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Hírközösségek és
véleménybuborékok
VINCZE HANNA ORSOLYA*
PhD, egyetemi docens, BBTE / PhD, assoc. prof., BBU
E-mail: vincze.orsolya@fspac.ro
Abstract (News Communities and Echo Chambers)
The study of the circulation and reception of online news has been deﬁned by the concepts of echo chambers and
ﬁlter bubbles for several years now. According to the new technological determinism, our online information consumption
is recorded and regulated by algorithms and computational propaganda, also relying on our psychological characteristics,
encloses us into the echo chambers of our own fears, fragmenting and polarizing societies. Recently, however, several studies
have questioned this narrative, pointing to the diversity of online news diets, the active nature of online news communities,
and the forms of network solidarity these make possible. The paper looks into this literature to identify the factors that might
promise to counterbalance the formation of echo chambers and ﬁlter bubbles in the network society.
Acknowledgement: This work was supported by a grant of Ministry of Research and Innovation, CNCS – UEFISCDI, project
number PN-III-P1-1.1-TE-2016-0731, within PNCDI III.
Keywords echo chambers; ﬁlter bubbles; news communities; polarization
Rezumat (Comunităţi de știri și camere de ecou)
În studiul circulaţiei și recepţiei știrilor din ultimii ani conceptele de cameră de ecou (“echo chamber”) și bulă a ﬁltrelor („ﬁlter
bubble”) au devenit proeminente. Potrivit noului determinism tehnologic, consumul informaţiilor online este supravegheat și
determinat de algoritmi, iar propaganda computaţională, bazată și pe caracteristicile psihologice ale utilizatorilor, ne închide
în bula propriilor temeri, fragmentând și polarizând societatea. Acest scenariu însă este pus la îndoială de mai multe studii
recente, care evidenţiază diversitatea repertoriilor de știri online, caracterul activ al comunităţilor de știri, și formele solidarităţii
de reţea pe care le manifestă. Trecând în revistă această literatură, lucrarea își propune să identiﬁce factorii care promit să
echilibreze posibilitatea formării camerelor de ecou și a bulelor ﬁltrelor în mediul online.
Cuvinte cheie cameră de ecou; bula ﬁltrelor; comunităţi de știri; polarizare

Az online hírek előállításához és terjedéséhez a 20. század végén számos optimista várakozás kapcsolódott: az intézményes kapuőrök megkerülése, a közügyekhez való közvetlen hozzászólás lehetősége, a részvétel új, aktívabb formái, a
civil újságírás lehetősége egy változatosabb, szabadabb, befogadóbb új nyilvánosságot ígért (pl. Dahlgren 2005; Kahn és Kellner 2005).
Az elmúlt évtizedben a szkeptikus hangok erősödtek fel: az online tájékozódási formák értelmezését a visszhangkamra és fi lterbuborék fogalmai határozták
meg. Az új technológiai determinizmus szerint az aktívan szelektáló és értelmező közönség helyett a hálózati technológia szelektál. Algoritmusok követik és sza5
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bályozzák, milyen információkkal találkozunk, a számítógépes propaganda pedig pszichológiai sajátosságainkat kihasználva zár be saját félelmeink buborékába, az online visszhangkamrák és fi lterbuborékok felerősítik a kirekesztő populista retorikákat és a gyűlöletbeszédet, mindez pedig fragmentálja és polarizálja társadalmainkat. A hálózati társadalom működésének ez a leírása nem új keletű. Már McLuhan világfaluja sem a közös nézetek kommunikatív létrehozásának
utópikus tere volt, hanem állandó konfliktusban álló neotörzsek fragmentált, polarizált, autokráciára hajló világa, ahol az elektronikus kommunikáció térnyerésével és hagyományos társadalmi kötelékek fellazulásával felerősödő identitáskeresés erőszakot is termel (McLuhan 1997).
Ugyanakkor a közelmúltban egyre több kutatás kérdőjelezte meg ezt a forgatókönyvet, és hívta fel a figyelmet például arra, hogy az egyes ügyek köré szerveződő hírközösségek, bár véleménybuborékokként is működhetnek, a közös
cselekvés új lehetőségeit is megvalósítják. Ugyanígy több vizsgálat is az online
hírfogyaszás sokszínűségét, az online hírközösségek aktív voltát, a bennük rejlő
hálózati szolidaritás formáit mutatta ki. A továbbiakban előbb áttekintjük a hálózati társadalom technopesszimista leírásában központi szerepet játszó visszhangkamrák és filterbuborékok meghatározásait és fogalmi előzményeiket, majd arra
a kérdésre keressük a választ, hogy milyen tényezők ellensúlyozhatják a visszhangkamrák és véleménybuborékok kialakulásának a hálózati technológiákban
kétségkívül benne rejlő lehetőségét.

Visszhangkamra, véleménybuborék, filterbuborék
A visszhangkamra és fi lterbuborék kifejezések elterjedésében a legmeghatározóbb szerepet két, a szűkebb szakmai körökön túl is nagy ismertségre szert tett
szerző, Cass Sunstein és Eli Pariser játszották. Cass Sunstein, a chicagói egyetem
jogászprofesszora Republic.com című könyvében 2001-ben, jóval a közösségimédia-használat általánossá válása előtt állította, hogy a személyre szabott hírolvasók és a politikailag elkötelezett weboldalak fragmentálják és ezáltal felszámolják
a demokratikus nyilvánosságot, az eszmék szabad áramlásának és ütközésének a
„marketplace of ideas”, a „gondolatok piaca” kifejezéssel jelölt eszményét, azaz a
könyv címéül választott köztársaság, a „respublika” eszményét ássák alá (Bennett
és Iyengar 2008; Papacharissi 2014). A technológiának a közbeszédre gyakorolt
hatásait 2007-es, Republic 2.0 című könyvében gondolta tovább, amelyben ugyanezt az érvelést kiterjesztette az időközben meghatározóvá váló politikai blogok világára. Azt állította, hogy a végtelen információtengerben az emberek a saját véleményüket visszhangozó „információs gubókba” bábozódnak be – ezeket nevezi
visszhangkamrának (Sunstein 2007:44).
A fi lterbuborékok fogalmát Eli Pariser internetes aktivista tette általánosan
ismertté. The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You című 2011-es
bestsellerében (Pariser 2011), illetve az Óvakodjunk az online filterbuborékoktól
című TED-előadásában azt állítja, hogy online életünket szabályozó algoritmu6
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sok elrejtik előlünk a saját érdeklődésünkkel, véleményünkkel, világnézetünkkel nem egyező tartalmakat, és így bezárnak bennünket saját nézeteink buborékába. Az előadás bevezető példája szerint, ha Egyiptomra keresünk, keresési történetünk és a rólunk rendelkezésére álló rengeteg információja alapján a Google
keresőalgoritmusa el fogja dönteni, hogy inkább a turisztikai ajánlatokat vagy inkább a 2011-es arab tavasz eseményeiről szóló beszámolókat helyezze a találati lista elejére.
A visszhangkamra és fi lterbuborék fogalma ugyanarra a kommunikációs
helyzetre is vonatkozhat, csak a helyzet más elemeire fókuszál.A visszhangkamra olyan kommunikációs közeget jelöl, amelynek hozzánk hasonló nézeteket valló résztvevői vannak, és amely így megerősít bennünket saját véleményünkben.
Ez a felerősítő vagy megerősítő funkció miatt a visszhangkamra több mint véleménybuborék. A véleménybuborékok vagy episztemológiai buborékok ellentmondásmentes információs közegek, amelyeket azonban eltérő bizonyítékok felszámolhatnak (Boyd 2018). A visszhangkamrákban azonban a megerősítő hatás
akkor is érvényesül, ha eltérő nézetekkel találkozunk. Van olyan kutató, aki ezt a
jelenséget a lövészárok-hadviselés metaforával írta le – a visszhangkamrában beássuk magunkat saját pozícióinkba, és onnan támadjuk mások nézeteit (Karlsen
et al. 2017). A lövészárok-metafora jól megragadja a polarizáció jelenségét, illetve
a verbális agresszió elharapózását, amihez ez vezet. A fi lterbuborék fogalma szintén homogén információs környezetet jelent, ahol el vagyunk zárva az eltérő nézetektől. Míg a visszhangkamrákban előfordulhat, hogy a résztvevők maguk zárnak ki bizonyos szereplőket vagy hangokat, a fi lterbuborékok létrejöttekor ezt az
elzárást az infokommunikációs technológia hajtja végre – a felhasználónak ez a
fogalom nem igazán tulajdonít cselekvőképességet.
A 2016-os amerikai elnökválasztás után a visszhangkamrák kérdése erőteljesen összekapcsolódott az álhírek kérdésével: a saját nézeteinket felerősítő, az alternatív vagy kétkedő hangokat kizáró visszhangkamrákban semmi nem szab gátat a véleményünket vagy meglevő attitűdjeinket alátámasztó álhírek terjedésének. Ráadásul a közösségi oldalak, különösen a Facebook algoritmusai lehetővé
teszik az ezeket szándékosan terjeszteni kívánó szereplőknek, legyenek azok szórakozó userek, nemzetbiztonsági ügynökségek vagy egyenesen tömeggyilkosok,
hogy könnyen, gyorsan megtalálják az ilyen tartalmakra fogékony felhasználót
(Garton Ash, Gorwa, és Metaxa 2019).
Az algoritmusok által válogatott hírek, illetve az álhírek fogalmának öszszekapcsolásához és popularizálásához nagymértékben hozzájárult maga Donald
Trump is, amikor azt állította, hogy a Google keresési algoritmusa politikailag
elfogult módon torzítja a vele kapcsolatos hírek összetételét, és csak a „fake new
media”, a „hamis új média”, elsősorban a „fake CNN” híreit mutatja (Satariano,
Wakabayashi és Kang 2018). Ezen a ponton az algoritmikus szűrők és buborékok
fogalmai elkezdenek olyan tágakká és homályosakká válni, mint maga a „fake
news” fogalma, ami analitikus szempontból használhatatlanná teszi őket.
A fogalmak jelentését világosabban látjuk, ha megnézzük, milyen más terminusokkal kapcsolódnak össze a szakirodalomban. Az 1. ábrán a visszhang7
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kamra és fi lterbuborék kulcsszavak fogalmi kapcsolatai láthatóak a Scopus adatbázisában jegyzett cikkekben.

1. ábra. A visszhangkamra és fi lterbuborék kulcsszavak fogalmi hálója a
Scopus adatbázisában
A visszhangkamrák és fi lterbuborékok kulcsszavak a közösségi média,
Facebook, kommunikáció, politika, szelektív észlelés, Twitter, algoritmusok, hírek, internet, nyilvánosság, Oroszország, keresőmotorok, valasztások, polarizáció, Egyesült Államok, populizmus, politikai kommunikáció, ideológia, ajánló
rendszerek kulcsszavakkal kapcsolódnak össze. Így tulajdonképpen kirajzolódik,
hogy milyen nagy területeken tűnnek ezek fontosnak: a nyilvánosság szerkezete, a hírek kérdése, a politikai kommunikáció, az itt tapasztalható polarizáció és
populizmus, illetve a keresőmotorok, algoritmusok, ajánló rendszerek technikai
kérdései tagolják ezt a tudományos mezőt. Az is jól látható, hogy a fogalmi mező
középpontjában a közösségi média fogalma áll.
A legerősebb tézist ezeknek a fogalmaknak az összefüggéséről talán a legvilágosabban Cacciatore, Sheufele és Iyengar fogalmazta meg: „a tömegkommunikáció korából átlépünk a visszhangkamrák, személyre szabott információk és
mikrotargeting új média környezetébe” (Cacciatore, Scheufele, és Iyengar 2016).
A szerzők itt egyrészt egy kommunikációs korszakváltást tételeznek, amely a tömegkommunikáció végét jelenti, másrészt azt állítják, hogy az új korszakban új
médiahatások érvényesülnek. Az új médiahatás-modellek szükségességéről korábban is olvashattunk. Shanto Iyengar ás Lawrence W. Bennett pédául, akik a
hírek és közvélemény kutatásában évtizedek óta meghatározó szerzők, már 20088
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ban azt állították, hogy az új médiakörnyezet számára új médiahatás-modellekre van szükség, bár ők akkor a minimális hatások korát várták, a hírmédia esetében legalábbis (Bennett és Iyengar 2008). Cacciatore, Sheufele és Iyengar cikke
az újfajta médiahatásokat a korábbról ismert erős és gyenge hatások közé helyezik
(magyarul ezekről l. Bajomi-Lázár 2006), és preferenciaalapú modellnek nevezik.
Az új médiahatások két típusát különítik el: a preferenciaalapú megerősítést, illetve a személyre szabott meggyőzést. A preferenciaalapú megerősítés lényege, hogy
az egyre fragmentáltabb információs környezet alkalmazkodik a közönség korábbi meggyőződéseihez, és ebben a környezetben a média hatásai ezek megerősítésében állnak. Ezzel viszont a szerzők elfogadják vagy adottnak veszik, hogy a
közönség már nem aktívan válogat, mint a korábbi szelektívészlelés-elméletek állították, hanem ezt az algoritmusok teszik helyette. A személyre szabott meggyőzés magyarázatában pedig a személyre szabott gyógyszerek hasonlatával élnek:
ha egy kezelést a páciens genetikai adottságaihoz vagy egyéb sajátosságaihoz igazítanak, akkor az sokkal hatásosabb lesz.

Fogalmi előzmények
Fontos látnunk, hogy a preferenciaalapú médiahatások meglehetősen
technopesszimista modelljének, amelyben mintha a korai propagandamodellek
injekcióstű-metaforájához térnénk vissza, tekintélyes fogalmi előzményei vannak.
A hatvanas évek óta például számos kutatás bizonyította, hogy a saját véleményünkkel nem egyező információkat elkerüljük, vagy könnyebben figyelmen kívül hagyjuk, és ez különösen igaz a politikai véleményalkotásra: olyan
üzeneteket fogadunk be, amelyek egyeznek meglevő nézeteinkkel, elsősorban
azért, mert kerüljük a kognitív disszonanciát. Ezt nevezzük megerősítési torzításnak vagy szelektív észlelésnek. A szelektív észlelés jelensége a médiakutatásban korábban a gyenge hatások melletti érvként szolgált: a média nem tudhatja megváltoztatni nézeteinket, ha nem is találkozunk olyan információval,
amely ellentmondana azoknak, vagy ha igen, figyelmen kívül hagyjuk (Stroud
2014). A visszhangkamratézis egyik központi állítása, hogy az online közeg a
perszonalizációs lehetőségek miatt ezeket a hajlamokat erősíti. Ha McLuhannak
igaza volt, hogy a médiumok mindig valamilyen emberi képességet erősítenek fel,
akkor az online közeg, és különösen a közösségi média ezt a kognitív sajátosságunkat teljesíti ki.
A médiakörnyezet és a közönség fragmentációja is olyan jelenség, amelyet
már korábban is sokszor leírtak. A tömegkommunikáció úgynevezett broadcastműködésimodelljét már a nyolcvanas évektől egyre inkább a narrowcasting jellemezte. Míg korábban a tömegkommunikációs tartalmaknak minél tágabb közönséghez kellett szólniuk, a kábeles és műholdas televíziós csatornák elszaporodásával a közönség egyre fragmentáltabbá vált – ezt nevezték a tömegkommunikáció demasszifi kációjának is (Metzger 2014). Ezzel párhuzamosan Amerikában
a hírek egyre pártosabbá váltak („partisan news”), és megjelentek a politikailag
elkötelezett televíziós csatornák. A Fox News népszerűségét is a televíziós csator9
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nák kilencvenes évekbeli elszaporodásának és a közönség fragmentálódásának
tulajdoníthatjuk (Metzger 2014). A jelenségre egyébként az erős közszolgálati hagyományokkal rendelkező Európában is találunk példákat, Romániában például
jelenleg öt 24 órás hírcsatorna működik, többnyire politikai elköteleződés mentén. A visszhangkamrák fogalmát a tömegkommunikációban ezeknek a politikailag elkötelezett vagy pártos tartalmaknak a leírására használták, különösen a
jobboldali amerikai média esetében (Jamieson és Cappella 2008) – innen emelte
át Sunstein az online közeg leírására (Karlsen et al. 2017).
A korai, 1.0-ás vagy közösségi média előtti internet konceptualizációi között is sok olyat találunk, amelyek a mai visszhangkamra-leírásokat vetítik előre.
Nicholas Negroponte 1995-ös, magyarul Digitális létezés címen megjelent könyvében (Negroponte 1995) a „daily me” fogalmával írja le a hírek személyre szabásának lehetőségét, ami talán több is lesz, mint statisztikai eszközökkel végzett nagyon részletes célcsoportbontás: a posztinformációs társadalomban a gépek ugyanolyan árnyalt vagy még árnyaltabb tudással rendelkeznek majd rólunk,
mint embertársaink (Negroponte 1995:165). Tulajdonképpen ezt a gondolatmenetet viszi tovább egy mai technopróféta, Yuval Harari, amikor azt állítja, hogy a
gépek alaposabb tudással rendelkeznek rólunk, mint mi magunk, ami egyenesen
a szabad akarat és a szabadság lehetőségét ássa alá (Harari 2018).
A kilencvenes években elterjedő blogok, különösen a politikai blogok hatásával kapcsolatos, erőteljesen technopesszimista álláspontot sűrítettek a
„kibergettók” („cyberghettos”), „kiberbalkanizálódás” („cybarbalcanization”)
vagy „splinternet” (kb. „széttagolt internet”) kifejezések. A kibergettók fogalma
a politikai blogoknak és olvasóiknak azt a tendenciáját írta le, hogy elkerüljék a
sajátjaiktól eltérő nézeteket, szemben a blogok demokratikus potenciáljába vetett
hittel (Johnson, Bichard, és Zhang 2009). A kiberbalkanizáció az internet széttagolódását jelenti politikai, vallási, nemzeti kötődések mentén, a splinternet pedig
az internet politikai, jogi vagy kereskedelmi érdekek mentén történő rétegződését (Ananthaswamy 2011).
Felerősítették-e ezeket a tendenciákat az új online technológiák, különösen a közösségi média személyre szabott természete? Sokak szerint igen: a mai
perszonalizációs algoritmusok, a szelektív percepcióra való hajlamunkat kihasználva, kiszolgálva és felerősítve, „hiperperszonalizált médiatartalmakat” juttatnak hozzánk, ami aláássa a társadalmi együttélést és demokráciát – állítják
(Metzger 2014). Ebben jelentős mértékben hagyatkoznak a hálózati homofília, a
hasonló csoportokhoz tartozók közötti kapcsolati preferencia (Angelusz és Tardos
2009: 43) jelenségére is, ami önmagában a vélemények tömbösödéséhez és polarizációjához vezet. Ez utóbb idézett cikknek egyik fontos megjegyzése, hogy a hálózati homofília nemcsak a polarizáció oka, hanem következménye is, „amennyiben az álláspontok tartós eltérése kétségtelenül eróziót gyakorol a kapcsolatokra”
(Angelusz és Tardos 2009: 43).
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A visszhangkamrahatás korlátai
A visszhangkamrahatást azonban, amelynek a lehetősége kétségtelenül folyamatosan jelen van az online környezetben, számos tényező befolyásolja vagy
korlátozza. Az elmúlt egy-két évben sorozatban jelentek meg olyan vizsgálati eredmények, amelyek jelentős mértékben árnyalták a fragmentált, polarizált,
szélsőségek és verbális agresszió elharapózásához vezető, homogén online információs környezetről alkotott képet. Az ellenvetések részben módszertaniak: a
Facebookra vagy a Twitterre összpontosító vizsgálatok, a számítógépes propaganda vagy az álhírek terjedéséről szóló kutatások gyakran platformfüggőek, egyetlen információs közegre összpontosítanak, miközben a mai médiakörnyezet alapvetően hibrid környezet: a felhasználók többféle felületet használnak, többféle közösségi oldalon tartanak fenn profilokat (Dubois és Blank 2018).
A visszhangkamrahatást korlátozó tényezők egy része az elérhető tartalmakhoz, másik része pedig a felhasználók viselkedéséhez kapcsolódik.
Egy kutatócsoport például ötvenezer olyan amerikai felhasználó böngészési adatait vizsgálta, akik rendszeresen olvasnak online híreket. Az ilyen felhasználókra általában jellemző, hogy politikailag elkötelezettek. A vizsgálat azt találta, hogy a felhasználók hírfogyasztása jelentős mértékben abból állt, hogy meglátogatták kedvenc híroldalukat, és ezek politikailag elkötelezett mainstream amerikai híroldalak voltak. Nagyon ritkán fordult elő, hogy valaki a másik oldal hírforrásait látogassa, és ez a viselkedés tulajdonképpen az offline hírfogyasztás sajátosságait követi, azaz nem a Facebook vagy a Google logikája. A közösségi oldalak
és keresőmotorok használata viszont növelte annak a valószínűségét, hogy olyan
anyagokkal találkoznak, amelyek a sajátjuktól eltérő politikai nézeteket képviseltek (Flaxman, Goel és Rao 2016). Az internet továbbra is a sokféle tartalom világa,
és ez a sokféleség érvényesülhet is – ami nem zárja ki a vélemények polarizációját.
A szelektív észlelés vagy a szelektív információkeresés online megnyilvánulásait vizsgáló tanulmányok is árnyalt képet mutatnak. A felhasználók a saját
nézeteiket megerősítő tartalmakat preferálják és keresik, de ez nem zárja ki azt,
hogy ellentétes nézetekkel találkozzanak. Az online közeg növeli az előbbi lehetőségét, de nem csökkenti az eltérő világnézeteket hordozó hírekkel való találkozások mennyiségét, és az emberek nem kerülik aktívan ezeket (Garrett 2009). Az
amerikai vizsgálatokban rendszeresen szignifikánsnak bizonyul azonban a felhasználók politikai affi liációja: a demokrata vagy liberális szavazókra sokkal jellemzőbb, hogy kiegyensúlyozott vagy legalábbis politikai irányultság szempontjából változatosabb hírekkel találkoznak, mint a republikánusokra, különösen a
jobboldali-autoritárius csoportra (Garrett 2009: 693).
A közösségi oldalakon az információ terjedésében jelentős szerepet játszik
az egyén kapcsolathálójának összetétele is. Mivel ezeken a felületeken az életünk különböző szakaszában, különböző csoport-hovatartozásaink mentén létrejövő kapcsolatokat tartunk fenn, ezek a kapcsolatok legalább olyan fontos szűrők lehetnek, mint az algoritmusok maguk (Bakshy, Messing, és Adamic 2015;
Seargeant és Tagg 2019). A Facebook-felhasználókkal készült mélyinterjúk visszatérő témái például, hogy a felhasználók tudatában vannak, hogy bejegyzéseik ütközhetnek mások nézeteivel, és mindenkinek saját stratégiái vannak arra, hogyan
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kezelje ezeket a helyzeteket. Ezért aztán az online közeget a technológia mellett az
is alakítja, hogy mit gondolnak a felhasználók, mire alkalmas a leginkább, és milyen használati normákat alakítanak ki – ezeket az elképzeléseket nevezik ebben
a kontextusban médiaideológiáknak (Seargeant és Tagg 2019).
A felhasználók médiaideológiái mellett az online visszhangkamrák kialakulását korlátozhatja a felhasználók médiarepertoárja is: azoknak a hírforrásoknak az összessége, amelyet az egyén rendszeresen használ, és amely általában több
platformot foglal magában. Amennyiben ez a médiarepertoár sokféle, a felhasználót az algoritmusok nem zárják filterbuborékokba (Dubois és Blank 2018). A
hírmédia tartalmainak minősége tehát továbbra is kulcsfontosságú. Az online világ résztvevői, ha nem is záródnak szűrők által meghatározott buborékokba, kiegyensúlyozott és változatos tájékozódási források híján bezáródhatnak a hírmédia visszhangkamráiba. A sajtószabadság kérdése és a minőségi és sokféle média fenntartása az online tájékozódás és online viták minősége szempontjából
is központi jelentőségű. Az egyén médiarepertoárjának kialakításában pedig az
oktatásnak jut(na) fontos szerep, a médiaműveltség-programok központi eleme
ugyanis a több forrásból való tájékozódás (Dubois és Blank 2018).

A véleménybuborékoktól a hírközösségekig
A hálózati kommunikációnak a visszhangkamra fogalmához kapcsolódó kritikái általában abból indulnak ki, hogy a közönség fragmentációja automatikusan rosszat tesz a közbeszéd minőségének, a közügyekről való tudásnak
és végső soron a demokráciának. Ez a kritika az egységes deliberatív nyilvánosság normatív ideálján alapul, amely, ideális változatában, olyan politikai eszmecseréket jelentene, amelyek egyenlő és egymást kölcsönösen tiszteletben tartó felek között folynak, és amelyek „ésszerű, gondosan felépített és morálisan megalapozott érveket” ütköztetnek, miközben mindenki azonos esélyekkel és azonos feltételek mellett kapcsolódhat be a beszélgetésbe (Mutz 2006: 16). Ez az ideál azonban nyilvánvalóan soha nem valósult meg, a tömegkommunikáció korában sem, az online viták korában sem (Császi 2008). Ennél komolyabb hiányossága azonban, hogy normatív eszményként figyelmen kívül hagyja az ellennyilvánosságok és különösen a marginalizált csoportok úgynevezett alávetett nyilvánosságainak szerepét a közösségalkotásban, érdekérvényesítésben, a „szóhoz jutásban”, a társadalmi mozgalmak szerveződésében (Costanza-Chock 2018: 205).
A polgári nyilvánosság fogalmának ezt a hiányosságát maga Jürgen Habermas is
elismerte, amikor, harminc éve A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásának
angol fordítása kapcsán az ellennyilvánosságok elméleti és történelmi fontosságáról írt (Habermas 1996).
A közösségi oldalakrül, hálózati és mobiltechnológiákról és az itt terjedő
tartalmakról azonban nemcsak aszerint érdemes gondolkodni, hogy mennyire
felelnek meg a deliberatív demokrácia eszményének, vagy ássák alá azt. A visszhangkamra nemcsak felerősít, hanem meg is erősít. A digitális technológiák domesztikációjáról és használatáról szóló irodalomban számos példát találunk arra,
hogyan használják ezeket az emberek és közösségek a családi, kulturális és poli12

AULA
tikai kötelékek megerősítésére és fenntartására. A globális médiarendszerről írott
összefoglalójában Nick Couldry úgy fogalmaz, hogy a mobiltechnológiák és közösségi oldalak affordanciái a mindennapi, meghitt szolidaritás és dialógus új
formáit teszik lehetővé (Couldry et al. 2018: 180). Innen nézve, a visszhangkamra
felerősítő vagy megerősítő hatása komoly politikai erőforrás lehet. A ma létrejövő
társadalmi-politikai mozgalmak jellemzően a digitális térben szerveződő „akcióhálózatok” (Bennett és Segerberg 2012: 742), az arab tavasztól az indignados- vagy
az occupy-mozgalmakig, amelyeknek szerveződésében nagy szerepet kap a központi témák egyéni „visszhangja”, a személyes tapasztalatokhoz való kapcsolódás
(Bennett és Segerberg 2012).
Ennek a megerősítő hatásnak vagyunk tanúi az adott témák vagy hírek köré
szerveződő „tematikus nyilvánosságok” vagy „hírközösségek” esetében is. A hírközösségek kifejezést itt az „issue public” megfelelőjeként használom. Ez utóbbi kifejezés a szelektív észlelés kutatásából származik, és azt a jelenséget hivatott
megragadni, hogy a zajos médiakörnyezetben, az információs túlterheltség állapotában az emberek kialakítanak affinitásokat bizonyos témákkal, amelyeknek
személyes relevanciája is van számukra, és így ennek a témának a nyilvánosságához tartoznak – azaz nem kedvelt hírforrásokra, hanem számukra fontos hírekre
összpontosítják figyelmüket (Iyengar et al. 2008). Az online közegben konkrét témák könnyen, gyorsan kereshetők, a web 2.0 részvételi lehetőségei és a közösségi
média pedig azok fogyasztóit, terjesztőit, értelmezőit, kommentelőit, továbbgondolóit is összekapcsolja. A tudományos és technológiai kérdések társadalmi percepciójának alakulásában a hírközösségek különösen fontosak: a betegségek terjedésétől az autópálya-építésekig e kérdések köré online közösségek szerveződnek, amelyeknek hangja gyakran eljut a hagyományos tömegkommunikációba is.
Ezek a hírközösségek ráadásul nem feltétlenül helyhez kötöttek, akár globálisak is
lehetnek, és a nemzeti határokon átívelő politikai közösségek egyre inkább adott
ügyek köré szerveződnek (Marres 2007).
Az így kialakuló hírközösségek természetesen működhetnek egyhangú
visszhangkamraként vagy véleménybuborékokként is. Különösen igaz ez a különféle aktivista mozgalmakra, amelynek online változatait, az úgynevezett
„hashtag-aktivizmust”, számos kritika éri. Ezeket a kételyeket sűríti a slactivism
kifejezés, amely a „slacker”, kb. 'lógós, lazsáló' és az „activism” szavak összevonásából jött létre, és amely tulajdonképpen a közösségi oldalakon szocializálódott
fiatal generációk szatirikus és memetikus formákban megnyilvánuló közéleti érzékenységét becsüli le (McClennen 2018: 87). Nem mellékesen méltatlanul, hiszen ezek a humoros, mimetikus aktivizmusformák képesek a hagyományos hírforrásoknál szélesebb közönséget megszólítani, nyilvános hangot biztosítani kisebbségi vélemények számára, és szembeszegülni a politikai szereplők propagandisztikus kampánykommunikációjával (Nagy 2016). Ugyanakkor az online hírközösségek, a konkrét közéleti vagy társadalmi kérdések körüli online viták vizsgálatai azt mutatják, hogy ezek a témaközösségek vitatkozó közösségek, ilyen értelemben nyilvánosságok, ahol a vélemények távolról sem homogének (Sandover,
Kinsley, és Hinchliffe 2018).
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„A hálózati szolidaritás lehetősége: kommunikáció a hosszú huszadik század végén” című tanulmányában Gina Neff egy másik korszakváltástézist fogalmaz meg. Ugyanúgy, ahogyan a 19. századot sem a naptári századforduló, hanem az első világháború vége zárja le, a hosszú 20. századnak, médiatörténeti szempontból legalábbis, 2016-ban van vége. Az amerikai elnökválasztási kampány, illetve a Brexit-népszavazás azt mutatja, hogy a nyugati társadalmak fragmentálódása, a társadalmi kötelékek fellazulása a vélemények polarizálódásához, az egymás iránti bizalom felszámolódásához, törzsies, tradicionalista, nacionalista izolacionizmushoz vezetett. Innen pedig új médiaelméletekre lesz
szükség. Különösen azt a médiaelméletet kell feladni, amely azt feltételezi, hogy
a nyitott, egyenlő részvételi feltételeket teremtő, kiegyensúlyozott, változatos információkat hordozó tömegkommunikáció és ennek nyilvánossága tájékozottabbá és jobb polgárokká tesz bennünket, és a világot is (Neff 2018). Ma a több nem
feltétlenül jobb, ahogyan azt a közösségi oldalakat nem hamis, de rengeteg és elbizonytalanító hírrel elárasztó propaganda sikere tanúsítja. Ezért nem az a jó kérdés, hogy hogyan törünk ki az online visszhangkamrákból, hogyan kerüljük ki a
szűrőket, hogy leiratkozunk-e a közösségi oldalakról, vagy úgy manipuláljuk az
algoritmusokat, hogy másfajta véleményekkel is szembesítsenek. Hanem inkább
az a kérdés, hogyan lehet ezeket az affordanciákat arra használni, hogy a hírek az
új, hálózati társadalomban a hálózati szolidaritás építőkövei lehessenek.
* A kolozsvári BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézetének docense. A tanulmány a Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok című
konferencián (Budapest, ELTE–BME, 2019. február 14–15.) elhangzott előadás
szerkesztett változata. A tanulmány megírását a Kutatási és Innovációs Minisztérium CNCS – UEFISCDI PN-III-P1-1.1-TE-2016-0731 sz. programja támogatta.
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A klasszikus média megfog, az
online média megtart.
A nemzetközi, gazdasági mobilizációs kampány médiahasználata
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Abstract (The Classic Media Seizes, the Online Media Holds. The Media Usage of the International
Economic Mobilization Campaign)
This case study presents an information and mobilization campaign for a recent economic mobility project, Diaspora
Hungary-Romania, ran between Hungary and Romania. The central topic is the interaction between online and oﬄine media
channels, their synergy and their impact on campaign target groups. After describing the project, the strategic planning aspects
of the campaign, it is described the selection of the communication channels and the presentation of the campaign’s progress.
At the end is presented the performance of the highlighted indicators, the results and the conclusions, opening new questions
for the further studies.
Keywords Communication campaigns; campaign planning; mobilization; oﬄine media; online media; social media;
media consumption; synergy of media channels

