel kell készülnie, 
és a felkészülés keretében állandóan tájékoztatják a társadalmat a lehetséges veszé-
lyekről és a lehetséges következményekről hírcsatornákon vetített számítógépes szi-
mulációk segítségével, a 9/11-es eseményekre mint végső példára és különféle elhá-
rított terrorista merényletkísérletekre való folyamatos hivatkozással a „mi lett volna, 
ha…” diskurzusában. Ez a diskurzus megerősíti a hiperrealitás működését, mivel ezek 
az események a „valóságban” nem történnek meg, de valós jelek mutatkoznak a lehe-
tőségükre, és ezek a feltételes módban zajló események keverednek össze a feltételezett 
következményekről szőtt fiktív víziókkal. 

Találunk néhány látható példát a terrorellenes háborút a kezdetektől elkísérő szimu-
lációkra. Elsőként ott a bizonytalanság Oszama bin Laden rejtekhelyéről, majd később 
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létezéséről is, akit csupán a folytonos képáradat rajzolt meg és tett láthatóvá – mint 
cyberterroristát, aki végtelen mennyiségben reprodukálható szimulációként a világhá-
lón, és aki saját videóin keresztül azt a benyomást kelti, hogy talán sohasem „létezett”.19 
Bin Laden virtuális portréja körüljárta a világot, azonban „valódi” személyiségét nem 
sikerült felderíteni. Létezésének bizonytalanságát, de markáns virtuális létezését is to-
vább erősítették nem csupán saját, videoszalagon rögzített beszédei, hanem a terrorista 
cselekmények, amelyeket nevében és csoportja nevében követtek el, valamint olyan 
videobeszédek, amelyeket állításuk szerint vele kapcsolatban álló csoportok vállaltak 
fel. Bin Laden virtuális megjelenése egyértelműen „eladható termékké” vált a nemzet-
közi médiapiacon. 

Az iraki háború esetén a leginkább szembetűnő szimuláció, amely hozzájárult 
a nemzetközi konfliktusok színterén zajló valódi és fiktív események közötti elhatáro-
lás bizonytalanságához, az iraki tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos nyugtalanság 
és az, hogy az ország biztonsági szolgálata szerepet játszott-e a WTC és a Pentagon 
elleni merényletek előkészítésében.20 Annak ellenére, hogy a 2003. március 18-ig tartó 
ENSZ-vizsgálódásokban az UNMOVIC-team nem talált bizonyítékot arra vonatkozó-
lag, hogy Irak folytatta tömegpusztítófegyver-programját,21 kiterjedt diskurzus jött 
létre az iraki tömegpusztító fegyverek lehetséges mennyiségéről és minőségéről olyan 
hírcsatornák közvetítésével, mint a CNN, a BBC, a Fox News és más nyugati tömegmé-
diumok; s mindennek az a jelenség lett az eredménye, hogy Irak virtuálisan rendelke-
zett tömegpusztító fegyverekkel. Még azok a hatalmak is hittek abban, ami nem léte-
zett, amelyek ellenezték a háborút – Franciaország és Németország az ENSZ vonatkozó 
bizottságának nagyobb vizsgálati csoportot javasolt Oroszország és Kína támogatásá-
val.22 Azok a hatalmak, amelyeknek a legitim fegyveres beavatkozásról kellett dönte-
niük, annak szükségességét jelenítették meg, hogy ezek a fegyverek léteznek – a vita 
csupán az iraki leszerelés lehetőségeiről és veszélyeiről szólt.

Hiperrealitás a televízió képernyőin

A szimuláció működése és a hiperrealitás területe a televízióban, a rádióban és az in-
terneten megjelenő reprezentációkon keresztül válik megfoghatóvá. A hiperrealitás 
működése érdekében a tömegmédia elengedhetetlen, mivel minden emberi érzéket 
befolyásol, és képes bizonyos mentális érzékelések létrehozására, amelyek általában 
csökkentik a racionális megítélés szilárdságát a valós és a képzelt történések elválasz-
tásánál. Ez a jelenség a bizonytalanság felerősödésével és az információ iránti fokozódó 
igénnyel jár, mivel a befogadó közönséget elbátortalanítja a több forrásból hömpöly-
gő, gyakran egymásnak ellentmondó információ autentikussága és megbízhatósá-
ga, viszont az ilyen folyamatok miatt kialakuló kognitív disszonanciák feloldásának  
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vágya felerősíti az igényt a megbízható információk iránt. Az információk áradata 
azonban ezt a bizonytalanságot tovább erősíti, mivel a média „csomagolási technikái” 
által az információ nem jelenti automatikusan a jelentés felbukkanását – a csomagolás 
jól bevált módszereit követi, így több hangsúly kerül a formára, mint a tartalomra. Ez 
a jelenség különösen jól látható a televíziónál, amelynél a vizualitás és a látvány átveszi 
az üzenet szerepét, és minden kép, hang és effekt a „médialátványosságok” létrehozá-
sára irányul – így a következő vizsgálódás legfőbb fókusza a vizuális formákra irányul, 
és a televízió képernyőjén megjelenő narratívákat „idomítja”.

Emiatt ez a fejezet két médiajelenségre próbál rávilágítani, amelyek a hiperreális 
megjelenését eredményezték, és gyakorlatilag ugyanannak az érmének két oldalát je-
lenítik meg. Egyrészt a „valódi” képernyőn való megjelenése felől közelítve – a hírköz-
vetítés vagy a dokumentumfilmek formájában – kibontakozott az a tendencia, hogy 
a nézettségi mutatók növelése érdekében szórakoztató elemekkel tűzdelve közvetítik 
az információn alapuló médiatartalmakat például az infotainment formájában, mellyel 
a hiperrealitást alkották meg, felborítva az elképzelt és a valós határait, és összekever-
ve a „valódi” eseményeket a szórakoztató technikákkal. Másrészt, a „másik oldalról” 
közelítve, vagyis a televíziós sorozatok, játékfilmek gyártása felől, amikor a termelés 
legfőbb célja, hogy bizonyos történeteket világítson meg, amelyek valamilyen törté-
nelmi, politikai vagy társadalmi hivatkozási ponttal rendelkezhetnek a cselekményen, 
karaktereken, beállításokon stb. által, így kialakítva és megerősítve különféle, régebben 
meglevő társadalmi konvenciókat és tudást. Ebben az esetben, a képzelt területe lát-
szólag telítődik a „valós” elemeivel c különféle idő-kezelési technikák, dokumentaris-
ta technikák vagy különféle „igaz történeteken” alapuló cselekmények által. Az ilyen 
filmprodukciók szintén a hiperreális területét alakítják ki, ebben az esetben benyomul-
va a valóságos területére, és összekeverve a „valós” elemeit az elképzelttel. Ez a két 
jelenség így a hiperreális működésének világos példáját mutatja, és olyan médiatechni-
kákra hívja fel a figyelmet, amelyeken keresztül a hiperrealitás és a szimuláció hatásai 
tovább terjedhetnek.

A „valós” eseményeinek dokumentálása hírek és dokumentumfilmek formájában 
konfliktus esetén
A háborúk olyan eseményeket jelenítenek meg, amelyek magas hírértékkel rendelkez-
nek, és olyan állapotokat testesítenek meg, amelyek a tragédia és hősiesség emberi tör-
téneteinek sorát termelik ki, erős érzelmeket keltenek, mint a patriotizmus, a félelem, 
a düh vagy az eufória, győzteseket, veszteseket és természetesen fegyverek és csapatok 
küzdelmét ábrázolva. Így a háború „valós” reprezentációjának esetében (is), különféle 
egymásba fonódó és egymásnak ellentmondó érdekek összjátéka jelenik meg, különféle 
szereplők és aktorok által: a háborús tudósítás esetén például megjelenhet a hadsereg, 
a kormány, a hírügynökségek, a hírcsatornák, valamint az érintett személyek érdekei  
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és hatalma egyaránt. Ezen érdekek együttes működése különféle médiatechnikákat 
alakít ki a reprezentációkra – különösen a háborús reprezentációra. Agenda-setting, 
framing, priming, beállítások, hangok, a bemondók öltözete és hozzászólásai már léte-
zésükben érvénytelenítenek bizonyos üzeneteket, és felhívják a figyelmet a hír- vagy 
dokumentumfilm-gyártás sematizálódására. 

Az agenda-setting, vagyis a hír- és témaválogatás, szelektálás hatását találóan összeg-
zi Bernard Cohen megállapítása: „A sajtó talán nem sikeres abban, hogy megmondja, 
mit gondoljunk, de elképesztően sikeres abban, hogy megmondja, miről gondolkod-
junk.”23 Természetesen mivel a valóság konstrukciója a közönség „fejében” zajlik, egy 
ilyen megállapítás némi finomításra szorul, így inkább azt mondhatjuk, hogy a médiá-
nak megvan az a képessége, hogy a nyilvánosság gondolkodásának agendáját megha-
tározza azáltal, hogy néhány témára felhívja a figyelmet. Az agenda-setting működéséről 
alkotott elgondolást oly módon is továbbgondolhatjuk, hogy a tömegmédia bizonyos 
attitűdöket is csatolhat eseményekhez és történésekhez: azt is megmondhatja, hogyan 
gondolkodjuk bizonyos látványosságokról. Ez a gondolat elvezet a framing technikához: 
az események médiaspektákulummá csomagolásának „művészetéhez”, hangsúlyo-
zás, ismétlés vagy háttérbe szorítás, verbális és nonverbális kommunikációs eszközök 
használata által stb. Az ilyen csomagolási technikák segítségével válnak az események 
látványosságokká; olyan médiaeseményekké, amelyek során a hír és dokumentumfilm 
műfaja a szórakoztatás szférájába csúszhat át. A priming technikája szintén egy elemet 
képez az infotainment konstrukciójában, habár közelebb áll az agenda-setting elvéhez, 
hiszen szelektálást jelent, méghozzá oly módon, hogy a legmagasabb nézettségi adato-
kat produkáló főműsoridőben az adott csatorna olyan programokat sugároz, amelyek-
nek a hírszolgáltatás mögött álló szervezet érdekei alapján a legmagasabb közönség-
számot kell elérniük.

Így a hírek és dokumentumfilmek reprezentációjának technikái egyfajta torzított 
képet adnak a „valós” eseményekről, s mindezt tovább bonyolítja az élő hírcsator-
nák megjelenése. Ahogy Baudrillard a 24 órán keresztül vetített hírek közvetítésére 
rámutatott, fellépésükkel a közönségnek a legnagyobb mértékű realitásérzést nyújtják 
anélkül, hogy a szimuláció tényének tudata felmerülne, és így teljesen elidegenedné-
nek a tényleges valóságtól. „A CNN a háború hipotetikus szívéhez tapasztott sztetosz-
kóp kíván lenni, megjelenítve számunkra hipotetikus pulzálását.”24 Érvelése szerint 
azonban az élő híradás esetén a közönséget teljesen becsapja az a meggyőződés, hogy 
az abszolút igazságban és valóságban részesül, miközben elfelejtődik a műsorszórás 
szerkesztett természete. 

Az élő közvetítést a háború sújtotta területekről először a CNN vezette be 1990-ben 
az öbölháború idején, és azóta a világ minden részén működő hírcsatorna gyakorlatá-
nak részévé vált. A médiakutatók erre a jelenségre a tévéhálózatok „CNNizálódásaként” 
(CNNization) hivatkoznak,25 mivel olyan hírcsatornák vették át, mint a brit BBC a BBC 
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World, News 24 csatornával, a Sky News és az Independent Television News (ITV News). 
A világ minden részén találunk élő közvetítéssel operáló hírcsatornákat,26 jelen fejezet 
azonban csupán a CNN és a BBC működésével foglalkozik, mivel az amerikai/brit duopol 
rendszer „uralja a világ hírtematikáját és hírfolyamát egyaránt”,27 akkor is, ha a diplo-
matákat és döntéshozókat, s akkor is, ha az átlagos hírfogyasztókat tekintjük.28 Ezek 
a globális társaságok nem csupán a hírközvetítés tematikáját formálják a világ minden 
részén, hanem folyamatosan versengenek a hírek közvetítésének elsőségéért is. Emellett 
a „breaking news” elsőként tudósításának kényszere olyan légkört teremt, amelyben a csa-
tornák hajlanak a legszélesebb és leggyorsabb elérés érdekében feláldozni a mélységet.29 
Következtetésképpen a történetek pontossága, megértése és vizsgálata veszélybe kerül, 
és a téves információk/ félretájékoztatás folyamatos terjesztésével, amely háborús idő-
szakokban állandóan jelen van, a tudósítás egyre felületesebbé és bizonytalanabbá válik. 

