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Steve Coll

Egy médiabirodalom királya

Gabriel Sherman: The Loudest Voice in the 
Room: How the Brilliant, Bombastic Roger 
Ailes Built Fox News—and Divided a Country 
(Random House, 2014, 560 oldal) cím_ könyvé-
nek bemutatása

Amikor a 2012-es választásokon Barack Obama 
legyQzte Mitt Romney-t, diadalát azoknak a vá-

lasztóknak köszönhette, akik minden bizonnyal 
a jövQbeli elnökválasztásokra is döntQ befolyást 
gyakorolnak majd. Obama kapta a nQk szava-

zatainak 55%-át, a spanyolajkú amerikai sza-

vazók voksainak 71%-át, és az ázsiai-amerikai 
választópolgárok 73%-a is az újraválasztásáért 
induló elnököt támogatta. Ez egyrészt azért 
fontos, mert a közvélemény-kutatások szerint 
a nQk a férfiaknál nagyobb arányban mennek 
el szavazni, másrészt azért, mert az amerikai 

lakosságon belül folyamatosan nQ a latin, illetve 
ázsiai származású választópolgárok aránya. A 
30 évnél fiatalabb választók 60%-a Obamára 
szavazott, Romney viszont az idQsebb, fehér 
bQr_ szavazók körében teljesített nagyon jól. A 
tartósan magas munkanélküliség miatt voltak 
pillanatok, amikor úgy t_nt, hogy Romney meg-

nyerheti a 2012-es elnökválasztásokat, ám végül 
nemcsak veszített, de veresége egyben megle-

hetQsen lehangoló képet festett a Republikánus 
Párt jövQjérQl is.

Egy hónappal a választás után Reince Priebus, 
a Republikánus Nemzeti Bizottság elnöke meg-

bízást adott arra, hogy készítsenek egy, a bukás 
okait feltáró jelentést. Az elkészült tanulmány 
szerzQi nem nevezték meg a Fox News-t név sze-

rint, azt azonban világossá tették, hogy úgy gon-

dolják, a csatorna polemikus, a republikánus sza-

vazóbázist célba vevQ m_sorstruktúrája jelentQs 
részét képezte a problémának. „A Republikánus 
Pártnak fel kell hagynia azzal, hogy önmagához 
szól – írták. – ErQsek lettünk abban, hogy ide-

ológiai támaszt adjunk a hasonló gondolkodású 
embereknek, de látványosan gyengültünk ab-

ban, hogy meggyQzQek, de barátságosak legyünk 
azokkal, akik nem értenek egyet velünk.”

Azóta, hogy 1996-ban Rupert Murdoch mé-

diabirodalma, a News Corporation egyik ága-

ként megalapították, a Fox News ideológiai 
„munícióval” látta el a hasonló gondolkodású 
konzervatívokat. Bár közönségének átlagélet-
kora egyre emelkedik, a nézQk száma pedig 
csökkenni látszik, a Fox News továbbra is 
messze a legjelentQsebb amerikai televíziós 
hírcsatorna. A Pew Research Center szerint a 
csatorna nyeresége 2012-ben csaknem egymil-
liárd dollár volt. A Fox sikere nem kis részben 
Roger Ailesnek köszönhetQ; az egykori repub-

likánus média- és kampánytanácsadónak, aki 
a csatorna elsQ és máig egyetlen elnöke, és aki 
Gabriel Sherman újságíró alapos kutatómunká-

ra épülQ The Loudest Voice in the Room: How 
the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox 
News—and Divided a Country (A leghangosabb 
hang a teremben. Hogyan épített fel a briliáns 
és lehengerlQ Roger Ailes egy hírcsatornát – és 
hogyan osztott meg egy egész országot) cím_ 
életrajzának alanya.

A demokraták – különösképp George W. 
Bush elnöksége alatt – gy_lölték Ailes-t, mert 
úgy vélték, hogy az általa irányított Fox News 
a republikánus párt hosszú távú uralmát segíti 
elQ. Az aggodalomnak valóban volt némi 
alapja. Sherman elmondása szerint például 
a 2004-es elnökválasztási kampány utolsó 
fázisában Ailes-nek jelentQs szerepe volt a 
Swift Boat cím_ politikai hirdetés elkészítésé-

ben és sugárzásában. A hirdetés célja az volt, 
hogy megkérdQjelezzék John Kerry (akkori 
szenátor és demokrata elnökjelölt) szavahihe-

tQségét. A vietnami háború idején az akkor al-
hadnagyi rangban szolgáló John Kerry néhány 
hónapon át egy gyorsnaszádon teljesített szol-
gálatot, amely során többször megsebesült, és 
helytállásáért kitüntetéseket kapott. A szóban 
forgó hirdetést feladó veterán egyesület tagjai 
viszont azt állították, hogy Kerry nem méltó 
a kitüntetéseire, és megkérdQjelezték a hábo-