Rezumat (Mass-media clasică te prinde, cea online te ţine captiv. Utilizarea mass-media în campaniile de
mobilizare internaţionale economice)
Prezenta lucrare studiază o campanie de informare și mobilizare a unui proiect recent de mobilitate economică între două
ţări, Diaspora Ungaria-România. Tema centrală este interacţiunea dintre canalele media online și oﬄine, sinergia acestora și
impactul lor asupra grupurilor vizate de campanie. După descrierea proiectului sunt descrise aspectele planiﬁcării strategice
ale campaniei, selectarea canalelor de comunicare și prezentarea progresului campaniei. La ﬁnal se prezintă performanţa
indicatorilor urmăriţi, rezultatele și concluziile, deschizând noi întrebări pentru studiile ulterioare.
Cuvinte cheie campanii de comunicare; planiﬁcare de campanii; mobilizare; media oﬄine; media online; media socială;
sinergia canalelor media

A kommunikációs kampányok hatékonysága a különböző kampánytípusok összeolvasztása, azok szinergiájának felhasználása, illetve az online-offl ine
eszköztár egyidejű használatában rejlik. Sorra véve a kampány időtartama alatt
használt klasszikus, széles közönséget elérő médiacsatornákat (ATL-eszközök) és
az online, elsősorban a közösségi médiafelületeket, óhatatlanul is feltevődik a kérdés, hogyan hatnak egymásra ezek a kommunikációs csatornák. Kampánytervezés szempontjából kérdés az is, a kampányban használt média típusa, időzítése eltérő célcsoport-reakciókat eredményez vagy sem? Minden csatorna folyamatos
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alakulásban van, kitéve a mindenkori média- és társadalmi eseményeknek, jogi
szabályozások változásának, a célcsoportok fogyasztási szokásainak, kulturális,
szociális és más környezeti sajátosságoknak, emiatt az online-offl ine média egymásra hatásának kérdésére egyértelmű választ nehéz megfogalmazni. A folyamat
egyes elemei azonban tetten érhetők, így a jelen esettanulmány célja a médiafogyasztásra vonatkozó adatgyűjtés és -feldolgozás által megvilágítani, hogyan működött ebben a konkrét esetben, a kampány zárt, féléves első ciklusának időtartama alatt a két országot megcélzó, kétnyelvű, klasszikus és közösségi médiát alkalmazó kampány esetében. A folyamat bemutatásának célja segítséget nyújtani a
média- és kampánytervezőknek, tágabb értelemben pedig megvilágítani, milyen
elgondolások és hatások érvényesültek ebben a sajátos esetben.
Az Európai Unió által finanszírozott humánerőforrás-operatív program
(POCU) legmagasabb pontszámú projektje Romániában, a Diaspora UngariaRomânia azért jött létre, hogy 2017-ben és 2018-ban a Magyarországon élő román állampolgárokat hazai befektetésre, cégalapításra, működő cégek kiterjesztésére ösztönözze, serkentve ezáltal a románia és a két ország közötti gazdasági
kapcsolatokat (Diaspora Ungaria-România hivatalos honlapja).
A megrendelő által megfogalmazott és átadott elváráslista (megbízói brief)
többek között tartalmazta a minimálisan teljesítendő kritériumokat is, amelyeket
a kampánynak teljesíteni kell. Ennek értelmében célzott Facebook-kampányok
jönnek létre, kiegészítve más közösségi médiaplatformokkal, mint a LinkedIn,
YouTube és Instagram. Külön eszköz egy heti rendszerességű tájékoztató hírlevél,
illetve online médiaszereplések. Az elvárt csatornák egy folyamatosan frissülő
központi Facebook-oldal legalább 100 poszttal, 3000 kedvelővel, egy LinkedInoldal, egy Instagram-oldal, 1 YouTube-fiók, legalább 20 online alkampány. Legalább 100 poszttal a kampány ideje alatt, legalább 300 hírlevél-feliratkozó, és legkevesebb 3 szereplés az online médiában.
A megadott célok és brief alapján indult a kampánytervezés, a klasszikus lépéssort követve (Kádár 2008, 11–12). Meghatároztuk a kampány tengelyét (központi téma és üzenetek), illetve jellemzőit: a célcsoportokat, eszközöket, üzeneteket, amelyeket az online és offline csatornákra helyeztünk el, megadott ütemezés
szerint (Kádár 2008, 13). A tervezés során a következő stratégiai tervezési kérdéseket fogalmaztuk meg. Mindegyiket megválaszolva eljutunk a szegmentálás,
üzenetmegfogalmazás és a:
1. Online médiafogyasztás. Mivel Romániára, és általában véve Kelet-Európára nézve kevés, illetve nem alapos az online fogyasztást és viselkedést vizsgáló felmérés, átemelhetők-e a nemzetközi szinten, például
Nyugat-Euróbában használt mutatók és mérések eredményei? A nemzetközi kampányok eredményei és tapasztalatai érvényesek a Magyarországon élő romániai állampolgárok esetében is?
2. Offline médiafogyasztás. Rendelkezünk az offline, klasszikus média fogyasztási mutatóival mind Magyarországra, mind Romániára vonatkozóan. A többi európai országban élő román állampolgároktól eltérően az
Magyarországon élő állampolgárok nagy többsége viszont magyar anyanyelvű. Milyen sajátos médiafogyasztások vannak a Magyarországon
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élő román, illetve a magyar anyanyelvű állampolgárok esetében? Milyen
mértékű volt a magyarországi média fogyasztása áttelepedés előtt, és milyen a magyarországi tartózkodás alatt, mindkét etnikum esetében?
3. Kétlakiság. Van valamilyen sajátos tulajdonsága a két országot ismerő,
mindkettőben rövidebb-hosszabb ideig élő személyeknek vagy közösségeknek? Általánosítva a kérdést, a többi pályázó szervezet, akik másmás EU-tagállamban élő romániai állampolgárokat céloznak meg, milyen sajátosságokat, viselkedésformákat találhatnak, amely segíti az üzenetek eljuttatását és a mobilizálást?
4. Külső beavatkozás. Milyen csoportokat lehet felállítani annak érdekében, hogy egy Romániából vezetett, célzott kampánnyal el lehessen érni
a Magyarországon élő célcsoportokat? Mivel EU-finanszírozású projektről van szó, a kampány székhelye mindenképpen Románia kell, hogy
legyen, az erőforrásokat innen irányítva lehet szabadon felhasználni az
EU országaiban.
5. Motiválás. Hogyan lehet rávenni a külföldön élő vagy kitelepedett személyeket a Romániába való visszatérésre vagy legalább gazdasági tevékenységek kezdeményezésére, befektetésre, anélkül, hogy visszatelepednének? Milyen üzenettípusra érzékenyek, illetve milyen üzenetek váltottak ki eddig negatív hatást?
Az online médiafogyasztás tekintve a nemzetközi felmérések eredményeit
tekintve egyértelművé vált, hogy az online, azonbelül is a közösségi médiát fogyasztók esetében nincs jelentős különbség Románia és Magyarország között, a
teljes lakosságra vonatkozó mérések alapján Magyarországon 84%, míg Romániában 82% fogyasztott online tartalmat az elmúlt 3 hónapban. Az eltérések a
kor szerint, kisebb mértékben a foglalkozás típusa szerint változnak, de a 3G- és
4G-hálózatok, illetve az okostelefonok széles körű elterjedése miatt a 16–27 évesek 90%-a naponta fogyaszt közösségi médiát, őket követi a 27–40 éves csoport
(Eurostat, 2018, ch. 1.2). Az Eurostat adatai alapján is elmondható, hogy a kelet-európai digitális bennszülöttek online és offl ine információszerzési szokásai
megegyeznek az átlagos európai szokásokkal a hasonló kor-, földrajzi és foglalkozáscsoportok esetében.
A legtöbb felmérés az offl ine médiafogyasztást elválasztja az online médiafogyasztástól, de a médiakonvergencia hatására az offline audio-, audiovizuális
és printmédia-tartalmak már megjelennek online is, legtöbbjét eleve úgy tervezik a szerkesztők, hogy mindkét felületen működőképes lehessen. Alkalmazható ugyan a célcsoportok kor- és online-offline médiafogyasztási szokásai szerinti
tagolása, de ez inkább a tervezést segíti, mintsem a valódi viselkedésmodellt írja
le, mivel a csoportok között a határok elmosódnak, több offline médiafogyasztó online kezdi követni a tartalmakat, mivel olcsóbb, sok esetben gyorsabb, a digitális médiaműveltség pedig egyre magasabb az idősebb csoportok körében is.
A médiát használók csoportjait (Prensky 2001, 1–3) és a generációs marketing felosztásait (Smith–Clurman 2003, 24–42; Kádár 2008, 90–96) tehát nem a
születési év, hanem a tényleges, vegyes online és offline médiafogyasztási szokások szerint használjuk a kampánytervezés gyakorlatában. Megtartva az eredeti
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elnevezéseket, a médiafogyasztási szokások alapján meghatározhatók digitális
bennszülöttek, digitális jövevények és a teljesen offl ine csoportok, akik hozzáférhetnek ugyan minden csatornához, viszont a limitált idő és figyelem miatt mindegyik számára egy-egy magas fogyasztottságú csatornát emeltünk ki, a többi csatornával párhuzamosan kommunikálva ugyanazokat a tartalmakat, a csatorna
adta sajátosságokra szabva.
a. Digitális bennszülöttek: online médiát fogyasztók, így elsődlegesek a
hivatalos online platformok (honlap, Facebook, LinkedIn, Instagram).
A Facebookon minden releváns információ, esemény megjelenik, rövid, vizuális leírással, gyakori üzenetekkel. A kapcsolattartás is inkább
a Messenger, kisebb mértékben az e-mail, míg a telefon vagy személyes
kapcsolat szinte egyáltalán nem jelenik meg.
b. Digitális jövevények: elsődleges a hivatalos honlap és az e-mail, heti
e-hírlevél hozza a kiemelt fontosságú tartalmakat. Központi csatorna a
honlap, ahol megtalálható minden szükséges információ és kapcsolati
adat, archiválja a hírleveleket és az offline médiaszerepléseket. Jellemző
kapcsolati forma az e-mail és a telefon.
c. All-offline csoport: a klasszikus tömegmédiumok, elsősorban a tévé és
rádió tájékoztatja, teljes körű információt adva a program céljáról, működéséről, lezajlásáról. Mindegyik médiaszereplés célja a program ismertetése, kulcsfogalmak átadása, illetve átirányítás a központi honlapra. Jellemző kapcsolattartási forma a személyes találkozás eseményeken
és a telefon.
A kétlakiság kérdését tekintve eltérő viselkedési szokások figyelhetők meg
a román és magyar anyanyelvű csoportok esetében. Míg a román anyanyelvű állampolgárok Romániában kizárólag román nyelvű médiát fogyasztottak, Magyarországra, elsősorban a határhoz közeli településekre telepedve, csökkenő volumennel, de megtartják médiafogyasztási szokásaikat: az a média, amely online
is elérhető, annak fogyasztása megmarad. Ez kismértékben kiegészül a magyarországi román nyelvű kisebbségi médiával, amely a Gyula és környékén megjelenő
printmédiára és rádióműsorokra korlátozódik (Románia magyarországi nagykövetsége). A romániai magyar kisebbség médiafogyasztására a push-pull hatás jellemző. Mivel a romániai, főleg központi média nem foglalkozik magyar vonatkozású kérdésekkel, sok esetben kizárólag semleges vagy negatív kontextusban számol be a közösség eseményeiről, ezért a magyar médiafogyasztók lemondanak a
tartalmak fogyasztásáról. A hallgatás spirálja elmélet értelmében az objektivitásról amúgy is lemondó médiumokban ettől felerősödik a negatív diskurzus a kisebbségekkel szemben, ami még inkább eltávolítja a maradék fogyasztókat is. Ezzel párhuzamosan a magyarországi közszolgálati média kiemelten foglalkozik a
határon túl élő kisebbségekkel, egyes műsorok vagy csatornák ezen célcsoportok
számára jöttek létre. A romániai magyar közösség ebben magára talál, képviselve érzi magát ebben a túlreprezentáltságban, ezért egyre inkább a magyarországi közszolgálati, majd kereskedelmi médiát fogyasztja, kiegészítve a romániai helyi vagy regionális magyar nyelvű médiatartalmakkal. A romániai központi média fogyasztása elhanyagolható mértékű lesz, előtérbe kerülnek azok a csatornák,
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amelyek online, főleg közösségi médián keresztül elérhetők, kisebb mértékben a
különböző applikációk által szolgáltatott hírfolyamok, hírügynökségi összefoglalók vagy médiafigyelések. Az eltávolodás a központi, román nyelvű médiától és
a magyarországi, elsősorban közszolgálati média térnyerése a csoport médiafogyasztási szokásaiban felerősíti az elszakadást a romániai közügyektől és a mindennapi realitástól, erősítve a visszhangszobahatást.
A külső beavatkozásra, mobilizálásra és általában véve a célcsoportok szegmentálásához a kiindulópont a megszólítani kívánt csoport és annak sajátosságai, elérési módjai voltak. Kereszttáblás célcsoportbontást alkalmaztunk, ahol az
elsődleges szempont a kivándorlás vagy külföldi tartózkodás okát, illetve a megelégedettséget és az otthonhoz való kötődést tekintette.
a. Megélhetést keresők, akik megfelelő feltételek mellett visszatelepednének, vagy kihasználva kötődésüket mindkét helyhez, új vállalkozást indítanának vagy egy régebbit terjesztenének ki.
b. Megélhetést keresők, akikben erős a kötődés és a visszatérési vágy (erős
hazai kötődés, gyenge magyarországi beilleszkedés, negatív tapasztalatok).
c. Időszakos áttelepülők, pl. tanulmányok vagy szakmai projektek idejére,
akik keresik a visszatérés lehetőségét (reverz mobilitás).
d. Romániában maradt állampolgárok, akiknek családtagja, ismerőse Magyarországon él (a család determináló lehet a hazai vállalkozás indítására, az ismerősök segíthetik a visszatérést, üzleti partnerek vagy alkalmazottak lehetnek).
Ez a célcsoportbontás, rávetítve a médiafogyasztási szokások szerint meghatározott csoportokra, megfelelő alapot nyújt a az üzenettípusok meghatározásához. A kommunikációs csatornák szempontjából fontos demográfiai bontás
(anyanyelv, kor, lakhely, foglalkozás, csalási életciklus) csupán harmadlagos volt.
Egyértelművé vált, hogy a brief és a csoportok sajátosságai alapján a kampányüzenetek a következő szempontok legalább egyikére kell, hogy válaszoljanak:
a. ismertesse a programot, annak kínálatát és lehetőségeit (racionális elemek)
b. kedvcsináló, ösztönző legyen a programon való részvételre (racionális és
emocionális elemek)
c. válaszoljon az esetleges kételyekre, kritikákra, előzze meg a negatív hozzáállást
A vállalkozói kedv serkentését és a megelégedettséget tekintve, a kampány
üzeneteinek a rendszerezőelve az volt, hogy a visszatelepedőkre alapos racionális érvekkel és egy empatikus érzelmi nyomással lehet hatni. Ennek érdekében a
kampány első szakaszában a programról, majd a romániai vállalkozói környezet ismertetéséről volt szó, míg a második felében átváltott érzelmi kommunikációra, a motivációs tartalmak, a visszatelepedők sikeres romániai vállalkozásainak, a programban résztvevők eredményeinek felmutatása által. Központi elem
volt a 40 000 eurós megszerezhető, vissza nem térítendő támogatás, amely a szlogenben is megjelent: „40.000 ok, hogy Romániában vállalkozz”. Az üzenetek központi tengelye a „megéri Romániában vállalkozni” volt, felmutatva a lehetősé23
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get, sikeres vállalkozásokat, miközben elkerülendő volt a kapcsolódás a politikához a törvényhozás kiszámíthatatlansága, illetve a kormány sikertelen Start-up
Nation-kezdeményezései miatt, amelyek negatív fényt vetettek minden hasonló
programra.
Az offline kampány részét képezte a magyarországi szakmai szervezetek,
egyetemi karrierközpontok, illetve a gazdaságserkentő közintézmények és szakmai szervezetek felkeresése is. A használt csatornák a levelezőlistákra való kiküldés, a közösségi média felhívó tartalmainak a megosztása, plakátok és szórólapok
kihelyezése és a szóbeli tájékoztatás (word of mouth) elindítása, kisebb mértékben a személyes találkozások, bemutatók voltak. Az offline kampányokkal párhuzamosan a kevesebb organikus tartalom időszakában a tájékoztató és mobilizáló tartalmakra fizetett hirdetések (Facebook boost és Google ads) segítettek rá,
akárcsak a jó fogadtatású, főleg audiovizuális tartalmakra.
A tájékoztatás és a mobilizálás célját követve terveztük meg az offline és az
online alkampányokat. A 2017. november–2018. március időszak alatt az offline
környezetben három offline kampányszakasz volt, mindegyiket egy-egy esemény jelezte, céljuk pedig a kampány folyamatos fenntartása, az informálás és a
mobilizálás volt. Az erőteljesebb szakaszok mellett voltak kisebb intenzitású médiaszereplés- és interjúsorozatok (októberi támogatói eredményhirdetés, január vége, március vége), amelyek elsősorban a programot már figyelemmel követő
személyekhez jutottak el, megerősítő szándékkal.
1. Projektindítás. 2017. november elején indul, a már kijuttatott információkat összegezi a projektről: sikeres pályázás, legmagasabb pontszámot
teljesítő Diaspora-projekt, honlap és a jelentkezési időszak indítása, projektről és a részvétellel kapcsolatos információk, buzdítás az iratkozásra.
A helyszín bemutatására sajtótájékoztató, illetve a kiküldött sajtóközlemények voltak az elsődleges eszközök.
2. Konferencia és sajtótájékoztató. A kampányidő közepén, ünnepektől és
más jelentős eseményektől mentes időszakban, február közepén került
sor egy szakmai rendezvényre, ún. nyitókonferenciára, ahol a szakma
és a gazdaságserkentő közintézmények (Bihar megyei kereskedelmi kamara, Románia gazdasági attaséja Magyarországon, helyi önkormányzati és parlamenti képviselet) mellett bemutatkoztak a program oktatói és mentorai is, műhelyeket vezetve. Az esemény egyszerre volt toborzó jellegű, ugyanakkor az első találkozási fórum is a már beiratkozott személyek és a programszervezők, szakértők között. Sajtótájékoztató, kiküldött sajtóközlemény, médiaszereplések, illetve online esemény,
streaming, képtár voltak az eszközök, amelyek nemcsak a jelenlétet, hanem a bizalomépítést is szolgálták.
3. Jelentkezési időszak vége. Március végén, az április eleji iratkozási határidő végéhez közeledve egy hátul csúcsos, egyre intenzívebb médiajelenlét, illetve annak online megjelenése próbált nemcsak emlékeztetőül
szolgálni, hanem nyomást is gyakorolni azokra az érdekelt személyekre,
akik hallottak ugyan a programról, de még nem jelezték részvételi szándékukat. Az eszközök között voltak a médiaszereplések, kiküldött sajtó24
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közlemények, illetve a már beiratkozott személyek által történő motiváló tartalmak (interjúk, posztok) megosztása is.
Az offline kampányokkal párhuzamosan futott az online kampány, helyenként ráerősítve, helyenként pedig átvéve tartalmakat az offline kampányból.
Akárcsak az offline, itt is az első szakasz a tájékoztatás volt, majd a mobilizálás
az iratkozásra, mindvégig szem előtt tartva, hogy a már beiratkozott személyekkel fenntartó kommunikációt kell folyatni a program áprilisi indulásáig, ugyanakkor az alapvető információkat már nem szükséges megismételni nekik, azokat
a célcsoport még nem bevont tagjainak kell eljuttatni. A kommunikáció itt is román és magyar nyelven zajlott párhuzamosan, a honlap tartalma tükörfordításban jelent meg, míg a közösségi médiaoldalak nyelvérzékenyek voltak, esetenként
eltérő tartalmakkal a román és magyar médiaszereplések közvetítésekor. Míg az
offline kampány súlyozása (Kádár 2008, 130–133; Incze–Pénzes 2006, 208–211)
háromszakaszos, rendszeres impulzusokat kibocsátó volt, az offline kampány
hátulhangsúlyos (back-loading) volt, ahol az intenzitás idővel növekedett, egyre több csatornát és alkampányt kapcsolva be, bevonva partnereket, résztvevőket
és médiát az információk terjesztésbe és a mobilizálásba, ez által zsongást keltve,
majd fokozva (buzz). Ez a fokozódó, az egymásra ható üzenetek és alkampányok
által kiváltott szinergikus hatás egybevág az ismétlődő tartalmak elkerülésének
szándékával, a fenntartó kommunikációval a már bevont személyekkel, illetve az
üzenetek tervezésével, amelyek kezdetben racionálisak (programismertető, romániai vállalkozási környezete), majd később emocionálisabbak (sikeres vállalkozók bemutatása, interjúk, mentorok bemutatása, motivációs tartalmak).
A közösségi média 20 alkampánya sok esetben egymás mellett futott, egységes vizuális arculati elemeket használva. Bár a célok eltérőek voltak, a fogyasztók számára ez nem volt jelezve, ők csupán a rendszeresen közölt, előre beállított
posztokkal találkoztak, e-mailen azonos időben érkezett a heti hírlevél (kiszámíthatóság és megbízhatóság érzésének fokozására), a monotonitás elkerülése miatt
esetenként egy-egy kiemelkedő hír, médiaszereplés törte meg a rendszeres impulzusokat, illetve a YouTube-, LinkedIn- és az Instagram-csatornák a platform sajátosságai szerint közöltek tartalmakat. A kommunikáció stílusa (nyelv, nyelvezet, vizuális elemek, ütemezés stb.) az online médiafogyasztók elvárásaihoz és fogyasztási szokásaihoz (posztolás ideje, szöveg hossza, vizuális tartalom, linkek és
hashtag-ek) alkalmazkodott minden platformon. Mindegyik alkampánynak külön tervet készítettünk, amelyik tartalmazta az alkampány célját, a használt eszközöket és a kommunikációs stílust, a pontos célcsoportot és a másodlagosan elért csoportot, kapcsolódását a projekt céljához, központi üzenetéhez és a többi
alkampányhoz (szinergikus hatás építése), az egyes tartalmak ütemezését és időzítését, makettet vagy mintát az első poszthoz, amelyet a későbbiek követni fognak, és az elvárt eredményt vagy hatást.
A tervezett futamidő végére a kampány teljesítette céljait, mind a briefben
foglalt platformokkal, tartalmakkal és médiakommunikációval kapcsolatos mutatókat, mind a projekt szempontjából fontos 260, kritériumoknak megfelelő iratkozót, akik elkezdték az online képzést, majd a mentorálást és a vállalkozások
elindítását. A kampány öt hónapos időszaka, illetve a rákövetkező, „kampány25

ME.dok • 2019/2
hatás” időszakában, vagyis képzés hónapjában összesen 950 személy jelentkezett,
ebből 269 megfelelt a kritériumoknak, és elkezdhette a képzést (a projekt előírása szerint áprilisban el kellett kezdeni a 40 órás online képzést, amelynek üteme
nem volt időpontokhoz kötve, mindenki a saját időbeosztása szerint léphetett be
az e-learning platformra), 225 személynek tisztázatlan volt még a helyzete (a kért
dokumentumok beszerzése, időben eljuttatása miatt), 456 jelentkező pedig nem
felelt meg a kritériumoknak, illetve megszakadt vele a kommunikáció.
Hasonló projektek eddig nem nagyon léteztek, így tapasztalatok sem, a szélesebb viszonylatban tekintve pedig ez az egyetlen Diaspora Start-up-projekt a
finanszírozási ciklusban, amelyik vállalt eredményeit elérte. Egyértelmű a kérdés: miben rejlett a sikeressége, főleg, hogy sajátos célcsoportjai voltak, a más országokban, nagyobb kolóniákban élő állampolgárokat megcélzó kampányokkal
szemben. Még érdekesebb a szakmai kérdés, milyen hatások működtek, milyen
csatornák és üzenetek váltották ki a mobilizáló hatást, illetve vannak-e általános
következtetések, amelyek más, hasonló esetben is alkalmazhatók lennének?
A kemény mutatók közül figyelmet érdemel az offline kampány, azonbelül is
a számszerűsíthető médiamegjelenések, a honlap látogatottsága, az online kampány tekintetében pedig a Facebook-oldal kedvelései, elérései és megosztásai.
Ezek eredményezték a kapcsolatfelvételt, azonbelül a konkrét jelentkezést. Kisebb
csoport lesz a jelentkezők közül az, aki véglegesítette az iratkozási folyamatot, és a
projekt leírásánál megfogalmazott kritériumokat teljesítette: nagykorú román állampolgár, bizonyítható legalább 12 hónapnyi magyarországi tartózkodással, aki
a romániai Északnyugati és Központi fejlesztési régióban indítana új vállalkozást
a megadott iparágakon belül. A központi kérdés a mobilizálás szempontjából
az, hogy a jelentkezés eseménye összefüggésben áll az offline vagy online kampányok intenzitásával, legyen szó médiaanyagokról, organikus vagy boost-OL posztokról?
A rendelkezésre álló adatok egy hasonló kampány esetében a következők
lehetnek: online posztok mennyisége, típusa és időzítése, online fizetett reklámok mennyisége és időzítése, offline médiaszereplések mennyisége, típusa és időpontja, a médiaszereplések online megosztásának mennyisége és időpontja, öszszes iratkozás üteme, minőségi iratkozások üteme, a hívásközpont által kezdeményezett kapcsolatfelvételek (e-mailek, telefonhívások, Skype-, Messenger-hívások
és -üzenetek) üteme, a központi Facebook-oldalra érkezett Messenger-üzenetek
üteme. Az érvényes adatvédelmi szabályozások értelmében a kapcsolatfelvételek,
amelyek személyes adatokat tartalmazhatnak, nem vizsgálhatók, csupán a honlap, a Facebook Insights illetve a többi közösségi média fogyasztási mutatóinak
összesítéseire és a finanszírozó által is kért közérdekű adatokra mint a programba
jelentkezők számára, ütemére és minőségére vonatkozó adatsorra hagyatkozhattunk. Emellett követhetők a médiaszereplések és a program hivatalos platformjain megosztott nyilvános tartalmak és hírlevelek.
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1. ábra: a Diaspora Romania–Ungaria Facebook tartalmainak kedvelői a teljes kampány és a kampányhatás időszakában, az organikusan megjelenő és a reklámozott tartalmakra leadott kedvelések összesítésével.

Forrás: Diaspora Ungaria-România Facebook-oldalának Insights-adatai (letöltve 2018. 03. 15.).
Szemléltetésképpen tekinthető a februári hónap adatainak összevetése: a jelentkezők száma, a Facebookon posztolt tartalmak száma és a Facebook-oldal
kedvelése. A részletes bontás alapján elmondható: 28 nap alatt összesen 33 poszt
került megosztásra. Január 31-én és febr. 1-én rádiós médiaszereplések kerültek
fel (a nagyváradi Plusz FM és a Kossuth Rádió), amit kedvelések tükröznek, ehhez hozzáadódik a február 2-ai, nyitókonferenciát beharangozó poszt. A médiaszereplések minden alkalommal növekedő forgalmat eredményeztek a honlapon,
és növelték a beiratkozók számát, akik február 5-én, az első hétfői munkanapon
kerültek be a rendszerbe, és történt meg a kapcsolatfelvétel. A médiatartalmak,
főleg az országos, közszolgálati csatornákon (az M1 és az Közszolgálati Televízió
kolozsvári műsora) voltak a zászlóvivők a teljes projekt alatt, 15–23.000 közötti elérést biztosítva a boost után már novemberben a kampány indításakor. A február
12-i csúcs a konferencia második felhívásának és egy videótartalomnak köszönhető, majd a megugró iratkozószám február 19-én a nyitókonferenciát követő
hétfői nap eredménye. A nyitókonferencián az esemény mellett online streaming,
képtár, illetve intenzív helyi és regionális médiaszereplés volt, megtartva ugyanakkor az előre ütemezett posztok megjelenítését minden közösségi médiaplatformon. A teljes időszak elemzése egyértelművé teszi, hogy az országos média, az
események, illetve a posztok közül az interjúk és a képzők üzleti tanácsadásról
szóló gyakorlatias posztjai eredményeztek nagy elérést, ez azonnal megnyilvánult
kedvelésekben és 1-2 napos eltolódással az iratkozók számánál is szignifikáns változást eredményezett. Az újdonság erejével ható első meghirdetései a projektnek,
első országos médiaszereplések online megjelenítése, a konferencia beharangozó27
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ja, az első szakanyagok és az első iratkozók bemutatása szintén átlag feletti mutatókat eredményezett.
2. ábra: a Diaspora Romania–Ungaria Facebook 2017. november 23-ai posztjának magyar változata az elérési adatokkal.