Az időzavar különféle sematizálódást és általánosításokat is kitermel a háborús ese-
mények reprezentációjában, amelyek a hírcsatornák homogenizálódását eredményezik, 

„látszólag abszurd történetek sorozataként, amelyek végül ugyanúgy néznek ki, 
nyomorba döntött országok végtelen parádéját alkotják, olyan események soroza-
tát, amelyek magyarázat nélkül jelentek meg, és megoldás nélkül fognak eltűnni 
– ma Zaire, tegnap Bosznia, holnap Kongó”.30

A Pierre Bourdieu francia szociológus által leírt képek és hangok parádéját olyan 
technikákkal alkotják meg, mint az „intelligens” fegyverek légitámadásáról készített vi-
deojáték/számítógépes játék stílusú háromdimenziós képek, letartóztatásról szóló gra-
fikák, szimulációs csatamezők, háromdimenziós térképek, szatellitfelvételek és „szak-
értők” beszélgetős műsorokban való alkalmazása.31 Következésképpen a háború egy 
hollywoodi akciófilm és egy állandó drámával, szenzációval és csúcstechnológiával teli 
videojáték keverékeként jelenik meg. A „valódi” háború háborús veteránok által tanú-
sított vonásai azonban, mint az unalom hosszú periódusai, amelyeket időnként elkép-
zelhetetlen brutalitás szakít meg,32 teljesen nézőponton kívül maradnak. 

Erre a jelenségre reflektált James Der Derian, a nemzetközi kapcsolatok kritikai el-
méleteihez tartozó gondolkodó is, amikor a posztindusztriális korszak háborúját egy-
fajta „erényes háborúhoz” hasonlította, vagyis a drámai események sterilizált, vértelen 
– „humanitárius” és „higiénikus” képekben jelennek meg,33 és olyan időszakokban, mi-
kor nincs csapatmozgás vagy küzdelem, az élő közvetítést nyújtó hírcsatornák korábbi 
hadmozdulatok és csaták képeit vetítik a képernyőkön. Ez érthető, hiszen a „higiénikus” 
háborús képek esetén nem csupán a média oldaláról, hanem a kormány oldaláról is kor-
látozások vannak érvényben. A Bush-adminisztráció betiltotta az ütközetben elhunyt 
amerikai katonai személyzet zászlóval letakart koporsóiról készített – és más incidensek-
ről készült felkavaró – fotók megjelentetését az öbölháború idején,34 és később hasonló 
tilalmat foganatosítottak néhány kivétellel és engedménnyel a Clinton-adminisztráció 
alatt 2000-ben, amelyet később az afganisztáni és iraki háború alatt is fenntartottak.35



1152010. tél

Fikció vagy valóság? Posztmodern háborúk a televízióban – Jessica Lynch különös esete

Az iraki háború a média szemszögéből nézve sokkal korábban kezdődött, mint 
a tényleges invázió – egészen a szeptember 11-i terrorcselekményekig vezethető vissza, 
amikor a Bush-adminisztráció elkezdte formálni a terrorellenes háború diskurzusát. 
Bush már 2001. szeptember 11-én elmondta, „azt hiszem, Irak közreműködött”, amikor 
a merényletekről kérdezték.36 Egy ilyen kapcsolódási ponttal a háborút a Bush-admi-
nisztráció szükséges és helyes lépéseként feltüntető médiakeret szinte már adott volt 
az iraki háború felé vezető úton, és bár a kormányzat soha nem állította közvetlenül, 
hogy Irakot a terrorizmushoz lehetne kapcsolni, a televízió képernyőin és a sajtóban 
azonban megjelentek az efféle állítások lehetőségei. Így az a fenyegetés, hogy ez igaz 
lehet, elvezette a közvéleményt és a médiát az iraki háborúról szóló diskurzus felépíté-
séhez még a háború előtt. 

Így amikor 2003. március 19-én elkezdődött az invázió, és az amerikai hírcsatornák 
elkezdték közvetíteni az eseményeket, az amerikai közvélemény hetven százaléka tá-
mogatta a háborút,37 és a Fox News nyíltan republikánus és háborút támogató tudósí-
tásaival a legnépszerűbb hírcsatornává vált, lekörözve a CNN-t.38 A Fox News erősen 
pártos hozzáállását olyan látható technikákkal érte el, mint a lengő zászló animáció 
a képernyő bal felső sarkában, valamint az „Operation Iraqi Freedom” címszavak 
az alsóban. A zászló használatát később az MSNBC amerikai tévécsatorna is átvette, 
s emellett rendszeresen vetített egy „Amerika legbátrabbjai” (America’s Bravest) című 
zenés slides-how-t, amelyben az Irakba vezényelt csapatok családtagjai által beküldött 
képeket vetítették – és amely kísértetiesen hasonlít az Amikor a farok csóválja című játék-
filmre, amelyben a „The American Dream” című patrióta dalt komponálják az Albániá-
val „vívott” háború diskurzusának megteremtéséhez. 

A média természete, amely minden eseményből látványosságot hoz létre, az iraki há-
ború alatt is végig jelen volt, és legalább két különösen érdekes látványosságot termelt 
ki. Egyrészt Szaddám Huszein szobrának ledöntése 2003. április 9-én, Bagdad központi 
részén, a Firdosz téren rendkívül széles publicitást kapott, másrészt Jessica Lynch tör-
ténete, amelyet a következő fejezet boncolgat részletesebben. Szaddám szobra esetén 
a CNN és a BBC hírcsatornák élőben közvetítették az eseményt, ahogy amerikai kato-
nák éljenző iraki tömeggel körülvéve bontják le a rezsim jelképét. A tudósítók folya-
matosan a szimbólumok jelentőségét és az iraki nép számára a szabadság fontosságát 
hangsúlyozták, valamint történelmi pillanatként hivatkoztak az eseményre. Amikor 
azonban egy amerikai katona a szobor arcát amerikai zászlóval takarta le, a tömeg 
füttykoncertben tört ki, így az amerikait iraki zászlóra cserélték le. Abban a pillanat-
ban tűnt ki az esemény színpadias, jelekkel és szimbólumokkal működtetett jellege, 
és ezzel együtt megbukott a „történelmi pillanat” létrehozásának szándéka is az ira-
ki népről alkotott hibás percepciók miatt, amelyek szerint az iraki közösség az ameri-
kai elképzelésekkel és cselekedetekkel teljes mértékben egyetért. Később az eseményt 
a berlini fal leomlásához hasonlították,39 mivel ez szintén egy meghatározó történelmi  
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pillanatot szimbolizálhat(na). Az amerikai hadsereg azonban 2004-ben közzétett egy 
tanulmányt az Iraki Szabadság hadműveletről,40 amelyben megerősítették, hogy 
az eseményt az amerikai csapatok rendezték meg, méghozzá egy lélektani hadviselési 
csoport, amely médiaeseménnyé változtatta a történéseket.41

A nemzetközi konfliktusok „fikciós” reprezentációja
Miközben az infotainment által rekonstruált médiatartalom és az iraki háború meg-
rendezett eseményei világosan kifejezik, hogy a hatalom és politika igényli a jeleket, 
a szimbólumokat és a jelentést magát, a játékfilmek és más fikciós reprezentációk gyár-
tása során egy másik jelenséggel találkozhatunk, az igénnyel arra, hogy ezek a repre-
zentációk is ténybeli tartalmakkal és történelmi, politikai hivatkozási pontokkal telí-
tődjenek, így teremtve a szórakoztatási oldalon is szilárd alapot szimbólumaik és jeleik 
számára. Mivel a sci-fi, kalandfilm vagy más játékfilm az eseményeket kisebb valósze-
rűséggel jeleníti meg, a „valóságos” tények, igaz történetek és más technikák haszná-
lata a reprezentáció új formáit eredményezik, amelyek a „valós” területére kívánnak 
benyomulni. A reprezentáció ilyen hibrid műfajait a doku-fikció (docu-fiction) vagy do-
kumentum-fikció gyűjtőfogalommal jelölik, és ebbe a kategóriába sorolják a dokumen-
tarista drámát vagy a drámai dokumentumfilmet. 

A „dráma” kifejezés ebben az esetben egy esemény, izgalmas, intenzív jellegét jelöli, 
de jelölhet újrajátszást is, és olyan vonásokkal töltheti meg a dokumentumfilmet, mint 
a forgatókönyvírás, színészi játék és rendezői attitűdök, amelyek a fikciós filmek saját-
jai.42 A dokumentum-fikció két fő műfaja, vagyis a dokumentarista dráma és a drámai 
dokumentumfilm közti legfőbb különbségek Derek Paget, John Corner és Jean-Pierre 
Candeloro munkáiban találhatók, akik a drámai dokumentumfilmet a fikciós és nem 
fikciós film olyan metszeteként jelölték meg, amely

„dokumentarista alapból vagy központból indul ki és – általában – észrevehető 
dramatizálással dolgozik, hogy bizonyos korlátozásokat leépítsen és/vagy nép-
szerűbb és hatékonyabb képzelőerőt indítson el”.43

A műfajt főképp Nagy-Britanniában dolgozták ki, és a BBC rendszeresen használja, 
mint egy módszert arra, hogy történelmi vagy történetietlen eseményeket informatív 
és szórakoztató értékekkel mutasson be, a legfőbb cél azonban végig a közszolgálat 
marad. A reprezentációban a domináns vonás elmozdul az érvekkel alátámasztott 
szemlélettől a retorikai és expresszív, poétikai szemlélet keveréke felé.44 Bizonyos tör-
ténelmi, politikai vagy társadalmi tényeket dramatizálnak, hogy különféle attitűdöket 
keltsenek a közönségben, úgymint empátia vagy ellenszerv – így megerősítve vagy 
ésszerűsítve konkrét, igaz történetekről vagy lehetséges eseményekről már meglevő 
általános konvenciókat.

A dokumentarista dráma hagyománya az Egyesült Államokhoz kötődik, legfő-
képpen Hollywoodhoz, amely előrevetíti legfőbb jellegzetességeit, mivel többnyire  
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kereskedelmi célokra készül, és így prioritása mindenekelőtt drámai és nem dokumen-
tarista. Candeloro szerint

„a dokumentarista dráma lényegében a »játék« egy formája, de olyan forma, 
amely vagy különleges valós eseményekre (magán vagy nyilvános vagy mindket-
tő) való hivatkozás eredményeképpen, vagy az ábrázolás módja miatt dokumen-
tarista jelleget ölt”.45

Tehát miközben olyan műfajra utal, amelyben a fő történelmi, politikai esemény 
a kiindulópont, a cselekmény, a karakterek és a filmezési technikák a drámai célok-
nak vannak alárendelve. Így a megtörtént események és a tényszerű, dokumentarista 
elemek csupán a sztori feldolgozásának „hátterét” adják, és inkább az alapvető emberi 
vonások és a személyes attitűd van túlsúlyban. 

A dokumentarista dráma és a drámai dokumentumfilm műfajával a valós és fiktív 
elemek olyan elegye jön létre, amelynek segítségével kielégíthetővé válhat a hatalom 
intézményeinek igénye arra, hogy bizonyos meglévő meggyőződéseket, normákat 
és attitűdöket megerősítsenek a közönségben, és ugyanakkor az összetett kérdésekről 
egy könnyen befogadható képet alakítsanak ki. Az ilyen filmek hatásai nem ténybeli 
pontosságukban rejlenek, sokkal inkább abban a képességükben, hogy feltérképezik 
az uralkodó konvenciókat, attitűdöket és meggyőződéseket, megválaszolatlan kérdé-
seket, amelyek megragadják a képzeletet, és válaszokat igényelnek.

