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ME.fotográfi a
Jelen lapszámunkat Moshe Yitzchak felvételeivel illusztráltuk. Alább olvas-

hatjuk fotósunk rövid bemutatkozását:

1974 augusztusában 
születtem Győrben. A 
szüleim az egyre nyo-
masztóbbá váló kelet-
európai légkör miatt 
1976-ban az Egyesült 
Államokba emigráltak. 
Így én már Memphisben 
nőttem fel, úgyszólván 
amerikaiként. 

Viszont igyekeztem 
mindig élő kapcsolatot 
fenntartani Magyaror-
szággal, emiatt gyakran 
térek haza fotózni, vagy 
csak úgy, élni...– abba 
az országba,  amelyet 
1990 előtt meg sem láto-
gathattam. 

Jelenleg Nashville-
ben lakom, ahol külön-
böző galériákkal együtt-
működve alternatív 
fo to grá fi ai pro jek te ket 
mű köd te tek, valamint 
„stock” típusú fénykép-
kollekciók készítését ko-
ordinálom jelentős mé-
diavállalatok számára.

Örömmel vettem 
a ME.dok folyóirat 
fényképkérését, és, ter-
mészetesen, szülőha-
zámban készült fotó-
sorozatot küldtem el a 
szerkesztőségnek.

Összetört történet
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Comics Media in the Digital Age. 
The Case of the “Machines à 
Bulles” Exhibition*

I. Dynamic identity and cultural varieties
Th e fi eld of comics studies seems to have become independent within cul-

tural studies in the last two decades,1 while the media environment of comics 

Rezumat (Benzi desenate în era digitală. Expoziţia “Machines à Bulles”)
“Machines à Bulles” (Mașini de bule), o expoziţie itinerantă a Institutului Francez, a fost expusă în mai multe locaţii din 

întreaga lume, printre altele la Universitatea din Pécs în 2021. Scopul a fost să expună producţia franceză a varietăţii culturale 

a benzilor desenate bande dessinée numérique. În acest articol, discutăm și analizăm cazul expoziţiei Pécs, care a subliniat 

că benzile desenate digitale sunt un fenomen transmedia, cuprinzând o varietate de medii, cum ar fi  site-uri web, aplicaţii, 

realitate virtuală, jocuri video și platforme de reţele sociale. O parte dintre lucrările expuse au fost arătat o hibriditate medială, 

integrând fotografi i, videoclipuri și coloană sonoră. Suportul digital a deschis noi perspective și în aspectele narative ale benzilor 

desenate, făcând povestirea interactivă.

Cuvinte cheie  bande dessinée numérique, expoziţie de benzi desenate, studiile benzilor desenate, benzi desenate 

digitale, Machines à Bulles
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Abstract  (Comics media in the digital age. The case of the “Machines à Bulles” exhibition)
“Machines à Bulles” (Bubble Machines), a travelling exhibition of the Institut Français, was realised at multiple locations 

worldwide, among others at the University of Pécs in 2021. It aimed to display the French production of the cultural variety of 

the bande dessinée numérique. In our study, we discuss and analyse the case of the Pécs exhibition, which emphasised that 

digital comics is a transmedia phenomenon, comprising a variety of media, such as websites, applications, virtual reality, 

video games, and social network platforms. Some of the exhibited works were characterised by medial hybridity, integrating 

photos, videos, and soundtrack. The digital support opened new perspectives in the narrative aspects of comics as well, making 

storytelling interactive.

Keywords  bande dessinée numérique; comics exhibition; comics studies; digital comics; Machines à Bulles

* A tanulmány lapunk publikációs pályázatának első helyezettje.
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cultures, the formats, production, consumption, and use of comics seem to un-
dergo changes, precisely under the infl uence of technological innovations of the 
same period. Th is change aff ects all major aspects of the comics media (creation, 
distribution, texts, genres, formats, audiences, and cases of use). As far as com-
ics creation is concerned, the tradition of representation based on hand-drawn 
lines seems to be transforming in the digital age, with issues of authorship and 
the de- and re-territorialisation of the creative process emerging in a new per-
spective. Th e distribution, dissemination, collection, and archiving of comics are 
also being transformed – internet-based distribution networks, communities, 
collections, and archives are constantly being created. We can also see a change 
in cultural texts, genres, and formats. Th e encounter of the constructed nature of 
comics with newer technologies, formats, and media lead to the emergence of web 
comics, mobile comics, digital comics, and so on. It is also possible to present crit-
ical editions of comic artworks in this new media environment. Th e digital for-
mat makes the inclusion of complementary information possible via hyperlinks 
and extensions and it broadens the possibilities of the presentation of the comic 
book (e.g., giving an overview of panels that were modifi ed in diff erent editions 
of the work). Changes in texts and formats also entail changes in audiences’ use 
of comics, in areas such as the transformation of comics subcultures or the use 
of Instagram. All these taken together, the question arises: what are the possibili-
ties, tasks, and methods of comics studies as a specifi c version of (media) cultural 
studies, to explore these changes? Following the example of digital humanities 
and digital anthropology,2 and seeing the emergence of digital, multimodal, and 
cognitive methods of empirical comics research,3 the possibility of a future digital 
comics studies is indeed worth considering.

Th e historical evolution of the dynamic identity of comics media generated 
the emergence of diff erent historical and cultural versions.4 Th e dynamic identity 
of the comics media manifest in cultural versions is also evident in the digital age. 
With the changes of the medium and the change of mediative arrangements and 
dispositions, certain elements of the mediativity5 of comics become less constant: 
sound is now expressed not exclusively by onomatopoeia, motion is not represent-
ed only with still images, and attitudes to the drawn character. Th e tabularity, the 
arrangement of panels on the comics page is also dynamically changing. It is an 
interesting question to study which elements of the mediativity of digital comics 
or webtoon or bande dessinée numérique will become relatively constant. In the 
wake of the digital shift , how is the language of comics and its media identity 
evolving from printed formats to webtoon applications, in the midst of altering 
technological conditions? 

In any case, it is remarkable that the techno-cultural diversity of the comics 
media is not lost in the fi eld of digital comics either. Traditional comics exists 
in geographical and cultural versions that oft en vastly diff er in terms of genres, 
markets, audiences, and graphic styles, and digital comics is similar to it in this 
sense. Th e history, distribution, mediatic arrangement, and environment of 
North American webcomics, Korean webtoon, and Francophone bande dessinée 
numérique, as well as their uses show signifi cant diff erences from each other, but 
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they themselves are also characterised by a huge internal variety.6 Th e last few 
years have seen a fl ourishing of research into the connections between bande 
dessinée and ‘numérique’, i.e. digitisation and the digital world.7

II. “Machines à Bulles”: global and local representations of the bande 
dessinée numérique 

In the following, we discuss a specifi c historical and cultural variety of com-
ics as a medium, in connection with the “Machines à Bulles” (Bubble Machines) 
travelling exhibition of the Institut Français. Th is exhibition, which went almost 
global in 2020 and 2021, represented the current state, phenomena, and practices 
of bande dessinée numérique in many countries of the world, in conjunction with 
the “Year of Comics”, which was launched in 2020 by the Ministry of Culture 
in France and continued in 2021 because of the sanitary crisis. Th e aim was to 
select a set of French-made digital comics and circulate it, to enable the cultural 
institutions of the Francophone world to create exhibitions, either online, or in 
the physical space, for the occasion of the “Year of Comics”. In the exhibition, 
twenty-four digital comics8 have been selected to represent the French production 
of the bande dessinée numérique. Francophone digital comics is a cultural phe-
nomenon expanding more and more intensely, making the Francophone comics 
culture part of the world-wide trend of digital comics, besides the American web-
comics and the Asian webtoon.

“Machines à Bulles” is an initiative of a national level (in France), which 
spreads to the global and which was manifested in many local versions from Van-
couver via Libreville to Jerusalem. In the following, we will discuss in more detail 
one of the local realisations of this globalising exhibition. Based on the “Machines 
à Bulles” collection of the Institut Français, the Alliance Française of Pécs and the 
Comics Studies Research Center at the University of Pécs presented a selection 
of digital comics in the framework of a pop-up exhibition. Th e event took place 
from the 8th to the 10th of December 2021, at the Department of Communication 
and Media Studies (University of Pécs). A total of fourteen works were selected 
and exhibited from the complete collection of the Institut Français. Th e visitors 
were of diff erent age groups: secondary school classes, university students and 
adult members of the local Francophone community also came to see the exhi-
bition. During the three days, approximately 200 visitors arrived and took part 
in diff erent activities related to digital comics: guided tours of the exhibition in 
English, French, and Hungarian languages, workshops about the transformations 
of comics in the digital environment and creative follow-up activities about on-
omatopoeia and speech bubbles. Th e exhibition was concluded by a vernissage 
event on which the organisers gave speeches and the guests could take part in a 
guided tour. Th e great number of visitors and participants at the vernissage party 
shows that there was a genuine interest towards digital comics, although comics 
culture in Hungary can scarcely be compared to that of other countries, where 
the comics industry and the general presence of the medium in everyday culture 
is more characteristic. 
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Th e exhibition catalogue issued by the Institut Français divides the chosen 
digital comics into four sections. Th e fi rst, “When comics fl irt with the arts”, in-
cludes those comics that take their theme from the artworld, emphasising hy-
bridizations between comics and the diff erent arts. Th e second section, “From 
historical stories to social science fi ction”, collects those stories which are set ei-
ther in the past, or in the future: biographies, mémoires, and science fi ction. Th e 
last two sections, “When the authors take charge” and “Th e Reader, an active 
participant in the story”, gather those artworks that are the most marked by the 
new perspect ives and roles authors and readers can assume in the digital space. 

In contrast to this, the exhibition in Pécs was somewhat diff erently installed. 
Th e organisers, the Alliance Française of Pécs and the Comics Studies Research 
Center tried to tailor their conception to the demands of their target audience. 
As the exhibition took place at the Department of Media and Communication 
Studies many students from this fi eld were expected to come to see it. To meet the 
sphere of interest of the university students, the organisers set up a framework 
that focused on the diff erent medial variations of digital comics. As there are 
many international students at the Department, the organisers had to take into 
account that a number of visitors may favour English over other languages. Also, 
groups of students of French as a Foreign Language from diff erent secondary 
schools had booked appointments in advance for guided tours either in French, 
or in Hungarian. It was therefore preferable to exhibit digital comics of which 
not only a French, but an English version was available as well. Th e side events 
and the guided tours were arranged with respect to the pedagogical concerns and 
the educational purposes the visits of the secondary school student groups made 
necessary.