Forrás: Diaspora Ungaria-România Facebook-oldala (letöltve 2018. 03. 15.).
Általános következtetésként elmondható, hogy a meglévő adatok alapján,
erre a csoportra érvényes, hogy:
1. Az offline médiamegjelenések nem befolyásolják a mobilizálás mértékét.
Ennek oka lehet a korlátolt területi elérés és az egyszeri sugárzás, ami
online megosztással áthidalható.
2. A médiatartalmak offline megosztásai boostnak számítanak, jelentősen
megélénkül mind az online (kommentek, Messenger-üzenetek), mind az
offline aktivitás (telefonos érdeklődés, jelentkezés a programba); az aktivitás esetenként a kampány által generált átlagos mobilizálás két-háromszorosára nő.
28
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3.

A mobilizálás (jelentkezés a programba) a valós eseményeket és az
online megosztott, elsősorban országos televíziós tartalmakat követi, kisebb mértékben személyes hangvételű tartalmakat (interjúk a résztvevőkkel, képzők saját szerzésű szakanyagai). Nem mutatható ki az organikus és a reklámok által eljutatott tartalmak hatása közötti különbség.
4. A valós események (pl. szakmai konferencia) eredményezik a legmagasabb online aktivitást. Az esemény beharangozója és ismételt felhívásai
magas elérést és kedvelést eredményeztek. Az események jellemzően bizalomnövelő hatásúak, még ha nem is vett részt az elért személyek nagy
része, az esemény bizonyíthatóan lezajlott, a szereplők hitelessé és vonzóvá tették.
5. Az online aktivitás (kommentek, megosztások) nem mutatnak jelentős
eltérést annak függvényében, hogy a tartalom organikusan vagy reklámként jutott el a fogyasztóhoz.
6. A fizetett online reklámok (Facebook boost és Google ads) növelik ugyan
az egyes online aktivitásokat (oldal kedvelése, honlap látogatottsága), de
nem eredményeznek a projekt mutatói által azonnali mérhető hatást (jelentkezés a programba).
A kampányt tekintve további vizsgálati kérdések fogalmazhatók meg. Látva, hogy (a tisztázatlan helyzetű jelentkezőktől eltekintve) a jelentkezők mintegy
48%-a nem felel meg a kritériumoknak, másodlagos kérdés lesz, hogy a jelentkezések „minősége” összefüggésben van-e azzal, ki honnan szerezte az információt, milyen médiafogyasztási szokásai vannak, esetleg valamilyen más sajátossággal? Minőség alatt azokat a személyeket értjük, akik a projekt által megfogalmazott kritériumoknak megfelelnek. Ezek a kritériumok rövidek, egyértelmű megfogalmazásúak, szerepeltek a honlapon, online posztokban, elhangzottak médiaszereplésekben is. A jelentkezések „minősége” nemcsak arra vonatkozhat, valaki
a kritériumoknak megfelelő, hanem mérhető a vállalkozási kedv, esetenként egybevethető a képzésprogramban mutatott teljesítésével és később a vállalkozás menedzselésének sikerességével? Vélhetően túl sok külső tényező befolyásolja ezt, de
talán felállíthatók profi lok, amelyek vállalkozótípusokat írnak le, azok médiafogyasztási és a információszerzési szokásaival együtt. További vizsgálatokat lehet
végezni az üzenetek kvalitatív tulajdonságait tekintve, de meg kérdés lehet a médiacsatornákra gyakorolt reverz hatás is: az offline médiaszereplések után nem
élénkült meg jelentősen sem az online aktivitás, sem a mobilizálás, a médiatartalmak online megosztása viszont mérhető hatást váltott ki. Igaz-e ennek a fordítottja, a program által online megosztott médiatartalom növeli ugyan az illető anyagnak a nézettségét (például a médium YouTube-csatornáján), de eredményezi ez a
más, hasonló anyagok fogyasztását is? Használhatja-e egy médium a saját tartalmai fogyasztásának ösztönzésére? A jelen esettanulmány nem vállalkozott ezen
kérdések vizsgálatára, de érdekes lehet tágabb kontextusban is vizsgálni az online
és offline médiahatásokat.
* A BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám intézetének habilitált docense. Kutatási területe a branding, a stratégiai tervezés, a kommunikáci29
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ós kampányok felépítése és működése. A tanulmány bemutatására az Erdélyi Médiajelentés 2019. január 23-i konferenciáján került sor.
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Abstract (Technology and Society: Possibilities and Contexts of Mobile and Sensor Technology in Elderly
Care)
Signiﬁcant technological changes are going on in elderly care that point beyond the mere importance of medical
technology and create new avenues in the ﬁeld of social sciences as well. The interdisciplinary trajectories of age studies
and medical humanities advance over the previous paradigm of gerontology by pointing out the necessity of redeﬁning the
concept of ageing in the light of technological and social changes in the context of being a biological process mediated through
cultural understanding. This paper argues that the changes that occur alongside the appearance of mobile medical technology
solutions released in an ever increasing number and their social outcomes aﬀecting the elderly may provide solid answers to
persisting problems of elderly care today.
Keywords age studies; medical humanities; mobile technology; media
Rezumat (Tehnologie și societate: posibilităţile și contextele tehnologiei mobile și a senzorilor în
îngrijirea bătrânilor)
În prezent în metodele îngrijirii bătrânilor se petrec schimbări tehnologice importante, care au pe lângă semniﬁcaţia lor
medicală și o latură legată de știinţele sociale. Ramurile interdisciplinare ale domeniilor age studies și medical humanities
demonstrează în plus faţă de abordarea gerontologică din trecut faptul că îmbătrânirea în sens biologic este de fapt o noţiune
mediatizată prin intermediul unei interpretări culturale, care necesită o redeﬁnire din prisma schimbărilor tehnologice și sociale.
Studiul reﬂectează asupra faptului că mijloacele mobile de tehnologie medicală utilizate pe o scară din ce în ce mai mare pot
da răspunsuri eﬁciente la probleme de bază ale îngrijirii bătrânilor, în cadrul post-tradiţional al transformărilor care afectează
îmbătrânirea, din prisma schimbărilor sociale.
Cuvinte cheie age studies, medical humanities, mijloacele mobile de tehnologie medicală, mass-media
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I. Bevezető
„Több ember éri meg az időskort, mint bármikor a múltban, és ez a
megfigyelés igaz a világ nagy részére. De az időskort gyakran problémának látják. Sokan keresgélnek, hogy egy jó időskort jobban éljenek meg.
Léteznek olyan társadalmi mozgalmak, amelyek igyekeznek egy pozitívabb társadalmi attitűdöt kialakítani az időskorral és az időskorúakkal szemben. A népesség elöregedése olyan mértékű erő, amely különböző szinteken alakítja át a kapcsolatokat – az egészségügyi és társadalmi ellátórendszerben, a gazdaságban, és a társadalom egészében is. Ennek eredményeként az időskor jövője fontos és ellentmondásos kérdés a
jelenkor világában.”2
Bár az idősgondozás, egyáltalán a jelenleg hatvan év feletti generáció nem
tűnik a médiaipar és a digitális innovációk kiemelt célcsoportjának, valójában a
szenzortechnológia, a viselhető eszközök, valamint a mobil távkapcsolat valóságos forradalmat hozott ezen a területen. A nemrégiben úttörő módon megjelent
hordozható, mobil EKG-eszköz, illetve egészségügyi adatokat kielemző okosóra
és alkalmazás már jóval túlmutat a hétköznapi fitnesz- és sportalkalmazások által
nyújtott szolgáltatásokon, és komoly orvosdiagnosztikai lehetőségeket jelentenek.
De vajon miként tudnak ezek és az ezekhez hasonló elven működő újabb és újabb
technológiák betagozódni egy olyan társadalmi szegmens életébe, amelynél egyre égetőbb szükség van az észszerű, fenntartható, ám mindezzel együtt hatékony
ellátási rendszer kialakítására? Milyen háttere van a digitális eszközök társadalmi recepciójának, illetve milyen alapelvek mentén érdemes egy adott célpopulációra tervezett, újmédiás elven működő, információs technológiai eszközpark lehetőségeit vizsgálni?
A tanulmány az idősgondozásban használható fejlesztés alatt álló vagy elkészült eszközöket szem előtt tartva a medical humanities, illetve az age studies néven ismertté vált társadalomtudományi keretet vázolja annak érdekében, hogy a
technológia ne önmagáért valóként, de még csak ne is orvostechnikai aspektusában váljon értelmezhetővé, hanem az öregség, az időskor szociológiájának és
szubjektum problematikájának szerves részeként. Úgy véljük ugyanis, hogy csak
azok az eszközök és technológiák tudnak hosszú távon diadalmaskodni, amelyek társadalmi beágyazottsága kellően előkészített, és a mindennapi problémákra – amelyek összetettsége a pszichoszomatikus aspektuson túl mélyen társadalmi természetű is – valós és praktikus válaszokkal képesek szolgálni.
Írásunk célja rávilágítani arra, hogy miért jelentős a szenzortechnológia az
idősgondozásban, illetve hogy a nyilvánvaló digitális szakadék ellenére is miért
tűnik jelen pillanatban úgy, hogy ezek a kifejezetten fejlett technológiával rendelkező eszközök jelentik az igazi áttörést az eddigi, leginkább analóg, már meglévő
technológiákra és médiatípusokra épülő eszközökkel szemben.
II. Az időskor társadalomtudományi problematikája
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Ahhoz, hogy világosan lássuk, milyen társadalmi kontextusban kell a technológiának érvényesülnie, szükséges áttekinteni a hazánkban meglehetősen alul-
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reprezentált age studies alapvető téziseit és meglátásait. Mindezt a későbbiekben
a szintén igen friss medical humanities segítségével fogjuk a kifejezetten orvostechnikai kérdések mentén keretbe foglalni annak érdekében, hogy minél szélesebb körű betekintést nyerjünk az időskor korábban gerontológiai problémaként
való taglalásától eltérő, kulturális és legfőképpen mediatizált felfogása3 felé történő kritikai és elméleti fejlődésbe. Úgy véljük, hogy az idősgondozásban fejlesztett technológiák és eszközök csak és kizárólag kulturális környezetben, valamint
a vizsgált csoport társadalmi keretében értelmezhetőek, vagyis annak érdekében,
hogy ezek működését és megítélését értelmezni tudjuk, feltétlen szükséges az a
társadalmi és kulturális háttér, amely az eszközöket egyrészt létre hívta, másrészt
működtetni képes, harmadrészt értelmezi.
A gerontológiával szemben tehát az age studies abban határozza meg megközelítésének nóvumát, hogy egyrészt rámutat, a biológiai értelemben vett öregedés
valójában kulturális értelmezésen keresztül mediatizált fogalom, valamint abban, hogy az idősek önreprezentációjának jelentőségét hangoztatja és elemzi.4 Az
age studies ennek megfelelően a kortárs társadalomtudományi és humántudományi tendenciákra épít, első tudományos igényű nemzetközi folyóirata is csupán
2014-ben indult útjára Age, Culture, Humanities címmel, melynek első számában
Stephen Katz a gender studies akadémiai helyzetével von párhuzamot, amikor az
új tudományágat pozicionálja.5
A medical humanities alapvetően egy inter- és multidiszciplináris terület,
amely elsősorban az orvostudomány és az egészségügy kritikai és fogalmi kérdéseivel foglalkozik, melynek részeként a szakmai identitásformálást is támogatja.6 A terület létrehívása mögött az bújik meg, hogy az elmúlt évtizedek során az
egészségügyben dolgozók tömegei szembesültek és küzdöttek „a modern orvostudomány soha nem látott sikere és az egészségügyi ellátórendszer kereskedelmivé válása” következtében kialakuló „dehumanizáló tendenciákkal”, melynek
eredménye az lett, hogy egyre kevesebb valós idő jut egy-egy páciensre.7 Az orvostudomány fejlődése és az automatizáció előretörése, a gépparkok bővülése és
általában véve a technikai eszközök hétköznapivá válása a gyógyítás hatékonysága mellett nagyobb figyelmet is követel, amit a szakemberek a betegektől kénytelenek elvenni. Sok esetben a gazdasági oldal felülírja az alapvető krédót, és a profit hajhászása felülírja a páciens érdekeit és elvárásait is.8
Az elmúlt években fejlesztett és napjainkban használatba kerülő szenzoros
és mobil technológiai alapokon nyugvó eszközök pontosan az ilyen aggodalmakra és professzionális tapasztalatokra adnak hathatós választ, hiszen gyakorlatilag teljes körű, állandó kapcsolatot feltételez orvos és páciense között úgy, hogy
mindeközben mindkét fél saját életét éli két, geográfiailag eltérő pontokon. Érdekes mód ez a végletesen mediatizált, vagy más szóval hipermediális kapcsolat valójában sokkal közvetlenebbé (úgymond immediálissá) teszi az orvos és a páciens kommunikációját azzal, hogy a páciens életfunkciói, a vizsgálat eredménye
akár valós időben rendelkezésre áll, és az esetlegesen szükségessé váló beavatkozás még azelőtt kezdeményezhető, mielőtt a fizikai tüneteket a páciens valóban megtapasztalná. A szenzorok ugyanis jóval precízebb megfigyelő eszközök,
mint akár a páciens maga, és a megfelelően hangolt algoritmusok prognózisa így
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már azt megelőzően vészjelzést adhat, mielőtt a problematikus tendencia ki tudna teljesedni.
Mindezen változások hátterében az időskor társadalmi megítélésének változása, valamint a kulturális reprezentációk átalakulása is felsejlik: az új évezred
idősei már korántsem elszigetelt, ódivatú, „analóg” idősek, sokkal inkább résztvevői a fiatalabb generációk életének. Érdekes megfigyelni, amint a generációs szakadékok áthidalására törekvés közben a digitális szakadék betemetése is párhuzamos folyamattá válik: a nagyszülők nem is annyira a digitális bevándorlónak számító szülői generációtól, sokkal inkább a digitális bennszülött unokáktól kapott
impulzusok és megszokások alapján alakítják virtuális közösségi részvételüket.
Ez azt jelenti, hogy a közösségi média és a mobiltechnológia penetrációjának köszönhetően a mai idősek számára a modern technológiai eszközök életük részévé
váltak, ami kulturális reprezentációk szintjén is markánsan megjelenik.9 Mindez
nagyban hozzájárul az egészségipari innovációk gyors terjedéséhez és adaptációjához, ami a mobil- és szenzortechnológia fejlődésének alapvető feltétele.
A változások mögött azonban ennél jóval átfogóbb társadalmi átalakulások állnak: „a hosszabb életkor, a migráció, az alacsonyabb születési számok, a
megnövekedett női munkaerőpiaci részvétel és megannyi más járult hozzá egy
gyorsan változó hosszú távú idősgondozási valósághoz”10. Ezzel a folyamattal párhuzamosan a hagyományos ellátási rendszerekről vagy a rendszerek hagyományáról is megnyílt a tudományos vita. E vita egyik markáns véleményét
Anthony Giddens alakította ki: meglátása szerint immáron hagyomány utáni
(post-traditional) társadalomban élünk,11 aminek lényege, hogy „a hagyományos
normák és gyakorlatok meggyengültek”12, és ezért az egyes egyének az élet alapvető kérdéseit illetően sem tudnak iránymutatásért már a hagyományba kapaszkodni.
Bár Giddens nem említi, az új évezredben felgyorsult mobil- és szenzortechnológiai fejlesztések, amelyek kifejezetten az időskori hosszú távú ellátást és gondozást célozzák meg, nem csupán beleillenek, de egyenesen mozgatórugói a hagyomány utáni társadalom időskort érintő szegmensének. Miközben világszerte az egyik legnagyobb probléma a hosszú távú idősellátás fi zikai terének és keretének működtetése,13 addig a technológiai innováció valójában kiterjeszti a saját
otthoni önellátás lehetőségeit, és ezzel legalábbis részleges megoldást jelent az állami- és a magánszféra ellátórendszerének összehangolását illetően is.

III. Eszközök és technológiák
Ugyan a digitális számítástechnika fejlődése Vannevar Bush tevékenységét követően14 egyre inkább a mobilizáció felé fordult,15 mégis a technológiai fejlődés mértéke egészen a személyi számítástechnika forradalmi évtizedéig, az
1980-as évekig nem tudta kiszolgálni a fejlesztők szárnyaló elképzeléseit. A kilencvenes években beindult mobiltelefónia az új évezredre gyakorlatilag összefonódott a számítástechnika fejlődésével, hiszen a telefon újrapozicionálva már
komputerizált személyi asszisztensként funkcionál, amelynek mindössze egy
mellékes funkciója a hangátvitelen alapuló kommunikáció. Miután a mindenütt
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velünk lévő mobileszközök egyre több személyhez kötött adatot dolgoznak fel,
evidens, hogy az érdeklődés az emberi test működése felé fordult, hiszen a szervezet felől érkező információkat immáron több szinten is képesek vagyunk felhasználni – akár azonnal kiértékelhető módon is, köszönhetően a valós idejű adatátviteli lehetőségeknek.
A potenciálisan begyűjthető és feldolgozható adatok köre jelentősen bővült,
amikor az otthonok érzékelőkkel és az azokhoz kapcsolódó intelligens funkciókkal ellátott berendezései és különösképpen a jelentős részben a személy testétől néhány centiméterre (zsebben) tartott telefonkészülékek mellett megjelentek
az emberi testre erősíthető eszközök. A környezetünkben lévő érzékelők száma
megsokszorozódott. A napjainkban is egyre csak erősödő szenzorizáció17 hatását
fokozza a rendelkezésre álló adatforrások típusának bővülése is. A modern készülékek képesek a test legfinomabb mozgásainak érzékelése mellett a hang vételére,
továbbítására és (bizonyos fokig) egyre gyakrabban annak megértésére is. A valós idejű adatrögzítés és közvetítés ténye nyomán az egészség és az élet védelmével
kapcsolatos termékkategóriában napjainkban már nem lehetőség, hanem alapvető elvárás az, hogy ezek a készülékek akár saját hatáskörben (on-device), akár távoli szervereken lévő szerverkapacitást használva (cloud) képesek legyenek feldolgozni az adatokat, majd a felhasználónak és/vagy az illetékes személyzetnek szintén valós időben, értelmezett formában (vissza)jelzést adni.
Hosszabb távon az emberi élet általánosságban vett meghosszabbításának zálogát is hozhatja a szenzorizáció jelensége. A hordható egészségügyi és
orvostechnológiai okoseszközök (jelenleg elérhető) első generációit – természetesen – a fokozottan veszélyeztetett csoportok számára fejlesztik a szakemberek, elsősorban olyan egészségügyi állapotok észlelésére, melyek már rövid távon is az
élettel össze nem egyeztethető következményekkel járhatnak.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vonatkozó, legutóbb 2017 januárjában frissített, 2015-ös évet összefoglaló Global Health Observatory adatsora18 szerint a szívizom elégtelen vérellátásával járó ischaemiás szívbetegségek és a stroke
az első és második leggyakoribb halálokok a világon. Az előző betegségcsoport
részesedése a világszintű átlagnál jóval kimagaslóbb Európában. A WHO jelentéséből is kiolvasható, hogy az idősebb korosztály számára fokozott kockázatot jelentenek a szív- és érrendszeri megbetegedések. Nagyságrendileg hasonló adatokkal szolgál az Eurostat magyarországi, halálokokra vonatkozó elemzése is.19
Az adatok ismeretében nem meglepő, hogy az egészségügyi kérdésekre a
technológiára épülő válaszokat kereső vállalkozások közül rendkívül sokan fókuszálnak a szív- és érrendszeri betegségek egyes, hétköznapi eszközökkel is kiszűrhető – időnként közvetett —jeleinek detektálására. A hazai egészségipari fejlesztések közül meg kell említeni a piacon lévő WIWE-, mobil EKG-rendszert,20
illetve a még koncepció szinten létező MAP Health Watch egészségfigyelő órát és
kapcsolódó szolgáltatást. Ezek a hazai fejlesztésű eszközök olyan mobil- és szenzortechnológiai innovációt jelentenek, amely képes az idősgondozás területén bekövetkező változások időszerű kezelésére amellett, hogy az orvos-páciens interakció mediatizáltságának újszerűségével visszaállítsa a kapcsolati bizalmat, és
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így esélyt adjon a megfigyelésalapú prognózis pontosságának és a kezelés időbeli priorizálásának.
IV. Összegzés
Írásunkban a medical humanities, illetve az age studies néven ismertté vált
társadalomtudományi keretbe illesztve kapcsoljuk össze a mobiltechnológia fejlődését bizonyos egészségipari fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy a mobil- és
digitális technológia ne önmagáért valóként, de még csak ne is orvostechnikai
aspektusában váljon értelmezhetővé, hanem az öregség, az időskor szociológiájának és szubjektum problematikájának szerves részeként. Ezek az eszközök a
társadalmi változások mentén bekövetkező, az időskort kifejezetten erőteljesen
érintő átalakulások poszttradicionális keretébe illeszkedve, alapvető idősgondozási problémákra adhatnak hathatós választ.
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Abstract (The Rise of International Festivals and the Example (Case Study) of Sziget)
The touristic importance of music festivals is increasing throughout Europe. More than a thousand festivals of international interest
exist on the continent, and their creative concepts are also increasingly important. Only events with a program including unique elements of
international interest can stand out from the crowd. In addition to the creative concept, determinant factors include accommodation options,
accessibility, price level, and country/city image. The organizational background of these events is also important: programming, marketing,
sponsorships, technological/technical and ﬁnancial divisions all play an important role in the international character of a festival. What is
more, internationalism also needs to appear in the corporate structure.
The authors address this topic not only through an analysis of international literature, but also through a case study based on an indepth interview research performed with the management of the Sziget Festival. The aim of the study is to show music festival organisers and
future festival organizers how to build and operate an international festival and enrich the relevant literature, creating a solid theoretical base.
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Rezumat (Creșterea popularităţii festivalurilor internaţionale. Studiu de caz: Festivalul Sziget)
Importanţa turistică a festivalurilor muzicale este în creștere în toată Europa. Însă pot avea succes numai acele festivaluri a
căror program include elemente unice de interes internaţional. Pe lângă conceptul creativ, factorii determinanţi includ opţiunile
de cazare, acces, nivelul preţurilor și imaginea ţării/orașului. Pe baza unei fundamentări teoretice solide, scopul studiului este de
a îndruma organizatorii de festivaluri privind modul în care pot crea un festival internaţional. Studiul de caz privește Festivalul
Sziget, care este una dintre cele mai mari evenimente muzicale și culturale din Europa, organizat în luna august a ﬁecărui an.
Cuvinte cheie festival de muzică, comunicare internaţională, turism festivalier, Festivalul Sziget
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1. What Do We Call a Festival?
We do not find a general definition for festival-like events as their definition
differs by country, cultural backgrounds and circles (Dér 2017). In the Anglosphere, festivals are usually understood as events reflecting cultural values. In
countries with German cultural connections, the term festival is used for events
with a focus on gastronomy, while in areas with Italian cultural bonds fiestas and
carnivals expressing the colourfulness and vivacity of the place are called festivals
(Kundi 2012).
Considering countries outside Europe, regularly organized events that are
public celebrations organized by the community or with the support of the community are also called festivals in Australia. At the same time, festivals in New
Zealand are cultural events presenting multiple genres organizing programs with
a uniform spirit, taking place within a definite time and space. (Hunyadi et al.,
2006).
The relevant literature is also divided regarding this topic. According to a
definition by Goldblatt (2002), festivals are a kaleidoscope of planned culture,
sport, political and business occasions from mega-events to community festivals,
from local program series to protocol attractions, from small meetings to huge
competitions. Allen et al. (2008) define festivals as an important appearance of
human activities that largely contribute to our social and cultural life, and are
closely related to tourism, generating business activities (and therefore incomes)
for host communities. Furthermore, he makes a distinction between art festivals
– including music festivals gastronomy and wine festivals and regional festivals.
However, the festival categories used by the Hungarian Festival Association
are somewhat different from those mentioned in the international literature. One
of the reasons may be that the need to create a commonly accepted festival definition and define what events are classified as festivals, systematize and certify
them emerged only a few years ago. The festivals organized in Hungary can be
classified by their genre:
- art festivals (music, theatre, dance, literature, fine and applied arts, film,
video, photo, multimedia, folk art/folklore, circus, other art)
- fully amateur art and on-stage contests (reciting, chorus, theatre etc.)
- gastronomy festivals (food, drink, , crops, culinary)
- other non-artistic festivals (e.g. castle games, fairs, carnivals, fiestas,
etc.)). (Sulyok, Sziva 2009.)
According to the current viewpoint of the Hungarian Festival Registration
Program, any event that classifies as a festival
- has a coherent and unique concept
- is a unique and exceptional event
- is concentrated and has at least 2-3 programs a day
- is organized in multiple locations if possible
- it targets a wider audience
- its visitor number is considerable, at least a few hundred people
- it lasts for at least two (successive) days
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- its budget is at least HUF 2-3 million (Inkei, 2010).
According to the practice of the relevant literature, in the study we use the
term ’festival’ for events that usually last for more than one day bringing benefit
to participants in a cultural and/or social sense, and to hosting settlements in a
cultural, social and economic sense.
2. Categorizing Music Festivals
The European Festivals Association (EFA) uses the terms small, medium
and big music festivals for the categorization of music festivals (EFA 2018). The
number of visitors is basis of the society’s decision regarding which category a
festival belongs to. It adds up the number of daily visitors and the number of sold
tickets (for instance, a weekly pass at the Sziget Festival counts as seven). Based
on their categorization, a small festival would have 10-15 thousand visitors, a
medium festival would have from 20 to 50 thousand visitors, and a big festival
would have more than 50 thousands visitors a day. Small festivals include the
EFOTT and Strand Festivals in the Hungarian market; the Hideout festival in
Croatia (which has more English visitors than Croatian, proving it is genuinely
a touristic product!), and typically festivals that are built on one genre of music,
such as « Jazz in the Park » in Romania. Balaton Sound and VOLT count as medium – even though they seem big in Hungary, they still belong to the medium
category on an international scale. Usually, up to 90 to 100 thousand people can
visit a big festival; for instance, Tomorrowland in Belgium has a 130-thousand
capacity, and Sziget has a capacity of 95 thousand visitors. Apart of that, there are
plenty of thematic festivals that welcome 3-4 thousand daily visitors. They usually do not count on big international interest; they represent a genre that attracts
less people. For instance, an opera festival with 4-5 thousand people is already
considered big. (Lobenwein – Orbán 2016, Kádár 2018)

EFA
category:
Smallsized

Mediumsized

Table 1 - A Categorization of Music Festivals
Daily
International
visitors:
example:
10-15 000
Hideout (CR),
persons
Jazz in the Park
(RO)

20-50 000
persons

Lovefest (SRB),
Electric Castle (RO),
Solar Weekend (NL)

Hungarian
example:
B my Lake
(HU),
EFOTT
(HU),
Strand
(HU)
VOLT
(HU),
Balaton
Sound (HU)
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Major

Over 50 000
persons

Rock Werchter
Sziget
(B),
(HU)
Tomorrowland
(B),
Rock am Ring
(D)
Source: EFA categorization and the authors’ own research

3. The Trends of the Music Festival Market
On the market of international music festivals, we sense a strong increase,
which is due to the metamorphosis of the music industry. In past times, bands
would go on tour to present their new albums: they would perform for a relatively low price and play a few new songs from the album along with their big hits
form the past, and the pleased public would then run to purchase the new album.
Bands, managers and editors would live off the album sales. Today, the income
from album sales has shrunk to a small fraction of its past number, thanks to
Spotify, YouTube, iTunes or illegal downloads. This is why the trend has been
reversed: tours are now the bands’ main source of income. Nowadays, they only
sell new albums or new songs downloadable at a low price to promote their tours.
At the same time, the fees of bands have become much higher, and they keep
growing incredibly fast, even in the case of lesser-known performers. There have
been bands that requested a certain fee in 2016, and requested a triple rate in
2017 (Investing in Music 2016; Global Music Report 2017). This also happens because there are fewer and fewer headliners (superstars whose names attract a lot
of visitors) that work as a joker in the international card deck. The entire festival
industry struggles with high performing rates. Ticket prices cannot be raised at
this pace, so there must be a way to compensate for it. DJ culture is more and
more popular with the public, which is a blessing for festival organizations as DJ’s
travelling fees are merely a fraction of a band’s cost who travel with a huge staff.
There are more and more DJs at festivals, and there are also festivals with only DJ
performers. (Investing in Music 2016; Global Music Report 2017)
The other reason of this increase is that the public is also interested in the
live experience; the money they earlier spent on purchasing music is now spent
on concerts and festivals. Over the last 10 years, visiting festivals has become
some mainstream activity, it is not the subcultural thing it used to be. Much wider
social groups are going to festivals, and it is now perfectly natural for the youth
to spend a bit of the summer at a festival, even abroad. The audience is growing,
and the demand for festivals is growing as well; therefore there is an increasing
number of festivals. However, because there are so many festivals now, fewer and
fewer superstars get more and more offers, thus increasing their rates.
The basic condition for the live experience is that there must be a location
of sufficient size, equipped with the necessary technical background so that the
bands can perform. Since there is a growing demand, the number of concert halls,
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entertainment centers and open-air locations is growing all around the world,
and their conditions also improve.
The view is closely related to the live experience, thus developing the show
technology of the tours. Bands strive to optimize their expenses; they almost go
“plug and play” completely: The basic infrastructure is provided by the location,
and bands just bring what they need for their specific visual universe.
The number of superstars becoming famous in a specific year is smaller
than that of those who retire. Only a few new ones reach the level of U2 or Coldplay for instance. The first reason for it is that music consumption of the younger
age group differs from that of previous generations: they do not focus their attention on one particular performer, but on music genres. Therefore they listen
to various artists within a specific genre, and constantly crave for new ones. YouTube is a great tool to achieve this, in addition to festivals.
Sharing online content can multiply the size of the audience: if someone sees
that a friend posts a picture or a video in which he enjoys himself, or sees an aftermovie, he will want to go to the festival too, since he wants to be part of the enjoyment too. This is why festivals use more and more media content (Kádár 2017).
The price of a daily pass is the same as the price of a concert ticket. However, in the case of a festival, one can go to 4-5 different concerts. Besides, there
are many other attractions between two stages. This fact contributes to the increasing attraction of festivals; a lot of people prefer to spend their music budget
on a Sziget Festival pass rather than going to a single concert. Festivals compete
with each other for the public: they spend a lot on infrastructure development
and a satisfying environment to make themselves more and more attractive for
visitors (Dér 2017).
In 2014, The European Festivals Association prepared a survey on 35 thousand people. Based on its results, they were able to prove the outstanding significance of festivals in entire Europe. It turned out that people are willing to
travel to participate in festivals not only domestically, but also abroad: 39 percent
of people answering the survey said they had already travelled to visit a festival
abroad. This information bears an important message for organizers: the international public must be called upon, and festivals must also adapt to their needs.
According to the survey, the average age of people going to festivals is 26 years.
This means that the entire 18-35 demographic group is concerned, and there are
a lot more older people than they had previously thought. Furthermore, there are
two interesting pieces of information: 91 percent of interviewees have a smartphone, half of them slept in a camping, and the other half in hostels or hotels.
This shows the possible influence of a festival on the tourism industry of a specific
area (Kádár 2018).
There are more than 1000 festivals in Europe, from themed boutique festivals to big festivals – everything that can be interesting on an international
scale. There is a tendency of mergers and purchasing on the festival market. The
market’s biggest actor, Live Nation, is constantly acquiring festivals. Furthermore, a few festivals expand their brand, and sell it in several cities as a franchise,
or they take it out of Europe, like Ultra or Tomorrowland (Festival insights 2015).
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The only way to stand out of this dense crowd is to have a unique concept.
This is a well-developed business in Hungary that is worth billions of euros: the
local public already has high expectations towards the provided services, and organizers adapted the festivals to meet these requirements (Dér 2017).