Így például a terroristák és a terrorellenes munka ábrázolása a 24 című sorozatban 
már formájában is utalás a terrorellenes háború természetére, mivel az állandó hábo-
rú állapotát testesíti meg – és hollywoodi reprezentációja egy folyamatos, folytatható 
programot kínál a sorozat műfajával, ami epizodikus, több szálon futó, és sosem teljes. 
A fő téma Jack Bauer élete, a narratívát azonban az a folyamatos cél hatja át, hogy 
az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonságát megvédjék a terrortámadásoktól 
és más veszélyektől. A sorozat valós természetének benyomását a speciális időgazdál-
kodás használatával érik el, mivel minden évad egy nap eseményeit fogja át, és min-
den epizód egy óra történéseit összegzi. Valós idejű mivoltát tovább erősíti a pontos 
idő állandó megjelenítése, és a készítők még a reklámok pontos idejét is belevették 
a számlálásba, így a cselekmény „megszakítás nélkül” fejlődhet. Ezek a reprezentációs 
eszközök és a történet keretei, amelyek az amerikai és nemzetközi politika valódi in-
tézményeivel operálnak, egyfajta szimulált valóság létrejöttét eredményezi az Egyesült 
Államokban folyó terrorellenes munkáról.

Az egyik legjobb és legfrissebb példa a dokumentarista hatások használatára A bom-
bák földjén című film, amely egy Bagdadban működő tűzszerész csoportot ábrázol 2004-
ben, az iraki invázió utáni időszak első fázisaiban. A cselekmény a háború emberi ol-
dalára koncentrál, vagyis a hadsereg „mindennapi” életére és arra, hogy milyen egy 
állandó veszélyben élő katonai csoport tagjának lenni. A film olyan filmkészítési tech-
nikákat alkalmaz, mint a késleltetett, elnyújtott kompozíciók és rendkívül részletes  
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leírások, amelyek általános célja, hogy a háború olyan oldalát mutassa meg, amelyet nem 
reprezentálnak a dokumentumfilmek vagy a televíziós hírműsorok, vagyis a háború 
unalmát megtűzdelve elképzelhetetlen mértékű brutalitással és stresszel. Emiatt a film 
a háború olyan vonásait termeli újra, amelyek teljesen hiányoznak a tudósításokból. 

Van egy jelenet, amelyben mutatják, ahogyan a csapat tagjai a szabadidejüket töltik, 
és ahogy a katonai táborban – a háborús zónán kívül – viselkednek. A jelenet az empá-
tia atmoszféráját teremti meg, megerősítve a háború stresszel telített természetét és be-
mutatva a korlátozott lehetőségeket a „gőz kieresztésére”. Ezen a ponton a hatalom 
céljai is felbukkanhatnak úgy, hogy például feloldhatja az invázió alatt nyilvánosság-
ra került ellentmondásos fotókat és történeteket az amerikai katonák viselkedéséről 
az iraki foglyokkal szemben. Következésképpen a katonai egységek iránt érzett empá-
tia segítségével a film az amerikai hadsereg iránti támogatást és magát a háború iránti 
támogatást erősítheti meg a közönségben, miközben normatív elfogadtatást generálhat 
a kormány és a hadsereg szükségesen megtett lépései iránt, amellyel megőrzik a liberá-
lis életmódot, és terjesztik a társadalmon kívül is.

Az egyik legnagyobb hatású jelenet, amikor az osztag harcba kerül egy iraki kato-
nákból álló csapat ellen, és valahol a sivatagban beásva várja az összecsapást az ellen-
séggel, s a kamera néhány, a katonák arcán köröző legyet mutat – utalva a háború las-
súságára és az olyan „egyszerű” szenvedésekre, mint a forró sivatagban lenni katonai 
felszerelésben. Ez a jelenet a háború nehézségei megértésének lehetőségét vázolja fel, 
és így azt a célt szolgálja, hogy szimpátiát keltsen a katonák iránt. A film egy viszony-
lag rövid időszakot ölel fel (38 nap), amely így az időbeosztással szintén a valóság 
benyomását erősíti. A háború efféle megjelenítése megkérdőjelezi a háború „valódi”, 
televíziós hírközvetítésekben és dokumentumfilmekben található ábrázolásait, és azt 
a benyomást kelti, hogy a játékfilmek és a dokumentarista drámák a közönségnek ért-
hetőbb és autentikusabb módon tudják magyarázni a háború valódi eseményeit, ösz-
szetett narratíváik segítségével. Ez azonban már önmagában ellentmondás, tekintve 
az ilyen filmek nyílt hivatkozásait fiktív természetükre. Következésképpen a közönség 
bizonytalanságát tovább növelik a háború „valódi természetéről”, és csupán a repre-
zentációk két oldalának találkozásában születő konvenciók maradnak. 

Jessica Lynch különös esete

Mióta a tömegmédia részt vesz a konfliktusok dokumentálásában, a legtöbb hábo-
rút, legalábbis az utókor számára, emblematikus módon ábrázolják különféle fotók 
vagy képek.46 A kamera megjelenésével a csatatereken az állóképek mozgóvá vál-
tak, és a háború fényképei nagyobbrészt felcserélődtek a videofelvételekkel és az élő  
látványosságokkal. Jessica Lynch története, a 19 éves szőke amerikai katonáé, akit egy 
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iraki kórházból mentettek ki, minden egyes zavaró részletével és mítoszával együtt 
az iraki háború egyik szimbólumává vált. Ebben az esetben a látványosságot a hadsereg, 
a média, a filmipar kreálta, és később maga Lynch szintén ráerősített (annak ellenére, 
hogy megpróbálta „elmondani az igazat”), azt sugallva, hogy a reprezentációk terme-
lése az eset apropóján talán többet elmond a háború és a jövőbeli háborúk természeté-
ről, mint a csapatmozgások vagy a diplomáciai jegyzékek.

A médiamítosz: 1 sztorija 
Április 1-jének korai délutánján, a mentőakció éjszakáján, a 24 órán keresztül élőben 
közvetítő hírcsatornák az amerikai CENTCOM47 eligazításával szakították meg aktuá-
lis adásukat, amelyben fény derült arra, hogy a hadsereg egy „Irakban fogva tartott 
amerikai hadifoglyot” mentett meg.48 Ez a „breaking news” csupán két héttel azután 
jelent meg, hogy az amerikai csapatok hadműveletei megindultak Irakban, úgy tűnt 
azonban, hogy azok lassulóban vannak, és korántsem olyan sikeresek, ahogyan a had-
sereg elképzelte. A mentőakció utáni napon, április 2-án az Associated Press két, nevük 
elhallgatását kérő tisztségviselőre alapozva arról tudósított, hogy Lynch hadifogolynak 
legalább egy lőtt sérülése van.49 Még ugyanazon a napon a New York Times több lőtt 
sebről adott hírt,50 és a következő napon a Washington Postban amerikai tisztségvise-
lőket idéztek, akik elmondták, Lynch milyen „elszántan” harcolt, és hogy lőtt és szúrt 
sebeket is elszenvedett.51 A sztori továbbment, új forrásokat idézve és túlszárnyalva 
a Washington Post tudósítását, azonban a mentőakció és a történések részletei ellent-
mondásosak voltak. Az április 14-én megjelent Newsweekben, amely címlapsztorivá 
emelte Lynch történetét, leírták, az, hogy Lynch hogyan sérült meg, egyelőre rejtély, 
és röviden közölték, hogy a kórház szerint nincs sem lőtt, sem szúrt sebe. A magazin 
azonban a következő mondatban már azt közli, hogy a sebészek még aznap felfedez-
ték, hogy a lányt meglőtték – és Dan Little, a család Nyugat-Virginiában élő szóvivője 
szerint sebei alacsony sebességű, kis kaliberű fegyverektől származnak.52 A sebesü-
lésekről és küzdelmei természetéről szóló tudósítássorozat egyre nőtt, virtuális „női 
Rambóvá” alakítva Jessica Lynchet. Egy mitikus narratíva formálódott az új amerikai 
hősről, aki utolsó leheletéig harcol az ellenséggel szemben.

Ezek szerint a média nem csupán egy amerikai katona mentőakciójáról alkotott buz-
gón „sztorit”, hanem egy új típusú „háborús hős” imázsával kihívta a katona maszku-
lin képmását, és újraértelmezte az amerikai életmód védelmének értékét. Ebben az in-
terpretációban Jessica Lynch ábrázolása a hírmédiában eszköz volt a hatalom kezében, 
hogy elérje mobilizációs és legitimációs célját a háborúzás liberális módszerének ke-
retei között, mivel a közönség, amely az új amerikai „háborús hősről” informálódott, 
arra kényszerült, hogy részvétet és empátiát érezzen a szőke, amerikai szomszédlány 
Egyesült Államokért vállalt áldozatai iránt – és ezáltal a kormány törekvései iránt – 
arra, hogy megőrizzék a liberális és demokratikus Amerika értékeit és normáit. Kö-
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vetkezésképpen az imázs erősítette a szolidaritást, az empátiát és további támogatást 
jelentett az amerikai hadsereg felé – egy olyan időszakban, mikor az iraki hadművele-
tek kevéssé tűntek sikeresnek. A Jessica Lynch látványosságnak kettős hatása volt: képes 
volt elterelni a figyelmet az amerikai hadsereg „teljesítményéről”, és ezzel egyidejűleg 
támogatást szerezhettek az amerikai társadalom részéről. Az a tény, hogy ez a hős egy 
19 éves lány volt, megerősítette azt az attitűdöt, hogy az amerikaiak mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy megnyerjék a háborút Irak ellen, és megvédjék az amerikai 
társadalom életmódját, értékeit és normáit. Ezzel a mentőakció látványossága felváltotta 
a csatamezőt, tulajdonképpen pedig az invázió háborúját felváltotta egy olyan háború 
reprezentációja, amelyben önvédelemből harcolnak, vagyis megpróbálják megvédeni 
a szabadság amerikai és egyetemes értékeit a vesztésre álló fél helyzetéből.