III. Mediatic hybridizations
Th e local organisers of the exhibition defi ned the main axes of organisation 

according to the medial hybridizations of digital comics. Th erefore, the exhibi-
tion space was divided in fi ve diff erent sections: comics that can be read in down-
loadable apps, on Instagram, and on websites, a comics-related video game and 
two comic books with augmented reality extensions. Th e characteristics of the 
diff erent media demanded diff erent supports. Applications and Instagram run 
the best on tablets, while websites and videogames are more fi t for the computer 
screen. Based on the support, the exhibition at Pécs included fi ve major groups 
of works: the ones that have a website format, a video game adaptation of comics, 
the ones that demand scrolling on a touchscreen, the ones published as posts and 
organised as accounts on Instagram, and fi nally the ones that are actual comic 
books with augmented reality extensions. At one wall of the exhibition space, 
six computers were placed to show the following comics: Fabre & the city, Here, 
all is well, Th e Big Bad Fox, Th e Building, Th e Last of the Gauls, and Th e Portrait 
of Esther. In a separate corner, visitors could play the video game adaptation of 
the comic book Blacksad. Tablets were placed on diff erent tables, one for the an-
imated comics to be read by horizontal or vertical scrolling on websites or in 
applications, as Panama Al Brown: Mysterious Strength and Phallaina, one for 
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Instagram-comics, with Eating our way into the future, Th e Greatest Story of the 
Endless Drawing, and Walled in Berlin. Another table was reserved for the com-
ic books with the augmented reality extensions. Here, the two books, Rat et les 
animaux moches and Ultralazer were exhibited along with tablets on which the 
Delcourt Soleil + application was installed to make the augmented reality data 
readable. Altogether, the exhibition gave a panorama of the digital comics scene 
as an alternative fi eld of the more traditional printed comics culture.

IV. Digital comics: a defi nition even more impossible
Besides the categories mentioned above, other kinds of hybridizations are 

represented by some of the exhibited works: embedded extracts of video doc-
umentaries can be found in Panama Al Brown, while Here, all is well contains 
images of street-art. Panama Al Brown, described as “a dynamic photomontage” 
in the exhibition catalogue issued by the Institut Français, combines archive ma-
terial (photos and videos) music and drawings to tell the life story of a black box-
ing champion. Similarly, Sophie Taboni and Nicolas Catherin in Here, all is well 
combine drawings and photographs from their trip to Australia in order to create 
a travel diary in digital comics. Some of their photos represent street art, which 
gives an even more multi-layered fi nal outcome in terms of generic and medial 
versatility in Here, all is well. 

Colombine Depaire, curator of the “Machines à Bulles” exhibition, empha-
sises the medial hybridization as a defi ning characteristic of digital comics: “To-
day, the new generation of authors have been trained in using both traditional, 
and digital tools, and also contemporary comics get inspired from hybrid for-
mats.”9 Th e material of the exhibition shows that the various cases of medial 
hybridization retain and discard diff erent aspects of the original dispositions of 
comics. In consequence, it can be questioned if some of the exhibited works can 
be regarded as comics in the restricted sense. Th is depends on what we regard as 
the distinctive feature of comics: the framing of the images, the speech bubble, 
the sequentiality, narrativity, or something else. As the ongoing debate shows in 
the fi eld of comics studies, this is not so easy to determine.10 “Th e necessary, if 
not suffi  cient, condition required to speak of comics is that the images will be 
multiple and correlated in some fashion.”11 – that is the broad defi nition most 
of the exhibited material corresponds to, except for Blacksad: Under the Skin (a 
video game is more like a motion picture than a string of correlated pictures), 
and maybe the Endless Drawing which can be considered as one image. Th e rest 
of Groensteen’s defi nition is more problematic from the point of view of digital 
comics: “A page of comics is off ered at fi rst to a synthetic global vision, but that 
cannot be satisfactory. It demands to be traversed, crossed, glanced at, and ana-
lytically deciphered.”12 As it happens oft en in digital comics, showing one single 
panel at a time leads to the loss of the tabular disposition of the comic book page. 
Th e absence of an initial overview makes the reading of digital comics radically 
diff erent from that of the traditional printed version. 

“Decontextualizing the image from the overall layout may change how the 
reader understands the panel; as well as detracting from the overall aesthetic, it 
could shift  the emphasis, disrupt fl ow of visual braiding, where visual or design 
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elements are placed in the same position on the page in multiple spreads which 
forms a mnemonic bond for the reader.”13

In most of the cases, except for Instagram comics, the process of reading 
digital comics does not involve an initial global take, nor a non-linear, associative 
reading pattern called tressage (visual braiding) by Groensteen.14 In most cases, 
reading digital comics starts with the second linear phase of reading described by 
Groensteen.15 Some of the exhibited digital comics require to be swiped through 
horizontally (e.g., Phallaina) or vertically (e.g., Panama Al Brown, Th e Last of 
the Gauls), while others needed to be clicked at, in order to “turn the page” and 
display the next panel (e.g., Th e Big Bad Fox). It is clear that digital comics need 
to be read in diff erent ways which are partially determined by their medial sup-
port. For instance, Instagram off ers an on the whole image of the account’s posts, 
therefore the reader has the overall image of the diff erent parts before starting to 
read them one by one. Th e touchscreen makes horizontal or vertical swiping easi-
er and smoother than clicking, while displaying distinct images one aft er another 
is more practical on a computer screen. 

Although formats and reading patterns diff er to a large extent, narrativity 
can be regarded as a common feature of digital comics included in the “Machines 
à Bulles” exhibition. Th e process of narration, and even the narrative content 
is shaped by the diff erent media by which they are transmitted. Th erefore, dig-
ital and traditional comics may diff er in terms of their narrative qualities, be-
cause they are infl uenced by their author’s choice of media. According to Lom-
bard-Cook, the appropriateness of media to the narrative content is an important 
concern: “Certain stories work as bound books, others as newspapers and pam-
phlets, and, by extension, there are certain stories that work best in interactive 
screen-based media”.16 Th e Building by Vidu and Batraf is an example of the latter 
type of stories, as it exploits diff erent potentials residing in the digital realm as 
narrative interactivity and choice-based story sequence. Th e reader manipulates 
an interface which reveals the plan of a house: whichever room he clicks on, he 
has the opportunity to discover a storyline in it. Th e short stories are set in the 
neighbouring rooms, and the reader has the choice to read the next story by de-
ciding in which direction to continue among the multiple possibilities. Plotlines 
are interconnected in a loose way, which permits the reader to organise them in 
any possible sequence. Every reader fi nds the same snippets of a narrative, but in 
a diff erent order: “One night, ten minutes, fi ft een stories, twenty-three rooms. 
No two readers will explore the rooms in the same way” – as the introduction of 
the welcome page of Th e Building claims. Th e comics contains a character map, 
which can be accessed by clicking on the button “Conclusion”. Th is map shows 
each reader how many stories they have already managed to discover, by illumi-
nating the characters of the stories already read. Th e remaining silhouettes show 
how many stories remain yet to explore to fi nd all the narratives hidden in the 
diff erent parts of the house.

Th e Building fi ts into long traditions of framing narratives into architec-
tural structures. Literary tradition includes novels such as Life: A user’s manual 
of Georges Perec, or comic books such as Chris Ware’s Buliding Stories. Fres-
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nault-Deruelle emphasises that visual arts also have recurred to the building as a 
narrative framework: 

“Fashion drawings have in common with architectural drawings, which give 
the images a narrative dimension, that they make the illustrations at least poten-
tial narratives. Th e fact is not new: under the Ancien Régime, engravings were not 
rare which had for function to present the interior of aristocratic residences. Th us, 
»the bedroom«, »the reading room«, »the boudoir«, »the entresol« etc. became 
potential places of intrigue. Our time, in the same way, is fond of images where 
living spaces and urban settings are treated as being bearers of narrativity.”17 

Th e same view seems to be justifi ed by examples of Early Renaissance 
paintings cited and commented on in Wendy Steiner’s book chapter “Pictorial 
Narrativity”18 which demonstrates how narrative content is structured in an ar-
chitectural space divided in multiple rooms. Such a framework makes the repre-
sentation of simultaneous events possible, therefore emphasising both spatial and 
temporal dimensions of the storyline. Th e Building also profi ts from this potential 
of the architectural arrangement of narrative content, as its plotlines run simulta-
neously in diff erent fl ats and the respective plotlines intertwine based on the fl ats’ 
position with respect to each other.

V. Conclusion
As far as European cases are concerned, cultural diplomacy has spectacu-

larly favoured comics exhibitions in recent decades. Th is must be based on the 
generally accepted assumption that comics is a likeable part of the sending coun-
try’s popular culture, and the opening celebrations provide an opportunity for 
personal exchange and acquaintance with a group of the recipient country’s cit-
izens, who are not diplomats but are presumably open to the sending country’s 
culture. European embassies and cultural institutions have organised several 
exhibitions in the last couple of years. Most of these were travelling exhibitions. 
Among others, the Spanish Instituto Cervantes (e.g., Comics in Spanish Democ-
racy 1975-2007, 2007), the German Goethe-Institut (e.g., Comics aus Deutschland, 
2007), the Belgian, French and Swiss embassies (La BD suisse. Un sommet d’im-
ages, 2013), as well as the Hungarian Balassi Institute (Hungarocomics, 2013) were 
involved in the organisation of comics exhibitions. Th e soft  power approach con-
tributes to these events. 

Th e French Institute’s digital comics exhibition diff ers from the previous 
ones in that it relies more heavily on the co-creative participation of local au-
diences. In each place, the exhibition was realised in a unique way, with diff er-
ent highlights and frameworks and with the participation of diff erent audiences 
(similarly to the participatory conventions of Japanese soft  power practices). So it 
happened in Pécs, where the exhibition succeeded in reaching and involving local 
secondary school students, Hungarian and international students of the Universi-
ty of Pécs and the town’s Francophone community as well. 