4. How has Sziget Become an International Festival?
Sziget’s 2009 (’Prodidzsáj’) advertisement was chosen the best Hungarian
advertisement of the last 20 years in a public vote organised by Kreatív marketing
communications magazine in 2012. No matter how successful it was domestically, foreigners could not understand the advertisement, although it was undoubtedly humorous and catchy in Hungarian (Kreatív 2012).
The result of different messages in the various advertisements for different
target groups was also reflected in ticket sales indicators. The organizers subsequently made the decision to create a single message that would be clear for
both domestic and international audiences. Instead of the communication used
before, they took a more refined and classic approach, supplemented by the message of freedom and getting away from the everydays. Sziget became a real international festival with this communication, although the appropriate content
had been available for years. Sziget’s ticket sales indicators started to improve
in 2014/15. Prior to that, they changed several aspects of the festival’s communications after the 2012 festival: they announced the festival republic, and the
first aftermovie and Sziget anthem were created. They could sell even less tickets
in 2013 as the 2012 festival did not yet provide a basis for the development of
sales – the product was not as good as its communication. Nevertheless, their
communication was considerably different that year: they organized a closing
show, and pieces of art following the Art of Freedom concept appeared in Sziget.
They started using a uniform international slogan after year 2013, and the name
Fesztiválköztársaság (Festival Republic) was also replaced by Island of Freedom
within Hungary. The program budget was increased in order to enable the announcement of bigger names and more popular performers for the 2014 event.
Following Sziget 2014, the Szitizen Prime concept was introduced, providing first
customers with a special gift package – as a result, 8 000 passes were sold only by
this tool. (Kádár 2018)

5. What Makes an International Festival?
According to the management of Sziget Kft., an event becomes international
when at least 10 percent of its visitors are from outside the local market (Kádár
2017). In most festivals, the local public is still dominant, but the 10 percent
threshold of international visitors is reached on more and more festivals. Th is,
however, comes with conditions. One of these is accommodation. In the culture
of several countries, sleeping in a tent is not a thing, therefore the area must have
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enough accommodation. In the case of Tomorrowland and Glastonbury, there
is no other choice than to sleep on the spot, as these festivals are far away from
cities. In these two cases, they also have to think of visitors who do not like camping, so they have built comfortable container houses, wooden houses, luxurious
yurts, and bungalows (those are naturally offered at a higher price) (Tomorrowland 2018, Glastonbury 2018).
The other condition is accessibility. In the case of Sziget Festival, it is a tremendous advantage that the location is so close to the city center. On the other
hand, in the case of festivals organized outside of agglomerations, a transportation system must be set up – e.g. Tomorrowland provides bus rides between the
nearest town and the festival’s location. (Tomorrowland 2018).
Different locations mean different attitudes: he who comes to the Sziget Festival will often visit Budapest as well, which is also part of the experience; however, visitors of festivals far away from cities do not wander around.
Pricing is of upmost importance as well. Ticket prices are just one item out
of many. The price of catering, for instance, also has its importance. In the case
of Hungarian festivals, this is a particularly strong attraction for foreigners, as
prices are below European standards, therefore they are considered cheap.
The last influencing factor is country image. If the public constantly receives
bad news about a country, or customs and attitude are too different, it creates a
negative image, and visitors tend to go there less often (Dér 2017).

6. Elements of Festival Concepts
If we have the aforementioned attributes, the next step is an event concept
that must be well developed and extended to every detail. The strategy must contain both content and elements of marketing. First, we need to position the festival: we must define the target group, price the event and add brand attributes to
it including vision, attitude and message. Just as Nike does not only say “we sell
good shoes”, it is not enough for a festival to say “There are concerts; if you like the
performers, come over.” We need communication, we need a story that provides
the true festival experience (Kádár 2017).
Today, a festival also functions as a brand. It is a marketing product just
like anything else we pick up from the shelves at stores. This is why a conscious
concept is important; the packaging, the program and the facade must fundamentally support and contribute to each other.
To provide an international taste, you must have an internationally acknowledged program. Kádár Tamás, the managing director of Sziget Kft. says
that Dutch visitors will not come to a Hungarian folk dance festival unless we
also invite Dutch groups. This means that a popular music festival can only be
attractive to the international public with international stars. Every genre has its
international stars, from opera to DJs; they are the ones that must be found and
paid for. The program in itself can be themed and varied though, but a local performer will only attract local audience. There are countries in which local bands
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are both local and international, they are in a little luckier situation as they can fi ll
the performers’ list with bigger names. That is why England is a popular festival
country. If we target a foreign market, it is worth bringing local stars from there
too. If, for instance, a Hungarian festival visitor sees that Quimby (a well-known
Hungarian band) performs at a festival in Germany, he will feel involved, and
will be more willing to travel there. It is also worth bringing smaller stars to an
international festival, because they are not that expensive; furthermore, they will
want to come because performing at a festival abroad it is good marketing for
them. (Kádár 2017).
There are things to consider when setting up a program budget. For Sziget
Festival, the program budget is 44 percent of the total expense. The budget of the
main stage is 60 percent of the program budget. This means 28 performers. The
entire budget of the theater of circus tent for a week is the same as a single performer/band at the main stage at an international festival. (Dér 2017). Apart from
that, the festival has further 50 locations, 500-600 programs and decorations that
must be set up from the remaining 40 percent of the budget.
As for the facade, the basis of the marketing concept is the logo. There are
festivals that often change their logos. The Sziget has often changed its logo too,
but the police font used for the word “Sziget” has remained the same since the
beginning, 1993. We can change key elements if the festival concept too. The
Woodstock festival was the first to become a brand as they created a simple message (“Three Days of Peace and Music”) everyone could identify with. It is why it
became “every festival’s mother” (Woodstock 2018). The façade and the message
are just as important as performers. In Fall, when Sziget starts the sales, they can
sell up to 25-30 percent of weekly passes without pass owners even knowing who
the performers will be next August. For these customers the Sziget brand name
in itself is enough to make the decision. The remaining 70-75 percent come partly
with daily tickets, which are mostly sold because of the performers (Dér 2017).

7. The international activities of Sziget Kft.
Four departments work on the Sziget Festival, all of them in the spirit of
satisfying the international challenge (Kádár 2018).
The content/program department is responsible for programs and bookings: they organize the bands’ travels, their accommodation – in other words,
the entire logistics. They have to set up the program strategy. In order to achieve
that, they have to know which artists are the most attractive from an international point of view. Besides, they have to know the local tastes; who are the local
stars, and who are the performers considered as young and rising talents that
might be worth including in the program. To achieve that, they organize talent
shows in several countries, whose winners can perform on the Europe stage, for
instance. They are a complete, ‘360 degrees’ artistic festival, therefore different
artistic genres perform from theater to dance and fi ne arts. The selection of these
is also the task of this department (Dér 2017).
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The technical department is responsible for the infrastructure from stages
to toilets. Their most important task is to assure a satisfying level of entertainment. They have to consider the cultural behaviors of various countries and cultural differences because this may affect how the showers will be set up, for instance. They have to know the needs of the international audience, and consider
their observations. Since they cannot always think of all relevant issues, this is an
endless learning curve (Dér 2017).
The marketing or sponsoring department takes care of the sponsors on
one hand. On the other hand, they are responsible for the message, the façade
and its accessibility. As for the sponsors, the department must be careful not to
be too greedy and have too many of them, also not to include inappropriate ones.
The marketing department must know how to manage international sales, that is,
how to sell tickets abroad. They have two options to achieve that: they can either
set up a centralized system (in this case the brand must be strong and attractive in
every country), or work together with local partners in each country, using local
marketing support to promote sales. (However, they do not allow them to realize
a different promoter’s own brand conceptions). In Sziget’s case, partners from
several countries have been approaching them year after year. Currently they
have representatives in 30 countries, and their task is to vehiculate the message to
the target group, also offering travelling options (when selling the ticket, they also
make these options available for visitors), using local channels for ticket selling
and implementing customer service solutions. Using this, they have access to the
customers, and everything is communicated in local languages. They have different social media platforms in various languages, every content created in Hungary (billboards, aftermovies, information booklets) is then translated to specific
local languages. However, the trend is that the ratio of centralized systems is increasing (as in the case of Tomorrowland – they do not have any partners abroad,
and customers must register online). More than half of their visitors are from
abroad, and come from more than 100 countries. This enforces Sziget’s message
(“Island of Freedom”, variety, openness) as there is no other festival in the world
with such a high ratio of international customers (Várhelyi 2016, Dér 2017).
The financial department does not only deal with administration: they
manage the entire ticketing system, the entry system, the webshop and the cashfree payment system as well. Payment by cash-free contactless MasterCard was
first introduced in Sziget Festival in 2011. Seven years later, in 2018, festival visitors could also pay by armbands that were accessible from mobile phones, managed by the festival’s own application. During the first 5 days of the festival, the
amount transferred via the application exceeded 3 million Euros (OPH 2018).
Similarly to the marketing department, this task requires the provision of multilingual services: they must be able to accept different types of currencies and keep
contact with banking groups as well (Dér 2017).
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8. Summary
Through the example of the evolution of the music industry and its effect on
the development of festivals, we once again witness the massive changes that take
place thanks to – or because of – the Internet.
Once more, this phenomenal tool is radically changing our way of living, not
only in our personal ways of communications, but mostly in several industries
including many systems, organizations, societies and companies. In other words,
those who can adapt to this relatively new wave (in some areas it has been around
for a decade or more now) and surf on it can profit from its advantages. On the
other hand, those who are not able to adapt to the market’s new functionality for
some reason are simply left out.
In the world of the communications of International Festivals, this provides
an opportunity to grow, and Sziget’s branding mechanisms are wonderful examples. The way the company structure was able to adapt in order to face new
challenges is outstanding and worthy to be taught in marketing schools.
Their success is demonstrated by the fact that the number of visitors exceeded 500 000 in 2018, and Saturday was not the only day with full house – all other
days were equally successful.
Although most of its visitors pronounce it „Ziget”, the communication of the
festival was massively successful as it reached the minds of the targeted European
(and non-European) youth demanding exactly this kind of product.

References
Allen, J.–O’Toole, W.–Harris, R.–Mc Donnell, I. (2008) Festival and Special
Event Management, John Wiley and Sons, Australia.
Allen, P. (2011) Artist Management for the Music Business, Second Edition.
Published by Elsevier Inc.
Dér, Cs. D. (2017) Élményszervezés és -menedzsment. Arts & Business Kiadó, Budapest.
EFA (2018) European Festivals Assotiation: https://www.efa-aef.eu/en/
home/ downloaded: 4 June 2018.
Festival Insights (2015) https://www.festivalinsights.com/2015/01/europeanfestival-market-report-2014/ downloaded: 4 July 2018.
Glastonbury (2018)
http://www.glastonburyfestivals.co.uk/information/accommodation/,
downloaded: 4 July 2018.
Global Music Report. (2017) Annual State of Industry. IFPI.
http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf, downloaded: 4 July 2018
Goldblatt, J. J. (2002), Special Events Best Practices in Modern Event Management; New York: International Thompson Publishing Company
Hunyadi, Zs.–Inkei, P.–Szabó, J. Z. (2006): Fesztivál-világ. NKA kutatások 3.
Kultúrpont Iroda, Budapest.
48

FÓKUSZ
Inkei, P. (2010) Magyar fesztiválregisztrációs és minősítési programfüzet. A
magyarországi fesztiválok minősítési rendszere. (”Hungarian Festival Qualification and Certification Program booklet. The Qualification System of Hungarian
Festivals.”) Budapest http://www.fesztivalregisztracio.hu/download/brossura_
magyar.pdf, downloaded: 5. Jun 2019.
Investing in Music (2016) Investing in Music – The Value of Record Companies. IFPI & WIN. http://investinginmusic.ifpi.org/report/ifpi-iim-report-2016.
pdf, downloaded: 4 July 2018.
Jászberényi, M. et al. (ed.) (2016): Fesztiválturizmus (”Festival Tourism”).
Akadémiai Kiadó, Budapest.
Kádár, T. (2017) Personal Interview with Tamás Kádár, Managing Director
of Sziget Kft. (18 July 2017).
Kádár, T. (2018) Tamás Kádár’s Four Lectures on Festival Tourism at Budapest
Metropolitan University (17 March 2018; 7 April 2018; 14 April 2018; 12 May 2018)
Kreatív (2012) Az elmúlt 20 év legjobb reklámjai (”The Best Advertisements
of the Past 20 Years”). Kreatív Magazin, Vol. XXI.. Issue 1–2. p. 60–61.
Kundi, V. (2012) Fesztiválok gazdasági hatásmérésére alkalmazott nemzetközi és hazai modellek bemutatása. / The Introduction of International and National Methods of Assessing a Festival’s Economic Impact. Tér és Társadalom /
Space and Society, Vol. 26., Issue 4, pp 93–109.
Lobenwein, N. – Orbán, R. (2016) „Fesztivál az egész világ” – Hazai és
nemzetközi zenei fesztiválkörkép. (”The Whole World is a Festival – An Overview of Domestic and International Music Festivals”) In: Jászberényi et al. (2016)
(ed), pp. 145-158.
OPH (2018) https://www.orientpress.hu/cikk/2018-08-15_a-szigetnek-bejott-a-keszpenzmentes-fizetes, downloaded: 13 September 2018.
Sulyok, Judit, Sziva, Ivett (2009.) A fesztiválturizmus nemzetközi és hazai
tendenciái (”International and Hungarian Tendencies in Festival Tourism”),
Turizmus Bulletin, 3 pp. 3–13.
Szigetfestival (2018.) https://en.szigetfestival.com/sziget-crew, downloaded:
4 July 2018.
Tomorrowland (2018.) https://www.tomorrowland.com/en/global-journey/
packages/bus-packages, downloaded: 4 July 2018.
Várhelyi (2016) A fesztiválturizmus szinergiái. (”Synergies of Festival Tourism.”) In: Jászberényi et al. (2016.), pp. 44–54.
Woodstock (2018.) https://en.wikipedia.org/wiki/Woodstock, downloaded:
4 July 2018.
Yourope (2018.) https://www.yourope.org/cms/, downloaded: 4 June 2018.

49

ME.dok • 2019/2

Feleki Károly felvételei

50

Esettanulmány: Egyetemi felvételi
kampány kommunikációja a
Z generációval
MAKKAI JÚLIA ANNA,
PhD, BBTE, Kommunikáció- és PR-iroda / PhD, Comm. and PR Office
E-mail: makkai.julia@fspac.ro

KÖNCZEI ZSOLT
PhDc, BBTE, Kommunikáció- és PR-iroda / PhDc, Comm. and
PR Office
E-mail: konczeyzsolt@gmail.com
Abstract (Case Study: University Admission Campaign’s Communication with the Generation Z)
One of the main strategic targets on the communication’s activity on the Hungarian line of the Babeș-Bolyai Universitiy is
to organise and implement the annual admission campaign. The following academic year’s admission campaign is realised on
several promotional platforms and channels during the actual university year, and it is typically organised arround promotional
events. The campaign’s target group are those young high school students, who are planning to continue their studies; in this
case those who are born after 1995, and are called, in the generational marketing, the Z generation or ”Digital Natives.”
This case study aims to present the 2018-2019 university admission campaign activity based on the methodology of the
public relation campaigns. The analysis elaborates the deﬁnition of the target group, the applied channels and platforms to
reach the audience and their expected eﬀect.
Keywords Generation Z; admission campaign; promotional activity; social media; institutional communication
Rezumat (Studiu de caz: Comunicarea campaniei de admitere la universitate către generaţia Z)
Activitatea de promovare în limba maghiară a Universităţii Babeș-Bolyai are ca scop principal strategic organizarea și
implementarea campaniei anuale de admitere. Campania de admitere a următorului an universitar se desfășoară pe diferite
platforme și canale pe durata anului, organizat în jurul evenimentelor de promovare. Grupul ţintă al campaniei de admitere
sunt tinerii liceeni dornici să studieze la facultate: în situaţia de faţă tinerii născuţi după 1995, cei numiţi în marketingul de
generaţie ca ﬁind generaţie Z sau „nativii digitali.”
Studiul de caz prezintă campania de admitere a anului universitar 2018–2019, bazat pe metodologia de planiﬁcare
campaniei de relaţii publice. Analiza se axează mai concret pe deﬁnirea publicului ţintă și pe scopul și efectul așteptat al
canalelor de comunicare utilizate.
Cuvinte cheie generaţia Z, campanie de admitere, evenimente de promovare, media de socializare, comunicare
instituţională

A felsőoktatási szektorban is fellelhetőek a globalizáció hatásai: főként a
nemzetközi felsőoktatás piacosodása és a nyugat-európai trendek által diktált
versenyhelyzet kialakulásában mérhető ez a legjobban. Ezen tendenciákhoz felzárkózva a kelet-európai egyetemek is tudatos, tervezett kommunikációs tevékenységet folytattak az elmúlt évtizedben, saját, jól differenciálható és verseny51
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képes intézményi arculat kialakítására törekedtek. A nemzetközi felsőoktatási
rangsorok felmérése1 szerint Románia első számú egyeteme, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) is a versenyhelyzetet felismerve, a hallgatói és oktatói közösség, a munkaerőpiac és a gazdasági szektor állította elvárásoknak kíván megfelelni.
A BBTE magyar nyelvű tervezett kommunikációs tevékenységét az egyetem Kommunikáció- és PR-irodájában látják el, a magyar tagozatot vezető
rektorhelyettesek megbízásából. Az egyetem külső, intézményi kommunikációjának szerves részét képezik a karok és ezeken belül működő intézetek (tanszékek)
promováló tevékenységei is, amelyeket az intézet munkatársai valósítanak meg,
és a szakterület által meghatározottak. Az éves intézményi kommunikációs tevékenység egyik fő stratégiai irányvonala és célkitűzése az éves felvételi kampány
megtervezése és kivitelezése. A soron következő egyetemi tanév felvételi kampánya különböző eszközökön és felületeken valósul meg az éppen aktuális tanév során, jellemzően promováló rendezvények köré szerveződve.
Jelen tanulmány a 2018–2019-es tanévet meghirdető egyetemi felvételi kampányának tervezési szakaszát és lépéseit mutatja be a kampányszervezés folyamatának módszertanára alapozva. A 2017-es év második fele és a 2018-as év elejét felölelő kampánytervezés, előkészítés és szervezési szakasz vizsgálatára kerül
sor a továbbiakban.
Célkitűzése a tanulmánynak a kampánytervezés módszertanát (lépéseit) releváns szakirodalomra alapozva ismertetni, és alkalmazhatóságát a 2018–2019-es
egyetemi felvételi alapján, esettanulmány-szerű formában bemutatni.
Az elemzés a márkázás (branding), arculatépítés módszertanából kiindulva a kampánytervezés eljárására (stratégiájára) épül, kiegészülve a reklámkommunikációból ismert integrált kommunikációs tevékenységbe ágyazódó eszközök vizsgálatával.
A BBTE kampány megtervezése a Z generáció médiafogyasztási szokásaihoz
és az általuk befolyásolt infokommunikációs trendekhez, kihívásokhoz igazodik.
E keretbe ágyazódik a kommunikációs stratégia megalkotása és a kommunikációs eszközök kiválasztása. Szerkezetileg a tanulmány elsőként az oktatási marketing és a kampánytervezés mibenlétét járja körül, bemutatja a kommunikációs
tevékenység célcsoportját, a Z generációt és médiafogyasztási szokásait, valamint
a kampány tartalmi összetevőit. Részletesebben áttekinti a kampány során alkalmazott promováló eszközöket.
Oktatási marketing – a felsőoktatási intézmények kommunikációja
A fokozottan csökkenő továbbtanulási hajlandóság és a demográfiai változások eredményezte versenyhelyzetben ma már minden felsőoktatási intézmény
részt vesz, annak érdekében, hogy potenciális felvételiző diákokat toborozzon, és
egy állandó jelentkezési arányt biztosítson évről évre (Kazoleas és Kim és Mofitt,
2001. 207–208 o.; Driscoll és Wicks, 1998. 58. o.; Panda és Pandey és Bennett
és Tian, 2019. 234. o.). Erre a versenyorientált, dinamikusan változó környezetre
az egyetemek megfelelően úgy tudnak reagálni, hogyha folyamatos és rendszeres
kommunikációs tevékenységet folytatnak az őket körülvevő világgal (jövendőbeli
52

FÓKUSZ
és jelenlegi diákok, oktatói és kutatói közösség, gazdasági szereplők, érdeklődők,
média stb.) (Kazoleas és Kim és Mofitt, 2001. 208. o.).
A kommunikációs tevékenység ebben a kontextusban brandépítés
(branding), tehát egy jól körülhatárolható, differenciált arculat, kép kialakítása
és továbbítása az intézményről (Panda és Pandey és Bennett és Tian, 2019. 234.
o.). A brandingnek (márkázás) vagy az arculatépítésnek számottevő szakirodalma és meghatározása fogalmazódott meg évtizedekre visszamenőleg (Healey,
2009; Olins, 2009; Ries és Ries, 1999; Olins, 2004; Holt, 2003; Govers és Go, 2009;
Dagenais, 2002). A beazonosíthatóság lényegében tartalmazza mindazokat az
egyedi sajátosságokat és szolgáltatásokat, amelyekkel az egyetem pozicionálja
magát a versenyben és az érdeklődők fejében (Merchant és Rose és Moody és
Mathews, 2015. 26. o.; Gray és Fam és Lianes, 2003. 110. o.; Palacio és Meneses és
Perez, 2002. 486–505. o.).
A branding és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgáló kutatások tárháza igen szűkös, jellemzően két különálló kutatási területként közelítik meg (Panda és Pandey
és Bennett és Tian, 2019. 234. o.). A fokozódó versenyhelyzet eredményezte kommunikációs kihívások, hiteles márkaértékek és üzenetek megfogalmazása, hatékony kommunikációs eszközök, csatornák kialakítása és használata, valamint
egységes, jól megkülönböztethető arculat létrehozása feltételezi e két összekapcsolt terület vizsgálatának szükségességét.
A többnyire „a szolgáltatás iparágába sorolt felsőoktatás (Durvasula–
Lysonski–Madhavi, 2011. 33–46. o. Idézi: Panda és Pandey és Bennett és Tian,
2019. 235. o.) jellemzően nem kézzelfogható, heterogén, a szolgáltatást biztosító entitástól elválaszthatatlan, mulandó és változó” szolgáltatásformaként definiálható (Panda és Pandey és Bennett és Tian, 2019. 235. o.). A felsőoktatási szolgáltatás komplexitásából kifolyólag egy egyetemi brand rendkívül összetett lehet:
„együttese azon képekről, érzésekről, tapasztalatokról alkotott benyomásoknak
és tényeknek, amelyet az egyetem alakított ki az emberek fejében (Caywood, 1997.
Idézi: Panda és Pandey és Bennett és Tian, 2019. 236. o.). Egy olyan megnyilvánulás, amellyel az intézmény differenciálja magát a többi egyetemtől, tükrözi az intézmény profi lját és a képzés színvonalát (Nguyen és Yu és Melewar és Hemsley és
Brown, 2016. 3105–3112. o.).”
Az egyetemi kommunikáció révén a felvételiző diákok olyan „kézzelfogható információk birtokába juthatnak az érdeklődők, mint az egyetemi infrastruktúra, szolgáltatások, elhelyezkedés és felvételivel kapcsolatos információk” (Panda és Pandey és Bennett és Tian, 2019. 236. o.) vagy „az egyetemi rangsorok, karriertávlatok, a jelenlegi diákok ajánlásai stb. az egyetem honlapján” (Durvasula,
2001. 33–46. o.; Kotler és Fox, 1995. Idézi: Panda és Pandey és Bennett és Tian,
2019. 236. o.).
A kampánytevékenység folyamatának módszertana
A kampánytevékenység folyamatát a kampányterv kidolgozása és gyakorlatba ültetése képezi (Gregory, 1996; Marcenac és Milon és Saint-Michel, 2002). A
kampánytervezést szervezési lépésekbe fogalmazza meg a nemzetközi szakiroda53
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lom, Dagenais szerint a kampányszervezés egy logikus struktúrát (a lépések egymásból következnek, mindegyik az előtte lévőkre alapoz) követve határozza meg
a kiinduló helyzetet, a célokat, a célcsoportokat, a hozzájuk rendelt üzeneteket, a
felhasznált csatornákat és eszközöket (médiaterv). A struktúra kiegészül a stratégia tevékenységeivel (tevékenységi terv), a beviteli források és kiadások megfogalmazásával (költségvetési terv), valamint tartalmazza a végső kiértékelés szempontjait és módszereit (Dagenais, 2003).
A közkapcsolati kampányok tervezése tíz általános részre bontható, amelyek lényegében a kampányszervezés lépéseit és módszertanát fogalmazzák meg:
a probléma meghatározása (1); helyzetelemzés (2); célok meghatározása (3);
célcsoportbontás vagy szegmentálás (4); a kampány tengelyének a megfogalmazása (5); stratégiák kiválasztása (6); technikák kiválasztása, médiaválasztás, felhasznált felületek (7); az üzenetek megfogalmazása (8); költségvetés és ütemterv
elkészítése (9); az értékelési módszerek meghatározása (10) (Dagenais, 2003; Idézi: Kádár, 2008).