A tudósítások azonban fokozatosan változni kezdtek, miután az amerikai hadsereg 
kezdte visszanyerni tekintélyét, és számos győzelmet jelenthetett be. Április 9-én az ame-
rikai csapatok bevették Bagdadot, párhuzamosan folyó hadműveletek keretében április 
10-én elfoglalták Kirkukot, és ezt hamarosan követte Tikrit ostroma és bevétele április 
15-én. Így közeledett az Iraki Szabadság hadművelet befejezése – biztosítva a katonai 
műveletek dominanciáját a képernyőkön. Ezzel párhuzamosan azonban Jessica Lynch 
történetét csupán akkor vizsgálták felül és kérdőjelezték meg több ponton is, mikor Bush 
elnök már kihirdette a hadművelet befejeződését, és elvégzett iraki küldetésként utalt 
rá.53 2003. május 15-én a The Guardian angol hírlap közreadott egy John Kampfner által 
írt elemzést a Lynch-sztoriról, amely sokkal kevésbé filmszerű és rejtelmes verzióját adta 
az eseményeknek. Az eredeti tudósítások vitán felüli része így hangzik:

Lynch közlegény, egy 19 éves tisztviselő a nyugat-virginiai Palestine-ból, az ame-
rikai hadsereg 507. számú karbantartó század tagja volt, amely Nasziríjánál té-
vesen kanyarodott le, és csapdába került. Amerikai bajtársai közül kilencet meg-
öltek. Lynchet iraki katonák vitték a helyi kórházba, amely nyüzsgött a fedajín 
harcosoktól, és ott nyolc napig tartották fogva.54

A médiamítosz azonban fennmaradt különféle információs csomagokban, amelyeket 
a Pentagon és a CENTCOM, a háború katonaimédia-központja, valamint a kampány 
számára kiépített stratégiai főhadiszállás tett közzé. A hadsereg kiadott egy ötperces, 
már szerkesztett videót a mentőakcióról, és azt állította, hogy Lynch közlegénynek lőtt 
és szúrt sebei vannak, valamint egy iraki jogász, Mohamed Odeh al-Rehaief segítette. 
Ezek a hírek bekerültek az amerikai hírcsatornákba és a sajtóba, míg az „igazság” átdol-
gozott verzióját csupán az invázió befejeződése után tették közzé. John Kampfner írása 
után, aki azt állította, hogy a Pentagontól érkező információt szerkesztették, és a mentő-
akció nem úgy történt, ahogyan a hadsereg ábrázolta, hírcsatornák és hírlapok kezdték 
el vizsgálni a részleteket. Kiderült, hogy nem voltak golyó vagy kés általi sérülések, nem 
voltak ellenséges irakiak a kórházban, amelyben Lynchet fogva tartották, és végül nem 
volt jele annak, hogy Lynchet agresszív kihallgatási technikáknak vetették volna alá. 
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Az amerikai hadsereg sztorija
Az amerikai kormány stratégiai kommunikációs rendszere volt a felelős azért, hogy 
Lynch hadifogoly mentőakcióját közvetítse, s ez számos intézménnyel összefüggés-
ben működik. Az iraki hadműveletek kommunikálása érdekében, a Fehér Ház globális 
kommunikációs irodája létrehozta a CENTCOM-ot Jim Wilkinson, Dan Senor, Reed Di-
ckens vezetésével és az információs részleg helyettes igazgatóságával, amelyek mind-
egyike együttműködik a brit Külügyi Hivatallal és 15 lélektani hadviselési csoporttal.55 
Amikor az amerikai hírlapok és hírcsatornák „kormányzati tisztviselőkre” vagy „kato-
nai forrásokra” stb. hivatkoztak az Iraki Szabadság hadművelettel kapcsolatban, az in-
formáció jellemzően ebből az információkezelési körből származott.

Április 2-án Wilkinson a már korábban említett ötperces, szerkesztett videó segít-
ségével tudósított Lynch hadifogoly megmentéséről, és közölte az újságírókkal, hogy 
lőtt és szúrt sebei vannak, hogy kórházi ágyán vallatták és megütötték, valamint hogy 
egy iraki jogász, Mohamed Odeh al-Rehaief életét kockáztatta, hogy értesítse az ame-
rikaiakat Lynch fogva tartásáról, és végül ez vezetett a mentőakcióhoz.56 Az egész ak-
ció 25 percig tartott a tervezett 45 helyett, és amikor a mentés befejeződött, Joe Della 
Vedova, a légierő századosa, aki a levegőben követte a rajtaütést, azonnal felhívta őt 
(Jim Wilkinsont). Röviddel azután az elnököt és a védelmi minisztert szintén tájékoz-
tatták. Április 3-án, a sztori közzététele után a Washington Postban Donald Rumsfeld vé-
delmi miniszter és Richard Myers tábornok, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságá-
nak elnöke, sajtótájékoztatót tartott a mentőakcióról: „Természetesen hálásak vagyunk 
Jessica Lynch őrmester – helyesbítés – őrvezető briliáns és bátor mentőakciójáért, akit 
iraki erők tartottak fogva egy úgynevezett »kórházban«”.57 Nem osztottak meg azon-
ban semmilyen információt a sérülésekről, és így ebben az esetben a nem informálás 
egyértelműen megerősítésként hatott a sajtóra.

A CENTCOM számos sajtóközleményt kiadott Lynch mentőakciójával és a mentés 
körülményeivel kapcsolatban, amelyek iraki ellenállásról tanúskodtak – az első idő-
szakban a kórházon belül, majd a kórházon kívül: április 5-én Vince Brooks dandártá-
bornok, a CENTCOM igazgatóhelyettese úgy nyilatkozott: „nem volt tűzharc az épüle-
ten belül, én mondom, de az épületen kívül – bejutáskor és kijutáskor – volt.”58 Emellett 
a hadsereg következetesen „orvtámadás”-ként említette az 507. számú karbantartó 
századra mért nasziríjai rajtaütést, a sajtó számára valamiféle „tisztátalan”, alávaló 
támadási módként tálalva a történteket, és így formálva a diskurzust. Később, ami-
kor vizsgálatnak vetették alá az eseményekről és a sérülésekről szóló információkat, 
a hadsereg nem válaszolt részletesen, hanem hagyta, hogy a hírmédia fejlessze tovább 
a sztorit azokból az információszeletekből, amelyekhez hozzájutott. Miután az invázió 
befejeződött, és a BBC megkérdőjelezte a mentőakció sztoriját, a hadsereg közzétette, 
hogy vizsgálatot indít a nasziríjai „orvtámadás”, Lynch megmentése és sebesülései kö-
rülményeinek kivizsgálására,59 de a korábban közzétett információkat nem cáfolták. 
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Lynch mítosza már korábban kibontakozott, és a katonaság által okozott információ-
hiány fenntartotta, sőt ünnepélyes hazatérése 2003. július 22-én, valamint az a tény, 
hogy az amerikai hadsereg egészségügyi főparancsnoka Bronz csillaggal, Bíbor Szív 
medállal és hadifoglyoknak járó kitüntetéssel (Prisoner of War) tüntette ki a kórházban, 
ahol kezelték, megerősítette a kialakult elképzeléseket. A Jessica Lynch körüli háborús 
hősi mítosz a katonai kitüntetések által változott valósággá. 

Lynch közlegény megmentése – a filmipar sztorija
Röviddel Jessica Lynch ünnepélyes hazatérése után, november 9-én az NBC amerikai 
tévécsatorna bemutatta Lynch közlegény megmentése című dokumentarista drámáját Pe-
ter Markle rendezésében. A film a dokumentarista drámák minden jellegzetességét bír-
ja: „igaz történeten” alapul, hivatkozást tartalmaz az iraki háborúra mint az események 
hátterére, drámai céljai Jessica Lynch katona/áldozat, az amerikaiakkal szimpatizáló 
iraki entellektüel és az amerikai katonák, inkább empatikus, nyitott egyének és em-
beri lények, mint hatékony katonai gépezetek karaktereiként való ábrázolása. A szto-
ri olyan alapvető emberi értékeken alapul, mint a bátorság, hősiesség, patriotizmus 
és mindenütt a személyes narratíva dominál. A dokumentarista dráma műfaja sugallja, 
hogy a „valós” bizonyos elemei és a „fiktív” elemei keverednek a filmben, valamint 
a tényszerű, dokumentarista elemek csupán egyfajta hátteret építenek fel a drámai 
és normatív célok kibontakoztatásához. A film cselekménye összegyűjti azokat az ele-
meket, amelyeket Lynch hadifogoly megmentésével kapcsolatban a hadsereg által a tö-
megmédiában közzétettek, és nyilvánvalóan tartalmaz bizonyos részleteket, amelyek 
inkább a politikai célú hírmanipulálás (spin) kategóriájába esnek. 

A film cselekménye két fő részre bontható; az első Jessica Lynch emlékeire épít az ira-
ki katonák általi elfogásának pillanatáig, míg a második rész az iraki jogász Mohamed 
Odeh al-Rehaief történetét és Lynch megmentésében játszott szerepét beszéli el. A szto-
rit tovább dramatizálják a lány nyugat-virginiai gyerekkoráról szóló emlékképek, mi-
közben az iraki jogász családjában lezajló érzelmektől fűtött veszekedések ugyanezt 
a célt szolgálják. A film az 507. számú karbantartó század konvojának lassú vonulásá-
val kezdődik a sötét sivatagban, és a választott út a konvojt Nasziríja városába vezeti, 
amely láthatóan ellenséges területen fekszik, és ahol az iraki fegyveresek látványosan 
már felkészültek a harcra. Ezen a ponton a film felrobbanó járművekkel és visszapatta-
nó lövedékekkel tűzdelt akciófilmmé változik. A jelenet technikai effektusokkal operál 
a feszültségkeltés érdekében; a dramatizáló hatás kedvéért lassításokat és közeli felvé-
teleket használnak. A Lori Piestewa, Jessica Lynch közeli barátja által vezetett jármű 
egy üzemanyag-szállító teherautóval ütközik, majd más katonák, Shoshona Johnson 
és Patrick Miller megpróbálnak segíteni a bajba jutottaknak. A harcok folytatódnak, 
majd az irakiak győzelmével érnek véget, akik az életben maradt amerikaiakat, Ed-
gar Hernandezt, Joseph Hudsont, Shoshona Johnsont, Patrick Millert és James Riley-t 
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magukkal viszik hadifogolyként. Fényképeiket a nasziríjai ütközet után az iraki te-
levízióban, majd 2003 decemberében az NBC tévécsatornán is levetítették az irakiak 
felvételének egy szerkesztett változatában,60 így a képernyőn látható foglyul ejtésük 
harmonizál a hírcsatornákon korábban közzétett tudósításokkal.

Jessica Lynch-et, aki megsérült az autók ütközésénél, kihúzzák a járműből, és látszólag 
élettelen testét a földre dobják. „Felkavaró” pillanat, amikor a „gonosz” iraki, az egyetlen 
ábrázolt ellenség, természetesen feketébe öltözve, észreveszi, hogy még mindig él, oda-
sétál hozzá, és ezt mondja: „Üdvözöllek az országomban!” A jelenet a fedajínokat gerilla-
harcosokként ábrázolja, akik könyörtelenül kihasználják az utcák adta lehetőségeket egy 
felkészületlen, a területen járatlan amerikai harci egységgel szemben, amely képtelen 
hatékonyan megvédeni magát.61 Jessica Lynch később egy iraki kórházban ébred ápo-
lókkal és iraki orvosokkal körülvéve, ettől a ponttól kezdve azonban a közönség az ese-
ményeket csupán az iraki jogász, Mohamed szemüvegén keresztül láthatja. Csalódott 
iraki entellektüelként ábrázolják, aki aggódik családja sorsáért, és hisz az ország felsza-
badítását célzó amerikai elképzelésekben. Alakján keresztül az iraki társadalmat olyan 
közösségként ábrázolják, melynek ugyanazok az elképzelései az emberi szabadságról 
vagy biztonságról, és a jogász szakmán, a „tanult ember” figuráján keresztül a mozi azt 
sugallja, hogy minden racionálisan, logikusan gondolkozó ember az amerikai felszaba-
dítás mellett foglal állást. Így mindenki más nem racionális ellenségnek tekinthető, s ők 
minden olyan sztereotipizálható tulajdonsággal felruházhatók, amelyek megjelentek 
a tömegmédiában, mint a fanatikus, elvakult muszlim terroristák, akik képesek öngyil-
kos merényletek elkövetésére csak azért, hogy a mennybe jussanak. 

A film legérdekesebb része a mentőakcióról szóló jelenet, mivel tartalmazza az ösz-
szes egymásnak ellentmondó részletet, amelyeket a hírcsatornák közvetítettek. Emel-
lett a jelenet „igazi” archivált felvételeket imitál a zöld fények, az amatőrnek tűnő ka-
meramozgás és a parancsnoki szoba segítségével, ahonnan a mentésben részt vevők 
„élőben” nézik a műveletet. A kórházban nincsenek iraki katonák, csupán a kórházi 
személyzet, habár a mentőcsapat teljes menetfelszerelésben készül a harcra. Amikor 
megtalálják Lynchet, egy amerikai katona felmutatja neki az amerikai zászlót, és el-
mondja, hogy ők amerikai katonák, akik azért jöttek, hogy hazavigyék. Könnyek között 
válaszolja, hogy „Én is amerikai katona vagyok.”62 Ilyen „valós” elemekkel erősítették 
a film dokumentarista jellegét a cselekmény során, és olyan dramatizáló elemekkel, 
mint a zene, a hangok vagy az életét kockáztató iraki jogász karaktere. A mentőak-
cióról szóló jelenetben az események szimulált sora elevenedik meg, hiszen a közönség 
képtelen eldönteni, mely részek „igaziak” és melyek „elképzeltek”. Így összességében 
a történet igazibbnak hat a képernyőn az emberi érzelmekkel, a zöld fényekkel és a hi-
vatkozásokkal a film elején és végén arra, hogy ez egy igaz történet. 