rús részvételére vonatkozó állításait, illetve 
elítélték azt a háborúellenes tevékenységet, 
amit Kerry a hazatérése után folytatott. Az 
ügy vélhetQleg részben hozzájárult ahhoz, 
hogy Kerry elveszítette a 2004-es választá-

sokat.
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Bár a Fox News rengeteg profi, objektivitásra 
törekvQ riportert foglalkoztat, Ailes általános 
formulája nagymértékben támaszkodik a ter-
mészeténél fogva polemikus, fQm_soridQben 
sugárzott véleményformáló talk show-ra. Bill 
O’Reilly és Sean Hannity, a csatorna legnép-

szer_bb m_sorvezetQi például ünnepelték a Tea 
Party mozgalom radikalizmusát, az ugyancsak 
rendkívül népszer_ Glenn Beck (aki 2011-ben 
elhagyta a Fox-ot) pedig egyre-másra han-

goztatta a legkülönbözQbb összeesküvés-elmé-

leteket. Még a híradó is jelentQs részt szánt 
m_soridejébQl a Sarah Palinhoz (Alaszka ko-

rábbi kormányzója) vagy Herman Cainhez (a 
Godfather’s Pizza étteremlánc egykori igaz-

gatója) hasonló ellentmondásos republikánus 
figuráknak.

Sherman szerint Ailes személyesen is felelQs 
volt ezért a rosszul kigondolt stratégiáért. A Fox 
hetvenkét éves, gazdag és elszigetelt vezetQje 
a jelek szerint arra a következtetésre jutott, 
hogy Obama elnök vezetése alatt az Egyesült 
Államok rossz irányba halad. Ailes ezért ra-

gaszkodott ahhoz, hogy a Fox News egy sajá-

tos „America-in-danger” (Amerika veszélyben) 
narratívát hirdessen. Ebben a történetben az 
ország szenved a fékevesztett kormányzati ha-

talomtól, az erQsödQ faji konfliktusoktól, a ke-

reszténységgel szembeni ellenségességtQl és az 
ellenQrizhetetlen bevándorlástól. A választókat 
azonban, mint utóbb kiderült, az elmúlt hetven 
év legsúlyosabb recessziója után más problé-

mák foglalkoztatták: sokkal inkább érdekelte 
Qket a munkahelyteremtés, a kiegyensúlyozott 
kormányzati irányítás és az elszámoltathatóság.

Ailes megértette, hogy ha a Republikánus 
Párt meg akarja nyerni a 2012-es választáso-

kat, akkor a pártnak egy mérsékeltnek t_nQ 
jelöltet kell indítania. Ezért megpróbálta bizal-
masan megnyerni Chris Christie-t (New Jersey 
kormányzóját) és David Petraeus tábornokot 
(2010-11-ben az Afganisztánban állomásozó 
amerikai erQk parancsnoka; 2012 végéig a CIA 
igazgatója) is. Ám ezek a pragmatikus ösz-

tönök, ahogy Sherman mondja, ellentétesnek 
bizonyultak azzal az „élénk politikai komé-

diával, amit a Fox gyakran m_sorára t_zött”. 
Végül a 2012-es választás bizonyítani látszott, 

hogy „Ailes képtelen arra, hogy pártja célját, az 
ingadozók megnyerését fontosabbnak tartsa a 
személyes véleményénél.”

Tényleg ez a legjobb módja annak, hogy 
megértsük a kapcsolatokat Ailes, a Fox és a 
Republikánus Párt között, 2016 felé és azon 
túlra tekintve? Természetesen igaz, hogy a Fox 
News öregedQ és döntQ többségében fehér kö-

zönsége – és a könyörtelen támadások Obama 
elnök ellen, amikrQl úgy t_nt, hogy a leginkább 
felkorbácsolják a közönség érzelmeit – hozzájá-

rult a Republikánus Párt választási elszigetelQ-

déséhez. Sherman leírja, hogyan kelt ki egyszer 
Karl Rove, aki George W. Bush 2000-es és 
2004-es kampányát is irányította, Ailes ellen:

„Miért hagyja, hogy Sarah Palin vigye a szót 
az interjúban? Miért hagyja, hogy megjelenjen a 
csatornája m_során, és azt mondja, amit mond? 
És Glenn Beck? Ezek alternatív figurák, akiket 
soha nem fognak megválasztani, nekünk viszont 
óriási kárt okoznak.”

Pedig Rove biztosan tudta a válaszokat a saját 
kérdéseire. A Fox elsQsorban egy médiavállalat. 
Miközben hatalmas profitgépezetét építgette, a 
csatorna beleszeretett az „élénk politikai komé-

diába”. Ha fel akarjuk mérni a Fox News erejét 
az amerikai médiában és politikában, fontos, 
hogy ne csak Ailes szerepét értsük meg, hanem 
nyomon kövessük a pénz útját is.