I. táblázat: A kampánytervezés lépései
Jelen tanulmány a kampánytervezés lépései közül bővebben ismerteti a célcsoport meghatározását és szegmentálását (a).
A definiált célcsoportot úgy tudjuk hatékonyan elérni, ha „targetálás” révén
megfigyeljük, hogy mire érzékeny és milyen a viselkedésük, jelen esetben a médiafogyasztásuk során. A folyamat következő lépése a célcsoportra szabott médiaválasztás és felhasznált felületek (eszközök) beazonosítása (b), valamint az üzenetek meghatározása (c).
A tanulmányban bemutatott kampány során használt eszközök a reklámkommunikációból ismert integrált kommunikációs tevékenységbe szerveződnek.
Az integrált kommunikáció azt jelenti, hogy együttesen tartalmazza a klasszikus,
tömegkommunikációs ATL (Above The Line)-eszközöket és az úgynevezett „rendhagyó”, személyesebb kommunikációt elősegítő BTL (Below The Line)-felületeket
(Brochand és Lendrevie, 2004; Idézi: Kádár, 2008).
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Az ATL- és BTL-megnevezés a nemzetközi szakirodalomból származik,
Brochand–Lendrevie szerzőpáros fogalmazza meg a két kategória létrejöttének
okát: „A piac telítődése miatt vált szükségessé, hogy pontosabb célcsoport-megfogalmazások, precízebb elérések szerepeljenek a kommunikációs tervben, a
médiavásárlás pedig kiegészült más, promováló tevékenységekkel, amelyeket a
reklámbefektetési táblázatban külön, a médiaköltségek után vonalat húzva tüntettek fel. Ezek a vonal alatti vagy BTL (...) reklámkiadások, amelyek kiegészítik a
vonal feletti ATL (...) eszközök hatását” (Brochand és Lendrevie, 2004; Idézi: Kádár, 2008).
Az ATL-eszközök lehetnek a szakirodalom szerint: az írott vagy nyomtatott sajtó; elektronikus média (rádió, audiovizuális); internet (multimédia). Továbbá a BTL-eszközök közé sorolják: a promóciót; designt; direkt marketinget;
PR-eszközöket (pl. sajtókapcsolatoktól a lobbitechnikákig); eseménymarketinget;
támogatási tevékenységeket (Kádár, 2008).
A két eszközcsoport kombinálásával jön létre az integrált kommunikáció:
„(...) a nagyobb tömegeket elérő ATL-eszközöket kiegészíthetik a behatároltabb
csoportokat elérő, de intenzívebb, meghatározóbb élményű BTL-eszközök. (...)
jobban eléri a fogyasztókat, ezáltal növeli a kampány hatékonyságát. Az ATLmédiumokon keresztül kialakul az általános kép, amelyet a BTL-kapcsolatokkal
személyesíteni lehet, mindegyik célcsoporthoz kiválasztva a megfelelő kommunikációs eszközt (...)” (Brochand és Lendrevie, 2004; Idézi: Kádár, 2008).
A tanulmányban bemutatott kampány is integrált az eszközök használatát
illetően, a célcsoport elérésére alkalmazott eszközök közül ismertetésre kerül a
továbbiakban az eseménymarketing; sajtókommunikáció mint PR-eszköz; a design és a multimediális internet adta lehetőségek, mint a közösségi média.
Kik a Z-k? Hogyan kommunikálunk a Z generációval?
A felvételi kampány célcsoportja a továbbtanulni vágyó és szándékozó középiskolás diákok, jelen esetben az 1995 után született fiatalok, akiket a generációs marketing Z korcsoportnak, Z generációnak vagy „digitális bennszülöttekként” nevez meg (Rosen, 2010; Smith és Churman, 2003; Tari, 2015; Törőcsik,
2015).
A Z generáció az első olyan generáció, amely egy fogyasztói társadalom és információs technológia által dominált világba született és nevelkedik (Rosen, 2010;
Smith és Churman, 2003; Tari, 2015; Törőcsik, 2015). Ezen tényezők befolyásolják
(életszakasz, aktuális körülmények) a generációra vonatkozó „kohorszélmények”
által az értékrendszerüket, preferenciáikat és a vásárlói (fogyasztói) magatartásukat. A kohorszélmények lényegében azok az élmények, amelyek „a nemzedékek
tagjaival közösek, kialakítják a nemzedékeket meghatározó és megkülönböztető felfogásokat és szokásokat. A kohorsszal közös élmények jelentik azt a szűrőt,
amelyen keresztül egy nemzedék szemléli a világot, és értelmezi a további eseményeket” (Kádár, 2008).
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A kampánykommunikáció a generációs marketing eszközével vizsgálja és kezeli a generációs korcsoportokat (Smith és Churman, 2003) a „kohorszélmények”
és a médiahasználat tengelyén.
A Z generáció rendszeres vizsgálata elengedhetetlen a célcsoport jellemzőinek meghatározásához. Alapvetően jellemző rájuk a rövid ideig tartó, szórt figyelem (7–12 perc között) és az ebből fakadó ingeréhség; a „mozaiktudás”, amely
az elméleti és lineáris tartalomfeldolgozás nehézségét jelenti; a szöveges tartalom
nehéz feldolgozása, amely inkább a vizuális kultúra fogyasztását, könnyebb és
gyorsabb befogadását eredményezi. Jellemzően az online életmód befolyásolja a
korcsoport tagjainak a kapcsolattartását és a szocializációját, valamint a közösségi médián keresztüli tájékozódását. Az online eszközök használata révén fejlődnek ki az „online kompetenciák”, amelyek igazán erősségei ennek a feltörekvő generációnak (Tari, 2015; Törőcsik, 2015).
A Z generáció online tartalomfogyasztására, „okoseszközök” és a közösségi média használatára jellemzőek a következő megfigyelések: a napi tájékozódáshoz a közösségi médiát és a hírportálokat használják; elsődleges eszközzé vált az
okostelefon, amely felerősítette a mobilkommunikáció elterjedését, meglehetősen befolyásolva az infokommunikációs piacot és a közösségi médián történő tartalomfogyasztást. A mobileszközökön megvalósuló kommunikáció Messengerüzeneteken történik, emotikonok használatával az írott-beszélt nyelv szabályai
szerint. Teret nyert a vizualitás, amely saját nyelvvel és eszközökkel operál, mint
az infografi kák (amelyeket ma már cégek, kormányok és civil szervezetek is használnak könnyű áttekinthetősége okán), animációs videók és rövidfi lmek (Rosen,
2010; Tari, 2015; Törőcsik, 2015).
A felvételi kampány megtervezése a Z generáció médiafogyasztási szokásaihoz, valamint az általuk befolyásolt infokommunikációs trendekhez igazodik, és
ezen pillérek mentén fogalmazódik meg a kommunikációs stratégia megalkotása
és a kommunikációs eszközök kiválasztása. További célcsoportja a felvételi kampánynak a felvételiző diákok szülei, családtagjai; osztályfőnökök, középiskolai tanárok és a szélesebb közösséget elérő média.
A kampány jellegét tekintve közkapcsolati és reklámkampány a toborzás
szándékával, amelynek célja az egyetem potenciális felvételizőinek a megszólítása és meggyőzése arról, hogy az országban a legjobb továbbtanulási lehetőségnek
tekintsék az érdeklődő diákok. Ilyenformán a kampánycél az elérni kívánt eredmény révén motiváló cél, ugyanis „a célcsoportot kívánja meggyőzni valamiről,
majd cselekvésre bírni” (Kádár, 2008). A felvételi sikerességét a beiratkozott diákok száma és a kampány láthatóságának a mértéke határozza meg.
Az egyetemi felvételi kampány tartalmi összetevői
Az egyetem hivatalos internetes felületeit, honlapját és Facebook-oldalát 2
elemezve a vizsgált időszakban, a 2018–2019-es egyetemi tanév felvételijét előkészítő kampány két fő üzenet mentén szerveződött: az állami, ingyenes és a fizetős
helyek számai egyetemi és magyar tagozatos szinten (1); valamint az egyetem országos első helye a nemzetközi rangsorokban (2).
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A kampány üzenete további tartalmi elemekből állt: a felvételi naptára (a);
felvételi követelmények (b); a felvételit helyettesítő tantárgyversenyek (a legjobb
helyezéseket elért diákok nagyobb pontszámmal juthatnak be az egyetemre) és
felvételi felkészítők (c) stb. A sikeres felvételit követően, aktív egyetemi hallgatókra vonatkozó lehetőségek ismertetése: ösztöndíjlehetőségek (d); külföldi tanulmányutak (e); tanrenden kívüli tehetséggondozó programok és tevékenységek
(f); karriertávlatok szakiránytól függően (g) és a diákélet (h) Kolozsváron (lakhatási és étkezési lehetőségek, diákkedvezmények stb.).
A fennebb vázolt üzenetcsoportok továbbításra kerültek olyan kommunikációs felületeken, mint a promováló rendezvények, a hagyományos, klasszikus értelemben vett eszközök és a new media eszközei.
A célcsoport által használt közösségi médiafelületeken is megjelenő üzenetek funkcionális információkat tartalmaznak, amelyek technikailag segítséget
nyújthattak a felvételizni készülő érdeklődők számára.
A felvételi kampány során alkalmazott promováló eszközök
Az egyetem már hivatkozott, hivatalos internetes felületein elérhető
eseménybeszámolók elemzése alapján az alábbi eszköztár körvonalazódott az
egyetemi felvételi kampányban alkalmazott kommunikációs eszközöket felsorakoztatva.
 Rendezvények – eseménymarketing: a személyes kommunikáció lehetősége
A promováló rendezvények rendeltetésüket és jellegüket tekintve tájékoztató, interaktív középiskolásoknak szóló foglalkozások és programok együttese.
A tájékoztatás magában foglalja a felvételi folyamatáról szóló bemutatókat, valamint tudomány-népszerűsítő és készségfejlesztő előadásokat szakterülettől függően. Ilyen rendezvény az egyetemi nyíltnapnak felfogható Középiskolások hoszszú hétvégéje a BBTE-n, amely 250–300 középiskolás diákot foglalkoztat három
napon keresztül az egyetem intézetei által biztosított programokkal. A szakosított
bemutatókat kiegészítették kommunikációs készségfejlesztő csoportos foglalkozások és egy általánosabb jellegű felvételi tájékoztató az összes résztvevőnek. Ez a
rendezvény lehetőséget biztosít, hogy a résztvevő diákok betekintést nyerjenek az
egyetem oktatási kínálatába, az oktatókkal való személyes beszélgetésre és az alaposabb tájékozódásra a felvételi követelmények és a karriertávlatokat illetően. Az
egyetemi tanévet megelőzően szeptember közepén kerül megszervezésre minden
évben az egyetem főépületében és a karok székhelyein.
A nyílt napot követően az Iskola másként hét a BBTE-n egy olyan lehetőség ismét, ahol az egyetem „vendégül látja” a középiskolás diákokat előadásokra
és tájékoztatókra. Az egyetem által szervezett alternatív oktatási hét az Oktatási
Minisztérium által jegyzett héthez kapcsolódik. Egy októberben kiválasztott héten csoportokat fogad az egyetem (karok és intézetek), „egyetemlátogatás” céljából. Továbbá az iskolák által szervezett alternatív oktatási héten az oktatóknak lehetőségük van iskolákba látogatni és tudomány-népszerűsítő előadásokat tartani.
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Ezek az informálisabb oktatási hetek átjárást biztosítanak az iskolák és az egyetem között, hatékonynak bizonyulnak az egyetemi felvételire való felkészülésben.
A BBTE-karaván egy fontos állomása a felvételi kampány eszköztárának,
amely szintén a személyes találkozásra, kommunikációra és kapcsolattartásra
fekteti a hangsúlyt. Négy tájékoztató körút keretében iskolákba látogat el az egyetemet képviselő stáb, amely egy bemutató keretében ismerteti meg a középiskolás diákokkal az egyetem oktatási kínálatát. A bemutatók során egyetemi bemutatófi lmet vetítenek le a diákoknak és egyetemi arculattal ellátott szóróanyagokat,
reklámhordozókat osztanak ki.
A promórendezvények sorát egészíti ki a Budapesten minden évben megszervezésre kerülő Educatio Nemzetközi Oktatási Kiállításon való részvétel, amely
sajátos célcsoportot, a Magyarországról érdeklődő diákokat célozza meg. Jelenleg
a BBTE-n évfolyamonként körülbelül száz magyarországi fiatal tanul különböző
szakokon, jelentős közösséget, célcsoportot alkotva, amely tervezett kommunikációt feltételez és igényel. A magyarországi célcsoport eléréséhez a fenn bemutatott
üzenetek és eszközökön kívül sajátos, e csoportra szabott kommunikációt foglal
magában a felvételi promótevékenység, amelynek részletes ismertetésére ebben a
tanulmányban nem kerül sor.
Az úgynevezett „központilag” szervezett promórendezvényeket kiegészítik a
karok és intézetek által szervezett nyílt napok és tudomány-népszerűsítő előadások. Ezek a programok meghatározottak a szakterületek jellegét illetően, és a teljes egyetemi tanév keretében kerülnek megszervezésre különböző időpontokon a
karok székhelyén. Továbbá az iskolák igényei szerint lehetőség van egyetemlátogatásra is, amikor a karok, intézetek fogadják a diákcsoportokat kísérőtanáraikkal. Ezekre a látogatásokra lehetőség van az iskolák által megjelölt időpontokon
vagy az egyetem által kijelölt Iskola másként héten.
Összességében ezen események kapcsán elmondhatóak a módszertani részben megfogalmazott jellemzők, miszerint a BTL-eszközökhöz sorolt eseménymarketinggel behatároltabb csoportokat lehet elérni és megszólítani, amelyek sajátosságuk révén meghatározóbb élmény nyújtásával hatékonyabban tájékoztatják az érdeklődőket. A fentebb bemutatott egyetemet népszerűsítő eseményeknek
külön-külön sajátosan jól körülhatárolt célcsoportja van, amelyek széles körű, intenzívebb tájékoztatást tudnak nyújtani.
 Közösségi média, avagy a „digitális bennszülöttek” elsődleges tájékozódási eszköze
Az elsődleges célcsoport megszólításának kulcsfontosságú felülete az online
kommunikáció adta lehetőségek tárháza. Az általános egyetemi promótevékenység
szerves részeként alkalmazza az online eszközöket, ilyen az egyetemi weboldal és
a közösségi médiafelületek. Az egyetem hivatalos közösségi médiafelületein időszerűen megjelenítésre kerülnek hírértékükhöz mérten a promórendezvényekhez
kapcsolódó hírek és felhívások.
Tágabb, általános megközelítésben a közösségi médiafelületek közül, a legfrissebb felmérések szerint a Facebook és az Instagram bizonyul a leghatékonyabbnak a középiskolás korosztály megszólításában. A standard organikus el58
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érést eredményező tartalmak (bejegyzés) mellett hangsúlyos szerepet kapnak a fizetett Facebook-hirdetések, amelyek széles tömegeket tudnak elérni a kampányidőszakban. A 2018-as év elején bevezetett Facebook-algoritmus-változások okán
az organikus tartalommegjelenítés és -elérés hatékonysága csökkent, előtérbe helyezve ezáltal a fizetett tartalommegjelenítés, hirdetések lehetőségét. A közösségi kommunikációra szakosodott Social Media Today szakmai portál 2018. szeptemberi cikke („Do Facebook Page Likes Still Matter?”) szerint fizetett hirdetések
hozzák azt a lényeges tartalomelérést <reach> és engagementet, amit korábban a
Facebook-oldal követőinek számaránya feltételezett (Mendenhall, 2018).
A BBTE online kommunikációs kampánya a felvételi kezdetét megelőzően egy hónappal indult4, amelynek keretében a fennebb már ismertetett üzenetek megjelenítésre kerülnek szöveges, vizuális és audiovizuális formában
(animáció). A Facebook- és Instagram-bejegyzések mellett felvételit hirdető
Facebook-esemény közzétételére került sor a 2018-as kampányban, amelynek követői hasznos információkban, tartalmakban részesülhettek, mint a szálláslehetőségek a felvételi időszakban; a felvételi naptár; a felvételi eredmények stb.
A Facebook biztosította eszközök mellett az Instagram még egy nagyon hatékony felület a Z generáció körében, amellyel szintén el lehetett érni az organikus
és a fizetett hirdetések követőit. Világviszonylatban az Instagram követőinek legtöbb, 31%-át a 18–24 éves korosztály képezi a Statista statisztikai portál 2018-as
felmérése alapján.

II. táblázat: Az Instagram követőinek világszintű eloszlása 2018-ban korcsoport szerint
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Románia-viszonylatban az Instagram-felhasználók 44,6%-át teszi ki a középiskolás generáció a Gemius Audience 2017-es felmérése szerint.
Az egyetemi Instagram-oldal vizsgálata alapján használatra került a bejegyzés és a story mint tartalommegjelenítő felület. A kampány lejártával a story
„analitikája” (nézettségi és kattintási mutatói) jelezte a legnagyobb elérést, és a
Facebook esetében a Messengerben megjelenő hirdetések. Az online felületek előnye, hogy az érdeklődők direkt módon kérdéseket tudtak feltenni a felvételivel
kapcsolatban a közösségi oldal működtetőinek, létrehozva ezáltal egy online ügyfélszolgálati tevékenységet.
A BBTE Facebook és Instagram-oldalán közzétett bejegyzésekre adott lájkok
száma, valamint az oldalak kezelőfelületein elérhető sikerességi (elérési, kattintási) mutatók vizsgálata alapján értelmezhető az online kampány sikeressége. Módszertanilag az ATL-eszközökhöz sorolt internetes tartalmak szélesebb tömegeket
tudnak elérni, viszont a felületek sajátosságainak köszönhetően jól behatárolt célcsoportot lehet elérni a célzott tartalmakkal (fizetett hirdetések esetében).
Vizuális és sajtótartalmak a felvételi kampányban
Az online tartalmak hatékony megjelenítő felületei az egyetemi kommunikáció vizuális tudatosságának, a főbb színkódok és formavilág mellett hangsúlyosan jelennek meg az éppen aktuális reklámgrafi kai trendek is. A módszertanilag
BTL-eszközökhöz sorolt design meghatározóbb élményt nyújt a klasszikus eszközöknél. Lényeges odafigyelést igényel ez, ugyanis egy olyan célcsoportot megcélozva történik a kommunikáció, amely fokozottan érzékeny a vizuális ingerekre. Az online és vizuális eszközök fejlődésével és elterjedésével (Breakenridge,
2008) egy időben a nyomtatott alapú eszközök háttérbe szorulása tapasztalható
(pl. szórólapok).
A vizsgált időszakban az egyetemi közösségi médiafelületeken megjelenő
felvételit hirdető makettek a legfrissebb reklámgrafi kai trendeknek megfelelően zömében képi információt jelenítettek meg, kiegészítve szöveges tartalommal.
Felmérések szerint az online térben a képi információ gyorsabban és jobban rögzül, valamint kelti fel a követői érdeklődést.5
A szélesebb közönség, valamint a másodlagos célcsoport (a középiskolások
jellemzően nem követik a sajtó tartalmait), a felvételizők családtagjai, oktatók, az
egyetem és közéleti témák iránt érdeklődők eléréséhez állandó sajtókommunikációs tevékenységet folytat az egyetem, az egyetemi Facebook-oldalt (a sajtóban
megjelent tartalmak közzététele) és honlapot vizsgálva (ahova feltöltésre kerülnek a sajtóközlemények). A sajtókommunikációs tevékenységen belül a felvételi
egy hangsúlyos időszaknak bizonyult. A felvételivel kapcsolatos cikkek kiegészülnek a sajtótermékekben megvásárolt reklámfelületeken megjelenő makettekkel.
A tanulmány további részében egy táblázat összegezi a felvételi kampány során alkalmazott kommunikációs felületeket és eszközöket, megjelölve a választott eszköz célját és annak elvárt hatását a tevékenység lezárását követően.
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Kommunikációs eszköz
Rendezvények – eseménymarketing

Célja



Középiskolások hosszú hétvégé
je a BBTE-n



Iskola másként hét a BBTE-n




alaposabb betekintést nyerjenek a diákok az egyetem oktatási kínálatába és felvételi követelményekbe.

személyesebb beszélgetések révén tájékozódjanak a diákok;
szélesebb tömegek találkozzanak az egyetemmel.



magyarországi érdek- 
lődőket személyesen
tájékoztatni az egyetemről.

az érdeklődők alaposabban tájékozódhatnak az egyetemről és a kolozsvári egyetemista életről.



a diákok szakterülete
ket bemutató előadásokon és foglalkozásokon vegyenek részt.

részletesen
tájékozódjanak
a felvételi követelményekről
szakiránytól függően.



a diákok szakterülete
ket bemutató előadásokon és foglalkozásokon vegyenek részt.

részletesen
tájékozódjanak
a felvételi követelményekről
szakiránytól függően.



Részvétel az Educatio Nemzetközi Oktatási Kiállításon

Iskolás csoportok látogatása

a diákok szakterülete
ket bemutató előadásokon és foglalkozásokon vegyenek részt;
látogassanak el a karok székhelyeire.

alaposabb betekintést nyerjenek a diákok az egyetem oktatási kínálatába;
részletesen
tájékozódjanak
a felvételi követelményekről
szakiránytól függően;
személyesebb beszélgetések révén tájékozódjanak.

az egyetem képviselői látogatnak el az iskolákba Erdély-szer
te, ahol általános bemutatót tartanak az

egyetemről;
minél szélesebb közösséghez
eljutni
(több száz diákhoz).

BBTE-karaván

Karok, intézetek által szervezett
nyílt napok és tudomány-népszerűsítő
előadások


250–300 középiskolás
részvétele a rendezvényen;

a diákok szakosított
és általános egyetemi bemutatókon való

részvétele.

Elvárt hatása

Közösségi médiafelületek
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Facebook: oldalbejegyzés, ese- 
mény, hirdetés

tájékoztatás időszakos
felvételi hírekről

Instagram: profil-/oldalbejegyzés, 
story, hirdetés

tájékoztatás időszakos
felvételi hírekről



az információk vizuális és
trendi tartalmakkal gyorsabban rögzülnek.



az információk vizuális és
trendi tartalmakkal gyorsabban rögzülnek.

További PR-eszközök


közösségi médiumok

látogatottságának növelése

információk hatékony továbbítása



szélesebb közönség 
tájékoztatása

az elsődleges célcsoport környezetének tájékoztatása

Vizuális tartalmak, design

Sajtókommunikáció

III. táblázat: A felvételi kampányban alkalmazott eszközök összesítése

Összegzés
A tanulmány a 2018–2019-es tanévet hirdető egyetemi felvételi kampányának tervezési szakaszát és lépéseit ismertette a kampánytervezés módszertanára
alapozva, kiegészítve a reklámkommunikációból ismert eszközök elemzésével.
A vizsgálat célkitűzése volt a kampánytervezés módszertanát szakirodalomra építve ismertetni, és alkalmazhatóságát bemutatni a 2018–2019-es egyetemi
felvételi alapján.
A promoválórendezvények kiváló lehetőséget nyújtanak adatgyűjtésre arról
a célcsoportól, amelynek irányába zajlik a felvételi kampány tervezett kommunikációja, mint a szakok iránti érdeklődés aránya, vagy hogy a választott szakterületek milyen változó preferenciákat mutatnak; milyen érdeklődési körökkel rendelkeznek, és milyen tartalomtípussal lehet elérni az újabb feltörekvő generációkat, stb.
A jövőre való tekintettel fokozottabban lehetne alkalmazni majd a mobilkommunikációs eszközök új és aktuális vívmányait a felvételi kampány során.
Az infokommunikációs felületek széles választékával ajánlatos szélesíteni a tevékenység eszköztárát ahhoz, hogy az egyre digitalizálódó generációkat hatékonyan
lehessen megszólítani.
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ro/hu/event/iskola-maskent-a-babes-bolyai-tudomanyegyetemen/. Letöltés ideje:
2019. április 12.
A BBTE hetedik alkalommal vett részt a budapesti Educatio oktatási kiállításon:
https://news.ubbcluj.ro/hu/a-bbte-hetedik-alkalommal-vett-reszt-abudapesti-educatio-oktatasi-kiallitason/. Letöltés ideje: 2019. április 12.
Jegyzetek
1
Az egyetem honlapján elérhető hivatalos sajtóközlemények alapján: A Babeș–Bolyai Tudományegyetem a legjobb egyetem Romániában a
2018-as egyetemi metarangsor alapján: https://news.ubbcluj.ro/hu/a-babesbolyai-tudomanyegyetem-a-legjobb-egyetem-romaniaban-a-2018-as-egyetemimetarangsor-alapjan/; A BBTE a legelső romániai egyetem az URAP nemzetközi
rangsorban: https://news.ubbcluj.ro/hu/a-bbte-a-legelso-romaniai-egyetem-azurap-nemzetkozi-rangsorban/; Az amerikai rangsorok szerint is a BBTE a legelső
romániai egyetem: https://news.ubbcluj.ro/hu/az-amerikai-rangsorok-szerint-isa-bbte-a-legelso-romaniai-egyetem/; A BBTE élen jár a szakterületek szerinti nemzetközi rangsorban: https://news.ubbcluj.ro/hu/a-bbte-elen-jar-a-szakteruletekszerinti-nemzetkozi-rangsorban/. Letöltés ideje: 2019. április 12.
2
www.ubbcluj.ro/hu; www.facebook.com/bbtekolozsvar. Letöltés ideje:
2019. április 12.
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3 Tanévkezdés a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen: https://news.ubbcluj.
ro/hu/tanevkezdes-a-babes-bolyai-tudomanyegyetemen/; Több mint 200 magyar
középiskolás vett részt a Középiskolások hosszú hétvégéjén a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen: https://news.ubbcluj.ro/hu/tobb-mint-200-magyar-kozepiskolas-vettreszt-a-kozepiskolasok-hosszu-hetvegejen-a-babes-bolyai-tudomanyegyetemen/;
Erdélyi körúton a BBTE: Iskolákba látogat az egyetemi karaván: https://news.
ubbcluj.ro/hu/event/erdelyi-koruton-a-bbte-iskolakba-latogat-az-egyetemikaravan/; Iskola Másként a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen: https://news.
ubbcluj.ro/hu/event/iskola-maskent-a-babes-bolyai-tudomanyegyetemen/;
A
BBTE hetedik alkalommal vett részt a budapesti Educatio oktatási kiállításon:
https://news.ubbcluj.ro/hu/a-bbte-hetedik-alkalommal-vett-reszt-a-budapestieducatio-oktatasi-kiallitason/. Letöltés ideje: 2019. április 12.
4 A BBTE felvételi kampányát meghirdető Facebook-esemény: https://www.
facebook.com/events/1827762707526379/. Létrehozva: 2018. július 12-én.
5 8 Stats Which Highlight the Need for More Graphic Content [Infographic]:
https://www.socialmediatoday.com/news/8-stats-which-highlight-the-needfor-more-graphic-content-infographic/549145/; Survey Reveals How Consumers
Really Judge Brand Authenticity (and Influencers):
https://www.socialmediatoday.com/news/survey-reveals-how-consumersreally-judge-brand-authenticity-and-influence/549038/; Visual Content: The Future
Of Storytelling: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/04/02/
visual-content-the-future-of-storytelling/#56c404fe3a46. Letöltés ideje: 2019.
március 6.

Feleki Károly felvétele

66

Város a múzeumban, múzeum a
városban: városmárkázás és
múzeumszervezés Nagyváradon
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Abstract (City in the Museum, Museum in the City: City Branding and Museum Communication in Oradea)
There are probably few outsiders and professionals who regard museums as an important tool in city branding. Yet the
development and management of collections not only reﬂects the accumulated knowlegde of a particular community, but also
bears the mark of social and political pursuits. In the spirit of the cultural strategy of Oradea’s local government, the project
to establish a city museum, initiated in 2016, poses a series of serious questions regarding collections management as well as
communication: What principles is the thesaurization of the city’s values based on? What are the guidelines for collections
management? What is the deﬁning discourse of the politics of memory in urban population? How does the city museum relate
to processing the past and the city’s “brand experience”, and how does Oradea City Museum come to represent a position of
power? In my study, I will assess the question of the interpretation of cultural and political identity in a museum, in the context
of the Oradea local government’s city branding processes.
Keywords city branding; Oradea City Museum; communication; cultural and political identity
Rezumat (Oraș în muzeu, muzeu în oraş: branding de oraș și comunicare muzeală la Oradea)
Probabil există puţini laici sau experţi care privesc muzeele ca mijloace importante ale brandingului de oraș, cu toate că
elaborarea și administrarea colecţiilor nu reﬂectă doar cunoștinţele acumulate ale unei comunităţi, ci poartă urmele tendinţelor
sociale și politice. În spiritul strategiei culturale a Primăriei Oradea, proiectul lansat în 2016 cu scopul înﬁinţării muzeului orașului
ridică mai multe întrebări importante atât din perspectiva organizării colecţiei, cât și din cea a comunicării: Care sunt principiile
care stau la baza tezaurizării valorilor oraşului? Care sunt aspectele care guvernează organizarea colecţiei? Care este discursul
care deﬁnește politica memoriei la nivelul populaţiei urbane? Care este atitudinea muzeului orășenesc faţă de valoriﬁcarea
trecutului și „experienţei de brand” a orașului, cum devine Muzeul Orașului Oradea o reprezentare a puterii? Studiul analizează
problema interpretării muzeale a identităţii culturale și politice din prisma procesului de branding urban al Primăriei Oradea.
Cuvinte cheie branding de oraș, Oradea, tezaurizare, muzeu, identitate culturală