We see the imprint of the media history of a cultural variety. Comics is not 
becoming digital in only one way: there is a kind of divergence in the process, but 
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this divergence is something that the exhibition is able to keep within an institu-
tional framework in the case of the bande dessinée numérique.
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Egy erdélyi niche-sajtótermék és 
mediális környezete.
A Fantomatika és egy szűkített kortárs képregény-panoráma

Érdekes sajtótörténeti esemény zajlott le 2017 októberében, Erdélyben: 
Fantomatika címmel megjelent az első olyan képregény, amely kizárólag tudomá-
nyos-fantasztikus tematikájú volt. Alapító alkotói, a Kézdivásárhelyen élő Sárosi 
Mátyás (rajz) és Szabó Kriszta (író) komoly gazdasági befektetéseket eszközöltek 
azon célból, hogy igényes kivitelezésű nyomtatott újság jusson el ezen média- és 
kultúrtörténeti niche követőihez, és, miért ne, rajongóihoz – nota bene: mind-
ezt a fokozottan digitalizálódó, mobil médiaplatformokra konvergáló médiafo-
gyasztási tendenciák mellett.1 A befektetés mellett komoly logisztikát is igénylő 

Rezumat (Contextul mediatic al revistei Fantomatika)
În luna octombrie a anului 2017, la Târgu-Secuiesc (în maghiară: Kézdivásárhely, România) a apărut primul număr al 
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Ungaria. Însă, în ciuda calităţilor sale, revista nu a reușit să devină un succes economic, și în martie 2018, din motive economice, 

a trebuit să se retragă de pe piaţă. Articolul analizează contextul mediatic al succesului, dar și al decăderii revistei Fantomatika.
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Abstract  (The media context of the Fantomatika magazine)
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lapkiadás végül mind a képregényrajongóknak, mind a tudományos-fantasztikus 
folyóiratok kedvelőinek hatalmas kezdeti lelkesedése ellenére sem tudott profi t-
termelővé válni, így, (sajtó)műnemének erdélyi kuriózumaként, alig öt megjelent 
lapszám után a Fantomatikának vissza kellett vonulnia a piacról.

Korábban a Kolozsváron megjelenő Korunk című, tudományos havilap 
számára készítettünk egy terjedelmesebb összeállítást a Háromszéken kiadott 
Fantomatika primer recepciójáról, indulásának és megtorpanásának gazdasági 
természetű körülményeiről, így az ott tárgyalt témákat nem szeretnénk ismételni 
– legfeljebb bővítenénk az ott tárgyaltakat, amit főleg a megszűnés óta készült, 
a publikációt a magyar médiapalettán pontosabban elhelyező ún. „szekundér” 
recepció analízise révén fogunk megoldani.2 Ugyanakkor az említett Korunk-
cikkünk megjelenése óta kiderítettük azt is, hogy valóban helyesek voltak azok 
a feltételezéseink, melyeket a romániai Pénzügyminisztérium honlapján nyíltan 
hozzáférhető adatok alapján számoltunk ki: az ott fellelt számadatok alapján azt 
valószínűsítettük, hogy az eladott példányok oroszlánrésze Romániában, lejért 
került értékesítésre3 – ezt a sejtésünket később megerősítette számunkra több, 
Erdélyben kiadott (magyar nyelvű) könyv magyarországi forgalmazójának mun-
katársa is, akik beszámoltak nekünk arról, hogy az amúgy különleges esztétikájú, 
nagy érdeklődésre számot tartó sajtótörténeti kuriózum anyaországi forgalmazá-
sa több, előre nem látott akadályba ütközött, így a Fantomatikának gyakorlatilag 
esélye sem volt arra, hogy „robbanjon” a magyarországi piacon.4

Szép Eszter a Szépirodalmi Figyelőben megjelent írásában arról számol be, 
hogy „Épp egy kulturális rádióműsor szerkesztőjének a fi gyelmébe ajánlottam a 
Fantomatikát és a mögötte rejlő csapatot, Szabó Krisztát és Sárosi Mátyást, hogy 
őket is vegye be hosszabb és alapos képregényes összeállításába, amikor megtud-
tam, hogy a lapot nem folytatják. A kiadót felszámolják, a helyzet kétségbeejtő, sőt 
eddig is az volt, csak eddig nem volt ennyire pőrén nyilvánvaló.” 5 Ugyancsak Szép 
Eszter ír arról, hogy a Fantomatika a rangos képregény-elismerés, az Alfabéta-díj 
komoly esélyese is volt 2018-ban, amit végül a Képregény.net honlapjának a tanú-
sága szerint a Csepella Olivér által írt és rajzolt, szintén sajátosan ironikus, poszt 
(-poszt)modern „kultúrfricskákkal” átszőtt kánon-újraértelmezés, a Corvina ál-
tal kiadott, a sárga és fekete által dominált, különleges színvilágú Nyugat+Zombik 
nyert abban az esztendőben.6

A képregényverseny erősségének, ezen sajátos sajtótermék piacán tapasztal-
ható versenynek a mértékét felbecsülhetjük, amidőn szemrevételezzük a honla-
pon megjelenő további díjesélyeseket, így következtetve az általunk tárgyalt mé-
diatermékek piacán lévő sajátos versenyhelyzetre. Így a másik jelölt, a szintén első 
lapszámainál tartó Királyok és keresztek-sorozat Augmented Reality-technológiát 
is integráló, jóval otthonosabb témát (a magyar államalapítástól induló narratív 
vonalat) tárgyaló, Németh Levente művészeti vezető, képregényrajzoló, valamint 
Mészáros János szövegíró nevével fémjelzett vállalkozás napjainkban is aktív, sőt: 
úgy tűnik terjeszkedőben van. A sorozatnak közben megjelent a második köte-
te is, a Képes krónikák 2. – Canes et Lupi, amelyhez egy ingyenes mobiltelefon-
applikáció tartozik, amely különleges interakciót biztosít a hagyományos, nyom-
tatott felülettel. Az általunk 2020. január 23-án letöltött mobiltelefon-program 
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– melyet szintén a képregényeket kiadó Enter Stúdió ’98 jegyez – 500-nál több 
letöltésnél járt, és hangulatos kiegészítéseket hozott a statikus, lineáris, nyomta-
tott (rajzolt) közeghez.7 Ugyanakkor tanulságos számunkra az is, hogy a Google 
rendszere ezt az applikációt az „Oktatás” kategóriába sorolja jelenleg.8 Mondjuk, 
mi inkább az „Infotainment”-kategóriába osztanánk be, hiszen alkalmanként 
vállaltan eltér a történelmi szempontból jegyzett múlttól,9 ám ez a rendszerezés 
érdekes tendenciára mutat rá, éspedig az ún. „gamifi káció” oktatásban történő, 
egyre inkább hangsúlyosabbá válását illusztrálja nagyon kifejező módon.10 Ez-
zel szemben a Fantomatika jóval kevesebb digitális-interaktív felülettel bírt,11 
jóllehet az online térben is erős promócióban volt része.12 Igaz, hogy a viszony-
lag hagyományos tematikájúnak is nevezhető Királyok és keresztek sem nyerte 
el a rangos képregénydíjat, ám fennmaradt, sőt: mint korábban megállapítottuk, 
fejlődni is tudott – hiszen a már idézett honlapon olvashatunk saját fejlesztésű, 
a képregényfolyam szereplőire és helyzeteire alapozó társasjátékról is, amelyet 
szponzorok segítségével készítenek el. Az egyik főszponzoruk honlapján talált in-
formáció szerint a társasjáték kivitelezésére több mint 5 millió forint támogatást 
kaptak.13 Összehasonlításképpen: megszűnésének esztendejében a Fantomatika 
folyóiratot megjelenítő, a romániai cégjegyzékben a 36482296 egyedi azono-
sítószám alatt szereplő Editura Fantomatika S.R.L. által kiadott médiatermék 
megszűnésének esztendejét, tehát 2018-at 52704 lej adóssággal zárta,14 – a 2018-
as átlagárfolyamon ez hozzávetőlegesen 11024 euró – míg ugyanebben az évben 
a másik jelölt, a Királyok és keresztek kiadója számos támogatója közül csak az 
egyiktől nagyjából 15500 eurónak megfelelő támogatást kapott. Anélkül, hogy az 
Alfabéta-díj többi jelöltjének a hozzáférhető adatok segítségével felbecsült anyagi 
helyzetével összehasonítanánk a magyar nyelven a Fantomatika Képregény Kiadó 
Kft -ként is hivatkozott gazdasági entitást, megállapíthatjuk, hogy a cikkünk fő 
témáját képező, erdélyi kiadású sajtótermék nem részesült olyan típusú állami 
vagy magántámogatásokban, mint a „mezőny” másik meghatározó szereplője, a 
Királyok és kereszteket gondozó Enter Studio ’98 Bt. kiadványa, amelynek, amint 
kiderül a magyarországi hivatalos céginformációs adatbázisból, a 2018. 12. 31-es 
keltezésű adóbevallásában 9918000 forint, tehát akkori árfolyamon kb. 30845 eu-
rónyi nettó árbevételt jelzett az adott esztendőre.15 Természetesen nem zárjuk ki, 
hogy a képregényen kívül egyéb tevékenységekből is származhatott jövedelmük, 
ám kijelenthetjük, hogy már az a tény, hogy egy kulturális vállalkozásnak ilyen 
jelentős anyagi háttere van, valamilyen szinten biztonságot jelenthet a széria foly-
tatásának szempontjából – amely folytatás, mint említettük fentebb, létre is jött, 
a kiadócég tovább tervez, míg a Fantomatika felszámolta mind a honlapját, mind 
pedig a lap megjelentetését – a megszűnéskor adott sajtónyilatkozatok szerint16 
anyagi okok miatt.