Roger Ailes 1940-ben született, és egy Ohio 
állambeli kisvárosban nQtt fel. Amikor kisfiú 
volt, az apja büntetésként kegyetlenül verte Qt 
a nadrágszíjával, pedig tudta, hogy a vérzé-

kenységben szenvedQ Ailes bármilyen vérzQ 
sebbe belehalhat. Sherman idézi Ailes bátyjá-

nak, Robertnek a szavait az apjukról: „Rojtosra 
verte a nadrágunkat azzal a szíjjal. Csak vert és 
vert bennünket… A verések mondhatni minden-

napos kellékei voltak a gyermekkorunknak.” 
Talán nem meglepQ, hogy felnQttként Ailes 
baljóslatú, dreiseri aurát sugárzott magából. 
Sherman elmondása szerint gyakran indulatos 
az irodájában, haragtartó és rendszeresen bosz-

szút fogad az ellenségei ellen.
Ailes a The Mike Douglas Show-ban 

kezdte televíziós pályafutását, késQbb pe-

dig a Broadway-n is dolgozott producerként. 
Megbukott a Mother Earth-tel (Földanya), amit 
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Sherman „fura, környezetvédelmi témájú rock-
musicalként” ír le, de késQbb sikert aratott 
Lanford Wilson The Hot L Baltimore cím_ 
darabjának színpadra vitelével. Ailes legna-

gyobb tehetsége azonban, ahogy az késQbb 
bebizonyosodott, az volt, hogy tanácsokat adjon 
az idQsebb, luddita republikánusoknak azzal 
kapcsolatban, hogyan kell használni a televíziót 
a szavazók befolyásolására. Ezt a képességet 
elQször 1968-ban, Richard Nixon szolgálatában 
vetette latba. Ailes egy rövid kijelentésével 
„adta el” magát Nixon segítQinek. „A televízió 
egy üss-és-fuss típusú médium”, írta. A politikai 
viták és talk show „közönségének legnagyobb 
része egyszer_en nem elég kifinomult ahhoz, 
hogy megeméssze a válaszokat.” Nixonnak 
ezért „leíróbb, vizuális stílusú kifejezéseket” 
kellene használnia, és a nyilatkozatait „csatta-

nókkal” kellene befejeznie.
Némi szorongással ugyan, de Nixon csapata 

végül az akkor 28 éves Ailes-nek adta a munkát. 
Az 1960-as elnökválasztási kampány idején 
rendezték meg az elsQ olyan nyilvános vitát a 
két elnökjelölt között, amelyet nemcsak a rádió, 
hanem a televízió is közvetített. A vitában leg-

inkább belpolitikai kérdések kerültek szóba, és a 
rádióhallgatók többsége úgy vélte, hogy Nixon 
szerepelt jobban. A televíziónézQk szimpátiáját 
azonban egyértelm_en a demokrata elnökjelölt, 
azaz John F. Kennedy nyerte el. (Valószín_leg 
nem kis részben azért is, mert Kennedy, aki a vi-
ta elQtt a napfényes Kaliforniában kampányolt, 
sokkal jobban mutatott a képernyQn, mint az 
elQzQ két hetet térdm_téte miatt kórházban 
töltQ Nixon.) Ilyen elQzmények után érthe-

tQ, hogy a televízió kissé elbizonytalanította 
Nixont. SegítQi úgy gondolták, hogy egy fiatal, 
önbizalommal teli tanácsadó talán segíthet az 
elnökjelöltnek abban, hogy kiismerje a médium 
rejtelmeit. Ailes valóban hozzájárulhatott ah-

hoz, hogy Nixon jobban teljesítsen a kamerák 
elQtt, de nem játszott meghatározó szerepet 
a kampányban. A legokosabb húzása az volt, 
hogy csendben együttm_ködött Joe McGinnis 
újságíróval a The Selling of the President 1968 

(Hogyan adjunk el elnököt 1968-ban?) cím_ 
rendkívül nagy siker_ könyv megírásában. A 
McGinnis által Ailes-rQl a közvélemény mani-

pulátoraként festett portré némi félelmet keltett 
a közönségben a televízió manipulatív hatalma 
miatt.

Nixon gyQzelme után Ailes latba vetette a hír-
nevet, amit McGinnis könyve adott neki annak 
érdekében, hogy politikai tanácsadói megbízá-

sokat kapjon. Soha nem jutott be Nixon legbelsQ 
munkatársainak körébe, de sikeres lett a tanács-

adás és más republikánusoknak készített hirde-

tések terén. A tehetség, amit Ailes abban az idQ-

ben mutatott, hasonló volt ahhoz, amirQl késQbb 
a Fox News-nál tanúbizonyságot tett. Amikor 
mások már hezitáltak, Q hajlandó volt elmenni 
a végsQkig, ugyanakkor volt humorérzéke is, és 
intuitív képessége arra, hogy vegyítse a politikai 
üzenetküldést a népszer_ szórakoztatással.