Jelen tanulmány abból a tényszerű megállapításból indul ki, miszerint egy
múzeum (vagy kiállítás) olyan kommunikációs eszköz, amelynek társadalmi
hasznosságát részint a generációk közötti tudástranszfer-funkció, részint pedig a
közösségi kohézió megteremtésének alapvetése adja (Koltai, 2014).
A múzeumi kultúraközvetítés története az örökség, a patrimónium fogalmi
változásainak története is egyben, így a gyűjteményrendszerek kialakulási folyamatában tulajdonképpen a múlt hozzáférhetőségének demokratizálódása érhető
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tetten (Koltai, 2014). Nem véletlen tehát, hogy az uralkodói, nemesi vagy éppen
egyházi magángyűjtemények nagyközönség számára való megnyitása, az esztétikai élménynyújtás, valamint a tudományos perspektívák mellett, politikai célokkal is egybeesett. Gondoljunk csak a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítására,
amely a nemzeti identitás meghatározó gesztusa, s mint ilyen, a Habsburgokkal
szembeni önállóság, a kisebbségekkel szemben pedig a kulturális elsőbbrendűség
jelentését hordozza (Koltai, 2014).
A múzeum következésképpen a hatalmi kommunikáció eszköze (Koltai,
2014) is, annál is inkább, mert a kulturális identitás reprezentációjával (ami per
definitionem gyűjteményi alapfunkció) szorosan összefügg az interpretáció aktusa. A múzeumi kultúra-közvetítés így olyan többtényezős folyamat, amely nem
ragadható ki saját társadalmi kontextusából, és mindig precízen leképezi azt,
hogy az adott közösség, illetve annak vezetői mit gondolnak kiemelésre, vizsgálatra és közzétételre méltónak, végső soron hogyan viszonyulnak a múlthoz, milyen sémákat működtetnek, és az emlékezés milyen lehetőségeit kínálják a széles
közönségnek.
Látogatóközpontból muzeális intézmény
A nagyváradi önkormányzat a város épített és szellemi örökségének tezaurálását célzó ambiciózus projektje eredményeképpen 2016-ban hozta létre a Nagyváradi Vár- és Várostörténeti Múzeum – Kulturális Komplexumot, amely olyan
fiókintézményeket foglal magában, mint a nagyváradi vár épületegyüttese, a szecessziós múzeumként pozicionált Darvas–La Roche-ház, a Városháza tornya, az
Aachvas Rein zsinagóga, valamint a leendő szabadkőműves múzeumnak otthont
adó egykori Szent László-páholy. A városi önkormányzat szervezeti alegységeként működő kulturális komplexum célja a városi örökség feltárása, megőrzése,
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ezen örökség hozzáférhetőségének és láthatóságának megteremtése, valamint a
lokális identitás megerősítése (Alapító okirat, 2019).
Figyelembe véve az alapító okiratban foglaltakat, az intézményhez rendelt
épített örökség fontosságát, és nem utolsósorban az önkormányzat beruházásának mértékét, megállapíthatjuk, hogy a múzeum működése a város – vélt vagy
valós – kulturális stratégiájának gerincét adja, tágabb értelemben véve pedig a városmárkázási folyamat egyik pillére. De míg Nagyvárad brandjének másik eszszenciája egy természeti adottság köré épül (termálvíz), addig a történelmi emlékezetre vonatkozóan felmerül a kérdés, hogy mennyire létező vagy éppen konstruált az az identitás, amelyet – a 2018 decemberében átkeresztelt –Nagyvárad Város Múzeuma hivatott legitimálni.
Ebből a megközelítésből már az intézmény neve is megtévesztő, hiszen 2016
óta múzeumként pozicionál egy olyan kiállítási egységet, amely mind a mai napig
nem rendelkezik múzeumi besorolással. Mindez persze nem az intézmény birtokában lévő gyűjteményt minősíti (az állománnyal és a kiállításszervezéssel kapcsolatban felmerülő kérdéses helyzetet a későbbiekben részletezem), hanem sokkal inkább a hozzá(nem)értés kérdését veti fel.
Vitathatatlan, hogy a múzeumalapítás pozitív változást hozott a helyi lakosok műemlékfelfogásában, bár azt még korai lenne feltételezni, hogy tudatosan
viszonyulnának épített környezetükhöz. Az elmúlt két-két és fél év eseményei leginkább a mennyiségről (sorra nyitották meg kapuikat az ilyen-olyan múzeumok)
és kevésbé a minőségről szóltak, így bár a város lakosai felfedezték maguknak
ezeket a tereket, kérdés azonban az, hogy vajon elegendőek-e az erőforrások, és
egyáltalán van-e politikai akarat ahhoz, hogy ilyen mennyiségű kiállítási teret valódi tartalommal tölthessenek meg az illetékesek.
Emlékezet és politika
Egy múzeum egy adott közösségen belül vállalt szerepének elemzésekor a
kiállított és archivált állományon túl a gyűjteményrendezés megvalósulását érdemes vizsgálni, hiszen tulajdonképpen ezen keresztül valósul meg a múzeumok
alapfeladatához tartozó tudomány- és tudáskommunikáció. A gyűjtemények
rendszerezése mögött felsejlő kurátori szándék ugyanakkor támpontot nyújt ahhoz, hogy a múzeum reprezentatív funkcióját azonosítsuk, azaz megértsük, hogyan viszonyul az adott gyűjtemény a saját közegéhez.
Első pillantásra a múzeum hiánypótló jellegére figyelhetünk fel: a
Körösvidéki Múzeum csak kis részben koncentrál a város történetének bemutatására, törekvése sokkal inkább a regionális identitás nemzeti és globális identitáshoz való viszonyulásának bemutatása. Nagyvárad Város Múzeuma következésképpen a várostörténeti gondolkodás tere kíván lenni, amely a mindeddig meglehetősen elszigetelten működő, jobbára egyszemélyes várostörténeti műhelyek közeledésére adhat lehetőséget.
A múzeum székhelye a város reprezentatív tere, a nagyváradi vár, amelynek
példás felújítása nyomán ismét látogathatóvá váltak azok a belső terek, amelyeket
mindeddig különböző állami intézmények (levéltár, egyetem) birtokoltak. A vár69
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ban végzett ásatások leletei képezik a várostörténeti múzeum magját, következésképpen nem csupán a gyűjteménynek, hanem egyáltalán a város szellemiségének
is a nagyváradi vár a gravitációs súlypontja.
A városi múzeum gyűjteménygyarapítási stratégiája meglehetősen kérdéses
formában valósul meg, és nem a gyűjtemény mélységét érinti, hanem a gyűjtemény számosságát. Bár egy városi múzeumnak vállalnia kell egyfajta enciklopédikusságot, amely által a városi ember változatos érdeklődését szemléltetheti, szükségszerű kiválasztania azt a szempontot, amely egységes diskurzust teremt meg az adott város identitásáról. Nagyvárad Város Múzeuma esetében nem
egyértelmű a gyűjteményszervezés szándéka: míg a szecessziós, zsidóságtörténeti és szabadkőműves múzeumok egy-egy jól körülhatárolható témát képviselnek,
addig a nagyváradi vár kiállítótereiben lapidárium, vártörténeti, a kommunizmus áldozatainak emléket állító, a kommunizmus jellegzetes tárgyait bemutató,
fotó- és vallástörténeti, valamint kenyérmúzeum is található.
A széttartó gyűjteményi állomány problematikussá teszi a befogadást, ráadásul az egyes kiállítóterek között nem teremtődik meg az az átmenet, amely
egységes mátrixba foglalná a különböző tárlatokat. A látogató a mindent összefogó kurátori gondolkodás hiányát tapasztalhatja, amelyet a múzeumalapítás politikai felhangja magyarázhat.
A város polgármestere, Ilie Bolojan többször is kifejezte szándékát, hogy a
megyei önkormányzat fenntartásában több mint egy évtized óta székhely nélkül működő Körösvidéki Múzeumot költöztesse a várba. A várostörténeti múzeum megalapítása csak azután került napirendre, hogy a megyei önkormányzat megakadályozta a vár tereinek ilyen módon történő hasznosítását, tekintettel
arra, hogy folyamatban volt az egykori Hadapródiskola múzeumi térré való átalakítása. A múzeumi gyűjtemény társadalmi jelentősége tehát nem közművelődé70
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si funkciójánál fogva, hanem politikai kitettsége folytán vált aktuálissá (Corpaș,
2012).
Ennélfogva a városi múzeum nem önmagában, hanem valamivel szemben határozza meg önmagát, és olyan alternatív identitást kínál a látogatóknak,
amellyel könnyű azonosulni, annál is inkább, mivel a múzeum koncepciója turisztikai-gazdasági szempontoknak látszik alárendelődni, ahol a kurátori tudatosságot felváltja az esztetizálás, és felmerül a tudománykommunikáció hitelességének kérdése.
Ez leginkább két helyszínen, a jelenleg felújítás alatt álló Darvas–La Rocheház, valamint a Városháza utcai zsinagóga esetében a legszembetűnőbb.
A szcenírozott múlt – látogatás két múzeumi egységben
A nagyváradi szecessziós építészet egyik legreprezentatívabbnak tartott magánvillájában, a Vágó testvérek által tervezett Darvas–La Roche-házban berendezett szecessziós múzeum (kép 1.) jelenleg, az épület teljes körű restaurálása miatt, zárva tart. Angela Lupșea, a múzeum főigazgatója több interjúban is kifejtette, hogy a múzeum gyűjteményének gyarapítására az épület felújítását követően kerül sor. A gyűjteményt, amelynek alapját a Simon-hagyaték képezi (kép 2.),
több újonnan vásárolt műtárgy egészítette ki. Sajnálatos módon, a szakszerűtlen
tájékoztatás mintegy zárójelbe teszi azt a lehetőséget, hogy a látogató bármilyen
viszonyulást alakítson ki a szecesszió polgárságának ízlésvilágával szemben, hiszen nincsenek információs pannók, sőt, a kiállított műtárgyak jegyzéke is hiányzik (kép 3). A kiállítás nem törekszik tehát a szecesszió hozzáférhető, rendszeres
és látogatóbarát feldolgozására, a kiállításszervezők pedig nem reflektáltak sem a
nagyváradi szecesszió, sem pedig a ház történetére (Biró&Keszeg, 2018).
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A zsinagóga esete jól példázza, hogy az épületek funkcióváltása, valamint a
tervezett gyűjtemény státuszát illető kérdések túlságosan hamar, állomány hiányában dőlnek el.
A Darvas–La Roche-házhoz hasonlóan „kitalált” állományról beszélhetünk
a 2018 második felében átadott zsidóságtörténeti múzeum esetében is, amely
Nagyvárad legfiatalabb zsinagógájában kapott helyet. Vitathatatlan, hogy a zsidóság történetét feldolgozó diskurzusnak helye kell, hogy legyen egy várostörténeti múzeumban, hiszen a századfordulón a város lakosságának egyharmadát kitevő zsidóság jelentős módon hozzájárult a település gazdasági és szellemi felvirágzásához. A múzeumalapítás azonban ebben az esetben sem mentes a politikai felhangoktól: a városi önkormányzat a megyei önkormányzat fenntartásában
működő Körösvidéki Múzeum korábbi tervét kérte számon, majd huszárvágással ajánlott megoldást a rég kihasználatlanul hagyott műemlék revitalizálásához.
A zsidóságtörténeti múzeumban találkozhatunk először a 2018 decemberében közzétett vizuális identitás egyes elemeivel. Ezek köszönnek vissza a közönségforgalmi térben (előtér, amelyben a látogatók kényelmét szolgáló sarok, valamint a többfunkciós jegypénztár-museumshop-pult kapott helyet), valamint az
információs pannókon is. Az előtérben a zsinagóga építésére vonatkozó adatokat találjuk. Zavarba ejtő ugyanakkor, hogy az olvasást a szövegekben felbukkanó gyakori szerkesztési és helyesírási hibák akasztják meg, a pannók kaotikus elrendezése pedig nem segíti a látogató tájékozódását. Mintha a kurátor nem lett
volna tekintettel a nézői irányítás igényére: belépéskor, akármilyen irányba indul
el, kontextusukból kiragadott információkkal találkozik a látogató (kép 4.). Balra a város zsidóságának jeles képviselői, jobbra – kellő információk nélkül csak
vélhetően – zsidó családokhoz köthető műemlék épületek leírásai találhatók. Érthetetlen, hogy a helyi zsidóság történetét kronologikusan bemutató pannók miért a bejárattól legtávolabbi falrészeken, ráadásul a helyiség két külön részében
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kaptak helyet. A mozaikos elrendezésű adatolást tárlókban elhelyezett tárgyak egészítik
ki, azonban ezekre vonatkozóan sem rendelkezünk teljes körű információkkal.
Kérdéses, hogy az így kiállított
tárgyak mennyiben haladják meg az emlék- és
kegytárgy kategóriáit,
hiszen értelmezőjegyzék vagy jelentőségüket
magyarázó kontextus
nélkül a kiállítás nehezen értelmezhető egységes muzeális állományként. Ezalól kivételt képez a Sonnenfeld-tárló,
amelyben javarészt fényképeket találunk a jelentős nyomdaipari vállalkozást működtető családról, a kiállítás arányait tekintve azonban felmerül a kérdés, hogy vajon legitim-e ilyen módon hangsúlyozni egyetlen család
jelentőségét.
Az emeleten homlokegyenest más koncepció mentén szerveződik a kiállítást. Míg a földszinti anyagot a kronológia szervezi, addig az emeleten a színház
paradigmája érvényesül. Frazon Zsófia így ír erről a kiállításszervezési eljárásról:
„A szcenírozás (...) a múzeumi/kiállítási műtárgyakhoz tartozó szövegek, tudások,
az áttekintő és részletes információk, továbbá a kiállítás történetének térre fordításával, térbeli rekonstrukciójával egyenlő. (...) A szcenírozott rekonstrukciók a legkülönfélébb médiumok alkalmazását teszik lehetővé – mint például a fotók, a videók, a filmek, az újságok, zenék és hangok –, amelyek a jelenetek hangulatát és karakterét teremtik meg” (Frazon, 2011).
Mint ilyen, az emeleti rész áttekinthetőbb és koherensebb, hiszen már az
első pillanattól fogva kijelöli az értelmezői pozíciókat. A lépcsőfeljáróban megjelenített falfestmény (kép 5.) egyik oldalt a deportáltak arctalan tömegét ábrázolja, másik oldalt pedig Közép-Kelet-Európa jelentős gettóit, munkatáborait jeleníti meg egy stilizált térképen. A háttérben John Williams Oscar-díjas filmzenéje, a
Schindler listája betétdala szól, a termek egyik oldalát információs pannók, a másik oldalát a gettóélet jellegzetes (ám szintén jelöletlen) tárgyai, a padlót vonatsíneket ábrázoló ragasz szegélyezi.
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A múzeum leglátványosabb része az a beugró, amelynek falrészein (oldalt és
a plafonon egyaránt) a munkatáborokban kényszerhalált halt nagyváradi lakosok nevei találhatók. (kép 6.) Középen látványos tárló állít emléket dr. Mózes Teréz etnográfusnak, a nagyváradi zsidóság történész-kutatójának. Sajnálatos, hogy
a tárlóban elhelyezett tájékoztató olvashatatlan.
A tárgyszegénységet mintegy ellenpontozandó, az emeleti kiállítás a „nagyváradi Anne Frank”, Heymann Éva előtt tiszteleg, s néhány idézetet emel ki a tizenhárom éves deportált zsidó leány naplójából. (kép 7.) Az elsősorban érzelmi
hatáskeltésre fókuszáló részt az épület másik, lezárt lépcsőháza teljesíti ki, ahol a
festett tömeg alatt, a lépcsőkön, a zsidó hagyományoknak megfelelően kövekkel
emlékeznek a halottakra.
Ha a várban elhelyezett múzeumi részleg állományát (legalábbis az alapgyűjteményt) tekintve adottnak tekinthetjük a műtárgyak autentikusságát, akkor a
szecessziós és a zsidóságtörténeti múzeumok esetében az állományok státuszának
tisztázatlansága rávilágít a kiállításszervezés szakmaiatlanságára. Frazon Zsófiának a Terror Házáról írott fejezetéhez hasonlóan (Frazon, 2011), e két múzeumi
egység műtárgyait is három csoportba oszthatjuk: az autentikus tárgyak mellett
barkácsolt (például Heymann Éva piros biciklije) és tisztázatlan szerepű tárgyak
lelhetők fel. A múzeumi történelemreprezentációban a fi kciónak jól körülhatárolt szerepe van, amennyiben az a gyűjteményben található tárgyak által képviselt összefüggések újrateremtését szolgálja: „A fiktív elemek használatát az eredeti
összefüggésrendszer és a múzeumi reprezentáció közötti kontextuskülönbség feloldása teszi indokolttá és szükségessé. (...) A tárgyakban rejlő információtartalom és
a fiktív elemek együttesen teremtik meg a reprezentáció szövetét, ami az autentikus
tárgy szempontjából értelmezés és magyarázat, az intézmény részéről pedig egyfajta nyilvánosan bemutatott állásfoglalás” (Frazon, 2011).
A múzeumi tárgy és illusztráció fogalmi kereteinek összemosódása, a barkácsolt tárgyak magyarázat nélküli és gyakran triviális alkalmazása, a múzeum-
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tisztázatlansága nem adnak teret a mélyebb öszszefüggések feltérképezésének, így valójában semmi újjal nem szolgálnak
az érdeklődésük tárgyaiul választott történeti-társadalmi jelenségekről. A
városi múzeum kötelékében létrehozott alegységek nem képviselnek valódi hozzáadott értéket a várostörténeti gondolkodás
viszonylatában: politikailag hasznosítható vállalkozásoknak tűnnek, amelyek csupán felületesen
tűzik napirendre a városi
emlékezet egy-egy jelentős mozzanatát, anélkül,
hogy azok reflektált használatának fontosságára,
az összefüggések továbbgondolhatóságának lehetőségére hívnák fel a figyelmet.
Város a múzeumban: lehetőségek az örökség élővé tételére
Nagyvárad Város Múzeuma gyűjteményi helyzete, illetve az ebből következő társadalmi szerepkonfliktus alapvetően befolyásolja a márkázási folyamatokat. A korábbiakban vázolt távlatvesztettség köszön vissza a bukaresti Globencer
ügynökség által készített arculati kézikönyvben is. A grafi kai megjelenítést bemutató kétperces videóban (Globencer, 2018) közzétett kvázi közvélemény-kutatás a múzeumok általános tematikus fókuszait jelöli ki, sem képi szinten, sem
szövegi szinten nem tartalmaz utalást azokra a helyi jellegzetességekre, amelyek
a Nagyvárad Város Múzeuma által képviselt egyedi értékrendszert tennék felismerhetővé.
Ennek eredménye egy univerzálisan használható, letisztult betűlogó, amely
sem színeiben, sem formáiban nem idézi meg sem a nagyváradi vár, sem pedig
a századelő (mint a város kulturális-gazdasági fellendülésének aranykora) jellegzetes korstílusát. A betűlogó eredetisége is kétségbe vonható, hiszen a cég által
javasolt grafi kai megoldás kísértetiesen hasonlít az amerikai Motion Poems cég
betűlogójára1.
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Nagyvárad Város Múzeuma vizuális arculatának tisztázatlansága jól láttatja, hogy a múzeumalapítási folyamatból éppen a nagyváradi polgárt zárták ki,
akinek városélményén keresztül hiteles képet nyújthatunk a kilencszáz éves település múltjáról, jelenéről és jövőképéről egyaránt. A modern városimázs kialakításában elengedhetetlenül fontos azoknak az emlékezethelyeknek az azonosítása, amelyek a lakosság tudatában léteznek, és amelyek tulajdonképpen szervezik a „hely szellemét”. Egy társadalmi konzultációval létrehozott helyi értéktár
létrehozása annak a mi-tudatnak az erősítését szolgálja, amelynek lenyomatait,
kialakulástörténetét a városi múzeum hivatott bemutatni. Jelen tanulmány célja volt, hogy a városi múzeum jelenleg látogatható fiókszervezetei leírása által képet nyújtson arról, hogy milyen lehetséges perspektívák mentén értelmezhető a
nagyváradi önkormányzat várostörténeti fejlesztése, és hogyan viszonyul mindez
a városvezetés által kezdeményezett városmárkázási folyamathoz.
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„A valóságból észreveszek valamit,
ami fontos.”
Az elmúlás művészete Feleki Károly fényképein
CSIBI LÁSZLÓ
PhD, BBTE / PhD, BBTE
E-mail: mailtolaszlocsibi@gmail.com
Abstract (I’m Sensing Something in this Reality. Something Important. The Art of Passing by in the
Photography of Károly Feleki)
The name of Károly Feleki became known in Transylvania due to his numerous posters, caricatures, photos and book covers
which he began working on in the 1970’s. From 1991 on, his name was associated with Cluj city’s University of Arts and Design,
where he is Professor of Visual Arts, Photography, Video and Computer-Assisted Image Processing. The series of photos that he
authored focus on the irreversible changes of our world.
Keywords photography; poster; image; press photography; exhibition; graphics; censorship; visual culture

Rezumat („Surprind ceea ce este important în realitatea înconjurătoare”. Arta efemerităţii în fotograﬁile
lui Károly Feleki)
Numele lui Károly Feleki a devenit cunoscut în presa de limbă maghiară din România datorită nenumăratelor aﬁșe,
caricaturi și coperte de carte realizate începând din anii 1970. Din 1991 numele lui se leagă de Universitatea de Artă și Design
din Cluj-Napoca, unde este profesor în Departamentul de Arte plastice – Fotograﬁe-Video-Procesare Computerizată a Imaginii.
Seriile de fotograﬁi pe care le realizează abordează problema schimbărilor ireversibile din lumea noastră.
Cuvinte cheie fotograﬁe, aﬁș, imagine, fotograﬁe de presă, expoziţie, graﬁcă, cenzură, cultură vizuală