Ugyanakkor a rajongók számára valamelyest reménykedésre adhat okot az, 
hogy a 2016-ban bejegyzett, cikkünk írásának időpontjában (2020 januárja) nem 
aktív weboldalt az online domain-regisztrációs adatbázisok 2021-ig lefoglaltként 
jegyzik17 – elméletileg tehát akár „fel is támadhat” ez a különleges sajtóproduk-
tum, hogy saját szavaival illessük: vissza is térhet a fantomatikus terekből, ahová 
a versenygazdaság törvényei miatt kénytelen-kelletlen visszahúzódott 2018-ban.
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A Fantomatika egyik lapján sem találtunk reklámot, támogató logóját, nem 
találtunk utalást népszerű – vagy kevésbé népszerű, de népszerűsítendő… – ter-
mékekre.18 Az általunk említett Királyok és keresztek, jóllehet cikkünk írásáig 
jóval kevesebb számú megjelenést tudhatott magáénak, mint a Fantomatika, 
fennmaradt a meglehetős konkurencia és a niche-tematika ellenére is. Igaz, a 
szponzornak adott nyilatkozata implikál egy globális sikerű narratívát, amikor 
azt állítja, hogy a narratívájával fejlesztett termék „izgalmasabb, mint a Trónok 
harca”.19

Igaz, roppant kockázatos és nem föltétlenül egyértelmű annak a megítélése 
és elfogadása, hogy kinek mi az élvezetes, kedves olvasmány, esetleg mediatikus 
időtöltés, viszont azt vitathatatlanul állíthatjuk, hogy a G. R. R. Martin által meg-
szövegezett Song of Ice and Fire (magyar fordításban: Tűz és jég dala) váratlan 
léptékű közönségsikert aratott, és a 21. század első évtizedének meghatározó nar-
ratív referenciájává vált. A Finance Monthly ingyenesen hozzáférhető adatbázisa 
meglepő nézettségcsúcs-eredményekkel szolgál, emellett arról is tájékoztat ben-
nünket, hogy ezen – esztétikai valenciákkal implementált – médiatermék milyen 
hihetetlen gazdasági siker megvalósulását segítette elő.20 Ennek a gazdasági si-
kernek az egyik „kiváltója” talán az volt, hogy Martin újszerűen szintetizálta a 
középkor – mindennapi tájékozódásainkban máig meghatározó, mágikusan nar-
ratív – toposzait, melyek olyan meglepően felismerhető, ám ugyanakkor frappáns 
részleteiben újjátervezett környezetben tüntették fel az európai történelemszem-
léletben a Georges Duby által szegmentált és kanonizált középkor-toposzainkat,21 
melyek fi gyelemfelkeltőek voltak olyan „kritikus (néző)tömeg” számára, mely 
anyagi szempontból is roppant sikeressé tette a „kitalált középkor” narratíváit. A 
Finance Monthly frappáns és szemléletes összeállításából könnyedén kideríthet-
jük, hogy a(z erdélyi médiapiacok számára elképzelhetetlenül magas) befektetett 
összegek ellenére is bőven nyereséges volt az HBO fantasy műfajú drámasoroza-
ta.22

Azáltal tehát, hogy a Királyok és keresztek-sorozat alkotói azt állítják saját 
témájukról, hogy „A létrehozott tartalom köré egy igazi magyar »brand«-et lehet 
építeni, megmutatva, hogy megfelelő marketinggel és jó termékkel el lehet adni az 
Árpád-házi királyok történelmét, ami még izgalmasabb, mint a Trónok harca.”23 – 
tulajdonképpen a 21. század első felének olyan ultramediatizált esztétikai és nar-
ratív kánonjához viszonyulnak, mely nagy valószínűséggel működhet hatékony 
fi gyelem-megteremtőként az ő terméküket nem ismerő közönség számára is.

Ugyanakkor valószínűsítjük, hogy nem a Trónok harcának az invokációja 
indukálta ennek a képregénynek a sikerét, és ne feledjük el, hogy – amint fentebb 
is írtuk – a 2018-as esztendő Alfabéta-dját egy teljesen más hangnemű és techni-
kájú képregény nyerte, amely a magyar irodalmi kánon kifi gurázása mellett egy 
olyan toposzt is használt, mely a G. R. R. Martin neve által fémjelzett sorozatnak 
is meghatározó eleme volt – éspedig az „élőhalottakét”. Értelemszerűen meg kell 
jegyeznünk, hogy sem a Trónok harca-regényfolyam, sem pedig az utána született 
fi lmsorozat (adaptáció) nem sajátíthatja ki a „zombi” motívumát, ám fi gyelemre-
méltó az a tény, hogy ezen mitikus entitásokra történő hangsúlyos utalások több 
típusú, gazdasági szempontból is meghatározó médiatermék referenciái közé be-
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kerültek. Roger Luckhurst a második világháború retteneteinek hatásával magya-
rázza az amúgy archaikus (a popkultúrába valószínűleg afrikai-haiti közvetítéssel 
becsatornázott) zombi-motívum elterjedtségét és a popkultúrába szinte állandó 
referenciaként történő beépülését.24 Kajánkodva megjegyezhetnénk ugyanak-
kor, hogy amíg a 2018-as Alfabéta-nyertes Nyugat+Zombik roppant ironikusan 
viszonyul a témájához, és tulajdonképpen a magyar irodalmi kánonok mellett 
a nyugati tőkéjű médiákban uralkodó elbeszélő-motívumok erősen intellektuá-
lis kifi gurázása zajlik, addig az említett Trónok harca a zombi motívum mitikus 
erejét, hatását aknázza ki – és, természetesen, a fentebb is említett popkulturális 
beágyazottságát.

Esztétikai és narratív valenciáikkal érvényesülő médiumok recepciótörté-
netében tanulságos lehet az az információ, hogy a 2018-as Alfabéta-nyertes, de 
még másik két jelöltnek is az irónia volt a meghatározó stílusa – és mint láttuk, a 
nyertes is az egyik ironikus hangvételű médium volt. A jelöltek közt még szerepel 
a Különös, idegen nyelven 2017 című képregény, melyet Vass Róbert írt és rajzolt, 
a Nero Blanco Comix adott ki,25 valamint az 2018-as képregények élmezőnyének 
részét képezte a Perisztaltikhoszeia (írta és rajzolta Dudás Győző, a Szépirodal-
mi Figyelő Alapítvány kiadása), amely egy, a görög mitológia nagyelbeszéléseit 
parodizáló görög „fi lozófus” Héraklésszel, Iaszónnal és egyéb hősökkel együtt 
csetlik-botlik végig a nyugati kultúrát, metafi zika-szemléletet és szakralitás-
megélést meghatározó történeteken.26 Beszédes vonatkozás az is, hogy a nyer-
tes végül egyik, szintén ironikus képregény lett, és a pátoszosabb hangvételűek 
(Fantomatika, Királyok és keresztek) nem kapták meg a fődíjat. Jóllehet, 2018 janu-
árjában már a Fantomatika folyóirat is közölt egy új történetet, a címadó elbeszé-
lés mellett egy befejezett (tehát nem folytatásokban publikált) alkotást, a Simon 
Lehel Zoltán által írt és Szabó András által rajzolt, roppant ironikus, gusztusta-
lanul cinikus népmese-paródiát, a Kóbor herceg legendáját, de ez a mű már nem 
szerepelt a 2019-es Alfabéta-díjra nevezettek között,27 ahogy a már komoly anyagi 
gondba került kiadó (l. fentebb) 5. és egyben (ezidáig utolsó) lapszáma sem, a 2018 
márciusában kiadott lapszám, mely a Fantomatika-történet továbbgördítésén kí-
vül tartalmazott még két történetindítót: a Hover Zsolt által írt Hetedhét ösvény 
című, népi mitológiai elemekkel átszőtt fantasy-regényének Szabó András által 
megrajzolt, Szabó Kriszta által kiszínezett alakjait, valamint a Galambos Tamás 
által írt és Fazekas-Szűcs István által rajzolt, klasszikus cselekményszervezésű és 
motívumkincsű tudományos-fantasztikus „képnovellát”, az Io fényeit, mely már 
a befejezést sem érhette meg, akárcsak a kortárs magyar fantasy-kánonban már 
jegyzett Hover-regény(sorozat) „képesítése” sem fejeződhetett be a már említett 
anyagi okok miatt.

Ebben a cikkben nem áll módunkban utánanézni a 2017-es magyar 
képregénytermés krémjének – és azok közül is az általunk legtöbbet hivatkozott 
Alfabéta-díj „szűkített listás” várományosainak – az eladási adatainak (mert, 
mint korább említett Korunk-cikkünkben írtuk,28 valószínűsítjük, hogy ezek jó-
részt hozzáférhetetlen üzleti titok részét képezik, és valószínűleg nem szívesen 
bocsátják a nagyközönség elé ezeket az információkat, ugyanakkor a Maszol por-
tálnak nyilatkozó Fantomatika is csak nagyságrendi adatokkal szolgált az eladá-
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saikról29), viszont a Királyok és keresztek esetében rendelkezésünkre áll egy érde-
kes nagyságrendbecslést elősegítő információforrás, éspedig a már idézett Google 
Play applikációáruház oldala, ahol az általunk konzultált időpontban „500+” le-
töltésnél állt a számláló – és, sajnos, ennél pontosabb adatokat nehéz kinyerni 
a Google-ből – valószínűleg szintén üzleti megfontolásokból, ellenben a letöltés 
nagyságrendjének az adatai tájékoztató erővel bírnak (még a „mezei” felhasználók 
számára is) az adott applikáció megbízhatóságáról. A komoly esztétikai és funk-
cionális hozzáadott értéket szállító, amúgy egyre inkább elterjedt számítógépes 
kiegészítő az új típusú multimédia-fogyasztás egyik érdekes pilléreként épülhet 
ki – és magyar nyelvterületen főleg akkor, ha sikerrel jár a Királyok és keresztek, és 
esetleges követőinek a piaci terve: így egy sajátos, újszerű médiumban integráló-
dik a „hagyományos”, lineárisan befogadható/befogadandó nyomtatott médium 
a legmodernebb optikai értelmező algoritmusok és hordozható, interaktív, digi-
tális közeg. Mi az „ómédiák”, a nyomtatott, esztétikai valenciákkal is bíró mé-
diatermékek rajongóiként örülünk annak, hogy ilyen sajátos, hipermodern, nu-
merikus-interaktív segítséggel, de mégis még mindig kézzelfoghatóan huszadik 
századi módon maradnak fenn és működnek olyan médiatermékek, melyek nem 
kanonizált narratívák által jutnak el a (média)fogyasztókhoz, hanem olyan törté-
netek mitizálása által, amelyek a magyar kultúra sajátosságai – jóllehet, dramati-
zálásuk során akár olyan motívumrendszerrel kerülhetnek kapcsolatba, mint pl. 
a nemzetközi karriert befutott Trónok harca-kötetek és -fi lmsorozat. Amúgy meg 
akár ezt, a fi ktív Westerosban játszódó roppant komplex, mítoszléptékű történet-
füzért is sajátos mintának tekinthetjük, hiszen sikeres tudott lenni mind könyv, 
mind pedig többrészes mozgóképsorozat formájában is. Ide tartozik a multimé-
diás „köntöst” öltő lineáris monomédiák egyik legjellegzetesebb mai példája is, 
az Andrzej Sapkowski lengyel író által megálmodott Wiedźmin fantasy könyvso-
rozat is – amelyet, szerintünk nem túl szerencsésen magyar nyelvre Vaják néven 
ültettek át (ennél még a globálisan ismertebbé vált angol nyelvű fordítás, a Th e 
Witcher is jobb hangzású, hangulattelibb) – amely az 1990-es megjelenése után 
kapott 2001-ben egy nem túl sikeres, hasonnevű lengyel fi lmfeldolgozást, majd 
2002-ben egy szinte vállalhatatlanul rossz, szintén lengyel minisorozatot, viszont 
a globális sikert az államilag támogatott, hatalmas játékstúdió, a CD Projekt Red 
által készített világszerűen interaktív feldolgozás tett roppant népszerűvé.30 