Az 1970-es években Ailes rövid ideig egy 
konzervatív sörgyáros, Joseph Coors által ala-

pított új tévécsatornát vezetett. A terv az volt, 
hogy megszerezzék azokat a nézQket, akik 
bizalmatlanok voltak a három nagy csator-
nán sugárzott hírek iránt. A vállalkozás végül 
csQdbe ment, mert akkoriban (a kábeltelevízió 
elterjedése elQtt) Coors és partnerei nem tudtak 
elég amerikai tévékészüléket elérni ahhoz, hogy 
gazdaságosan üzemeltethessék a vállalkozást.

Ez a kudarc elQrejelezte azt a jelentQséget, 
amivel egy sokcsatornás kábeltévé-világ ren-

delkezhet majd a konzervatív média számára. 
Egyes republikánus stratégák megértették, hogy 
amikor beköszönt a kábeltechnológia kora és 
több választási lehetQséget (azaz több csatornát) 
biztosít az amerikai háztartásoknak, az végül 
meghozza ideológiai táboruknak az esélyt, hogy 
kézben tarthassák és terjesszék a saját híreiket. 
De a csQdbe ment Coors-csatorna idején ez még 
csak egy futurista vízió volt. Sherman idéz egy 
tanulmányt, ami 1973-ban készült a Fehér Ház 
kabinetfQnöke, H. R. „Bob” Haldeman számára. 
Az írás szerzQje azt jósolta, hogy „tíz évre vagy 
hasonló idQre” lesz szüksége a kábeltechnológi-
ának ahhoz, hogy „jelentQs hatással” legyen az 
amerikai otthonokban elérhetQ televíziós csa-

tornák számára. Nos, az elQrejelzés nagyjából 
pontosnak bizonyult…

Sherman életrajzának korlátja az, hogy túl-
ságosan is sok olyan állítást tartalmaz, amelyek 

eltúlozzák Ailes szerepének jelentQségét (pl. 
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hogy az Obama-adminisztráció idején Ailes vált 
„gyakorlatilag a legerQsebb ellenzéki alakká 
az országban” vagy hogy „segített átalakítani 
a politikát tömeges szórakoztatássá, méghozzá 
nagyobb mértékben, mint bárki más az Q gene-

rációjából”). Az ilyen túlzásokra nincs szükség; 
Ailes enélkül is rendkívül izgalmas és fontos 
téma. Nem von le Sherman munkájának je-

lentQségébQl, ha elismerjük, hogy a Fox News 
felemelkedése végsQ soron nem is annyira Ailes 
m_sorigazgatói zsenialitásának, mint inkább 
a kábeltévé tágabb értelemben vett sikerének 
köszönhetQ.

A kábeltelevíziózás korai, analóg korszaká-

ban a legtöbb szolgáltató csak nagyjából har-
minc csatornát tudott eljuttatni az otthonokba. 
(Az ötszáz csatornás digitális kábeltévé korsza-

ka, amit ma ismerünk, a 2000-es évet követQen 
köszöntött be.) Ted Turner megalakította az 
elsQ kábeltelevíziós hírcsatornát, és elnevezte 
Cable News Network-nek (CNN). Az ESPN 
sportcsatorna és az MTV zenecsatorna hasonló-

an nagy korai siker volt. Miközben a kábeltévé 
átalakította a televíziózás üzleti formáját, Ailes 
az NBC-hez szerzQdött, hogy segítse a hálózat 
beruházásainak irányítását. Nem sokkal ez-

után azonban vesztesként került ki egy hatalmi 
harcból. Az NBC úgy döntött, hogy támogatni 
fogják az MSNBC-t, egy feltörekvQ csatornát, 
amit nem Ailes fog irányítani. Ailes egymillió 
dolláros végkielégítéssel távozott az NBC-tQl. 
Két héttel késQbb, 1996 elején Rupert Murdoch 
társaságában jelent meg egy sajtótájékoztatón, 
ahol bejelentették a Fox News indítását. Ailes 
számára ez volt a revans pillanata, és egyben 
olyan motiváció, ami a késQbbiekben is ösztö-

nözte a munkáját.
A nagy kérdés, amivel a Fox News elindítá-

sakor szembetalálta magát, az az volt, hogy el 
tud-e jutni elég amerikai háztartásba (és tévéké-

szülékre) ahhoz, hogy nyereséges legyen – azaz 
úrrá tud-e lenni azon a problémán, ami korábban 
a Coors-csatorna vesztét okozta. Murdoch-nak a 
monopolisztikus helyzetben levQ kábeltulajdo-

nosokkal kellett errQl tárgyalnia. Egy népszer_ 
csatornának, mint az ESPN-nek elQnye volt az 
ilyen tárgyalásokon, ám egy, a Fox-hoz hasonló 
gyakorlatlan hálózat gyenge pozícióból indult. 