Feleki Károly 1955-ben született Kolozsváron. Szülővárosának Képzőművészeti Líceumában tanult, és annak ellenére, hogy a fényképezést fiatalon megszerette, más hivatást választott: festő, szobrász, grafikus szeretett volna lenni, végül
Bardócz Lajos középiskolai tanárának tanácsára formatervezésre jelentkezett a
Bukaresti Képzőművészeti Egyetemre, ahonnan két év múlva hazatérve, a kolozsvári Képzőművészeti Egyetemen folytatta tanulmányait. A fővárosi iskolában betűművészet-, könyvművészet- és grafikaoktatásban is volt része, mindez korai alkotásaiban visszaköszön: Feleki Károly neve karikatúrák, plakátok, könyvborítók
tervezésével vált ismertté. A kolozsvári fotókörök aktív tagja, tárlatok mellett fény77
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képei számos újságban is napvilágot láttak. A romániai rendszerváltást követően
rövid időre sajtófotós, muzeográfus, neve 1991-től szorosan összefonódik a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem fotó-, videó- és számítógépes képfeldolgozás szakával, amelynek napjainkig tanára.1 Fényképezés mellett rajzol, plakátokat tervez, ezeket rendre ki is állítja. Képírói tevékenységének emlékezetesebb
pillanatai között tartjuk számon a kolozsvári peremnegyedek, a Hóstátok végnapjainak dokumentálását. A nagy múltú városrészek, a kertészek és földművesek telepeit az 1979–1984 között épülő tömbháznegyedek temették maguk alá, de a kétségbeesésbe és a kilátástalanság elől gyakran a halálba menekülő hóstátiak emlékezetét, gazdaságukat, házaikat fényképsorozatával az időtlenségbe utalta. Utolsó,
harminc év terméséből összeállított képsorozatának szintén az elmúlás a központi
témája: „A hely szelleme/Rezervátum” a Hóstát-anyaghoz hasonlóan a modernizáció által még érintetlen vidéki lét mementója, mint ahogy a saját – főképp kolozsvári, és környékbeli vidékeken készült – fényképeinek „Atlantisz” munkacímmel készülő grafikai újraértelmezése is. Az alábbi, 2018. december 28-án készült beszélgetés átiratában a fényképezésről kialakult szemlélete mellett rajzokról, plakátokról
és tanári munkásságról egyaránt vall, nem utolsósorban Feleki Károly alkotói pályájának korai időszakáról is.
Nálunk nem sötét az ég, nincs fekete felhő
Az egyetemi tanulmányokat követően választanom kellett, hogy hol akarok elhelyezkedni – akkor úgy volt, hogy befejeztél egy egyetemet, és választottál a felkínált helyek közül. Formatervezésen országos szinten második voltam,
így könnyedén tudtam kérni az Erdélyben választható két hely egyikét: Brassó,
amely nagyon jól hangzott, vagy Szamosújvár, amely egy kis város, és amelynek
Bukarest és Kolozsvár után távolról sem csengett olyan fényesen a neve. Mégis ez utóbbit választottam, és a szamosújvári üveggyárba kerültem egy rövid hónapig, majd sikerült átjönnöm a kolozsvári Libertatea bútorgyárba, ahol 13 évig
mint formatervező dolgoztam. Ezt nagyon szerettem, mert Romániában négy nagyon fontos központ volt: Marosvásárhely, Arad, Kolozsvár és Bukarest, az itteni gyárak nemzetközi kiállításokon mutatták be a megtervezett munkákat: nem
a tervrajzot, hanem a megépített bútordarabokat. És Kolozsvár mindig bejutott
ezekre a kiállításokra – utólag büszke vagyok erre –, mert a munkám mindig bekerült. Ez volt a dizájner-pályafutásom. Emellett plakátokat rajzoltam együtteseknek (Modal Quintet, Compact), vagy az Ifjúmunkás Matiné2 számára, amely
a Cenaclul Flacărának a magyar változata volt, így bejutottam a nyomdába, ahová senki sem tehette be a lábát. Hogy te bemész a nyomdába, és feljavítod a minőségét a munkádnak, arról szó sem lehetett, mert közben csinálhattál volna röplapot. Így megismertem a belső nyomdai munka csínját-bínját.
Jelentős fotómozgalom létezett 1989 előtt, legalábbis Kolozsváron volt vagy öt
fotókör: a Napoca, az Universitatea, a nyomdának a fotóköre… A Napoca fotókört
előbb Iuliu Albini doktor úr vezette, aki pszichiáter volt, utána Emil Gherman,
aki ortopéd sebész volt, azután vezettem én is egy ideig. Az Universitatea vezetője Mircea Albu volt, aki még most is aktív, az Art Image Egyesületet vezeti. Itt a
városban kiváló csapat volt: Szabó Tamás, Vass Géza, Petre Mercea, a Feleki test78
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vérek – István és jómagam –, néha Dorel Găină is, mert ő hol Nagyváradon, hol
itt volt, vagy Dorolți Vasile. Azokban az időkben fényképet a legtöbb múzeumban nem volt szabad kiállítani. Volt olyan felfogás, hogy a fénykép nem művészet:
„Fotókiállítás? Az mi? Az akvarell, az igen, de a fotó, az nem művészet”. A Képzőművészeti Múzeum igazgatónőjének, Alexandra (Sanda) Rusnak 3 sikerült elsők
között elérnie, hogy Romániában a múzeumokba engedjék be a fotót, merthogy
az igenis művészet. Ez a hatvanas-hetvenes években volt. Ma is van olyan képzőművész, aki azt mondja, hogy a fotóművészet nem művészet.
Az egyik – korai – egyéni fotókiállításomkor a cenzor levetette egyik képemet a falról – a főtéri Mátyás-szobrot ábrázolta ez –, mert ugyanabban a teremben nincs a Mihai Viteazu szobráról is kép. Rendeztem a képeket, amikor a cenzor rám szólt, hogy „azt le kell venni!” Levettem a képet és a falat ott, azon a helyen, üresen hagytam. Ritmikusan voltak téve a képek, és a látogatók mind jöttek, hogy itt valami hiányzik. Mondtam „igen”. „És miért hiányzik?” „Kirakta a
cenzor.” Azt nem mondtam, hogy mit, csak annyit, hogy nem engedélyezte a cenzor. Lássa, hogy kidobta, üres a fal. 1986-ban történt itt, Kolozsváron, az Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem (Institutul de Medicină și Farmacie) IMF névre hallgató galériájában. Egy másik alkalommal például kivettek egy olyan képet, amelyen idős paraszt házaspár a szalmafedelű kunyhójuk előtt csücsült. Csodálatos,
panoramikus kép volt, a két öreggel a ház előtt, amelyet nem zsindely vagy cserép, hanem széna fedett. Ez 1989-ben történt, akkor szervező voltam, nem az én
képem volt, de azt is ki kellett venni. Kérdeztük, hogy miért? Hiszen nemzetközi kiállításokon díjazott, nagyon jó kép! A cenzor azt válaszolta, „nálunk az országban nincs szalmafedelű házikó”. Pedig most is van! Azt sem lehetett kiállítani, hogy a gyerek sír. Fotókiállításon. Vagy sötét felhőket. Nem, „nálunk nem sötét az ég, nincs fekete felhő!”
A nyomdában minden fénykép hátán ott volt a pecsét, hogy a cenzor – bizonyos Gocella4 elvtárs – aláírta, hogy ezt ki lehet nyomtatni az Utunkban. Vagy
a Korunkban. Vagy az Igazságban. Vagy az Előre naptárban. Nos, ilyen körülmények között azért, ha lapokban közöltünk én meg fotós barátaink, akkor be lehetett tenni egy-egy ilyen fotót, úgy, hogy nem tízet egy lapszámban, mert a cenzor
sem volt buta, akkor rögtön rájött volna, hanem „elszórtuk” egy-egy lapszámban.
És az az olvasó, aki összegyűjtötte a lapokat – annak idején kollekciót készítettek
az igényes olvasók –, amikor újranézte a gyűjteményét, akkor összefűzte azt, amit
te már tulajdonképpen rég összefűztél, de a lapban csak egy idő múlva állt össze.
És ezek összegyűltek az illetékes elvtárs fiókjában is, aki egy idő múlva megkérdezte, hogy mi ez? Fantasztikus volt, hogy átment, és nem vették észre, csak utólag. No, ez volt akkor… az ellenállás? Vagy inkább bravúr? Így dolgoztunk.
Könyveket illusztráltam: itt van a könyv, Kenéz Ferenc5 Én munkás vagyok,
te munkás vagy, ő munkás.6 Én terveztem a borítóját, azzal az oroszmunkás-pufajkával, amelyiknek díszzsebkendő van a zsebében. Ez már mutatja előre, hogy
itt valami nem stimmel, ez olyan sorozat volt, amely, ha nem tévedek, az Utunkban jelent meg, számonként. Feri gyűjtötte az anyagot gyerekektől iskolákban,
hogy „te szeretnél ugyanolyan mesterséget folytatni, mint apukád vagy anyukád?
Hol dolgoznak? Miért szeretnél? Vagy miért nem?” És a legtöbb gyerek azt felel79
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te, hogy nem szeretné. A legjobb válaszok ott voltak, hogy miért nem? „Mert ott
hideg van, mert ott mocsok van”, és így tovább. Ezekhez a cikkekhez készítettem
fotókat, úgy, hogy elmentünk később a szülőkhöz, hogy lefényképezzem, hogy
néz ki a háza annak az embernek, ahol a gyermek azt mondja, hogy nem akarja apukának a mesterségét tovább vinni. Emberek nélkül, csak a lakásbelsőket fotóztam. És miután megjelent nem tudom hány szám az Utunkban, akkor jött rá a
cenzúra, hogy itt egy turpisság van, mert a gyerekek nem szeretik a gyárat, vagy
nem szeretik a nem tudom milyen üzletet, mert ott nincs mit eladni. Nem olyan
fantasztikus képek, mert dokumentumfotók, de kiderült belőlük, hogy hogyan élnek az emberek.
Egy tv-interjúban Josef Koudelka7 – aki Prágának az oroszok általi megszállását fotózta – azt mondta, hogy „néha olyasmire emlékezek, ami nem történt
meg”. Hasonlóan érzek magam is az 1989 előtti időszakkal kapcsolatban. Mert a
gondolatokban ott vannak a történések, amelyek lehet, hogy nem történtek meg
bizonyíthatóan, de megtörténhettek volna, mert annyira hitelesek az események.
Mondok még két dolgot: amikor jött Ceaușescu elvtárs, azokat a nagy
Mărăști téri tömbházakat Kolozsváron tulajdonképpen azért építették, hogy a
„szeretett sólyom” lássa, hogy milyen nagy városok vannak az országban. És ki
volt rendelve a nép nagy táblákkal, amelyeken a szeretett elvtársnak és az elvtársnőnek a képe volt egy botra felfogatva. Azt kellett az embereknek vinniük a fogadásukra. És amíg várták az érkezésüket, a tömbházammal szemben – fentről, a
kilencedik emeletről láttam – azokat a táblákat fejjel lefelé tartotta mindenki. Le
van fotózva. Nagyon erős kép. Amikor Ceaușescu Kolozsvárra jött helikopterrel, az bajosabb volt. Olyankor a stadionba érkezett. Én kellett, hogy elkészítsem
a tervét annak a nagy szövegnek, hogy „trăiască... nem tudom mi…” Hatvan méter hosszú volt a felirat a stadionban felállított tribün legtetején. Egy nappal a látogatás előtt bejelentették, hogy szél lesz és eső. Sőt, jön a helikopter, és majd az is
jól megmozgatja azokat a feliratokat. Nagy, kétméteres táblákra volt egy-egy betű
felfogatva, kimértem a betűtávolságot – mert azt mondják, ritmizálni kell a szöveget, én ahhoz értek. Behívtak a pártirodába, és azt mondták, „ha egyetlen betű
is leesik, ki vagy rúgva!” Fehér polisztirolból voltak kivágva a nagy széles betűk,
akkora volt egy betű, mint én. Rá voltak ragasztva vörös vászonra, amelyik ki volt
feszítve egy rámára. Na most, ha jön a szél, az eső… az eső kimossa azt az aracset
nevű ragasztót, s persze, hogy leesik. És azt mondják, van három órád, oldd meg.
Szerencsére bútorgyárban dolgoztam, így tudtam, hogy ahol javítják a textíliát, a
székeket meg kanapékat, ott használatos egy nagy görbe tű, amellyel át lehet varrni bármit, amit akarsz. Odaraktuk az egész részleget, úgy emlékszem, harminc
ember varrta az én betűimet arra a piros dologra, hogy másnap jön majd a helikopter, a „Kondukátor” és az eső. Az eső jött, tényleg jött, de keményen, és a betűk a helyükön voltak.
Fényképek, amelyeket nem készítettem el
A forradalom után felmondtam a gyárnál, és elmentem dolgozni a Szabadsághoz, ahol általában naponta megjelent egy-egy képem, kivéve azt az eseményt
követően, amikor a Ceaușescu-korszakban betiltott vallás, a görögkatolikus egy80
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ház hívői újra összegyűltek. Mivel saját templommal nem rendelkeztek, az első
közös imájukat a főtéri Mátyás-szobor előtt tartották, mai napig nem tudom,
hogy miért éppen ott, de a lényeg, hogy ezt lefényképeztem, és szaladtam a frissen
előhívott, még vizes képpel a nyomdába – hideg is volt, megfagyott az ujjam, amíg
bevittem a képet vizesen a nyomdáig. És másnap nem jelent meg a kép. A szerkesztőségből azt a választ kaptam, hogy a görögkatolikus esperes azt közölte az
újság kérdésére, hogy nem történt semmi. Akkor az én fi lmem és az én fejem téved. Nem? A fejem úgy emlékszik, hogy megtörtént, a fi lmen pedig ott van a bizonyíték! Hogy az esperes szerint nem történt semmi. Pedig biztosan azt kellett volna mondania, hogy „de igen, megtörtént”. Valamilyen okból mégsem jelent meg a
kép. Ritkán határozok így, de akkor abbahagytam a sajtófotózást.
A Magnum Photos8 volt az egyik fotóügynökség, amelyik kiharcolta azt, hogy
a lapszerkesztő semmit sem vág le a fotós képéből. Tehát, ha én ezt a képet ebben
a kivágásban adom le, akkor az a kép úgy beszél. Mert nem vágok le egy verssort
teszem azt József Attila verséből, mert úgy gondolom, hogy az a sor pluszban van.
Nem? A Magnum mint szervezet elérte azt, hogy ha már tőlük megvette valamelyik lapkiadó a képet, abba nem volt szabad belenyúlnia. Ez velem 1990 után nem
egyszer megtörtént, és azoknak a lapoknak azután nem adtam többet képet. Kész.
Ne másszon bele, csak azért, mert nincs elegendő hely az oldalon, vagy azt mondja a szerkesztő, „ez az oszlop itt pluszban van a képen”. Nem. De volt amellett a
Life9 nevű, illusztrált képeslap. Az attól vált híressé, hogy amikor volt egy téma
– mondjuk, az észak-amerikai bányászok az alaszkai hegyekben –, akkor elküldtek egy újságírót, menjen a negyven bánya közül oda amelyikhez akar, és írja le,
hogy élnek ott a bányászok. Aztán külön küldtek egy fotóst is. A fotós nem tudta,
hogy ki a szövegíró, a szövegíró nem tudta, hogy ki a fotós. Nem mehettek egyszerre, nem mehettek együtt. És amikor visszajöttek, mondjuk két hónap múlva,
akkor megjelent két anyag, ami sokszor ellentétes volt. Aki írta a szöveget, az azt
írt, amit akart, a fotós viszont csak azt mutatta, ami ott volt. Ezt a két dolgot közölte a lap, anélkül, hogy beleavatkozzon a képbe vagy a szövegbe. Na, én ebben a
fajta sajtóban hiszek. Ezzel szemben nálunk mi volt?
Szeretem a hosszú lejáratú projekteket. Dolgozom rajta nyolc évet, lehet,
hogy az elején még nem is vagyok biztos benne, hogy mit akarok, csak szeretem
azt a témát. És amikor összegyűl egy bizonyos anyag, akkor ébredek rá – a művész így dolgozik, hogy nem tudom előre megtervezni innentől odáig, hanem tudom a felét, munka közben épül a többi. Ehhez nekem idő kell. A sajtófotós naprakész katona. A gép mindig legyen feltöltve, működjön minden rajta, ha fúj a szél,
ha nem fúj a szél, fuss ki, mert most van valami, ha elkésel tíz percet, már vége…
ezt nem nekem találták ki. Tehát szeretem a sajtófotót, de azt, amelyik hosszú lejáratú. Mint Sebastião Salgado,10 neki is hosszú lefutású projektjei vannak. Ez a
mindennapos sajtófotó, hogy ma tudom is én, jön a polgármester, hogy mondjon
egy hantát, és siess, hogy fotózd le, az nem nekem való.
A fényképezés számomra arról szól, hogy azt örökítem meg, ami a valóságban megtörtént. Fényképet muszáj készíteni, mert olyan eseményeket örökítünk
meg, amelyek életünkben fantasztikusak. Mikor nem készítek képet? Amikor erkölcsileg megzavarhatom, megbántom a képen szereplő személyt, vagy amikor
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kigúnyolom azt az eseményt, amelyik másoknak fontos. Ilyenkor nem fényképezek. Azt mondja Dorel Găină tanárkollégám, „fényképek, amelyeket nem készítettem el”. Azokat le lehet írni egy papírra, és a szöveget ki lehet állítani a
kiállítóteremben – rég dolgozunk ilyen terven –, a kép annyira hiteles, hogy komolyan bántó lehet, ha tévedtem. A szövegnél azt mondom, ez fi kció. A képnél
– legalább is az ezüstnegatívra felvett képnél – nem mondhatom, hogy az fi kció,
mert abba nem tudok belepiszkálni. A digitális világ új nézőpontot hozott. Amíg
ezüstképet csináltunk, tehát negatív, papír, nagyítás a laborban, addig a kép dokumentumképként jelent meg. Mindenki elhitte, hogy az, ami a képen van, úgy
is volt. Amióta a digitális rendszer megjelent, annyi képfeldolgozó program van,
annyi montázst – vagy ha akarjuk kotyvasztást – tudok bevinni a képre, hogy
már nem is bizonyítható, hogy a valóság úgy volt. A régi, ezüstképnél is bele lehetett kotyvasztani elég jól, és aki elég ügyes volt, meg is tudta tenni, hogy elhiggyed: úgy van, ahogy látod. Például, van egy híres kép Nicolae Ceaușescuról,
amelyiken a tömeg előtt beszél, és a kezében van egy kucsma, egy másik meg a fején. Ez nem lehet valós szituáció, tehát valaki odatette utólag, de aki a retust készítette, az egyik fejfedőt nem törölte ki rendesen. Vagy a Ceaușescu kezében vagy a
fején van a kucsma. Biztos azt akarták, hogy legyen a fején, de a kezéből nem törölték ki. Szóval ezt meg lehetett tenni akkor is, de ha az eredeti negatívot nézed,
akkor világos, hogy ott valami nincs rendben.
A történelem fejezi be így, te csak megörökíted: Hóstát
Amikor Pillich László12 odakerült az Igazsághoz, Vetési Lászlóval13 és Salamon Anikóval14 elhatározták, hogy monográfiát készítenek a Hóstátról,15 nem is
feltétlenül a bontásról. Kellett egy fotós, és –mivel rendre közöltem az Igazságban – Pillich elhívott, hogy dolgozzunk közösen. Azt nem lehetett tudni, hogy
mi lesz belőle, de izgalmasnak tűnt. Azt mondtam, jó, megyek, de nappal dolgozom a gyárban. Pillich Laci délután utánam jött a Trabanttal, és előre megbeszélt
egy-egy helyet, akkoriban már ki volt írva a bontás.16 Készítettünk egy térképet –
mert nekem, formatervezőnek, a térkép elkészítése, pauszpapíron, ugyanabban az
arányban, amiben készült a várostervezési rajz, nem volt gond. Hol vannak a magyar utcák? Vetési László összeszedte az egyházközösségektől, hogy hol laknak
magyar ajkú emberek? Ugyanoda volt a bontás kiírva. Világos volt, hogy az adatgyűjtés sem lesz könnyű, bár a szöveggyűjtés aránylag az, mert bemész a hangrögzítő műszerrel az emberhez, és felveszed, amit mond, de fényképezőgéppel kint,
az udvarán, a kertben, az utcán… Nem tudtam, hogy mi születik majd ebből? De
ahogy telt az idő, úgy lett a téma napról napra tragikusabb. Két utca között álltak a hóstátiak házai, a kertek meg összeértek közöttük, kerítés nélkül. És egy napon középre bement a buldózer, és húzott egy új utat. Most tömbházlakások vannak a házak helyén. A hóstátiak kérték, hogy hagyják, érjen meg a paradicsom,
és akkor csak ősszel – ha már mindenképpen muszáj… Dehogy hagyták, bement
a buldózer a két kert közé, és meghúzta az út helyét, a hóstátiak kiszedték a paradicsomot indástól, rádobták a kerítésre, hátha még valami megérik. Tragikus.
Semmi nem volt előre megtervezve részünkről, csak nyomoztuk, hogy mi is történik? A probléma, a gond az volt, hogy a város nő – ez logikus –, az ilyen mezőgaz83
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dászokat pedig nyomja kifelé. És ez megtörtént velük már több periódusban, de
olyankor adtak nekik vizet, mert a gazdálkodást sok öntözéssel kell végezni, adtak nekik gázt, vagyis villanyt, kivezették odáig, és hagyták, hogy építsen házat,
pincét, hogy legyen hol tartania a termést egész tavaszig. És amikor ezt a gyűjtést
végeztük, már azt mondták nekik, „nem, költöztök a tömbházba. Mehettek a város szélére, de a város nem vezet nektek be gázt, vizet, villanyt”. És akkor mit tegyünk ott? Hova vigyék a lovat, hova vigyék a terményt? Hova vigyék a szerszámaikat? Tehát elvágták a hóstátiak nyakát. Sok fiatal közülük már nem folytatta, mert hogyan folytatta volna? Tehát ez az egész anyagunk egy ilyen periódusban született, amikor ezek az emberek kétségbe voltak esve, el voltak keseredve.
Volt olyan, hogy lefotóztam, és néhány napra rá felakasztotta magát. Volt, aki azt
mondta, „ez a harmadik házam, amit lebontanak”. Nem is fogtam fel mindezt,
csak mentem, és fényképeztem. Nem volt előre eltervezve, hogy ezt így fejezem
be, mert a történelem fejezi be ekképpen, te csak megörökíted. Mit mondjak? Ma
is nehéz erről beszélni.
Suttyomban kerestünk fel egy-egy családot. Mert ha elmegy a kis Trabant, és
bemegy egyik családhoz két ember, az nem olyan feltűnő. Feltűnő viszont, amikor megjelenik egy-egy kép. Én még az 1980-as években összehoztam egy kiállítást a Korunk Galériában, A pillanatok örökkévalósága címmel.17 A Korunk szerkesztőségében, a falakra tettük ki munkákat, és arra mondták, hogy Korunk Galéria. Mivel nem nagyon volt fotópapír, és nem akartunk feltűnést sem, a képeim
6x6 és 13x18 centiméteresek voltak. Viszont volt vagy nyolcvan darab, tematika
szerint csoportosítva: kezek, arcok, szerszámok, kertek, lakásbelsők, értékek, ünnepek stb., és a hóstátiak akkori dalárdája eljött, és énekelt a megnyitón. Most néhány éve találkoztam Pillich Lászlóval, és azt mondta, el kell, hogy mondjon valamit abból az időből: „Egyszer behívnak a Párthoz még 1989 előtt, kihúzza a főember a fiókot, és elővesz egy marék képet, elém dobja, és azt kérdi, mi ez?” Az
én Hóstát-képeim voltak, amelyek elszórva megjelentek a lapokban itt-ott, külön kiadványokban, külön periódusban, de amit aztán ők összeraktak sorozattá.
Ha most ideadnák milyen jó volna... És Laci akkor nem merte elmondani nekem,
mert hogyan folytatnám? Ezek hihetetlen történetek számomra ma. Nem mondta meg, hogy még tudjak menni néhány helyre, mert ha megmondja, leállok. De
engem nem hívtak, nem vertek meg, mégis volt veszély ebben. És hogy hogyan lehetett kiállítani? Nem vette észre a cenzor. Ügyesek voltunk. Amellett szerintem
volt egy ilyen politika, amelyet a „szeleppolitikának” hívok. Vagyis néha kiengeded a szelepet egy picit. Én azt mondom, hogy ez volt akkoriban, nem egyszer
olvastam ilyesmit, hogy mindegyik diktatúra kinyitja néha a szelepet. Mintsem
robbanjon, kienged a nyomásból egy kicsit.
Az ember álmodozó lény, amelyik szeret élni: A hely szellemisége
Tulajdonképpen ez az egész anyag azon alapszik, hogy szeretem az egyszerű
kompozíciót. Hogy ne legyen sok minden a háttérben. Amikor ránézel, értsd meg
rögtön, hogy miről van szó. Szerveztünk 1992 és 1998 között egy nemzetközi fotótábort Tescani-ban, Bákó mellett, ahol Andrei Pleșu17 száműzve volt 1989 előtt.
Ott van az a kastélyféle épület, ahol a nemzetközi hírű zeneszerzőnek, George
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Enescunak a felesége lakott. Az épületet 1990 után átalakították kultúrközponttá,
és abban a szerencsében volt részünk, hogy minden májusban megkaptuk tíz napra. Minden nap rendelkezésünkre állt egy kisbusz, és azzal vittek a környező falvakba. Ez fantasztikus volt. Mert akkoriban még volt egy olyan fajta falusi életforma, amely ma már nincs. A nyugodt ember ül a kocsma előtt, a másik elküldi
a kislányt rőzse után… Volt egy teljes egészében cigányok lakta falu. Kiváló képeket lehetett ott készíteni. Akkoriban még nem féltek a fényképezőgéptől. Ma már
mindenki gyanakszik, hogy a tv-ben fogsz leadni? Nem lehet így fényképezni.
Akkor hagyták, hogy fényképezz, sőt alig várták, hogy jöjjön valaki fényképezni.
Sorozaton kezdtem dolgozni, amelyiken keresztül tulajdonképpen nem azt figyeltem, hogy hogyan „városiasodik” el a falu, hanem pont a túlsó végét: hogy mi van
még megmaradva? A hely szellemiségre gondoltam, hogy létezik az a nyugodt falusi élet, amikor „nem baj, ha ma nem ásunk, ásunk majd holnap”. Romantikus,
de inkább mondjam azt, hogy nosztalgikus.
Elkészítettem az albumot, és Dorel Găinának, aki kollégám és barátom is,
és verseket is ír, egyszer mondtam, „Dorel, nem írsz nekem valami verseket a sorozathoz?”, hiszen ő ismerte már a képeimet. Szinte mindegyiknek tudja az igazi történetét is. Dehogynem – felelte, és egy hét alatt megírt közel hetven verset.
Annyi szépséghibája volt, hogy néhánynál – mert viccesen vette fel a témát, én
pedig inkább szomorúan – arra kértem, hogy ezeket írja át kissé szomorúbbra.
Fantasztikus, hogy azokat is megírta három nap alatt. Ebben az albumban nemcsak a fotótábor anyaga található, hanem minden, ami oda talál az elmúlt harminc évből. És ami jó, hogy a versek nem magyarázzák a képet, hanem hozzá toldanak – metaforikusan – még valami ötletet, amelyet sugall az egész könyv, de
nem feltétlenül az a kép. Ezért szeretem. Az első kép 1980-ból, az utolsó 2010-ből
való. Előre nem is gondoltam, talán a táborok felénél körvonalazódott az elképzelés, és az utolsó tíz évben összegyűjtöttem régi képeimet, hogy mi talál ehhez
a gondolathoz. Hogy az ember álmodozó lény, amelyik szeret élni. És akkor nem
szalad, nem siet. A könyv címe az, hogy Spiritul locului/Rezervația. [A hely szellemisége / Rezervátum].18
A valóságból észreveszek valamit, ami fontos
René Burri,19 a híres fotós, akinek Che Guevaráról készült ikonikus képeit ismeri a világ, Kolozsváron tartott konferenciáján mondta, hogy „a történelem megváltozik, amikor megjelenik a fényképezőgép azon a helyen”. Tökéletes
gondolat. Amikor az alany észreveszi a fotóst, akkor szépen kihúzza magát. Ez
így nem jó. Így nem szabad dolgozni. Henri Cartier-Bresson20 kis Leicával dolgozott – ez olyan gép, mint a Smena –: nem kattan, illetve olyan halkan teszi,
hogy ha teszem fel, templomban fényképezel, nem veszik észre. Kicsi gép, az emberek csak annyit kérdeznek, „mi ez? Ez fényképezőgép?” No, de ha mi megjelenünk ezekkel a szuper – szinte félméteres – teleobjektívekkel, akkor mindenki
vigyázba vágja magát. Így nem lehet fényképezni. Tehát, egy, lehetőleg kicsi gép,
amennyiben lehet, kettő: amit én alkalmazok, hogy nem megyek egyedül. Például a hóstáti anyagomnál a jó képek úgy sikerültek, hogy amíg Pillich László gyűjtötte a hanganyagot, azalatt mászkáltam a kertben hátul, amíg az ember, aki be85
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szélt Pillichhel, elfelejtette, hogy én ott vagyok. Nem reám, nem a gépemre figyelt.
És akkor tudtam őket őszinte arckifejezéssel és őszinte helyzetben lefényképezni,
úgy, mintha nem is lennék ott. Nos, ehhez kell egy kis érzék. Érzés.
Persze, ismerem a gépet, ismertem a filmet, ismerem a blendét, az expozíciós
időt, hogy milyen szögből készítem, és van olyan, hogy mégis kifog a téma rajtam.
Van olyan, hogy amit elképzelek a fejemben, sehogy nem akar megjelenni a kijelzőn. És akkor jön a következő. Nem lehet minden perfekt. De szerintem a fényképezésben az az izgalmas, hogy nem sikerül minden úgy, ahogy elképzelem. Hiába uralom a gépet, nem akar.
Nagy fotósok ma is vannak. David LaChapelle21 például. Van egy orosz csoport, az AES+F.22 A velencei biennálén nyertek, olyan fi lmjeik vannak, mint a
Trimalchio,23 amely hetvenezer állóképből készült animáció. A baj ma az, hogy
túl sok applikáció van, és túl könnyen lehet ezeket utánozni. Amíg a régieket nem
nagyon lehetett utánozni, ma már például könnyedén olyan zenét készíthetsz –
DJ-zenét –, hogy nem igaz. Ha van zenében a Jean Michel Jarre24 vagy volt Iszao
Tomita,25 ezek, akik elektronikus zenét komponáltak, még az elején, azt nem tudod utánozni, mert magát a dallamot kell kitalálni. Nem azt, hogy „takka-takka”.
A fotónál is ugyanez van, magát a mesét kell kitalálnod, de szerintem ma is vannak jó, nagyon jó fotósok. Nehéz kitűnni, mert a Facebookon ott van a lájkgomb.
És nem annak adják a lájkot, aki a legjobb, hanem annak, aki a legcsicsásabb,
aki a legszínesebb, akit leghamarabb megért mindenki. Sajnálom. Van Leonardo
da Vincinek a rajza, a Vitruvius-tanulmány.26 Amelyiken összetett, majd széttárt
lábbal áll a személy, aki egy körbe és egy kockába van betéve. Ez mit jelent? Hogy
az ember szellemisége – az a kör és anyag – az a kocka. Az ember ugyanakkor
szellemiség és anyag. Ez szintézis. Most készítsd el egyetlen fotóban magát a szintézist. A régi nagyokban, egy ilyen könyvben [Sebastião Salgado könyvére mutat]
ott van a szintézis. Ahogy össze van rakva a könyv, ha végignézed, az emberi érzés és szenvedés benne van. Vagy Diane Arbus27 képei az emberi kiszorítottságról. Alanyai nem sablonosak, nem szépek. Túl magas vagy túl törpe, nem tudom,
milyen a feje, vagy hiányzik egy keze, itt van az album.28 Arbus megkeresi az érzésnek a határait, és azt be tudja mutatni. A mai digitális képnél nagyon sokan el
vannak varázsolva a látvánnyal, hogy mennyi pacni, mennyi piros, mennyire erős
piros, mennyire zöld, mennyire sok levél, és akkor mi? Ki kell szűrnie annak, aki
a művészetet befogadja, vennie kell egy szűrőt. Hogy kiszűröm a sok mellékzajt.
És akkor megtalálom a maiak között is azt a néhány – most is van, de csak kevés
– nagyszerű alkotót, de azt én ki kell, hogy szűrjem. Hallom, hogy egyik iskolában, Kolozsváron, a tanító néni azt mondja rajzórán, „nem kell művészi igénnyel
rajzolni”. Ezzel meghülyítette a gyermeket végleg. Akkor a gyermek csak firkálni
fog. Ezzel ellentétben úgy gondolom, hogy igenis, művészi igénnyel kell rajzolni.
Tehát nem a kézügyesség a fontos, hanem, hogy mit tartalmaz az a rajz? Visszatérve a fotóhoz, a fotónál pontosan ez van, hogy igenis szükséges művészi igénynyel gondolkozni a képről.
Plakátsorozatomat úgy indítottam el, hogy politikai plakátok lesznek. De kiderült, hogy nem mindegyikre igaz a megállapítás, viszont mindegyik kritizál valamit. Nem szatirikus, mert a szatirikus azt jelenti, hogy kacagni kéne. Ekkor azt
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mondtam, hogy „afișe combatante”, vagyis harcoló plakátok. Vívó plakátok. Úgy
gondolom, a társadalomban az embernek hozzá kell járulnia a saját eszközeivel
a nép gondolkodásának a megváltoztatásához. Mivel lehet? Verssel nem tudok,
mert nem tudok verset írni. Szóban? És mi van, ha Feleki Károly mondta, hogy…
Viszont a vizuális eszköz nagyon erős, megérti a más nyelvű is. Ez a három jel –
pontosan ezt tanítom, plakátművészetet tanítok, akkor végül is be kell mutatnom,
hogy én is tudok készíteni –: nézem a tv-t, és nincs nap, hogy valamin fel ne mérgelődjek. Ez nagyon jó, plakátkészítőnek tökéletes. Ott vannak a ceruzáim mindig, a papír kéznél, és amikor jön egy ötlet, nem az, amit mondtak, hanem öszszekapcsolok két dolgot, akkor megrajzolom. Például van egy, a Románia-térkép,
az tele van kiköpött napraforgómaggal. „Explore the Carpathian Garden”. Három
hónapot magoltam ezért.
Kompozíciót tanítok, meg ezzel is foglalkozom, de – mindig mondom a diákjaimnak – fontosabb a tartalom, mint maga a kivágás meg a technikai tudás. A
kivágás lehet néha téves, ha a téma viszi a képet, akkor az, ami az előtérben kell,
hogy legyen. Ma nagyon sok fotós – én úgy mondom – hókuszpókuszképeket készít, összeprésel a számítógéppel 15 képréteget, annyi pacni van rajta, mint egy
szép szoknyán a minta… Nem az! A fotó arról szól, hogy a valóságból észreveszek
valamit, ami fontos. Ami fontos nekem, de a kép akkor lesz jó, ha fontos másnak
is. Ennyi, mert a jelek ugyanazok. Ugyanazt a dolgot látja ez is, az is, amaz is. Ezt
a nyelvezetet kell megérteni, ezt a nyelvezetet kell kifejleszteni a saját munkádban,
és ezt kell tovább adni. Minél egyszerűbben. Nem kell ezer dolog a képen, elég három, ha jó helyre van téve, és ha összefüggés van a három jel között. Van rengeteg
kütyü, minden kis telefon annyira „intelligens”, mondjuk, ami hülyeség, hiszen
intelligens az, aki mögötte áll. A gép mögött. A jó fényképhez sok kultúra kell a
háttérben. Képzőművészet-, történelem-, vallás-, fi lozófia-, fizikatudás és emberismeret. És akkor megszülethet a jó kép. Ha nem, akkor készítünk családi képet,
szelfit. Ami nagyon szép otthon, és ennyi.
A fi lmnél mindenképpen meg kell tervezni előre. Kell, hogy tudjad előre,
hogy mit akarsz mondani – ha így leegyszerűsítem –, hogy végezd be. Nem csak
elmesélem, hogy nő a fű, és aztán mind nő a fű, és akkor mi? Ha nő a fű, akkor
történik valami a végén? Vagyis van egy összegzés, hogy mit is akartam én mondani? Csak nő a fű? A fi lmnél a kompozíció nem áll meg. Mert közben mozognak
a dolgok. Akkor azt jelenti, hogy egy-egy képkocka perfekt, de közte van olyan
képkocka, amely csak átmenet a következő perfekt képre. A Bukaresti Filmiskolán az 1970-es években, amikor én voltam diák, ilyesmit tanítottak: „egy fi lmben
kell, hogy legyen nyolc darabka, amit, ha kiveszel, abból visszaépül a fi lm”. A fotósorozat egészen más, vagy legalább félig más, mert a fényképen elvárom, hogy
minden fényképnek a kompozíciója perfekt legyen. Nem? Nem töltöm ki a helyet
egyik és másik között, mert nem úgy olvasom. Én fi x képet olvasok, nem átmenet, nincs zenei aláfestés. A sorozatot elképzelem, hogy mi a fő tematika. Ezekhez
hogyan gyűjtöm össze azokat a kockákat, amelyek ezt a mesémet, amelyet el akarok mondani, fel tudják építeni? Tehát nagyjából van egy forgatókönyv, hogy mit
is akarok, de munka közben kimegyek a terepre, ahol lehet, hogy sokkal jobb kép
van, mint amit otthon elképzeltem. De van olyan, hogy kimegyek, és még azért
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sem, semmi sem jön be. Semmi nem olyan. Például a köd. Fel kell kelni reggel ötkor, akkor olyan szép dolgokat lehet fényképezni, mert a köd kiszűri a zavaró hátteret. Megvan elöl az a néhány dolog, nos, erre lehet építeni egy fotósorozatot. Ezt
szinopszisban hogy lehet leírni? Úgy, hogy kimegyek, és addig dolgozom, amíg
azt mondom, itt és most megvan. Elkezdtem a régi fotóimból kiindulva készíteni egy sorozatot, hogy hogyan látom ma azt, ami az 1980-as években volt. És hozzátoldok ezt-azt. Miután elkészítettem húsz rajzot, rájöttem, hogy ez olyan, mint
Atlantisz. Azóta egy sorozathoz rajzolom a régi fotóimat Kolozsvárról meg a helyekről, ahol korábban jártam, ahogy süllyednek el. A sorozat így születik, hogy
a munka közepén jössz rá, ráadásul, ha ezt összefűzi az ember, és úgy állítja ki,
hogy hol ez, hol az, – nem úgy, mint a fi lmben, mert a filmben kell, hogy folyjon,
habár ott is van a párhuzamos vágás – összeillesztem, és az mind Atlantisz, mert
Atlantisz, amikor nem süllyedt, és Atlantisz, amikor süllyed. Tehát különbség van
az álló- és a mozgókép között. Előbbinél az az előny, hogy nem vagyok kötve a nagyon fi x beállított vagy előre kigondolt meséhez, hanem közben mind változtathatok. Persze a filmnél is, de valószínű, hogy ott nem annyira.
Dolgok, amelyek negyven év múlva is fontosak
A fotótanítás, egyetemi szinten, világszerte már nagyon rég megkezdődött.
Veress Ferenc,29 a híres kolozsvári fotós, aki Erdélyben az első színes fénykép készítésén is kísérletezett, javasolta többek közt, hogy a fotót egyetemi szinten is
kéne tanítani. Kell fotólapot szerkeszteni, szerkesztett is, Fényképészeti Lapok30
címmel, és tartott egy kurzust a Ferenc József Tudományegyetemen – de ez nem
szak, csak egyetlen kurzus volt az egyetem keretében. Azután diákkoromban,
Romániában, fotótanítás egyetemi szinten a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetemen, a grafi ka és a dizájn szakon és Bukaresti Képzőművészeti Egyetemen, grafika szakon volt. De nem volt szak. Az 1989-es forradalom után az egyetemünk le
volt épülve – mert folyamatosan csökkentették a tanárok és a diákok létszámát –,
és akkor, próbálva újraépíteni a kolozsvári egyetemet, a vezetőség kérvényezte a
tanügy-minisztériumnál, hogy hozhasson létre egy fotó szakot. Így született meg
1990-ben a fotó szak, és akkor Ioachim Nica rektor és Ioan Horváth Bugnariu
dékán tanár urak vették magukra azt a feladatot, hogy elindítják a szakot, amihez kellett tanár. Idehívták többek között Dorel Găinát, Moritz Jenőt, majd rá
egy évre engem is. Ide kerültem 1991-ben, és nem tudom, hogy mennyire volt demokratikus, de kineveztek vezetőnek a fotó szak élére. Kellett készíteni egy tantervet, ami borzasztó volt, merthogy nem azt teszed, amit te akarsz, hanem amit
az egyetem is elfogad. A szerepem szerintem a tanterv felépítésében volt, azután
meg, mivel nem volt műszer, azok beszerzésében. Néhány alapítványon keresztül – vastag dossziékat kellett írnunk egész nyáron – tudtunk hozni számítógépeket, fényképezőgépeket, nagyítógépeket. Mondjuk, ebben volt a szerepem, a pénz
nem tőlem jött, csak a dossziét kellett megírni, és miután megnyertük, a többi dolog már szinte magától ment. A kollegáimmal együtt csináltuk a TEMPUS programot – amely megfelel a mai ERASMUS programnak –: csereprogram volt, az
előnye a mai ERASMUS-hoz viszonyítva az, hogy minimum harminc százaléka
a pénznek műszerre ment. Most nincs műszer, csak sétafikálás. Ami nem rossz,
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megy a tanár ide-oda, megy a diák is oda-ide, de műszert nem vásárolhatsz egyetlen euró értékben sem. Az első képzőművészeti egyetemek TEMPUS programjának voltam a vezetője – nem igazán szerették, a művészetnek minek kell ilyen
program? Orvosinak, fi lozófiának, esztétikának, de minek a művészetnek? Mégis
megnyertük, és így tudtunk venni eszközöket. Nagy része a műszereinknek még
abból az időből van. A programon keresztül kapcsolatot tudtunk teremteni kilenc
külföldi egyetemmel Európából, és kettővel Romániából. Mentünk a diákokkal
Londonba, Párizsba, Nantes-ba, Grenoble-ba, Liège-be, Brüsszelbe, Budapestre,
Velencébe, Utrechtbe.
Amikor mi végeztük az egyetemet, akkor az oktatás hat év volt, plusz a két
év, amit ma mesterinek hívunk, összesen nyolc év. Ez lecsökkent ötre, és a két év
ún. mesteri, az összesen hét. Majd lement négyre, majd háromra. Egy művész
nem érik meg három év alatt. Én 45 éves koromban jöttem rá, hogy miről van szó
a művészetben. Jóval az egyetem után. De most három év után adsz a diáknak
diplomát, hogy az alapképzést elvégezte, és két évre rá adsz egy mesteri diplomát.
Az államvizsga után a gyermekek nagyrésze behúzza egy kicsit a fékeket. Majd
három év múlva doktorál. Kérdem én, hogy doktorálsz huszonöt évesen? A doktorátus egy műnek, egy életnek a csúcseredménye. Ez a sietség a dolgoknak a roszszabbik oldala. A jobbik oldala, amikor látod megjelenni a diákjaidat, hogy miután tartanak az egyetem után egy szünetet, rá öt-nyolc évre megjelennek. Ennyi
kéne, hogy legyen az egyetem. Azzal a plusz évekkel. Betöltik a harminc évet, akkor megértek. Akkor kezdenek jól dolgozni.
Egyik tanárkollégámtól, Zátonyi Tibortól31 kérdezték, hogy a művészetet lehet-e tanítani? Vagy átadni? A válasza az volt, hogy nem! Viszont lehet alkotni olyan közeget, fórumot, ahol bemutatod az adatokat. A lehetőségeket. Az ötleteket. A technikákat. A témákat. És ha a diákok között van egy érdeklődő, az
majd jön, és kiszedi belőled a titkokat. Régebb, amikor fi lmre dolgoztam, 36 kockám volt – ha egy kocka jó lett, már azt mondtam, hogy rendben van. Tehát egy
fi lmen egy jó kép. Sokat lehet kattintani, de ezekkel a mai digitális gépekkel sem
kattintok sokat, ha száz képből egy jó, az azt jelenti, hogy jól dolgoztam. Hogy érdekel-e a régi képeimnek a sorsa? Igen, nagyon. Hiszen húsz-harminc év távlatából rájössz, hogy azok a dolgok, amelyeket akkor fontosnak tartottál, még ma is
azok. Nemcsak nekem, mert ha valakinek megmutatom, és az is azt mondja, „ez
igen”, akkor az azt jelenti, hogy akkor odafigyeltem. Hogy nem hiába készítettem. Ez csodálatos, hogy fel lehet venni olyan dolgokat, amelyek negyven év múlva is fontosak.
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Jegyzetek
1 Feleki Károly (született: Kolozsvár, 1955. július 8.), a kolozsvári Képzőművészeti Líceum diákja (1970–1974), felsőfokú tanulmányait a bukaresti „Nicolae Grigorescu” Képzőművészeti Intézetben (1974–1976) és a kolozsvári „Ion Andreescu” Intézetben (1976–1978) végezte, doktori fokozatot vizuális
művészetekből 2006-ban szerzett. 1978–1990 között a kolozsvári „Libertatea”
bútorgyár formatervezője, a Szabadság napilap fotóriportere (1990), a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum muzeográfusa (1990–1991), 1992-től a kolozsvári
Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem fotó-, videó- és számítógépes képfeldolgozás szak tanára, egyetemi kancellárja (1992‒1998) és tanszékvezetője
(1998–2011). 1977–1997 között a Dacia, Kriterion, Politică, Nis és Studium Kiadóknál megjelent több mint 40 könyv borítóját tervezte, Első önálló kiállítására
1976-ban került sor. A Képzőművészek Egyesületének Kolozsvári Fiókszervezetének (Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Cluj-Napoca) tagja 2007-től. A „Bazele
fotografiei argentice” (2009), „Bazele fotografiei” (2001) könyvek szerzője, az
„Ultraportret” (2013), „Spiritul locului/Rezervaţia” (2012), „Trialog/Actualitatea
fotografiei alb-negru” (2009) társszerzője.
2 Az Ifjúmunkás Matiné az Ifjúmunkás olvasókapcsolatának egyik formájaként 1967. márc. 26-án marosvásárhelyi előadással indult. Közérdekű, a fiatalok
erkölcsi nevelését szolgáló rendezvényei fokozatosan irodalmi jelleget öltöttek. A
II. sorozat 1976. júl. 25-én kezdődött Csíkszeredában, s a hetilap fogadónapjainak
tapasztalatait gyümölcsöztetve a fiatalok kedvelt közművelődési formájává vált.
(RMIL, II. kötet, 312–313.)
3 Alexandra Rus művészetkritikus, a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
igazgatója volt 1974 június–1990 január között.
4 Gocella István, kommunista pártaktivista, 1983. november 3.–1989. november 10. között a kolozsvári Igazság napilap főszerkesztője.
5
Kenéz Ferenc (Nagyszalonta, 1944. március 24.) költő. 1968-tól 1983
szeptemberéig a bukaresti Munkásélet kolozsvári szerkesztője, majd 1987-ig az
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Utunk szerkesztője. 1989-ben Magyarországra települt, a Magyar Nemzet munkatársa, 1990-től az Esti Hírlap kulturális rovatvezetője, a Duna Tv hírszerkesztőségéből ment nyugdíjba. A Helikon, a Korunk és a Látó folyóirat közölte írásait. Riportjai szintén túlemelkednek az átlagon, azzal, hogy szerzőjük jól választja meg
a helyzeteket, és jól kérdez, a látszólagos banalitásokban is a lényegre irányítja a figyelmet. Csőposta című, Beke Györggyel és Marosi Barnával közös riporterjelentkezése (1974) után eredeti látásmódját prózában, a szociografi kus riportázsban
Kérdezzünk tovább! (1979) című kötetével bizonyította, csatlakozva azokhoz a fiatal társakhoz, akik megtörték a munkásábrázolás évtizedes sablonját. Az őszinteségnek ez az eredetisége jellemzi Én munkás vagyok. Te munkás vagy. Ő munkás
című új kötetének „beszélgetései”-t is (1982). (RMIL, II. kötet, 702–703.)
6
Kenéz Ferenc: Én munkás vagyok, te munkás vagy, ő munkás, Dacia
Könyvkiadó, Kolozsvár–Napoca, 1982.
7
Josef Koudelka (Boskovice, Csehország,1938. január 10.) fotóművész.
Kezdetben színházi fotográfus volt, de ezzel párhuzamosan 1962 és 1968 között a közép-európai régió (Szlovákia, Románia, Balkán) cigánytelepeit is fotózta. Csehszlovákia 1968-as inváziójáról készített felvételei először név nélkül járták be a világot. 1971 óta tagja a Magnum csoportnak. (https://maimanohaz.blog.
hu/2012/01/10/foto_kalendarium_josef_koudelka)
8 A Magnum Photos nemzetközi fotóügynökség és érdekképviseleti szervezet, amely a fotográfus tagok közös tulajdonában van. Öt fotográfus (Robert
Capa, David „Chim” Seymour, Henri Cartier-Bresson, George Rodger és William
Vandivert) alapította 1947-ben.
9 1936-ban lépett be a képeslapok piacára Henry Luce a megújult LIFE
magazinnal, amelyet előtte humoros, családcentrikus kiadványként tartottak
számon. Akkoriban ez volt az első, teljes egészében fotókra épülő hírújság, amely
teljesen újraértelmezte a hírfotó szerepét az újságírásban. Tematikájában a LIFE
– neves fotóriportereinek köszönhetően – mindig exkluzív tartalmakkal rukkolt
elő. A növekedés a hetvenes évek elejéig tartott, akkor kellett először a nyolc és fél
milliós példányszámot csökkenteni. 1978-ban a heti kiadást havira változtatták,
2007 óta már csupán különkiadásokkal jelenik meg nyomtatásban.
(https://maimanohaz.blog.hu/2014/11/02/lapozd_at_a_life_magazin_
legelso_szamat)
10 Sebastião Salgado (1944. február 8., Aimorés, Brazília) fényképész. 1974től a Sygma, majd 1975-től a Gamma ügynökségnek dolgozott, 1979–1994 között
a Magnum Photos tagja. Innen 1994-ben lépett ki, és megalakította saját fotóügynökségét, az Amazonas Imagest. (Photo Icons, vol. 2, 180–185.)
11 Pillich László (Kolozsvár, 1951. augusztus 21.) szociográfiai író, szerkesztő. 1980-tól az Igazság belső munkatársa (1988‒1989-ben a szerkesztőbizottság tagja is); a diktatúra bukása után, rövid ideig a Szabadság főszerkesztő-helyettese (1990. január–április). Környezetgazdaság-tani témájú első írását a Korunk
közölte (1975). Cikkei A Hét, az Ifjúmunkás, az Utunk, a Brassói Lapok, a TETT,
a Művelődés hasábjain jelentek meg. A Változó valóság (1984) című Kriteriontanulmánykötetben a kolozsvári magyar hóstáti közösség népesedésének szer92
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kezeti alakulásáról értekezett Vetési Lászlóval és Vincze Zoltánnal; a TETT-ben
(1980/3), az 1982-es Korunk Évkönyvben jelentkezett. (RMIL, IV. kötet, 512–513.)
12 Vetési László (Székelyudvarhely, 1953. december 26.) református egyházi író, szórványkutató, szociográfus. 1983-tól az erdélyi református egyházkerület
iratterjesztésének kiadói szerkesztője, és a Református Szemle műszaki szerkesztője. Elindítója és 1990–1992 között szerkesztője a Felebarát című szórványlapnak, majd annak megszűnése után az Üzenet Levél című szórványmellékletének;
szerkesztője a Felebarát Füzetek, a Diaszpóra Tájékoztató és a Diaszpóra Könyvek
című sorozatoknak. B. Nagy Veronikával 1992-től készített, 25 fi lmből álló sorozattal új tényirodalmi műfajt teremtett. Más hazai és magyarországi filmesekkel
készült fi lmjeinek száma meghaladja az 50-et. (RMIL, V/2 kötet 1153–1156.)
13 Salamon Anikó (Réty, 1945. július. 2.–1981. július 1., Kolozsvár) – néprajzkutató, szerkesztő. Egy ideig külső munkatársa volt időszaki lapoknak és a
Kriterion Könyvkiadónak (1973–1975), majd a Kriterion kolozsvári szerkesztőségében könyvszerkesztő, elsősorban a néprajzi tárgyú könyvek, valamint a Téka
sorozat gondozója (1975–1981). (RMIL, V/1 kötet, 37–38.)
14 Hóstát (középfelnémet Hochstadt: „felső város”): a késő középkor végén a városok kerítésén és a sáncokon kívül keletkezett külváros vagy előváros.
Lakói, mivel a város tulajdonában levő telkeknek nem voltak tulajdonosai, mint
zsellérek polgárjoggal nem rendelkeztek. Emléke a város- és falurészek elnevezésében ma is él. Hóstátiak: Kolozsvár K, ÉK és Ny felé eső külvárosainak mezőgazdasággal és kertészettel foglalkozó magyar lakosai. Nevüket a külvárosok
,,hóstát” neve után kapták. A hóstátok kívül estek Kolozsvár középkori városfalain. A várárok közelében tartozéktelepüléseket vagy önálló falvakat alkottak (pl.
Szentpéter). Lakosságuk kezdettől szőlő- és földműveléssel, marhatenyésztéssel és
fuvarozással foglalkozott. A hóstátiak Erdély különböző tájairól verődtek össze.
Költöztek a hóstátokba székelyek, kalotaszegi, szilágysági, Szamos menti és mezőségi magyarok, sőt a hagyomány szerint a 17. század elején hajdúkat is telepítettek közéjük. A 18–19. századok folyamán állandóan gyarapodtak újabb bevándorlókkal, és sajátos, a városi piachoz alkalmazkodó paraszti kultúrát alakítottak
ki. (Magyar néprajzi lexikon, 584–585.)
15 A földész életforma átalakulásának tetőpontja pedig az 1970-es évek végén kezdődő városrendezés lett, amikor az amúgy is megcsonkított telkekre lakónegyedeket épített a kommunista hatalom. A várost ért történelmi változások
közül a kommunizmus időszaka érintette legsúlyosabban a közösséget (...) A város fejlődése, átalakulása az elmúlt századok során folyamatos és viszonylag kiszámítható volt, és természetes ütemben zajlott. Az erőltetett iparosítás alatt kialakult munkaerőhiányt a hatalom az ország különböző vidékeiről érkezett munkaerő betelepítésével pótolta. Az egykori peremterületek telkein lebontott házak
helyén új lakónegyedek épültek, ahova az új városlakókat elhelyezték. A bontások a hóstátiak által legsűrűbben lakott körzeteket, a még mindig egységes magyar élettereket érintették leginkább. A közösség már nem tudott az újabban kialakuló ipari negyedek, külvárosok miatt kintebb húzódni, és a többség kénytelen
volt addigi életmódját feladni. Míg korábban a fiatal hóstáti családok külsőbb telkekre, kerületekbe költöztek a város terjeszkedése elől, a kommunista diktatúra
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éveiben erre már kevés lehetőség maradt. A városrendezés visszafordíthatatlanul
megváltoztatta Kolozsvár etnikai és társadalmi összetételét. A hóstáti bontásokkal a gazdákat megfosztották létfenntartásuk legalapvetőbb eszközétől, a ház körüli kerttől, az állattartás lehetőségétől, amivel viszonylagos személyi autonómiájuk sérült. Többségük kénytelen volt tömbházba költözni, ami hagyományos életmódjuk megszűnését, a korábban kialakult emberi kapcsolatok szétszakadását, a
történelmi hagyományok, emlékek megsemmisülését jelentette. Házaik, gazdasági udvaraik, termőföldjeik, vagyis teljes életterük elveszítése kultúrájuk, történelmi örökségük ápolását tette lehetetlenné. (Nagy Ákos, 2014, 25.)
16 1982. május 15.: a Korunk Galériában Feleki Károly fényképfelvételeinek bemutatója a kolozsvári Hóstátról, Egy életforma képei címmel. Pillich László
bevezetője után Márton János színművész a Hóstát művelődéstörténetéből, folklórjából adott ízelítőt, majd a földészek kórusa a Köszöntő című dalt adta elő. (Korunk, 1982/5., 416.)
17 Andrei Gabriel Pleșu román fi lozófus, művészettörténész, publicista és
politikus. A kilencvenes évektől kezdve a román értelmiség egyik vezéregyénisége.
18 Feleki Károly fotografie, Dorel Găină poezie, Spiritul locului/Rezervaţia.
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012.
19 René Burri (Zürich, 1933. április 9.–2014. október 20., Zürich) fényképész. Első fényképét 1955-ben közölte a Life-ban, szintén ettől az évtől a Magnum
társult, majd 1959-től teljes körű tagja. (Photo Icons, vol. 2, 112–121.) A kolozsvári
Képzőművészeti Egyetem 2006-ban René Burrit Doctor Honoris Causa címmel
tüntette ki.
20 Henri Cartier-Bresson (Chanteloup-en-Brie, Franciaország,1908. augusztus 22.–2004. augusztus 2., Montjustin, Franciaország) fotóművész. A második világháború kezdetén a hadsereg tudósítószázadának fényképésze lett. A háború utolsó évében végigfényképezte Franciaország és Párizs felszabadítását. A
háború után Párizsban élt szabadúszó fotográfusként. 1947-ben a Magnum ügynökség egyik alapító tagja volt. Az 1950-es évektől több nagyszabású fotós körutat tett, végigexponálta Indiát, Burmát, Pakisztánt, Indonéziát (1948–50), majd
körbeutazta a Szovjetuniót (1954), Kínát (1959), Kubát, Mexikót, Kanadát (1960).
(20th Century Photography, 40–41.)
21 David LaChapelle (Simsbury, Egyesült Államok, 1963. március 11.) fényképész. A művészeti tanulmányai végeztével New Yorkba költözött, ahol megismerkedett Andy Warhollal. Első munkáját is tőle kapta az Interview magazinnál
17 évesen. Az 1980-as évekre jól ismert fotóssá vált a művészvilágban, az 1990-es
évek elején már hírességek álltak neki modellt, és elkezdett divatképeket is készíteni.
(https://maimanohaz.blog.hu/2015/03/11/portfolio_david_lachapelle)
22 Az AES+F csoport 1987-ben alakult, tagjai Tatiana Arzamasova, Lev
Evzovich, Evgeny Svyatsky és Vladimir Fridkes. Munkáik között fénykép, videó,
installáció, animáció mellett a festészet, rajz és szobrászat is megtalálható.
23 Petronius töredékesen fennmaradt művének (Satyricon) legnagyobb
összefüggő része a Trimalchio lakomája.
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24 Jean Michel Jarre francia zeneszerző, zenész. Az elektronikus zene egyik
úttörője.
25 Iszao Tomita japán elektronikuszene-szerző, előadóművész.
26 A Vitruvius-tanulmány Leonardo da Vinci egyik vázlata, amely az emberi test méretarányait volt hivatva felmérni és elemezni.
27 Diane Arbus (New York, 1923. március 14.–1971. július 26., New York)
fényképész. 1940-es években férjével közösen készítették divatfotóikat a Harper’s
Bazaarnak, a Show-nak és az Esquire-nek. Az 1960-as években több művészeti iskolában tanított. Legtöbb alkotása ebben az évtizedben született. Szürreális felvételein furcsa párokat, transzvesztitákat, óriásokat, törpéket, gyerekeket, cirkuszi artistákat, középosztálybeli családokat, az utca emberét és ünnepelt sztárokat
is megörökített. (20th Century Photography, 16–17.)
28 Diane Arbus, An Aperture Monograph, Millerton, New York, 1972.
29 Veress Ferenc (Kolozsvár, 1832. szeptember 1.–1916. április 3., Kolozsvár) fényképész, feltaláló, a magyar fotótörténet meghatározó alakja, nevéhez számos fényképészeti eljárás feltalálása fűződik. (Fényképészek és műtermek Erdélyben 1839-1916, 51–64.)
30 1882–1888 között jelent meg.
31 Zátonyi Tibor (Budapest, 1955. január 3.) fotóművész. 1976-ban fényképész-szakmunkásvizsgát tett, majd szabadúszó fotósként dolgozott. 1981–1986
között a lipcsei Grafi kai és Könyvművészeti Főiskolán folytatott tanulmányokat. 1987-től 1998-ig a Magyar Iparművészeti Főiskola Vizuális Kommunikáció
Stúdió, majd Tanszék egyetemi adjunktusa volt. 1995–1999 között a Szellemkép
Szabadiskola oktatója. Tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének, a Magyar
és a Nemzetközi Újságíró Szövetségnek, a Mai Manó Ház Művészeti Tanácsának. (Gyulai Gergely: Zátonyi Tibor https://artportal.hu/lexikon-muvesz/zatonyitibor-6937/)
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A sajtó három évszázada
Magyarországon
PÁJER SZABOLCS
KULTer.hu, Debreceni Egyetem / KULTer.hu, Univ. of Debrecen
E-mail: pajersz1@gmail.com
Abstract (Three Centuries of the Press in Hungary)
The Hungarian press has undergone tremendous changes over the last 300 years. Press historian Géza Buzinkay’s latest
monograph published in 2016 reveals this exciting story. In his work, the author has a political and social history approach to
the history of the Hungarian press. Not only does it deal with the press of national interest and distribution, but it also tries to
reveal the main phenomena of rural, minority and emigration press life.
Keywords press history; Hungary; journalism; newspaper; publicity