A „mi” Fantomatikánk ugyanakkor kizárólag saját erőforrásaiból gazdál-
kodhatott, és, ahogy a cég gazdasági helyzetét vázoló írásunkban is jeleztük, kizá-
rólag a vásárlók nem szolgáltattak olyan erőforrásokat a kis kiadó számára, hogy 
az folytassa projektjét, holott a maga nemében első – és mindmáig egyedi – kép-
regény esztétikai színvonala magasan az átlagos képregényszínvonal fölött áll, és 
nagyságrendekkel haladja meg korunk oly divatos „superhero comics” narratív 
toposzait, leitmotivjait és sablonos grafi kai megoldásait. 

A primer recepció első „fecskéi” roppant imponálónak találták a kézzel ké-
szített, majd gondosan digitalizált rajzokat – ezeket tartották a képregény leg-
nagyobb erősségének. A kitűnő minőségű, roppant részletgazdag, már-már fest-
ményszámba is elmenő illusztrációkról maguk az alkotók meséltek a Maszolnak 
adott 2017-es interjújukban. Sárosi Mátyás kifejti: „Ceruzával felrajzolom, végle-
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gesítem az oldalt, tussal kihúzom és kiszínezem akrilfestékkel, amivel lehet kísér-
letezni, fúvókával vagy spaklival is szoktam anyagszerű felületeket csinálni,”31 te-
hát roppant időigényes munkával készülnek ezek az oldalak – és ez meg is látszik 
a különleges, helyenként már-már nyomasztóan komplex színvilágú, sajátos, bo-
rongósan sötét hangulatú-tónusú alkotáson. Gyakorlatilag minden lapról oldal-
nyi elemzéseket lehetne írni – megkapóan mély hangulatú pl. a legelső lapszám 
fedőlapja a fenyegető méretű, zuhanó űrhajó képével, és roppant kontrasztban 
ezzel a hihetetlen, pusztító dinamikával, rögtön az első két oldalon egy földön-
túli (ám, mint kiderül a ravasz történetvezetésből: nagyon is földi) csendéletet 
kapunk, ahol úgy érezhetjük, helyén van a Tejút minden csillaga… A botanikusi 
pontossággal megrajzolt növények, a csillag-boltív, a tájba szinte beleolvadó fekvő 
emberalak mind-mind azt érzékeltetik, hogy ez a világ úgy tökéletes, ahogy van 
– viszont az olvasó már a fedőlapról tudja, hogy úton van az az űrhajó, amely va-
lósággal felrobbantja majd azokat az életeket, melyekkel kapcsolatba kerül.

A kezdeti nagy médialendületben kevés bírálat született a Fantomatika vizu-
ális világáról – az egyik ilyen, szerintünk az egyik legtanulságosabb, a Bayer Antal 
által a saját blogjára, a hangzatos Nero Blanco, Vox Antipopuli-ra írt terjedelmes 
elemzés, amely többek közt azt rója fel a kezdeti, tehát valószínűleg még kísérlete-
ző Fantomatikának, hogy a rajzstílus miatt egyes szereplők nem mindig azonosít-
hatóak egyértelműen, valamint a történet tempója (szerinte túl lassan vezetődnek 
föl az események, meg-megtörik a lendület) sem föltétlenül optimális. Ezekkel a 
fenntartásokkal mi is egyetértünk, ámbátor feltételezzük: ha a Fantomatika foly-
tatódott volna, lassan kinőtte volna ezeket a kísérletezési fázisait, lassan megta-
lálta volna azt a lendületet, melyet egy konzervatívabb képregényolvasó közönség 
is jobban be tudott volna fogadni. Viszont nem kizárt az sem, hogy az amúgy 
kiváló művészi színvonalat képviselő eredeti ötletben (tehát a Fantomatika folyó-
irat címadó történetének), vagy akár a negyedik és az ötödik (mindezidáig utolsó) 
lapszámmal bekapcsolódó, az irodalmi vagy pedig a képzőművészeti kánon lát-
ható szintjein lévő írók és rajzművészek ötletében fantáziát lát egy-egy nagyobb 
kiadó, és saját erőforrásai segítségével tovább fogja működtetni ezt az egyedi mé-
diatörténeti kezdeményezést.

Esztétikai valenciáik által defi niált sajtótermékek sikerre viteléhez valószí-
nűleg nincs bevált „recept” a médiavilágban, ám a fentebb említett példák azt 
bizonyítják, hogy a közönségsiker nem föltétlenül, és nem kizárólag a művészi 
színvonal egyenes következménye – számos más, nehezen kiszámítható tényező 
is közrejátszhat abban, hogy egy-egy kitűnő ötlet, médiaprojekt-kezdeményezés 
elenyészik-e az amúgy roppant telített médiapiacot uraló gazdasági „törvények” 
könyörtelen érvényesülésének köszönhetően, vagy pedig fennmarad, és akár 
niche-termékként, akár pedig mainstream médiavállalkozásként széles közön-
ségekhez el tud jutni. Talán elegendő, ha a Behálózva című hálózat- és komple-
xitás-monográfi ájával32 a világ végtelen összetettségének tapinthatóan közelebb 
hozásával ismertté vált Barabási Albert-László 2018-ban megjelent könyvére hi-
vatkozunk, arra A képletre, amely (történelmünkben) először foglalta össze törvé-
nyekbe a siker megfoghatatlan természetét.33 Anélkül, hogy a kétségkívül sikeres 
tudományos könyv ide vonatkozó megállapításait részleteiben az általunk tár-
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gyalt sajtótermék sorsára vonatkoztatnák – viszont, amint fentebb is jeleztük, egy 
ilyen elemzést is érdemes elvégezni, akár gazdasági szempontból, akár a média-
történések felől –, kijelenthetjük, hogy hiába rendelkezett a Fantomatika kitűnő 
minőséggel, megfelelő művészi színvonallal és, mint fentebb utaltunk rá, ritka 
módon sikeres beharangozó médiakampánnyal, egész egyszerűen nem tudta el-
érni azt a „kritikus tömegű” – tulajdonképpen: kritikus mennyiségű – olvasót, 
amely „tömeg” mentén beindulhatott volna a Barabási által „preferenciális kap-
csolódásnak” nevezett siker-mechanizmus,34 amely biztosíthatta volna a különle-
ges sajtótermék fennmaradását.

Ennek viszonylatában érdekes példaként említjük meg a „magyar Zorro” 
példáját, tehát annak a GooBo fantázianevű kis képregénykiadónak a történe-
tét, amely egyfelől egy nemzetközileg ismert fi ktív szereplő, egy modern Robin 
Hood-inkarnáció, vagy akár egy „Batman before his time”-fi gura használati joga-
inak licenszelésével indítottak útnak egy olyan franchise-t, amely immár sokrétű, 
több stílusú sajtótermék-portfólióval rendelkezik, és stabil, viszonylag nagyszá-
mú alkotói csapatot működtet.35 

Így ír a Forbes magyar kiadója „magyar” Zorróról, akit Tálosi András, a 
GooBo Kiadó vezetője tervezett újra: „ha 800-1000 példány elkel egy-egy kö-
tetből (12 részes lesz a sorozat), akkor már sikeres lesz”.36 Összehasonlításképp 
emlékezzünk a Fantomatika megszűnését bejelentő sajtónyilatkozatra, amelyben 
azt jelezték a kiadók, hogy „ahhoz, hogy a kiadás fenntartható legyen, 1500-2000 
eladott példányszámra lett volna szükség”37 – Barabási elméletét fi gyelembe véve 
kijelenthetjük tehát, hogy kb. ez az „olvasótömeg” indukálhatott volna egy olyan 
preferenciális kapcsolódás-láncreakciót, amelyhez egy olyan ismert „fi gura”, 
mint Zorro esetében alkalomadtán feleannyi is elegendő volt. 