Ez olyan feladatnak bizonyult, amit Murdoch 
képességeire mértek. Általában a kábeltévé-tár-
saságok fizetnek a csatornáknak a jogért, hogy 
átvegyék a m_soraikat. Murdoch megfordította 
a dolgot, és felajánlotta, hogy Q fizet a kábel-
szolgáltatóknak, ha segítenek neki elindítani a 
Fox News-t. 1996 végén Murdoch ismeretlen 
összeget (a pletykák szerint mintegy 200 millió 
dollárt) fizetett John Malone kábelmogulnak, 
hogy megkezdjék a Fox News sugárzását (mint 
utóbb kiderült, az MSNBC kárára) Malone ká-

beltévé-rendszerén. Abban az idQben úgy t_nt, 
hogy az üzlet csak Murdoch pénzének esztelen 
pazarlása.

Ailes tanult a CNN hibáiból, és a Fox érté-

kelései mindössze hat éven belül felülmúlták 
a nagy rivális nézettségi stb. adatait. Hogy 
mindezt hogy sikerült elérnie? Nos, elQször is 
felfigyelt arra, hogy a közvélemény-kutatások 
szerint mekkora azoknak az amerikaiaknak a 

száma, akik bizalmatlanok a CBS, az NBC, az 
ABC és a CNN hírcsatornák iránt, mert balol-
dalinak tartották Qket. Ailes ezt az elégedetlen 
közönséget vette célba olyan marketingszöve-

gekkel, hogy – „Igazságos és kiegyensúlyozott” 
(„Fair and Balanced”) vagy „Mi tudósítunk, Ön 
dönt” („We Report, You Decide”) –, amelyek a 
nézQk saját ítéletének jelentQségét igyekeztek 
hangsúlyozni.

Másodszor, azzal, hogy fQm_soridQre üte-

mezett provokatív, konzervatív talk show-kat, 
Ailes egy olyan közönséget hozott létre, amely-

nek tagjai átkapcsoltak a csatornájára akkor is, 
amikor a klasszikus értelemben vett hírciklus 
csendes volt – vagyis a háborúkról, termé-

szeti csapásokról és elnökválasztásokról szóló 
hírek között, ami a CNN specialitása volt. 
Harmadszor, Ailes kerülte, hogy elképesztQ 
összegekért jól bevált sztárm_sorvezetQket szer-
zQdtessen, és helyettük belülrQl építette ki a 
saját tehetséges gárdáját, amit a saját ízlése és 
politikai meggyQzQdése szerint tudott formál-
ni. Végül negyedszer, a Fox vezetQjének volt 
néhány bulvársajtó-showbiznisz stílusú ötlete a 
kábelhírekre vonatkozóan, amik újnak hatottak. 
Ilyen volt például a platinaszQke nQi m_sor-
vezetQk feltétlen elQnyben részesítése és az, 
hogy a m_sorok közben folyamatosan a hírek 
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fQcímeibQl összeállított címsor futott a tévékép-

ernyQ alján.
A Fox News mögötti alapvetQ m_sorszerkesz-

tési gondolatok valójában egyáltalán nem vol-
tak eredetiek. A konzervatív–populista amerikai 
rádióm_sorok már addig is számos példával 
szolgáltak az ilyen megoldásokra. Az Egyesült 
Államokban sugárzott kereskedelmileg sikeres, 
népszer_ hír-talk Charles Edward Coughlin 
lelkész nevéhez köthetQ, aki az 1930-as évek-

ben több tízmillió hallgatóból álló közönséget 
épített ki a New Deal elleni kirohanásaival. 
Néhány évtizeddel késQbb a megnyerQ hangú 
Paul Harvey-hoz hasonló konzervatív rádióm_-

sor-házigazdák ugyancsak jelentQs hallgatótá-

borokra tettek szert. A legnagyobb csillagoknak, 
akiket Ailes a Fox News-nál alkalmazott és 
támogatott – Bill O’Reilly, Glenn Beck és Sean 
Hannity – úgyszintén voltak tapasztalatai a 
konzervatív rádiós beszélgetQm_sorok terén. 
Ha Ailes és Murdoch nem hozza létre a Fox 
News-t, akkor valaki más alkalmazta volna a 
konzervatív rádió jól bevált módszerét a kábel-
tévére.