Rezumat (Trei secole de presă maghiară (Despre cartea lui Géza Buzinkay: Istoria presei și jurnalismului
maghiar de la începuturi până la căderea regimului comunist))
Presa maghiară a trecut în ultimii 300 de ani prin transformări majore. Monograﬁa istoricul de presă Géza Buzinkay,
apărută în 2016, trece în revistă momentele importante ale acestei istorii. Autorul abordează subiectul din punctul de vedere al
istoriei politice și sociale. Pe lângă presa de interes naţional tratează și presa provinciei, a minorităţilor naţionale și a diasporei.
Cuvinte cheie istoria presei, istoria jurnalismului, presa minorităţilor, presa diasporei, monograﬁe

(Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig. Budapest, Wolters Kluwer, 2016. 548 o.)

A korábbi években nehéz feladatra vállalkoztunk, ha a magyar sajtó öszszefüggő történetével szerettünk volna megismerkedni. Habár az elmúlt évtizedek során már több kísérlet is született az összefoglalásra, mindezidáig mégis kevés olyan munka látott napvilágot, mely átfogóan és kellő részletességgel tudná
bemutatni a hazai újságírás és nyilvánosság működésének változását. Buzinkay
Géza legutóbbi, 2016-ban megjelent kötetével azonban nemcsak arra vállalkozott,
97

ME.dok • 2019/2
hogy ezt a régóta fennálló hiányt pótolja: mind a laikus érdeklődőnek, mind a tudományos közeg számára hasznos, könnyen értelmezhető és részletgazdag olvasmánnyal kíván segítséget nyújtani.
A szerző behatóan ismeri a témát, hiszen történészként a sajtó kutatása a fő
vizsgálódási területe. A Bach-korszak sajtópolitikájáról 1974-ben tanulmányt is
közölt, ezt pedig újabb írások követték a nyolcvanas-kilencvenes években, amikor
már részleges összefoglaló művek is készültek közreműködésével. Az ezredforduló után folytatta a tárgykör vizsgálatát, kiemelten foglalkozott többek között a riporter alakjával mint a modern sajtó legfontosabb szereplőjével. Mindazonáltal a
továbbiakban is törekedett arra, hogy a témát teljes mértékben felölelő monográfia jöjjön létre. Ezt a célt szolgálta volna a Kókay György irodalomtörténésszel közösen írt A magyar sajtó története I. A kezdetektől a fordulat évéig (Budapest, Ráció Kiadó, 2005) című mű is. Ez a kiadvány azonban nem számol be a második
világháborút követő évek – így a szovjet érdekszférában eltöltött évtizedek, illetve
a rendszerváltás – sajtóviszonyairól. A kötetnek nem készült el a folytatása sem,
így tehát joggal lehetett hiányérzetünk, amiért elmaradt az elmúlt több mint ötven év történetének taglalása.
Ez alkalommal vizsgált könyvében Buzinkay nemcsak az országos érdekű és
terjesztésű sajtóval foglalkozik, hanem a vidéki, a kisebbségi, illetve az emigrációs sajtóélet fő jelenségeit is igyekszik feltárni. A sajtó hármas funkciójából (informálás, véleményformálás, szórakoztatás) indul ki, amikor számba veszi a sajtó
létrehozóit, megszervezőit, működtetőit, ezek szabályozóit, az újságnyomtatás és
az információ megszerzésének fejlődését, valamint a szórakoztatás megjelenését.
Művében politika- és társadalomtörténeti szempontból viszonyul a magyar sajtó
történetéhez. Mindez abból fakad, hogy figyelmének középpontjában a hivatásos
újságírók, szerkesztők által készített, „politikai” napi- és hetilapok állnak. Elveti
tehát azt a felfogást, hogy a sajtó fókuszában az irodalmi lapok története álljon, álláspontja szerint az újságírás nem a szépirodalom gyakorlásának a terepe, hanem
a jelenkortörténet-írás és a politológia kezdeti megjelenési formája.
Ez a munka a magyar sajtó kezdetét a kialakuló szervezett információáramoltatás és kommunikáció európai előzményének tekinti. Ugyan a korai sajtótörténet-írás az első magyar nyelvű laphoz, a Magyar Hírmondó 1780-as indulásához kapcsolja a magyar sajtó születését, mégsem feledkezik meg arról a felfogásról, mely szerint már sokkal korábban beszélhetünk magyarországi sajtóról. Ez az
ún. hungarus-sajtó, mely szerint a Habsburg Birodalom más területéről származó, korábbi, latin és német nyelven írt sajtó is a magyar újságírás történetének részét képezi. Mindezek következtében számba veszi a 18. század végén megjelent
latin, illetve a 19. század első harmadában a városi polgárság számára meghatározó német nyelvű lapokat is.
Folyamatként, nem pontos évszámhoz kötve jelöli meg Buzinkay az 1830–
1840-es éveket, a magyar sajtó kifejlődésének időszakát. Ellenben a következő
időbeli egységet már egyértelmű határok közé szorította: az 1849 és 1867 közötti esztendők a sajtó szempontjából egységesnek tekinthetők, hiszen az 1848. évi
XVIII. törvénycikket csak a dualizmus első évében állították vissza. Habár a német nyelven írott sajtó még a kiegyezést követően is virágzott – köszönhetően a
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Pester Lloyd tevékenységének –, mégis számos újítást hozott a század harmadik
harmada, ugyanis ekkor alakult ki a modern magyar sajtó és legmeghatározóbb
jellemzői. Ezt a korszakot azonban kettébontja a szerző: az 1880-as évek derekától megjelent a tömegsajtó, illetve a magyar polgári ízlésvilág, melyek nemcsak az
irodalom számára nyújtottak táptalajt, de kedveztek a képes hetilapok és a vicclapok létrejöttének is.
Külön fejezetet kapott a műben a sajtó viszonya az első világháborút követő politikai rendszerváltásokhoz, ez a bizonytalanságokkal tarkított periódus pedig 1921 decemberéig, az előzetes cenzúra feloldásáig tart. Mint oly sok minden,
a német nyelvű sajtó szerepe is megváltozott ebben az időintervallumban: a magyarosodás hatására már a „boldog békeidők” végéhez közeledve érzékelni lehetett hanyatlását, a „kegyelemdöfést” ugyanakkor az Osztrák–Magyar Monarchia bukása és a háború utáni területi átrendeződés hozta meg. Ez először csak
marginalizálta, majd szinte teljesen megszüntette a magyarországi német nyelvű
sajtót. Utóbbi esetben meghatározó volt a lapokat addig kiadó Hungária Rt. 1925.
évi átállása, melynek keretében a német helyett a magyar nyelvű újságok kiadását irányozták elő. Innentől számítható a magyar és a magyarországi német sajtó történetének különválása úgy, hogy előbbi teljesen önállósult és elvált az utóbbi által lefektetett alapoktól.
Váratlan lehet számunkra a következő nagyobb időszak egy fejezetben való
bemutatása, hiszen első látásra nem különülnek el egyértelműen a Rákosi-rendszer, illetve a Kádár-korszak évei. Azonban ha jobban szemügyre vesszük ezt a
szakaszt, láthatjuk, hogy mégis megtalálható a kettős felosztás, sőt, további két
alszakaszt tudunk elválasztani. 1945–1948 demokratikus éveiben egyrészt már
körvonalazódott a szabad sajtó létrejötte, ám ugyanekkor megkezdődött az erőszakos rendszer kiépítése is. Ez pedig magában foglalta a kommunista párt térfoglalását a laptulajdonosok és a hírlapok körében, valamint a hírszolgálat kisajátítását is. Egyneműnek az 1948–1990 közötti korszakot sem mondhatjuk, annak ellenére, hogy az uralkodó párt végig központilag irányította a hazai sajtóéletet. A különbség a két rendszer között a megvalósításban volt, hiszen amíg Rákosi Mátyás idején sokkal agresszívabb és kíméletlenebb volt a hangnem, addig
Kádár János évtizedei alatt jóval lazább és megengedőbb sajtópolitika folyt Magyarországon.
A rendszerváltásról, illetve az ezt követő évekről szóló egységben bepillantást nyerhetünk a megváltozott sajtó- és médiaviszonyokba, illetve az első szabadon választott kormány idején lévő sajtóélet is bemutatásra kerül. Mivel a korszak
igen közel áll a jelenlegi olvasóhoz, ezért lehetetlen teljesen elfogulatlanul szemlélni, így ez a fejezet inkább csak egy vázlat szerepét tölti be. Mindez azonban tökéletesen szemlélteti a sajtóban is bekövetkező rendszerváltozást, melynek során
a pártállami, felülről irányított és cenzúrával szabályozott sajtó üzleti alapon, a
szólásszabadság és a véleménynyilvánítás értelmében szerveződött újjá.
Buzinkay Géza könyve fontos állomás a magyar sajtótörténet-írás nyugateurópai szintre emelésében. Angliában, Franciaországban és Németországban
már korábban megszülettek ezek az „első generációs” munkák, az elmúlt évtizedekben pedig ezekre épültek fel az egyes médiatörténetek, melyek kommuniká99
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ciós folyamatokat és jelenségeket, valamint nyelvhatárokon túlmenő médiaműfaji és tipológiai vonatkozásokat tanulmányoztak. A kötetben tökéletesen végigkövethető a magyar sajtó fejlődése a kezdetektől eltelt majd háromszáz éven keresztül, így erős alapként szolgálhat egy szintetikus médiatörténet megírására. Hiányossága – melyet maga a szerző is kiemel – egyedül abban ragadható meg, hogy
hiányoznak a konkrét szövegek elemzései. Mindezzel azonban tovább motiválja
a médiatörténészeket, irodalomtörténészeket, történészeket, szociológusokat, valamint számos egyéb diszciplína kutatóit, hogy kiemelten foglalkozzanak a téma
feltárásával.

Feleki Károly felvétele
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Szerkesztési alapelvek
Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik
műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:
– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű fi le tartalmazza,
– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg ne
legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, pontosvesszőkkel elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a kulcsszavak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2 sorban tartalmazza a szerző tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző elérhetőségét (e-mail),
– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat és
(ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,
– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,
– idézőjelek: „”
Szakirodalom/könyvészet szerkesztése
– kérjük, hogy hivatkozásaikat, könyvészetüket a Harvard hivatkozási mód
szerint szerkesszék meg
A szakirodalomra való hivatkozás módjai
– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,
– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.
Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső katalógusrendszere szerint hivatkozzunk.
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