A GooBo és a Királyok és keresztek példája azt mutatja tehát, hogy egy kü-
lönleges, niche-sajtótermék is tud sikeres lenni, amennyiben elegendő ideig fenn 
tud maradni ahhoz, hogy beinduljon a feléje konvergáló preferenciális kapcsolódási 
„láncreakció”, amit, természetesen, erősíthet egyéb médiumokban zajló, lehetőleg 
konvergáló és/vagy komplementáris tevékenység (l. fentebb: mobiltelefonos app-
likációk), bevonódhatnak pályázatok, és kialakulhat, „kinevelődhet” egy olyan 
stabil olvasótábor, amelynek a hozzájárulása elegendő egy ilyen típusú sajtóter-
mék fenntartásához.
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Alkalmazott mozgókép az erdélyi 
fi lmes piacon*

Bevezető
A tanulmány fókuszába a mozgóképnek egy olyan megközelítését 

helyeztem, amely magába foglalhatja a különböző fi lmes műfajokat a játékfi lmes, 
a dokumentarista, a zenés vagy reklámfi lmes műfajokig, azonban alapvetően a 
megrendelői logika alapján működik. A skála nagyon széles, de függetlenül attól, 
hogy a megrendelők több vagy kevesebb alkotói szabadságot adnak a fi lmeseknek, 
ez az a struktúra, amely hosszabb távon fenntarthatóvá, „piacképessé” teszi 
a mozgóképgyártást az erdélyi fi lmesek számára. Ebben az értelmezésben a 
megrendelésre készülő fi lmekről, legyen szó dokumentumfi lmről, videoklipről 

Rezumat (Cinematografi a aplicată pe piaţa de fi lm din Transilvania)
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în cazul atelierelor de fi lm transilvănene și cum poate fi  sustenabilă această activitate? Acest articol se bazează pe interviuri și 

studii de caz, analizând problema din mai multe perspective.
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vagy játékfi lmes eszközöket használó, videóblogként is működő reklámfi lmekről, 
alkalmazott mozgóképként fogok hivatkozni. 

Az alkalmazott mozgókép témája leginkább saját érintettségem okán kezdett 
foglalkoztatni, így az alábbi írás – főleg az alkalmazott mozgóképről alkotott képem 
– nem kerülheti el teljesen a szubjektivitást, viszont valamelyest árnyalja a képet, 
hogy a témát több nézőpontból is szemlélhetem:

- fi lmes szak végzettjeként, látva a kollégák rendkívül változatos 
kapcsolódásait a tágan értelmezett fi lmes szakmához; 

- vállalkozóként, aki (animációs) mozgóképek készítésére hoztam létre 
egy kis műhelyt, és ezáltal, bár az alkotás vágyától hajtva, de elkerülhetetlenül a 
mozgókép értékesítésével foglalkozom. Ilyen módon a piaci folyamatokra nyílik 
rálátásom;

- előbbiből következően munkaadóként, aki a fi lmes képzésből kikerült 
alkotókkal is dolgozom, és adott esetben az ő kreatív munkájukat értékesítem;

- továbbá oktatóként, aki annak felelősségét is megélem, hogy a fi lmes 
képzésből kikerülő hallgatókat olyan elméleti és gyakorlati tudnivalókkal segítsem, 
amellyel a fi lmes pályán tudnak majd tovább haladni. Ezt különösen annak 
fényében tartom fontosnak (amint az a következőkben idézett interjúkból is 
kiderül), hogy Erdélyben a mozgóképkészítés sokak számára nem egy megélhetési 
lehetőség, inkább egy hobbi vagy egy jövedelemkiegészítés. 

A különböző nézőpontok ötvözésével igyekszem egy árnyalt képet festeni 
a témáról, amely nem lesz független a saját tapasztalataimtól, gondolataimmal – 
ezek ugyanakkor gyakran összecsengenek a következőkben idézett fi lmes alkotók 
tapasztalataival, meglátásaival.

A lenti írásban azokat a modelleket fogom bemutatni, amelyek mentén az 
erdélyi fi lmesek forrásokat találnak fi lmjeik elkészítésére, és fenntarthatóvá teszik 
tevékenységüket. Ezeket a modelleket nevezhetjük üzleti modelleknek is, nem csak 
mert a fi lmes műhelyek egy jelentős része vállalkozás formájában működik, hanem 
mert, Joan Magretta szavaival: „Minden életképes szervezet egy logikus üzleti 
modellre épül, attól függetlenül, hogy alapítói és menedzserei tudatában vannak-e, 
hogy ennek a keretein belül tevékenykednek”.1 Vagyis az üzleti modellezés nem 
egy új jelenség, annak ellenére, hogy a folyamatára a startupok elterjedése hívta fel 
a fi gyelmet. Ezek a modellek többnyire az értékteremtésre épülnek, azt vizsgálva, 
hogyan teremthető érték a fogyasztó számára a szervezet tevékenységein keresztül.2

Ennek a kérdésnek a megvizsgálásához egyrészt a Filmtett 2020-as körképét 
használtam fel, melyben a folyóirat egy 6 részes cikksorozat keretében mutatja 
be az erdélyi fi lmes műhelyeket, másrészt olyan erdélyi alkotókkal készítettem 
életútinterjúkat, akik a fi lmkészítést vállalkozás formájában művelik. Az interjúk 
különböző modelleket tárnak elénk részletesebben, azoknak előnyeivel és 
hátrányaival, valamint eltérő kihívásaival.

A gondolatmenetem abból indul ki, hogy a rendszerváltás óta jelentősen 
megváltozott a mozgóképes piac, pontosabban elkezdett kialakulni és kibontakozni 
a piaci alapú mozgóképkészítés, és ez nagymértékben megváltoztatta a piaci 
szereplőket is.
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Egészen a kétezres évekig a tévé meg a mozi volt a két meghatározó irány az 
erdélyi magyar fi lmesek számára (és ezek közül is kevésbé a mozi, már amennyiben 
a bevételekből fenntartható mozit értjük alatta), viszont az utóbbi 1-2 évtizedben 
ez elkezdett nagyon jelentősen átalakulni, mindkét irányból. Egyrészt megjelent 
egy óriási igény az online piacon, ami folyamatosan növekszik, másrészt pedig 
elindult több fi lmes képzés a felsőoktatási intézményekben, amely ontja magából 
az olyan szakembereket, akik ezt az igényt ki tudják elégíteni.

A piacról

Elsősorban az újonnan megjelent szegmensről szólva: az online térre 
jellemző, hogy ott a mozgóképes tartalom nem olyan formában van jelen, mint 
ahogy hagyományosan a reklámfi lmeket megismertük. A klasszikus reklámszpot 
leginkább a tévében él tovább, de ott is egyre jobban háttérbe szorul, az interneten 
sokkal inkább jellemző, hogy összemosódnak a határok a műfajok között, és 
olyan kreatív, mozgóképes tudással rendelkező szakemberekre van szükség, akik 
kisjátékfi lmtől riportfi lmig és videoklipig változatos műfajokban tudnak teljesíteni. 
Az egyik legfontosabb hívószó a content marketing, vagyis a felhasználónak 
tartalmat kell nyújtani, amit szívesen és önszántából is fogyaszt, akkor is, ha fi zetett 
hirdetésekről beszélünk. Bár nem magyar példa, de nagyon jól mutatja a trendet 
a kolozsvári Mircea Bravo médiaszemélyiség, vlogger, infl uenszer népszerűsége, 
akinek a hátterében egy reklámügynökség áll, de mégsem csak és kifejezetten 
reklámfi lm az a tartalom, amit előállít. A hosszabb, riport jellegű videói mellett 
a közönség legalább annyira szereti a reklámfi lmjeit, amelyek valójában aktuális 
témákat érintő kisjátékfi lmek (vizuálisan egyfajta home-made videóknak hatnak 
inkább, és a vlogger kontextusban teljesen jól megállják a helyüket), amelyek gyakran 
szinte kizárólag a product placement módszerével reklámozzák a megrendelőt 
(előfordul, hogy a szpot végén megjelenik a kontakt infó is, de gyakoribb, hogy 
egyszerűen a Like&share felhívás jelenik csak meg a fi lmek végén). De sok más olyan 
példát is találhatunk a megrendelésre készült (vagyis alkalmazott, elsődlegesen 
egy jól meghatározott célt szolgáló) mozgóképekre, amelyeknek a fogyasztása 
inkább a mozgóképes tartalmak fogyasztásához hasonló – és ebből kifolyólag a 
reklámkerülés például egyáltalán nem jellemző. A humoros megközelítésen kívül 
említhetjük még a videoklipes irányba elmozduló szórakoztató videókat (itt amúgy 
nem új az ötlet, hogy különböző hírességek állnak össze, és közösen énekelnek 
egyet valamilyen ügy érdekében), az innovatív/bravúros videókat, amelyek 
látványvilágukkal, speciális eff ektjeikkel vagy formabontó ötleteikkel nyűgözik 
le a nézőt, a magyarázó videókat, amelyek ismeretterjesztő fi lmek módjára új és 
érdekes információkkal szolgálnak, illetve a “social experiment” típusú videókat 
is, melyek dokumentum- vagy riportfi lmekre hajazva a szórakoztató/érdekesség 
kategóriában nyújtanak valamilyen tartalmat a nézőknek.
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A szakemberekről

A fi lmes képzések ellenére több helyen találkoztam azzal a megállapítással, 
hogy a piac még mindig jobban nő, mint azoknak a szakembereknek a száma, akik 
lefedik az online rést. Ennek oka lehet az is, hogy az egyetemi képzések kevésbé/
lassabban mozdulnak ebbe az irányba. A mozifi lmek/tévés műfajok gyártására 
való felkészítés inkább jellemző az oktatási intézményekben, ami részben 
szándékos irány, egy szemléletbeli kérdés, részben az oktatói és egyéb adottságok 
következménye. Az Erdélyben maradó, pályájuk mellett kitartó fi lmesek későbbi 
szakmai útját nézve azonban a mozgókép, illetve a mozgóképes tudás értékesítése 
egy megkerülhetetlen kérdéssé válik, itt pedig nagy szerepet kapnak az újonnan 
megjelenő lehetőségek. Ezzel együtt egy másik folyamat is megfi gyelhető a fi lmes 
munkaerőpiacon: a diplomás pályaelhagyók mellett azoknak a szakembereknek a 
jelenléte, akik nem felsőoktatásban, hanem inkább gyakorlati, autodidakta úton 
tanulták meg a fi lmkészítést. Akik először láttak benne megélhetési lehetőséget, 
és azután kezdtek el tanulni, fejlődni és szakmailag is értékes eredményeket 
felmutatni. Az ő útjuk még inkább nehezített, és csak nagyon kitartó munkával 
és ambícióval tudnak felzárkózni. Ezt fogalmazza meg Kalamár Gábor, az egyik 
interjúalanyom is, aki éppen ennek a szakmai életútnak az egyik legjobb példája: 

[Arról, hogy mit nyújt a fi lmes képzés, amit nagyon nehéz volt pótolni:] 
„Azt a kreativitást, ami a mozgóképes tartalmak gyártásában szükséges ahhoz, 
hogy az ember túllépjen azon a szinten, hogy gyönyörű képeket összefűz, hogy 
azok valamilyen alap koncepció mentén működjenek (…) hogy legyen benne egy 
jó sztori, álljon a lábán, legyen mondanivalója, vágásilag legyen pontra téve, ne 
legyenek benne olyan hibák, amik abból adódnak, hogy valami kilóg a konceptből, 
a fi lm világából.”