A Fox News elsQ évtizedének vége felé az 
ötszáz csatornás kábel-rendszerek terjedése to-

vább erQsítette az ún. réteg-programszervezést 
(vagyis azt, amikor egy csatorna nem egy minél 

szélesebb nézQközönséget akar megnyerni és 
ennek rendeli alá a m_sorstruktúráját, hanem 
egy sz_kebb, létszámát tekintve kisebb, de sok-

kal homogénebb nézQi csoportot vesz célba), 
különösen, ha az szenvedélyt és erQs azonosu-

lást váltott ki a közönség tagjaiból. Ugyanaz 
a m_sorszerkesztési modell, ami végsQ soron 
olyan sikeressé tette az NFL Networköt és 
a Food Networköt, egyúttal az ideológiailag 
homogén hírcsatornáknak is kedvezett. Nem 
feltétlenül számított, hogy egy hírcsatorna né-

zQközönsége nagy volt-e vagy sem, ameddig 
elkötelezett maradt egy téma iránt.

A Fox News üzleti modelljének egyik legiz-

galmasabb tulajdonsága az, hogy hogyan for-
málódik a közönségének lelkesedése, és hogy 
emeli a hálózat nyereségét. Általában ha egy 
médiavállalat közönségének átlagéletkora olyan 
magas, mint a Fox esetében (a felmérések 
szerint meghaladja a hatvanöt évet), akkor az 

üzlet nyereségessége kérdéses lehet. Ez azért 
van, mert a fiatalabbak vásárolják a legtöbb 
fogyasztási cikket, és a hirdetQk inkább Qket 
(vagyis az olyan csatornákat, akiknek fQleg 
fiatalabbakból áll a nézQközönsége) részesítik 
elQnyben. Csakhogy a Fox News pénzének leg-

nagyobb része nem a reklámbevételekbQl ered. 
A Pew Research Center szerint a csatorna be-

vételének körülbelül 60%-a – évente több mint 
egymilliárd dollár, vagyis nagyjából az adózott 
eredménynek megfelelQ összeg – azokból a jog-

díjakból származik, amiket a kábeltévé-társasá-

gok fizetnek a csatornának a jogért, hogy a Fox 
News m_sorait átvegyék. A kábelszolgáltatókat, 
akik ezeket a díjakat fizetik, nemigen érdekeli, 
hogy a Fox nézQi fiatalok vagy öregek, többet 
törQdnek azzal, hogy olyan nézQik legyenek, 
akik eléggé „kábeltévé-függQk” és minden hó-

napban lelkiismeretesen kifizetik a havi elQfi-
zetési díjat.

A Fox News közönségének buzgalma azt is 
biztosítja, hogy ha egy kábeltelevíziós társaság 
megpróbálná kidobni a Foxot a rendszerébQl 
vagy csökkenteni a jogdíjakat, akkor az üzemel-
tetQ heves tiltakozásra számíthat. Tekintsük ezt 
akár egyfajta erQfölénnyel visszaélésnek, akár 
üzleti stratégiának, de ennek eredményeként a 
Fox News ma havonta 94 centet kap minden 
egyes kábeltévé-elQfizetQ után, ez pedig kiugró-

an magas (egyharmaddal nagyobb annál, amit a 
CNN kap, és több mint kétszerese annak, amit 
az MSNBC-nek fizetnek). A Fox magas díjai 
fQként a csatorna kiváló értékeléseinek tulaj-
doníthatók, de – ahogy azt egy szakmai elemzQ 
tavaly elmondta –, a „lelkesedés és elkötelezett-
ség szintje” a Fox nézQi körében szintén emelte 
a bevételeket.

Itt rejlik a probléma az Ailes által a Fox 
News és a Republikánus Párt között kiépített 
szövetségben. A Fox ilyen mérték_ nyereséges-

ségét részben a legszenvedélyesebb, sQt legel-
vakultabb közönségszegmensének köszönheti. 
Ugyanakkor ahhoz, hogy gyQzelmet arasson 
az elnökválasztásokon, a Republikánus Pártnak 
meg kell nyernie a mérsékeltebb, etnikailag sok-

szín_ és független szavazókat. Sokféleségük és 
változatos nézeteik miatt az ingadozó szavazók 
nem jelentenek könny_ célpontot a televízió 
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számára. Csakhogy az a fajta hír- és beszélgetQs 
m_sorokból álló program, ami a leginkább vonz 
egy nagyszámú és összességében mérsékelt 
nézQközönséget – híradók, idQjárás, rendQrségi 
hírek és sport, illetve emellett esetleg bal- és 
jobboldali képviselQket egy asztalhoz ültetQ vi-
tam_sorok – lényegében a CNN formulája, amit 
a Fox oly látványosan elutasított.

Sherman munkája és egy másik könyv6 szerint 

Murdoch, Ailes fQnöke idQnként bosszankodott 
a Fox News demagógabb talk show házigazdái 
miatt. A Fox News azonban olyan bQségesen jö-

vedelmezQ pénzforrás, hogy Murdoch nemcsak 
arra nem volt hajlandó, hogy változtatásokra 
kényszerítse Ailes-t, hanem 2016-ig meg is 
hosszabbította a szerzQdését. A Fox News ve-

zetQjeként Ailes javadalmazása több tízmillió 
dollárra rúg. Karl Rove azt kiabálhat Ailes-ra, 
amit akar, a Fox News nyereségessége és az 
érték, amit a News Corporationnek teremt, egy 
számottevQ erQ a választási politikában.