A film elkészítésének legfőbb célja Jessica Lynch sztorijának megőrzése a had-
sereg egy hősies, patrióta cselekedeteként, ahol senkit sem hagyhatnak hátra,  
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ellenséges vonalak mögött. Ugyanakkor a film az amerikai társadalom liberális értékeit  
is megerősíti, mint a „helyes” életmód „helyes” értékeit – és ezeket az értékeket nem 
közvetlenül a katonák karakterei, hanem az iraki entellektüel reprezentálja. Így a  
film elkészülte normatív célokat szolgál, megerősítve az amerikai kormány iraki  
működésének támogatását, és felerősítve a már uralkodó attitűdöket a liberális, 
demokratikus értékek amerikai interpretációja felé. Annak érdekében, hogy elérje 
ezeket a célokat, a dokumentarista dráma sikeresen elkerüli a hírtudósítások hibáit 
és a spekulációkat arról, hogy milyenek voltak Lynch sérülései és kezelése, hogy va-
jon börtönbe zárták-e elfogása és a kórházi ellátás közötti időszakban, azáltal, hogy 
nézőpontját megosztotta Lynch azon emlékei között, mikor öntudatánál volt és a Mo-
hamed Odeh al-Rehaief által elbeszélt mentőakció története között. Az ügyésznek 
és családjának 2003. április 28-án a mentőakcióban való részvételért cserébe bizto-
sították a menedékjogot, és még abban az évben kiadta önéletrajzát Mert minden élet 
drága (Because Each Life Is Precious) címmel, amelyben elmagyarázza miért döntött 
úgy, hogy segít Lynchnek, és hogy az ő szemüvegén keresztül hogyan történtek 
az események.63

Politikai célú háborús hírmanipuláció? – A BBC sztorija
Ahogyan már korábban említettük, John Kampfner 2003. május 15-én, az Iraki Sza-
badság hadművelet befejeződése után, közzétett egy beszámolót Jessica Lynch meg-
mentéséről. Később egy dokumentumfilmet is bemutatott – bizonyos dramatizáló 
elemekkel, amelyek a katonai hírmanipuláció természetét hivatottak leleplezni, amit 
arra használtak, hogy olyan látványosságokat kreáljanak, mint a Lynch-sztori az iraki 
háborúban. Nézetei szerint a dokumentumfilm ugyanannyira szólt a történet Penta-
gon általi manipulálásáról, mint amennyire a Lynch elfogása és megmentése körüli 
eseményekről,64 Kampfner kifejezetten állította, hogy a Jessica Lynch-sztori „a hírek 
kezelésének egyik legelképesztőbb darabja, amelyet valaha közzétettek”.65

A dokumentumfilm a széles körű publicitást kapott amerikai megmentéssztorival 
kezdődik, dokumentumokat, hírlapok címlapjait, sajtóközleményeket helyezve a men-
tés zöld fényekkel felvett képsorai mellé, miközben utal a „háborús hőssé avatásra”, 
egyaránt hasonlítva Ryan közlegényhez, Rambóhoz és G. I. Jane-hez Jessica Lynchet. 
A film Donald Rumsfeld és Richard Myers 2003. április 3-án tartott sajtótájékoztatójá-
nak felvételeit is tartalmazza a korábban idézett mondattal az „úgynevezett kórház-
ról”. Ezzel kontrasztba állítva Kampfner igyekezett megmutatni az iraki kórházat, 
orvosokat és ápolókat kérdezve a mentőakcióról. Békésnek, megértőnek és segítő-
késznek mutatkoztak a sebesült amerikai katonával szemben – egy ápolónő még azt 
is elmondta, hogy Jessica Lynch olyan volt neki, mint a lánya. Emellett hangsúlyoz-
ták, hogy a lánynak nem voltak sem szúrt sérülései, sem golyók a testében, vérátöm-
lesztést kapott, és mindent megtettek annak érdekében, hogy megmentsék az életét.  
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A dokumentumfilm megkísérli az eseményeket egy másik perspektívából felvillantani 
– egy nem amerikai perspektívából, tagadva majdnem minden részét annak az infor-
mációnak, amelyet a 2003 áprilisában történt mentőakció után közzétettek. A doku-
mentumfilm készítői még a Pentagont is felkérték, hogy tegye közzé a megmentésről 
készített teljes verziót, és ne csak az ötperces, szerkesztett változatot, ezt azonban meg-
tagadták, és a Pentagon szóvivője66 nem közölt semmilyen információt sem a mentő-
akcióról, sem Lynch hadifogoly sérüléseiről.

Ebben a dokumentumfilmben Jessica Lynch története csupán illusztrációja az ameri-
kai médiagépezet működésének, és George W. Bush, Tony Blair egy-egy mondat erejéig 
felvillanó képeivel, a hangeffektusokkal, a zenével, az osztott képernyővel felállították 
a díszleteket a háborús hírmanipulációról szóló üzenet igazolásához. A videó megkér-
dőjelezi a „beilleszkedő újságírás” (embedded journalism) gyakorlatát, vagyis hogy a had-
sereg bizonyos feltételek elfogadása esetén engedélyezi a tudósítóknak, hogy katonai 
egységhez csatlakozzanak. Ezt a gyakorlatot és magát a fogalmat is az iraki háborúban 
vezették be az újságírók felől érkező kritikára válaszul, méghozzá a korábbi konfliktu-
sokban, mint az 1990–91-es öbölháborúban a történésekhez való hozzáférés alacsony 
szintje miatt. 775 újságíró és fotós vett részt ebben a gyakorlatban,67 amely több okból is 
megkérdőjelezhető. A beilleszkedő újságírás kapcsolatot teremt az újságíró és a katona 
között, egyfajta bajtársiasságot, amely a tudósítás elhajlásait eredményezi a hadsereg 
és ezen keresztül a kormány nézetei és álláspontja irányába. Másrészt a haditudósítók 
a hadseregtől védelmet kapnak, és így gyakorlatilag lehetőséget a tudósításra. Ezen 
ellentmondásos jellegzetességek eredményezik a beilleszkedő újságírás kérdéses ter-
mészetét.

A dokumentumfilm ábrázolja ezeket az anomáliákat a beilleszkedő újságírással kap-
csolatban, és bizonyos módszereket kínál az alternatív tudósításra, az ilyen alternatív 
utak esetén azonban az újságírók biztonságát érintő magas veszélyességi faktort szin-
tén megmutatja. A beilleszkedő újságírás felvetését úgy interpretálhatjuk, mint egyfajta 
magyarázó tényezőt arra nézve, ahogy az amerikai újságírók kérdés nélkül támogatják 
a hadseregtől érkező információkat, s mindezzel tulajdonképpen legitimálják magát 
a gyakorlatot, amelyik az események tudósítását végző újságírók felelősségét áthárítja 
az amerikai kormányra és a hadseregre. A Jessica Lynch-sztori esetén a híreknek a kor-
mány által közzétett információszeletek általi fabrikálása nyilvánvaló volt, miközben 
a dokumentumfilm felhívja a figyelmet annak veszélyeire, ha a tudósítás csupán kato-
nai tisztviselők nyilatkozatain alapszik. A dokumentumfilm azonban olyan alternatív 
változatát kínálja a Jessica Lynch-sztorinak, amely által bizonyos elmozdulás történik 
a „másik oldal”, az iraki fél reprezentációja felé. Valamelyest zavaró ugyanakkor, hogy 
Jessica Lynch, a főszereplő véleménye teljesen hiányzik a dokumentumfilmből, vala-
mint a Lynch közlegény megmentése című film is csupán a mozi első felében koncentrál 
rá, fő karakternek az iraki jogász tekinthető.



126 Külügyi Szemle

Radó Nóra

Jessica Lynch sztorija
Megmentése után kórházba került, és a dokumentumfilm megemlíti, hogy az egész 
epizódból semmire sem emlékszik, és valószínűleg soha nem is fog – orvosa, dr. Greg 
Argyros közzétett jelentése szerint Lynch poszttraumatikus emlékezetkiesése miatt.68 
Az emlékezetkiesés azt az időszakot öleli fel, mikor hadifogoly lehetett, nem emlékszik 
azonban arra az epizódra, amely az 507. számú karbantartó századra mért csapástól 
az iraki kórházban való felébredéséig tart. Természetesen néhányan kritikusan állnak 
az emlékezetkieséshez, mondván, hogy ez a legkényelmesebb út, hiszen így memóriá-
ja majdhogynem „hívogatja” a tömegmédiát, hogy különféle történetekkel „töltse ki 
az űrt”. Egy az ABC tévécsatornának adott interjúban hangsúlyozta, hogy nem em-
lékszik arra, hogy megerőszakolták vagy megverték volna raboskodása alatt, és azt is 
megemlítette, hogy az egyik nővér a kórházban még énekelt is neki.69 Lynch a had-
sereget és a médiát is kifogásolta a fogva tartása és megmentése körülményeiről való 
leplezetlen „hazudozás” miatt, s a Felügyeleti és Kormányreform Bizottság Félrevezető 
információk a csatamezőről című meghallgatásán 2007. április 24-én elmondta, hogy

„még mindig össze vagyok zavarodva, miért választották a hazugságot, és miért 
próbáltak legendává emelni, mikor aznap bajtársaim igazi hősiessége volt legen-
dás”.70

Továbbá, kifejezetten a média működéséről is ejtett néhány szót:
„Mielőtt futótűzként elterjesztették volna az esetet, utánajárhattak volna a té-
nyeknek. [Ehelyett] ismételgetik a nyugat-virginiai dombokról származó kis lány-
Rambó sztoriját, aki elment harcolni. Ez egész egyszerűen nem igaz.”71

Jessica Lynch a sztori saját verzióját úgy ábrázolta, mint valaki, aki úgy került ref-
lektorfénybe, hogy bajtársairól nem vettek tudomást, sem arról, amit ő ténylegesen tett. 
Habár azt mondhatjuk, hogy megpróbálta bajtársaira, valamint elfogásának és meg-
mentésének más verziójára is felhívni a figyelmet, az általános képet, amelyet a men-
tőakció utáni első napokban tettek közzé a „háborús hősnőről” nem bontotta fel. Még 
inkább azáltal, hogy elfogadta a hadseregtől kapott kitüntetéseket és egy az „igaz tör-
ténetről” szóló könyv megírásának szerződését.

Baudrillard és a Lynch-látványosság
Jessica Lynch sztorijának kaleidoszkópján keresztül, amelyet a hírmédia, az amerikai 
hadsereg, a hollywoodi filmipar, a BBC dokumentumfilm-készítői és maga Jessica 
Lynch is bemutatott, a valós és a fiktív bizonyos elemei keverednek úgy, hogy min-
den sztori megalkotja saját hiperreális verzióját az adott, speciális társadalmi szegmens 
szemüvegén keresztül, legyen az a hadsereg, a média, a filmipar vagy maga a főszerep-
lő. A néhány részletben még egymásnak is ellentmondó szegmensek közvetítése által 
a közönség saját hiperreális verzióját fogadhatja be, amelynek során elveszik a lehető-
ség bizonyos tudásszeletek megszerzésére. 
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A legérdekesebb azonban Jessica Lynch sztorijában a folyamatos utalás koráb-
bi látványosságokra, korábbi hiperreális eseményekre. Lynch-et a tömegmédiában női 
Rambónak, Ryan közlegénynek vagy G. I. Jane-nek titulálták, míg Kampfner doku-
mentumfilmjében egy Jackie Chan-akciófilmhez hasonlították a mentőakciót.72 Ez 
az állandó hivatkozás más látványosságokra, már létrehozott és szimulációban jártas 
más eseményekre, felhívja a figyelmet arra a tendenciára, hogy a körülvevő világ je-
lenségei, alakjai, szimptómái és hatásai látványosságokban, filmekben, hírekben, vagy-
is a tömegmédia szemüvegén keresztül értelmeződnek. Ez azt jelenti, hogy a „valós” 
befogadása helyett a képernyőn megjelenő események, filmek, képek, látványosságok 
és így a posztmodern társadalom termékei köszönnek vissza és válnak valósággá 
az egyes eseményekben. 