A fentiekből az körvonalazódik, hogy adott egy növekvő piac, adottak 
a szakemberek képzéséhez szükséges intézmények, a kettő gyümölcsöző 
együttműködése mégsem olyan egyszerű kérdés. Hogy milyen tényezők, 
szempontok merülnek fel, hogy milyen jó példákat (és nehézségeket is) láthatunk a 
fi lmes szakemberek pályájával kapcsolatban, azt a következő részekben, példákon 
keresztül szeretném érzékeltetni, hangsúlyt fektetve az erdélyi fi lmes műhelyek 
működési modelljeire.

A Filmtett körképe

Először a Filmtetten megjelent, Zsizsmann Erika által készített riportsorozatból 
összegzem az ide vonatkozó részeket, kiemelve néhány, számomra és a téma 
szempontjából fontos vonatkozást.

A 30 bemutatott fi lmes műhely közül 3 mondható stabil működésű, nagyobb 
vállalkozásnak, amely 10 körüli állandó munkatárssal, fejlett eszközparkkal, 
nagyobb lélegzetvételű produkciókon dolgozik. 16 műhelyről mondható el, hogy 
valamilyen kisebb társulás, a legtöbb 2-4 állandó munkatárssal és változó számú 
kollaboránssal dolgozik, továbbá 7 olyan alkotó került a szemlébe, akik leginkább 
szabadúszóként, alkalmilag másokkal társulva dolgoznak. Ezen kívül 3 olyan cég 
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kapott még helyet a mustrában, amely más fi lmprodukciókhoz nyújt kiegészítő 
szolgáltatást (gyártás, casting, technikai háttér).

Azok közül a cégek közül, amelyek önálló fi lmgyártással foglalkoznak, a 
legjellemzőbbek a megrendelések; ezek nem csak cégek, hanem alapítványok, 
civil szervezetek, önkormányzatok és televíziók részéről érkeznek, illetve a (ma 
már nem elérhető) Magyar Média Mecenatúra támogatásai, amelyek segítségével 
sok kezdő fi lmes lehetőséget kapott ötletei megvalósítására. Magyarországi 
producerrel több stúdió is dolgozott már együttműködésben, azonban román 
fi lmes támogatásról egyetlen (a legnagyobb múltú) fi lmes cég számolt be, mások 
csak annak nehézségeiről szereztek tapasztalatot.

Főleg a szabadúszó alkotók körében jellemző, hogy nem kizárólag a fi lmezésből 
élnek, hanem van valamilyen civil szakmájuk, amely állandó megélhetést biztosít, 
sőt olyan is van köztük, aki a fi lmjeit is saját forrásaiból, állandó fi zetéséből 
fi nanszírozza.

Működési modellek

A Filmtett szemléjéből kirajzolódnak azok az üzleti modellek, amelyek mentén 
az erdélyi fi lmesek értékesítik a mozgóképes tudásukat, a következőkben ezeket 
fogom bemutatni elméleti szinten, illetve a gyakorlati megvalósulásukat tekintve. 
A különböző modellek gyakorlati működését a saját mélyinterjúim alapján fogom 
szemléltetni, kiegészítve a Filmtett sorozatából vett példákkal.

Mivel az erdélyi fi lmes terepen a stabil működés (ahogy már az előző adatokból 
is sejthető volt) nehezen elérhető, sok próbálkozást és kitartó munkát igényel, 
jellemző, hogy a műhelyek életében az üzleti modell is változik azzal együtt, ahogy 
a szervezet működésének egy-egy új ciklusába lép. A vállalkozások működésének 
szakaszait többen többféleképpen írják le, de az egyes szakaszok nagyjából hasonló 
jelenségeket foglalnak magukba.3

Az ötlet (vagy magfázisként is említett) szakaszában a vállalkozás terv szintjén 
születik meg, megtörténik a piaci igény és az azt kiszolgáló lehetőségek felmérése, 
megfogalmazódik az értékteremtés igénye, és az ahhoz vezető útról születik egy 
elképzelés.

Az indulási szakaszban a vállalkozás jogi formát kap, és elkezdődik a szervezeti 
működés.

Ezt követi a növekedési szakasz, amikor a szervezet új ügyfelekre tesz szert, 
majd jó esetben elérhető a stabil működés és a kontrollált növekedés. Ez már a 
vállalkozásnak az érett szakasza, amikor a cégnek piaci értéke is van. Jó esetben 
ezután a vállalkozás megmarad a virágzó szakaszban, és különböző egyéb módokon 
is értékesíthető lesz, fuzionálhat vagy osztódhat, a tulajdonos(ok) elképzeléseinek 
vagy a lehetőségeknek megfelelően. Kevésbé szerencsés esetben a vállalkozás 
válságba kerülhet, és hanyatló fázisba léphet bármelyik szakaszban, vagy eleve nem 
tud (különböző külső vagy belső tényezők miatt) továbblépni egyik szakaszból a 
másikba. Ez utóbbi meglehetősen gyakori az erdélyi fi lmes műhelyek életében, 
illetve a fi lmkészítés módozatai (lévén szó egy olyan iparágról, mint ahogy a 
bevezetőben említettem, amelyet a szereplői nem piaci értéke felől közelítenek 
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meg, hanem nagyon sok más szempont kap hangsúlyt, többek között az alkotói 
ambíciók), több ponton is eltérnek a standard üzleti ciklusoktól.

Már az első szakaszban jellemző, hogy a vállalkozás ötlete (mert a legtöbb 
ilyen műhely, stúdió azért legalábbis jogilag vállalkozás formájában működik) nem 
az igényeknek a felméréséből, hanem inkább az értékteremtés szándékából, és még 
inkább az ahhoz szükséges eszközök birtoklásából születik. Ezért a második szakasz, 
az ügyfelek szerzése (legyenek azok televíziók vagy más megrendelők), illetve a 
bevételek állandó biztosítása (beszélhetünk általában a források biztosításáról, akár 
bevételekből, akár más fi nanszírozási formából származnak) hatalmas kihívást 
jelent. Gyakran ez áll a hátterében annak is, amikor a szervezet jogi formában meg 
sem születik, nem alakul szervezetté (holott nyilvánvaló, hogy a fi lmkészítés nem 
egyéni munka), és bár az alkotó állandó munkatársakkal, társszerzőkkel dolgozik, 
mindenki máshonnan (is) biztosítja az alapjövedelmét. Ezért erre a fázisra fektetek 
nagyobb hangsúlyt az üzleti modellek bemutatásánál, ugyanis az válik az egyik 
legfontosabb kérdéssé, hogy mit és hogyan tesznek azok, akik működőképes 
szervezetté alakulnak.

Vállalkozás indítása 1. Organikus növekedés

Ez a működés a legáltalánosabb azoknak a vállalkozásoknak az esetében, 
ahol a legnagyobb kérdés a bizonytalan ügyfélkör. Ilyenkor a fi lmesek általában 
portfólióépítéssel kezdik, illetve referenciákat, ajánlásokat szereznek a meglévő 
ügyfeleiktől. Ahhoz, hogy megtörténjen a szervezetté alakulás, szükséges az 
igények felmérése, de sokan szándékosan nem akarnak megrendelésre dolgozni, 
inkább alkotói pályájukat próbálják (a bizonytalanságokkal együtt) tovább építeni. 
A cégek indulásának egyik leggyakoribb módja az eseményfi lmezés, ahol gyorsan 
lehet tapasztalatra, ügyfelekre szert tenni, és idővel a növekedéshez szükséges 
technikai eszközöket is beszerezni/fejleszteni. Ezután pedig egyre jobb ügyfelek 
érkeznek, és ha a csapat ambíciós és szakmailag elkötelezett, akkor nagyon sok 
lehetősége van a fejlődésre. Ezt az utat járta be a kolozsvári Gavart is, amelynek az 
egyik alapítójával, Kalamár Gáborral készítettem interjút. Az ő útjuk jó példa arra, 
hogy workshopokra járva, forgatásokon való részvétellel, nagy tudású rendezők 
mellett önkénteskedve és sokat tanulva el lehet jutni odáig, hogy az alkotók saját 
ötleteiket megvalósítsák, arra forrásokat mozgósítsanak és a szakmában tekintélyt 
szerezzenek maguknak (ezt az is mutatja, hogy a cégalapító jelenleg a BBTE Film 
és Média intézetének oktatójaként dolgozik). Ez az út érvényesül azok esetében 
is, akik televízióktól kapnak kisebb megrendeléseket, és úgy jutnak el addig, hogy 
saját ötleteikre pályázhassanak. Ennek a modellnek az előnye, hogy szép fejlődési 
utat lehet bejárni, és a nagy összeomlás veszélye is kisebb, hátránya viszont, hogy a 
rutinmunkák könnyebben kiégéshez vezethetnek.