Könyvének vége felé Sherman megírja Ailes 
„Lear-éveinek” krónikáját. 2008-ban Ailes és 
harmadik felesége, Elizabeth vásároltak egy hét-
végi házat a Manhattantól nagyjából 45 mér-
földre északra levQ Garrison nev_ kisvárosban. 
„Minden, amit valaha is akartam – mondta 
Ailes abban az idQben – az volt, hogy egy szép 
helyen éljek, nagy családom legyen és békésen, 
álmomban haljak meg.” De itt sem tudott kibújni 
a bQrébQl: tulajdonrészt vásárolt a helyi újságban, 
és elkeseredett harcokat indított helyi politikusok 
ellen a területrendezési problémák kapcsán.

Sherman minden igyekezete és az általa ké-

szített több száz interjú ellenére van valami 
Ailes karakterében, ami megfoghatatlan ma-

rad. Ailes egyaránt megjelenik mélységesen 
dühös, szeszélyesen elragadó és kreatívan hu-

moros emberként, de az olvasó nehezen tud 
pontos egyensúlyt kialakítani ezek között az 
erQk között. Egy alkalommal például, miközben 
épp egy garrisoni politikus irodájában lobbizik, 
Ailes kinyomtatott táblázatokat dob le az író-

asztalra, és minden különösebb apropó nélkül 
megkérdezi:

6 Lásd Michael Wolff: The Man Who Owns The 
News: Inside the Secret World of Rupert Murdoch 
(Broadway, 2008).

– És mit szól ehhez? […] A Fox értékelései 
felülmúlják minden más kábeltévés hírcsatorna 
statisztikáit!

– Nos, egy csomó hülye van odakint – mond-

ja a politikus.
– Ha! – válaszolja erre Ailes. – Egy barátom 

is ezt mondta…
Történjék az akár a 2016-os választások 

elQtt, akár késQbb, de egy napon mindenképp 
véget ér Ailes vezetésének korszaka a Fox 
News-nál. Nagy a kísértés azt képzelni (és úgy 
t_nik, Sherman is ezt hiszi), hogy a Fox News 
és Roger Ailes eredményei elválaszthatatla-

nul összekapcsolódnak egymással. Ám való-

szín_bbnek látszik, hogy a csatorna program-

díjakból eredQ nyereségessége, a konzervatív 
retorika jól bevált hatalmával párosulva még 
sok évig biztosítja a Fox befolyását. Az adókkal, 
a bevándorlókkal, a kormány bQvítésével és a 
melegek jogainak elfogadásával kapcsolatos 
ellenérzések mélyen gyökereznek az amerikai 
lakosság egyes részeiben, és nem fognak el-
t_nni. A Fox News bQséges bevétele azt jelenti, 
hogy a csatorna Ailes utáni m_sorigazgatóinak 
sok-sok pénze lesz arra, hogy új ötletekbe, új 
technológiákba és új, karizmatikus m_sorhá-

zigazdákba fektessenek be, és célba vegyék a 
fiatalabb nézQket is. Az ilyen innováció vég-

eredményben sokkal hatékonyabban is segítheti 
a Republikánus Pártot, mint azt Ailes tette a 
maga idejében. Mindenesetre a demokraták 
már számos alkalommal tettek tanúbizonyságot 
arról, hogy alábecsülték a Fox News-t és a csa-

torna nézQközönségét.
Ha a Fox News hatalma veszélyben van, az 

azért van, mert maga a kábeltelevíziózás van 
veszélyben. Az interneten keresztül terjedQ in-

gyenes hírek felszámolták a napilapok kvázi-mo-

nopolhelyzetét. A Netflix-hez és az Amazonhoz 
hasonló online szórakoztató hálózatok bQvíté-

se ugyanígy megdöntheti a kábeltévé uralmát, 
méghozzá hamarabb, mint sokan gondolnák. A 
Comcast, a legnagyobb amerikai kábeltelevízi-
ós társaság jelenleg (azaz a cikk megírásának 
idQpontjában) épp azon van, hogy felvásároljon 
egy másik nagy szolgáltatót, a Time Warner 
Cable-t. Brian Roberts, a Comcast vezérigaz-

gatója nemrégiben azt mondta: „Azt hiszem, 
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hogy a televízió többet fog változni a következQ 
öt évben, mint amennyit az elmúlt ötven évben 
összesen változott.” Eszerint a jóslat szerint a 
nézQk tömegesen pártolhatnak át a Netflixhez 
hasonló szolgáltatókhoz, hogy kedvenc m_sora-

ikat okostelefonon vagy táblagépen nézhessék. 
Roberts elQrejelzését lehet elfogultnak tekinteni 
(mivel fel lehet használni annak igazolására, 
hogy a Comcast bekebelezi a Time Warnert), de 
aligha fantazmagória. A kábeltévé piaci helyze-

tének összeomlása az internetre csatlakoztatható 
tévékészülékek miatt éppolyan gyorsan erodál-
hatja a Fox News politikai hatalmát, mint ahogy 
a kábeltévé gyQzelme alig két évtizeddel ezelQtt 
lehetQvé tette, hogy befolyást szerezzen. A szá-

mítástechnika ilyen szédítQ ütem_ fejlQdése mel-
lett a legtöbb médium sikere mulandónak t_nik.