A másik érdekesség, hogy az egész Lynch-látványosságon keresztül észrevehető volt 
a hadsereg és a média összeköttetése oly módon, hogy a hadsereg, mint a hatalom 
megtestesülése, már előre csomagolta az információt a sajtó számára, amelynek csupán 
az volt a „feladata”, hogy újracsomagolja és tovább dramatizálja a kapott információt. 
A tömegmédia a hatalom céljait szolgálta abban az esetben is, mikor nem kommunikált 
semmi újat azáltal, hogy folyamatosan újratermelte a lehetséges kimeneteleket és ver-
ziókat a lehetséges „igazságról” a szimulációk keretében. Mikor a Lynch-sztori elérte 
a közönséget, azt eredményezte, hogy elterelte a figyelmet az iraki háború más, katonai 
műveleteiről, és Lynch háborús hősként való felemelkedése az amerikai kormány tá-
mogatásának és legitimációjának sikeres megerősítését is magával hozta. Habár a BBC 
dokumentumfilmjét tekinthetjük olyan reprezentációnak, amelynek célja a kormány 
rejtett működéseinek felfedése a beilleszkedő újságírás médiára és ezáltal a közönségre 
vetített előnyeinek és hátrányainak megmutatásával, ez csupán olyan intézményként 
legitimálta a kormány működését, amely törődik azzal, hogy állampolgárai a „megfe-
lelő” információt kaphassák, és a hiperrealitás határait sem tudta feltörni, hiszen nem 
mutatta be a „másik oldalt”, vagyis az ellenséget. Csupán azt a benyomást keltette, 
hogy leleplezi a kormány manipulatív céljait, nem részletezte azonban például azt 
az állapotot, amelyet az amerikai hadsereg iraki jelenléte eredményezett, nem foglalko-
zott részletesen az ellenséges oldallal, és nem hangsúlyozta, hogy az 507. karbantartó 
században más katonák is voltak Lynch mellett, akik szintén „háborús hősökké” vál-
hattak volna. 

Az egyik leginkább szembetűnő momentum a Lynch-sztorival kapcsolatban, mind 
a hírek, mind a filmes reprezentáció esetén, a „másik” kidolgozott ábrázolásának hiá-
nya. Az irakiak csak ellenségként és csak az amerikai invázióval kapcsolatban jelennek 
meg, valamint Mohamed Odeh al-Rehaief figuráján keresztül az amerikai értékeket, 
normákat és attitűdöket fejezik ki, semmit sem lehet tudni az iraki életmódról, kivéve 
olyan konvenciókat, hogy más ruhákat viselnek, és más a vallásuk. Ezekkel a techni-
kákkal az irakiak „másságát” megerősítik, habár a másság természetét nem tényeken 
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keresztül, sokkal inkább a konvenciók működése által rajzolják meg. Emiatt a „má-
sokkal” kapcsolatos bizonytalanság, a média, a hadsereg és az események „igazsága” 
dominál az egész látványosságban. Előbukkan egy olyan törekvés, amely ezt a bizonyta-
lanságot a narratíva használatán keresztül kívánja elfedni, amely egy teljes diskurzust 
kínál az események logikus és kronologikus sorozatával; a hírmédia azonban a műfaj 
sajátosságai miatt nem szolgálhatta ezt a célt és a dokumentumfilm inkább a beilleszkedő 
újságírók történetének elmesélését célozta Jessica Lynch sztorijának jelmezében. Emiatt 
csupán a dokumentarista dráma tudott „teljes” magyarázatot adni a Lynch-látványos-
ságra: közvetíteni tudott minden normát, értéket és attitűdöt, amely a látványosság-
hoz tapadt, kezdve a hősiességtől a háborúra való mobilizálásig. Ez arra a tendenciára 
mutat, hogy a jövőben történő hasonló események társadalmi reprezentációja inkább 
dokumentarista drámák formájában képzelhető el, semmint kompakt dokumentumfil-
mekben vagy hírháttérprogramokban.

Összegzés

Jessica Lynch történetének fontossága abban rejlik, hogy sikeresen változtatták át mé-
dialátványossággá, amelynek működtetésében a média és a hatalom egy olyan utat kö-
vetett, amelyet a hiperrealitás keretei „írtak elő”. A hatalom hallgatólagosan és artiku-
láltan működő intézményein: bizonyos értékeken, normákon és attitűdökön keresztül 
a „békevállalás” vagy az „életfenntartás a háborúban” katonai logikájához kapcsolód-
va; és a média intézményein: a hírcsatornákon, a hírügynökségeken és a hollywoodi 
filmiparon keresztül a hiperreális területe megtelik folyamatosan változó képekkel 
és értékekkel, amelyek néhol ellentmondanak egymásnak, és elbátortalanítják a befo-
gadót – a közönséget és a társadalmat. Az állandó késztetés, hogy valahogy „elmondják 
az igazságot” – és a folyamatos hivatkozás a „valósra”, a „tényszerűre” – azt a benyo-
mást kelti, hogy valahol viszont rejtett jelentés és egy másfajta, rejtett valóság létezik, 
amely a társadalom bizonyos részei számára nem elérhető. A 20. század technológiai 
áttöréseivel azonban a probléma nem az információ hiánya körül vetődik fel, hanem 
sokkal inkább az információáradat körül, amely minőségbeli aggodalmakat és ellent-
mondásokat vet fel.

Az információ túlcsordulásával az a szükséglet, hogy bizonyos üzeneteket juttassa-
nak el a közönséghez, két párhuzamos folyamatot indított be jelenkori társadalmunk-
ban. Egyrészt a jelek, a szimbólumok és a „csomagolt”, könnyen elérhető és befogad-
ható információ jelentősége nőtt, másrészt az információ folyamatos áradása egyre 
több és gyorsabban érkező hírt és tényt generál – amely csupán a pontos csomago-
láson és a gondos formai vonatkozásokon keresztül közvetíthető. Ezek a folyamatok 
eredményezték a spektákulum társadalmát és a hiperrealitást, amelyben a társadalmi  
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viszonyokat a többnyire a tömegmédia által közvetített jeleken és szimbólumokon ke-
resztül fenntartott viszonyokba transzformálta. Ebben a „posztmodern” társadalomban 
minden esemény és történés alárendelt a jelrendszerek működésével szemben, ame-
lyek túllépnek olyan határokon, mint a valóság és a fikció közötti választóvonal. Inkább 
mindkét területről összegyűjtenek bizonyos elemeket, és eladható, emészthető csoma-
gokba helyezik, mindez baudrillardi szóhasználatban a szimuláció és a hiperreális 
megjelenésével jár együtt.

Miközben a spektákulum társadalma és a hiperrealitás a társadalmi élet minden as-
pektusát, így a hatalmat és a politikát is eléri, amelyek foucauldiánus fogalmakkal élve 
a „hatalom hajszálerein” keresztül működnek, a hatalom és politika elpárologni látszik 
a hiperreális területén. Így, mivel a hiperrealitás működése a hatalom saját reprezen-
tációjában történő feloldódásával jár – a hatalom átalakulása egy látványossággá a sok 
közül –, a hatalom megpróbálja megőrizni létezését azáltal, hogy folyamatosan meg-
erősíti üzeneteit a tömegmédia eszközein keresztül. Ez a jelenség a háború különleges 
állapotán keresztül ragadható meg teljességében, mivel a liberális hatalom legitimációs 
bázisának eléréséhez és a társadalom megfelelő mobilizálásának érdekében tompítani 
igyekszik a hiperrealitás hatásait minden általa elérhető eszközzel. Ezt a folyamatot írta 
le a terrorellenes háború esete, amelyben a képernyőkön keresztül megjelenő háborús 
reprezentációk és a lehetséges veszélyek és események megjelenítései a hatalom üzene-
teinek átadására szolgáltak a hiperreális terén keresztül.

A tömegmédia esetén, amelynek célja, hogy elmondja a háború „igaz” történeteit 
a hírcsatornák általi reprezentáció segítségével, a háború higiénikus, tiszta háborúvá 
devalválódik, anélkül hogy brutális és véres természetére fény derülne. Ezzel egyide-
jűleg azonban a robbanásokról és veszélyes csapatmozgásokról készített moziszerű fel-
vételeket kompakt hírcsomagokban mutatják, kihagyva a háború unalmát és a rövid 
idő alatt nagy dózisban kapott erőszakot. Másrészt a filmiparban, amelynek célja bizo-
nyos háborús történetek és emberi vonatkozásaik elmesélése, az alapvető események 
dramatizált emberi vonásokkal telítődnek, bizonyos értékekkel, normákkal és attitű-
dökkel, amelyek azokban a társadalmakban uralkodnak, amelyek egy másik populáció 
ellen viselnek háborút.

A fent említett folyamatok egy olyan társadalmat idéznek meg, amelyben túlságosan 
is sokat foglalkoznak a látványosságokkal, amelyek megelőző, valósnak és tényszerűnek 
tartott vizuális tapasztalatokon nyugszanak – korábbi háborúkon, korábbi nemzetközi 
konfliktusokon –, vagy a fiktív területéről származó akciófilmeken, történelmi esemé-
nyekről szóló dokumentarista drámákon. Ez eredményezi Jessica Lynch sztoriját, amely 
a hatalom ráeszmélését (is) jelenti: a sikeres társadalmi mobilizálás és legitimáció érdeké-
ben szükség van arra, hogy bizonyos értékeket, normákat és attitűdöket nem közvetlenül, 
hanem inkább a média működésén keresztül közvetítsen, valamilyen szinten csillapítva 
a hiperrealitás hatásait. Emiatt lehet érdekes Jessica Lynch alakja az amerikai kormánynak, 
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mivel látványossággá formált történetével az iraki háború támogatását és egy szimbólum 
alkotását egyidejűleg érhették el – vagy legalábbis elterelhették a figyelmet a „valódi” iraki 
történésekről, vagyis az amerikai hadsereg vereségeiről és hibáiról. Jessica Lynch szto-
rijának fontossága abban is megmutatkozik, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britan-
nia kormányzatai felismerték, hogy a háború kimenetele nem pusztán a csapatok sikerén 
múlik, hanem sokkal inkább a csapatoknak és a kormányzatnak a televízió képernyőin 
vetített sikerén. Ez a jelenség az öbölháború 24 órán keresztüli közvetítésével kezdődött, 
valószínűleg azonban a jövőben ugyanúgy találkozhatunk majd hasonló látványosságok-
kal. Emiatt a televízió képernyőin megjelenő tartalmak és formák elemzése a jövőbeli há-
borúkban megkerülhetetlenné válik a nemzetközi kapcsolatokban is.

Felhasznált irodalom
Adler, Jerry: „Jessica’s Liberation. Moving Stealthily Through the Night, Special Forces Execute a Bold 

Raid to Save a Private. The Mission – and Her Story of Survival”. Newsweek, 
 http://www.newsweek.com/id/58985, 2003. április 14.
„Army to Probe Lynch Capture”. The Washington Times, 
 http://www.washingtontimes.com/news/2003/may/23/20030523-123031-4788r/, 2003. május 23.
Baudrillard, Jean: Forget Foucault. New York: Semiotext[e], 1987.
Baudrillard, Jean: „The Ecstasy of Communication”. In: The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture 

(szerk. Hal Foster). Seattle – Washington: Bay Press, 1983. 126–134. o.
Baudrillard, Jean: „The Mirror of Terrorism”. In: The Transparency of Evil: Essays on Extreme Phenomena 

(szerk. Jean Baudrillard). London: Verso, 1993. 75–80. o.
Baudrillard, Jean: „The Spirit of Terrorism”. Le Monde, 
 http://www.egs.edu/faculty/jean-baudrillard/articles/the-spirit-of-terrorism/, 2001. november 2.
Baylis, John–Smith, Steve: The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. 