Úgy látszik, hogy Roger Ailes jól kezeli az 
effajta bizonytalanságot. „Nem érdekel, hogy 
mit hagyok az utókorra – mondta Ailes, miután 
Obama megnyerte a 2012-es választásokat is, és 
ezért részben a Foxot hibáztatták. – Túl késQ. Az 
örökségemet az ellenségeim fogják megterem-

teni.” Egy másik riporternek Ailes elmondta, 
hogy szerinte hogy fog kinézni a temetése: 
„Hosszas méltatásokat közölnek majd rólam, de 
az emberek már azelQtt át fognak lépni a holt-
testemen, mielQtt még kih_lne…”

(The New York Review of Books)

Ian Thomson

Az angol titkosszolgálatok Mussolini ellen

Roderick Bailey: Target: Italy. The Secret War 
Against Mussolini 1940-1943 (Farber & Farber, 
2014, 464 oldal) cím_ könyvének bemutatása

1934 tavaszán Mussolinit arról tájékoztatták, 
hogy lelepleztek egy „zsidó összeesküvést”, 
melynek célja a fasiszta kormány megdöntése 
lett volna. Egy Sion Segre Amar nev_ olasz 
zsidót letartóztattak, miközben feketeinges-
ellenes propagandaanyagot próbált Torinóból 

Svájcba juttatni. Amar az Igazság és Szabadság 
(Giustizia e Libertà) nev_ britbarát mozgalom 
tagja volt, amely elégedetlen katolikusokat, zsi-
dókat, a hadseregbQl kilépett katonákat és egy 
maroknyi indulatos kalandort tömörített. A szer-
vezet tagjait a mozgalom nevének kezdQbet_i 
(G és L) után giellistinek nevezték. Összesen 17 
giellisti aktivistát vettek Qrizetbe és hallgattak 
ki Torinóban, köztük Carlo Levi orvos-festQt 
is, aki késQbb a Krisztus megállott Ebolinál7 

(Cristo si è fermato a Eboli) cím_ regény szer-
zQjeként vált híressé.

Bár végül csak három giellistát állítottak bí-
róság elé és ítéltek el, az ügy mégis azzal fenye-

getett, hogy meggyengíti és megosztja az olasz 
zsidóságot, méghozzá épp egy olyan pillanatban, 
amikor az olasz állam és a hitleri Németország 
elQkészületei miatt már érezhetQ volt a fenyege-

tettségük. (Az összeesküvQket ugyanis egy, a fa-

sisztákkal szimpatizáló olasz zsidó árulta el; már-
pedig az olasz ellenállásban, ahol az árulás koc-

kázata állandó volt, létfontosságú volt a bizalom 
és az együvé tartozás érzése.) Miután Hitler 1943 
novemberében megszállta Észak-Olaszországot, a 
Mussolini elleni politikai mozgalom – szerencsé-

re – gyári munkások, parasztok és értelmiségiek 
szervezett tömegévé alakult. Az olaszoknak most 
már választaniuk kellett: vagy Németország ellen 
vannak, vagy mellette állnak ki…

A Target: Italy (Célpont: Olaszország), 

Roderick Bailey oxfordi történész könyve 
azt vizsgálja, hogy milyen szerepet játszott 
1940–1943 között a brit kormány az olaszor-
szági antifasiszta tevékenység ösztönzésében. 
Nagy-Britannia eleinte támogatta Mussolinit 
és a ducismo kultuszát. Az 1930-as évek elején 
az olasz diktátort (aki ekkoriban V. György 
(1910–1936) brit királlyal is jóban volt) még 
meglehetQsen pozitív színben tüntette fel a brit 
sajtó legnagyobb része. Az angol–olasz kapcso-

latok akkor romlottak meg, amikor 1935-ben 
Olaszország megszállta Abesszíniát és erre vá-

laszul Nagy-Britannia váratlanul kemény szank-

ciókat vezetett be Mussolini Itáliája ellen.

7 A regény magyarul is megjelent (Krisztus megál-
lott Ebolinál, illetve Ahol a madár se jár címmel), 
sQt 1979-ben Francesco Rosi rendezésében film 
is készült belQle (utóbbit nálunk Krisztus megállt 
Ebolinál címmel vetítették).