Oxford: Oxford University Press, 2008.
Begleiter, J. Ralph: „Lifting Image Ban Respects War Dead”. CNN Politics, 
 http://www.cnn.com/2009/POLITICS/02/26/begleiter.dover/index.html, 2009. február 27.
Bordieu, Pierre: On Television and Journalism. London: Pluto Press, 1998.
Bush, George W.: „Address to a Joint Session of Congress on Thursday Night, September 20, 2001”. 

CNN, http://archives.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/, 2001. szeptember 21.
Candeloro, Jean-Pierre: (2000). „Docu-Fiction. Convergence and Contamination between Documentary 

Representation and Fictional Simulation”. Universitá Della Svizzera Italiana, 
 http://www.bul.unisi.ch/cerca/bul/memorie/com/pdf/9900Candeloro.pdf. 58. o. Letöltés ideje: 2010. 

április 14.
Chinni, Dante: „Jessica Lynch: Media Myth-Making in the Iraq War”. Project for Excellence in Journalism, 

http://www.concernedjournalists.org/jessica-lynch-media-myth-making-iraq-war, 2006. július 30.
Corio, Emily: „Conversation with Jessica Lynch”. You Tube, http://www.youtube.com/watch?v=3rh 

UNE1DaJw&feature=channel; http://www.youtube.com/watch?v=m2fWTvbAAxE&feature=relat
ed. Letöltés ideje: 2010. március 25.

Corner, John: The Art of Record: A Critical Introduction to Documentary. Manchester: Manchester Univer-
sity Press, 1996.



1312010. tél

Fikció vagy valóság? Posztmodern háborúk a televízióban – Jessica Lynch különös esete

Cornwell, Rupert: „Twisted Propaganda Tales of US Heroes in Iraq”. NZHerald, http://www.nzherald.
co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10436206, 2007. április 26.

Debord, Guy: Society of the Spectacle. Detroit: Black and Red, 1983.
Der Derian, James: Critical Practices in International Theory: Selected Essays. London – New York: 

Routledge, 2009.
Der Derian, James: „Virtuous War/Virtual Theory”. International Affairs, Vol. 76. No. 4. (2000). 771–788. o.
Fontenot, Gregory, Col. et. al.: „On Point: The United States Army in Operation Iraqi Freedom”. Center 

for Army Lessons Learned, http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2004/onpoint/index.
html, 2004. május 26.

Foucault, Michel: Discipline and Punish. London: Allen Lane, 1977.
Gardiner, Sam, Col.: „Summary of a Study of Strategic Influence, Perception Management, Strategic 

Information Warfare and Strategic Psychological Operations in Gulf II”. U.S.News, http://www.
usnews.com/usnews/politics/whispers/documents/truth_1.pdf, 2003. október 8.

Gershkoff, Amy–Kushner, Shana: „Shaping Public Opinion: The 9/11–Iraq Connection in the Bush 
Administration’s Rhetoric”. Perspectives On Politics, Vol. 3. No. 3. (2005). 525–537. o.

Guveritch, Michael et al. (szerk.): Culture, Society and the Media. London: Routledge Methuen & Co. Ltd., 
1982.

Harris, Leon: „BBC Correspondent Defends Lynch Documentary”. CNN, http://www.cnn.com/2003/
WORLD/meast/05/19/cnna.kampener.lynch/index.html, 2003. május 20.

Jehl, Douglas–Blair, Jayson: „A Nation at War: The Hometown; Rescue in Iraq and a ‘Big Stir’ in 
West Virginia”. The New York Times, http://www.nytimes.com/2003/04/03/us/a-nation-at-war-the-
hometown-rescue-in-iraq-and-a-big-stir-in-west-virginia.html?pagewanted=1, 2003. április 3.

„Jessica Lynch Goes Home with Bronze Star”. Army News Service, http://usmilitary.about.com/cs/
army/a/jessicalynch.htm, 2003. július 27.

„Jessica Lynch Rescue”. You Tube, http://www.youtube.com/watch?v=Bjmtdi5LFrA&feature=related. 
Letöltés ideje: 2010. március 18.

„Jessica Lynch Story ‘One of the Most Stunning Pieces of News Management Ever Conceived’”. BBC, http://
www.historycommons.org/entity.jsp?entity=british_broadcasting_corporation_1, 2003. május 15.

Kampfner, John: „Saving Private Lynch Story ‘Flawed’”. BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/
correspondent/3028585.stm, 2003. május 15.

Kampfner, John: „The Truth about Jessica”. The Guardian, http://www.iraqwararchive.org/data/may15/
UK/guardian03.pdf, 2003. május 15.

Kampmark, Binoy: „Wars that Never Take Place: Non-Events, 9/11 and Wars on Terrorism”. Australian 
Humanities Review, (2003. május–június). Elektronikus változat: http://www.australianhumanitiesreview.
org/archive/Issue-May-2003/kampmark.html. Letöltés ideje: 2010. március 10.

Lehman, Keith A.: „Time Capsule – What Ever Happened to Jessica Lynch?”. American History – Ame-
rican Media, Culture & Society, http://lighthousepatriotjournal.wordpress.com/2006/10/16/time-
capsule-what-ever-happened-to-jessica-lynch/, 2006. október 16.

Lipkin, Steven: „The Relatable Real: Docudrama, Ethics, and Saving Jessica Lynch”. A Review of 
Contemporary Media, No. 47. (2004). http://www.ejumpcut.org/archive/jc47.2005/lipkin/text.html#_
edn2. Letöltés ideje: 2010. március 13.

Luke, Timothy W.: „Power and Politics in Hyperreality: The Critical Project of Jean Baudrillard”. Social 
Science Journal, Vol. 28. No. 3. (1991). 347–368. o.

Lyotard, Jean-François: The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Manchester: Manchester Uni-
versity Press, 1984.

McIntyre, Jamie: „Lynch: Military Played up Rescue Too Much”. CNN, http://www.cnn.com/2003/
US/11/07/lynch.interview/, 2003. november 7.

McIntyre, Jamie: „Pentagon Assesses First Day”. CNN World, http://www.cnn.com/video/us/2001/10/08/
jm.pentagon.wrap.affl.med.html, 2001. október 8.

Meagher, Ilona: Forging an Icon: Jessica Lynch and U.S. Military/Media Deception. DeKalb, IL: Northern 
Illinois University, 2007.



132 Külügyi Szemle

Radó Nóra

Moore, Michael: „Pentagon Releases Hundreds More War Casualty Homecoming Images”. Michael 
Moore.com, http://www.michaelmoore.com/words/latest-news/pentagon-releases-hundreds-more-
war-casualty-homecoming-images, 2005. április 28.

Norris, Christopher: „Consensus ‘Reality’ and Manufactured Truth: Baudrillard and the War that Never 
Happened”. Southern Humanities Review, Vol. 26. No. 1. (1992). 43–66. o.

Nuclear Threat Initiative: „Iraq I: Inspectors Brief Security Council; British Resolution Receives 
Underwhelming Support”. Global Security Newswire, 

 http://www.nti.org/d_newswire/issues/newswires/2003_3_7.html#2, 2003. március 7.
Nunes, Mark: „Jean Baudrillard in Cyberspace: Internet, Virtuality and Postmodernity”. Style, Vol. 29. 

No. 2. (1995). 314–338. o.
Paget, Derek: No Other Way to Tell It: Dramadoc/Docudrama on Television. Manchester: Manchester Uni-

versity Press, 1998.
„Pentagon Calls BBC’s Lynch Allegations ‘Ridiculous’”. CNN, 
 http://www.cnn.com/2003/US/05/19/sprj.irq.bbc.lynch.dod/index.html, 2003. június 17.
Powell, Bonnie A.: „Reporters, Commentators Visit Berkeley to Conduct In-depth Postmortem of Iraq 

War Coverage”. NewsCenter, http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2004/03/15_mediatwar.
shtml, 2004. március 15.

Poster, Mark (szerk.): Jean Baudrillard. Selected Writings. Stanford: Stanford University Press, 2001.
Reid, Julien: The Biopolitics of the War on Terror. Manchester: Manchester University Press, 2006.
Reynolds, Paul: „‘Rolling Victory’ after Rolling War”. BBC News, 
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2933795.stm, 2003. április 9.
„Saddam Statue Toppled in Central Baghdad”. CNN, 
 http://www.cnn.com/2003/WORLD/meast/04/09/sprj.irq.statue/, 2003. április 9.
Schifferes, Steve: „Who Won the American Media War?”. BBC News, 
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2959833.stm, 2003. április 19.
Schmidt, S. J.: „The Fiction Is That Reality Exists. A Constructivist Model of Reality, Fiction, and 

Literature”. Poetics Today, Vol. 5. No. 2. (1984). 253–274. o.
Smith, Gar: „America’s Ministry of Propaganda Exposed”. Global Research, 
 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=79, 2005. június 5.
Taylor, Philip M.: Global Communications, International Affairs and the Media since 1945. London – New 

York: Routledge, 1997.
The Committee on Oversight and Government Reform: „‘Jessica Lynch’s Opening’ from ‘Misleading 

Information from the Battlefield’”. You Tube, 
 http://www.youtube.com/watch?v=l0OyihqYfF4&feature=related, 2007. április 24.
Thussu, Daya Kishan–Freedman, Des: War and the Media. London: SAGE Publications Ltd., 2003.
„U.S. Army Official Report on the Attack of 507th Maintenance Co.: An Nasiriyah, Iraq. Soldiers for the 

Truth”. Why War?, http://www.why-war.com/files/2003/08/jessicalynch_attack.html, 2003. július 10.
Walz, Chris: „Lynch Has Trauma-Related Memory Loss”. Global Security, 
 http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2003/05/mil-030509-usa02.htm, 2003. május 9.
White House: „President Bush Announces Major Combat Operations in Iraq Have Ended. Press Release”. 

The White House, http://www.whitehouse.gov/briefing_room/; http://www.historycommons.org/
context.jsp?item=torture,_rendition,_and_other_abuses_against_captives_in_iraq,_afghanistan,_
and_elsewhere_1104, 2003. május 1.

Peter Whoriskey: „Anxiety, Prayers – Then the Call; Hurt but Upbeat, Jessica Lynch Phones to Put 
Parents, Town at Ease”. The Washington Post, 

 http://www.encyclopedia.com/doc/1P2-254691.html, 2003. április 3.
Williams, Kevin: Understanding Media Theory. London: Oxford University Press, 2003.



1332010. tél

Fikció vagy valóság? Posztmodern háborúk a televízióban – Jessica Lynch különös esete

Jegyzetek
 1 Jean-François Lyotard: The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Manchester: Manchester 

University Press, 1984.xxiv. o.
 2 John Baylis–Steve Smith: The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. 

Oxford: Oxford University Press, 2008. 185. o.
 3 Guy Debord: Society of the Spectacle. Detroit: Black and Red, 1983. 1. o.
 4 Mark Poster (szerk.): Jean Baudrillard. Selected Writings. Stanford: Stanford University Press, 2001. 84. o.
 5 Uo. 169. o.
 6 Uo. 1649. o.
 7 J. G. Harmst és D. R. Dickenst idézi: Kevin Williams: Understanding Media Theory. London: Oxford 

University Press, 2003. 64. o.
 8 Poster (szerk.): Jean Baudrillard…, i. m. 178. o.
 9 Timothy W. Luke: „Power and Politics in Hyperreality: The Critical Project of Jean Baudrillard”. 

Social Science Journal, Vol. 28. No. 3. (1991). 356. o.
10 Jean Baudrillard: Forget Foucault. New York: Semiotext[e], 1987. 51. o.
11 Poster (szerk.): Jean Baudrillard…, i. m. 183. o.
12 Uo. 231. o.
13 Binoy Kampmark: „Wars that Never Take Place: Non-Events, 9/11 and Wars on Terrorism”. Australian 

Humanities Review, (2003. május–június). Elektronikus változat: 
 http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-May-2003/kampmark.html. 29. o. Letöl-

tés ideje: 2010. március 10.
14 Jean Baudrillard: „The Spirit of Terrorism”. Le Monde, 
 http://www.egs.edu/faculty/jean-baudrillard/articles/the-spirit-of-terrorism/, 2001. november 2.
15 Uo.
16 Kampmark: „Wars that Never Take Place…”, i. m.
17 Baudrillard-t idézi Kampmark: „Wars that Never Take Place…”, i. m.
18 „…terrorellenes háborúnk az Al-Kaidával kezdődik, de nem áll meg ott. Addig nem fejeződik be, amíg 

minden globális érdekeltségű terrorista csoportot meg nem találunk, meg nem állítunk, és le nem győ-
zünk.” George W. Bush: „Address to a Joint Session of Congress on Thursday Night, September 20, 
2001”. CNN, http://archives.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/, 2001. szeptember 21.

19 Kampmark: „Wars that Never Take Place…”, i. m.
20 Uo.
21 Nuclear Threat Initiative: „Iraq I: Inspectors Brief Security Council; British Resolution Receives 

Underwhelming Support”. Global Security Newswire, 
 http://www.nti.org/d_newswire/issues/newswires/2003_3_7.html#2, 2003. március 7.
22 Kampmark: „Wars that Never Take Place…”, i. m.
23 Bernard Cohent idézi Wayne Wanta, Guy Golan és Cheolhan Lee: „Agenda Setting and International 

News: Media Influence on Public Perceptions of Foreign Nations”. Journalism & Mass Communication 
Quarterly, Vol. 81. No. 2. (2004). 364. o.

24 Poster (szerk.): Jean Baudrillard…, i. m. 246. o.
25 Daya Kishan Thussu–Des Freedman: War and the Media. London: SAGE Publications Ltd., 2003. 117. o.
26 Az Egyesült Államokban olyan hírcsatornák működnek, mint a republikánus Fox News és természe-

tesen a CNN, Ázsiában a Star News, Zee News, Doordarshan (India) és a China Central Television 
(mindkettő állami tévécsatorna), Brazíliában a Globo News, az arab világban az Al-Jazeera vagy 
Dél-Afrikában a SABC Africa.

27 Tunstallt és Machint idézi Thussu-Freedman, War and the Media…, i. m. 120. o.
28 Az amerikai stílusú kereskedelmi hírkultúra a világ többi részén megjelenő műsorközvetítést 

amiatt is befolyásolja, hogy globálisan többnyire két televíziós hírügynökségre, méghozzá a Reuters 
Television és az Associated Press Television News társaságokra támaszkodik.



134 Külügyi Szemle

Radó Nóra

29 Thussu-Freedman, War and the Media…, i. m. 120. o.
30 Pierre Bordieu: On Television and Journalism. London: Pluto Press, 1998. 7. o.
31 Thussu-Freedman, War and the Media…, i. m. 124. o.
32 Philip M. Taylor Global Communications, International Affairs and the Media since 1945. London – New 

York: Routledge, 1997. 102. o.
33 James Der Derian: „Virtuous War/Virtual Theory”. International Affairs, Vol. 76. No. 4. (2000). 772. o.
34 Lásd: „February 2, 1991: »Media coverage of the arrival of [] remains at the port of entry or at the 

interim stops will not be permitted…«” Public Affairs Guidance – Operation Desert Storm. Arlington, 
VA: Casualty and Mortuary Affairs, Office of the Secretary of Defense, 1991. február 2.

35 J. Ralph Begleiter: „Lifting Image Ban Respects War Dead”. CNN Politics, http://www.cnn.com/2009/
POLITICS/02/26/begleiter.dover/index.html, 2009. február 27.

36 Amy Gershkoff–Shana Kushner: „Shaping Public Opinion: The 9/11–Iraq Connection in the Bush 
Administration’s Rhetoric”. Perspectives On Politics, Vol. 3. No. 3. (2005). 526. o.

37 Uo. 525. o.
38 Steve Schifferes: „Who Won the American Media War?”. BBC News, 
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2959833.stm, 2003. április 19.
39 Paul Reynolds: „‘Rolling Victory’ after Rolling War”. BBC News, 
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2933795.stm, 2003. április 9.
40 Col. Gregory Fontenot et. al.: „On Point: The United States Army in Operation Iraqi Freedom”. Cen-

ter for Army Lessons Learned, 
 http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2004/onpoint/index.html, 2004. május 26.
41 Uo. 6. fejezet.
42 Jean-Pierre Candeloro: (2000). „Docu-Fiction. Convergence and Contamination between 

Documentary Representation and Fictional Simulation”. Universitá Della Svizzera Italiana, 
 http://www.bul.unisi.ch/cerca/bul/memorie/com/pdf/9900Candeloro.pdf. 58. o. Letöltés ideje: 2010. 

április 14.
43 Uo.; Derek Paget: No Other Way to Tell It: Dramadoc/Docudrama on Television. Manchester: Manchester 

University Press, 1998. 82. o.; John Corner: The Art of Record: A Critical Introduction to Documentary. 
Manchester: Manchester University Press, 1996. 35. o.

44 Candeloro: „Docu-Fiction...”, i. m. 66. o.
45 Uo. 59. o.
46 A vietnami háború az amerikai közönség szemében jelentős részben „lelepleződött” annak az ikoni-

kus fotónak a publikálásával, amelyen Nguyan Ngoc Loan tábornok 1968. február elsején egy vietkong 
foglyot végez ki a Tet offenzíva korai szakaszában. Az amerikai katonák csapatáról készült képet, akik 
Iwo Jima szigetén tűzik ki az amerikai zászlót 1945. február 19-én, szintén kegyelettel őrzi az amerikai 
nemzeti emlékezet, hiszen azon kevés fotók egyike, amelyet szoborrá és emlékművé, később pedig 
filmmé is alakítottak. Robert Capa képei a spanyol polgárháborúról vagy Alfred Eisenstaedt képe 
arról az amerikai tengerészről, aki megcsókolt egy fiatal, fehér köpenyes nőt a Times Square-en 1945. 
augusztus 14-én, a japán fegyverletétel napján, szintén a háború szimbolikus reprezentációi.

47 Lásd Az amerikai hadsereg sztorija fejezetet.
48 Dante Chinni: „Jessica Lynch: Media Myth-Making in the Iraq War”. Project for Excellence in Journalism, 

http://www.concernedjournalists.org/jessica-lynch-media-myth-making-iraq-war, 2006. július 30.
49 Uo.
50 Douglas Jehl–Jayson Blair: „A Nation at War: The Hometown; Rescue in Iraq and a ‘Big Stir’ in 

West Virginia”. The New York Times, http://www.nytimes.com/2003/04/03/us/a-nation-at-war-the-
hometown-rescue-in-iraq-and-a-big-stir-in-west-virginia.html?pagewanted=1, 2003. április 3.

51 Peter Whoriskey: „Anxiety, Prayers – Then the Call; Hurt but Upbeat, Jessica Lynch Phones to Put 
Parents, Town at Ease”. The Washington Post, http://www.encyclopedia.com/doc/1P2-254691.html, 
2003. április 3.



1352010. tél

Fikció vagy valóság? Posztmodern háborúk a televízióban – Jessica Lynch különös esete

52 Jerry Adler: „Jessica’s Liberation. Moving Stealthily Through the Night, Special Forces Execute 
a Bold Raid to Save a Private. The Mission – and Her Story of Survival”. Newsweek, 

 http://www.newsweek.com/id/58985, 2003. április 14.; Chinni: „Jessica Lynch…”, i. m.
53 White House: „President Bush Announces Major Combat Operations in Iraq Have Ended. Press 

Release”. The White House, http://www.whitehouse.gov/briefing_room/, 2003. május 1. See also: 
http://www.historycommons.org/context.jsp?item=torture,_rendition,_and_other_abuses_against_
captives_in_iraq,_afghanistan,_and_elsewhere_1104.

54 John Kampfner: „The Truth about Jessica”. The Guardian, 
 http://www.iraqwararchive.org/data/may15/UK/guardian03.pdf, 2003. május 15.
55 Col. Sam Gardiner: „Summary of a Study of Strategic Influence, Perception Management, Strategic 

Information Warfare and Strategic Psychological Operations in Gulf II”. U.S.News, 
 http://www.usnews.com/usnews/politics/whispers/documents/truth_1.pdf, 2003. október 8. 52. o.
56 Kampfner: „The Truth about Jessica…”, i. m.
57 Gardiner: „Summary of a Study…”, i. m. 37. o.
58 Uo.
59 „Army to Probe Lynch Capture”. The Washington Times, 
 http://www.washingtontimes.com/news/2003/may/23/20030523-123031-4788r/, 2003. május 23.
60 Ilona Meagher: Forging an Icon: Jessica Lynch and U.S. Military/Media Deception. DeKalb, IL: Northern 

Illinois University, 2007. 5. o.
61 Steven Lipkin: „The Relatable Real: Docudrama, Ethics, and Saving Jessica Lynch”. A Review of 

Contemporary Media, No. 47. (2004). 
 http://www.ejumpcut.org/archive/jc47.2005/lipkin/text.html#_edn2. Letöltés ideje: 2010. március 13.
62 Ez a mondat vált Jessica Lynch szállóigéjévé, még könyvének borítóján is ez áll.
63 Keith A. Lehman: „Time Capsule – What Ever Happened to Jessica Lynch?”. American History – 

American Media, Culture & Society, http://lighthousepatriotjournal.wordpress.com/2006/10/16/time-
capsule-what-ever-happened-to-jessica-lynch/, 2006. október 16.

64 „Jessica Lynch Story ‘One of the Most Stunning Pieces of News Management Ever Conceived’”. 
BBC, http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=british_broadcasting_corporation_1, 2003. 
május 15.

65 Kampfner: „The Truth about Jessica…”, i. m.
66 A nevét nem tüntették fel a videóban.
67 Bonnie A. Powell: „Reporters, Commentators Visit Berkeley to Conduct In-depth Postmortem of 

Iraq War Coverage”. NewsCenter, 
 http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2004/03/15_mediatwar.shtml, 2004. március 15.
68 Chris Walz: „Lynch Has Trauma-Related Memory Loss”. Global Security, 
 http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2003/05/mil-030509-usa02.htm, 2003. május 9.
69 Jamie McIntyre: „Lynch: Military Played up Rescue Too Much”. CNN, 
 http://www.cnn.com/2003/US/11/07/lynch.interview/, 2003. november 7.
70 Meagher: Forging an Icon…, i. m. 9. o.
71 Uo.
72 „Olyan volt, mint egy hollywoodi film. Azt kiabálták, hogy »gyerünk, gyerünk, gyerünk«, fegyve-

rekkel, gránáthüvelyekkel és robbanások hangjaival. Igazi show-t csináltak – egy Sylvester Stallone- 
vagy Jackie Chan-akciófilmet, ugrásokkal, kiabálásokkal és ajtóbeszakításokkal.” Kampfner: „The 
Truth about Jessica…”, i. m.



136 Külügyi Szemle

Résumé

Résumé

Fiction or Reality: Postmodern Wars on the Television Screen and the Unusual 
Case of Jessica Lynch

The article examines the ‘story’ of Jessica Lynch based on Jean Baudrillard’s theory of 
hiperreality, one of the most controversial postmodern cultural theorists. The ‘story’ was 
(re)presented and (re)narrated almost at the same time in Western news channels, in a 
BBC documentary and in a Hollywood movie – framing the blond, 19-year-old American 
girl as a ‘war hero’ of the Iraq war in 2003. Through her tale it will become visible how the 
Western liberal power of the United States in waging war attempts to legitimate its war 
policy, to mobilize its society and to configure and channel the war discourse through 
the ‘media-machine’ by relying on diverse techniques and instruments. It will also be 
illustrated how through the operation of the media the elements of the ‘real’ and the 
‘fictitious’ intermingle resulting in the emergence of hyperreality with complex and often 
contradictory phenomena diverting liberal power from its originary goals.