Vállalkozás indítása 2. Startupos támogatás

Az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendtek azok a programok, 
amelyek vissza nem térítendő támogatással segítették a kezdő vállalkozókat. Ez 
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különösen alkalmasnak tűnik arra, hogy a fi lmesek megtegyék az első lépést, 
mivel a fi lmkészítés különösen eszköz- és ezáltal költségigényes. A Filmtett 
körképében több olyan műhely is szerepel, amely így indult el, közülük László 
Barnával, a székelyudvarhelyi PictureLock alapítójával készítettem interjút. A 
beszélgetés alapján ennek a modellnek sok előnye van, főleg azok számára, akik 
rendelkeznek a piaci igények kielégítéséhez szükséges tudással. A támogatás 
nyilván nem biztosít hosszabb távú működést, ezért a stabilitás kialakítása (sőt 
még a kezdő szint fenntartása is) kihívás marad, azonban mivel a támogatás 
elnyerése eleve egy jól átgondolt üzleti terv alapján történik, az alkotók kénytelenek 
a hosszabb távú fenntarthatóság tervezésével is foglalkozni, és ez mindenképp jót 
tesz a vállalkozásnak. Általában a startupos támogatás kedvezményezettjeinek a 
körében nagy a lemorzsolódás, a fi lmesek esetében ezt befolyásolhatja az, hogy 
a szereplők elsősorban nem piaci alapon gondolkodnak a szakmáról, hanem a 
tudásukat szeretnék érvényesíteni. Hogy ez valóban jó irányba befolyásolja-e a 
fi lmes vállalkozás működését, az csak évek múlva fog látszani, amikor ezeknek 
a támogatással elindított vállalkozásoknak az életében hosszú távról lehet majd 
beszélni. 

A legtöbb fi lmes műhely esetében a fenti két elindulási modell volt jellemző 
(sok más módozat egyáltalán nem, például a bankhitel felvétele, a nagyobb saját 
befektetés, vagy akár az olyan újabb modellek, mint a közösségi fi nanszírozás), 
viszont van egy érdekes kivétel is, amely egyetlen esetben merült fel, de 
működőképesnek látszik.

Vállalkozás indítása 3. Merchandising

A külföldön bejáratott eljárás erdélyi körökben egyáltalán nem szokványos, 
mégis van olyan fi lmes, aki felismerte az ebben rejlő piaci lehetőséget, azt, hogy a 
fi lmkészítés értékesítésében nem csak magát a fi lmes terméket/szolgáltatást lehet 
eladni, hanem olyan termékeket is, amelyeknek hozzá kapcsolhatók és amelyeknek 
valóban van piaca. A Legendárium sorozatot gyártó cég vezetője, Fazekas Szabolcs 
elmondta a vele készített interjúban, hogy a sorozat első részét elsősorban az 
eladott termékek (játékok, térképek stb.) bevételéből tudta fi nanszírozni. A kisebb 
termékek mellett a cég ma már élményparkot is működtet, ami szintén bevételt 
termel, a sorozat többi részére azonban már sokkal könnyebben tudott pályázni, 
mintha csak egy ötlettel/tervvel állt volna elő. Bár a stúdió csak a sorozat gyártásával 
foglalkozik, nem vállal más megrendelést, a saját gyűjtésükből, saját ötleteik alapján 
írják a rajzfi lmek forgatókönyveit (vagyis szabad kézzel dolgozhatnak a fi lmeken), 
mégis a piac igényei között találtak egy olyan rést, amely segítségével elindították 
a vállalkozást. Ez pedig nem függetleníthető az egész termékcsomagtól, annak 
stílusától, értékeitől.

A fenti útvonalak után azonban a műhelyek modelljei (hogy hogyan 
teremtenek értéket a felhasználók számára, illetve hogyan tesznek szert abból 
bevételre) tovább változnak ahogy a vállalkozások újabb fázisokba lépnek. Az 
elindulás után a második nagyobb kihívás a hosszú távú stabilitás/kontrollált 
növekedés elérése. Itt azokra a műhelyekre fordítottam nagyobb fi gyelmet, amelyek 



ME.dok • 2022/2

38

már hosszabb idő óta léteznek. Az ő tevékenységeikben nagyjából két irány látszik: 
a megrendelések és a pályázatok. Sok stúdió életében mindkettő jelen van; van, 
aki inkább a megrendelésekből él, viszont nagyon ritka az olyan, aki elsősorban 
pályázatokból tartaná fenn a működést (ezeknél a cégeknél sikerült a magyar 
állami támogatásokon kívül román vagy külföldi forrásokhoz is hozzájutni). Ezen 
a szinten a megrendelők (akár televíziók, akár más intézetek) olyan ügyfelek, akik 
állandóak vagy visszatérő módon biztosítanak felkéréseket. 

Stabil működés 1. Pályázatok

Zsigmond Attila, a Rex Video Stúdió képviselője úgy fogalmaz a Filmtett 
sorozatában, hogy „Erdélyben nem jellemző az, hogy egy stúdió vagy egy fi lmes 
hosszú távon kizárólag fi lmkészítésből éljen.” (Zsizsmann, 2020f) Azok, akik 
megmaradnak egyéni alkotónak, akár máshonnan származó jövedelemmel, 
könnyebben megtehetik, hogy főleg pályázatokkal próbálkozzanak. Hogy ezál-
tal nagyobb szabadságot élveznek-e, az már kérdéses, többen mesélik, hogy az, 
hogy melyik ötletük valósulhat meg, egyértelműen az elérhető pályázatok, forrá-
sok függvénye. Illetve, hogy „legtöbb esetben a kapott forrás csak azt a lendüle-
tet biztosítja, amivel kimozdítja az ötletet a papírról a fi lm irányába. »Az itthoni 
források nem fi lmes költségvetések, de jók arra, hogy az ember a vágás alatt nem 
azon gondolkodik, hogy miből fi zeti ki a villanyszámlát.«” (Zsizsmann, 2020f)

Stabil működés 2. Megrendelések

Azok, akik elsősorban megrendelésre dolgoznak, másféle kihívásokkal 
szembesülnek. Kató Zsolt így beszél erről a Filmtett sorozatában: „A szervezetek, 
vállalatok többsége azért rendel fi lmet, mert ezt látja a környezetében, de nehe-
zen tudja meghatározni, hogy mi a pontos célja vele, ugyanakkor nincs tisztában 
azzal sem, hogy az általuk kiválasztott fi lmes példák milyen költséges technikai 
háttérmunkát igényelnek.” (Zsizsmann, 2020e) Másképpen fogalmazva, az erdé-
lyi piac nem elég érett a minőségi mozgóképekre. Ez azonban kedvező irányba 
változik, illetve a koronavírus-válság és a távmunka hatására sokak előtt megnyílt 
a lehetőség új piacok felfedezésére is, könnyebb lett például külföldi megrende-
lőknek dolgozni, mint korábban.

Azoknál, akik megrendelésre dolgoznak, megfi gyelhető az állandó dilemma 
a szakmai és az anyagi szempontok között, ezt is Kató Zsolt fogalmazza meg na-
gyon találóan: 

„Mindig hullámzunk. Ki vagyunk téve a megrendelői réteg széljárásának, 
igaz, ezt a fajta utat mi magunk alakítottuk így. (…) Ha minden munkát elvállal-
nánk, és nem vágynánk az értékes, kreatív munkákra, akkor jobban keresnénk. 
De akkor teljesen kiégnénk. Addig igyekszem csinálni, míg örömömet is lelem 
benne.” (Zsizsmann, 2020e)

Vagyis mindkét út másféleképpen jár lemondásokkal, és az alkotók hozzáál-
lásában nagyon sok közös vonás van, akármelyik utat járják is épp.
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Konklúziók

A bemutatott nehézségek és dilemmák ellenére meglátásom szerint a helyzet 
fokozatos javulást mutat. Bár a 2020-as válság sok fi lmes műhelyt rosszul érintett, 
sokan mesélték azt is, hogy most jutott idejük/lehetőségük új megközelítésekre a 
szakmában, és ez is a szakmai, és nem az elsődlegesen üzleti szemléletmódnak 
köszönhető.

Pozitívum, hogy a mozgóképes piac folyamatosan növekszik és érik, így a 
minőségi munkákra is egyre nagyobb lesz az igény.

Továbbá bíztatónak tekintem (legalábbis a kezdeti kérdés, a piac–szakember-
kompatibilitás, a fi lmes diplomások megélhetése szempontjából) azt a szemlélet-
váltást is, amelynek köszönhetően a mozgóképek nem annyira élesen megrendelt 
és nem-megrendelt kategóriákra válnak szét, vagy legalábbis egyre inkább leépül-
nek azok a sztereotípiák, amelyek az alkalmazott mozgóképet kevésbé értékesnek 
tekintik. Az, hogy az alkotók milyen témával, milyen üzenettel tudnak azonosul-
ni, milyen mértékben tudják a kreativitásukat annak a szolgálatába állítani, nem 
feltétlenül megrendelésfüggő. Daczó Katalin ezt így fogalmazta meg: „Például a 
Hargita Megyei Kulturális Központ roma-projektje nélkül nem készült volna el 
a Kőrispatak: péntek-vasárnap című fi lmem, a Caritas Szervezet megrendelései 
nélkül nem készítettem volna dokumentumfi lmeket sem az öregségről, sem a csa-
ládról.” (Zsizsmann, 2020b)

A Sharp Production alapítói, Gergely-Schmidt Kriszta és Gergely Szilárd 
pedig büszkeségként említik, hogy „dokumentumfi lmet készítettek például egy 
hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó nemzetközi egyesület munkájáról, 
végigkísérve a munkatársakat Európa egy részén”. (Zsizsmann, 2020e) Vagyis 
mindkét úton inkább az alkotó, a stúdióvezető igényessége, értékrendje, szakmai 
elkötelezettsége a meghatározó. Fontos kérdés, hogy mennyire sikerül ezt gazda-
ságilag is jövedelmező munkákkal összhangba hozni, ez sok minden függvénye, 
de a szakmai felkészültség, az ambíció és a szerencse mellett a nyitottság is bizto-
san kulcsszerepet játszik benne.
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Mit hallgat el s mit árul el a 
dokumentum: Poór Lili látható és 
láthatatlan arcai

A tanulmány több szempont bevonásával közelít Poór Lili (1890–1962) szín-
művésznő személyes és művészi egyediségéhez. A vizsgálat egyik fókusza a társa-
dalmi viszonyrendszerek konstitutív szerepére irányul a Poór Lili-i életvezetést, s 
ennek lehetőségtereit tekintve, pontosabban arra, hogy mit árul el, s miről hallgat 
a forrás-korpusz. Ennek érdekében a művésznő narratív önértelmezéseit, s egyéb 
sajtóbeli, levéltári, vizuális és auditív típusú forrásokat vizsgál. Félévszázados 
színpadi pályafutásán a színjátszói stílus és beszélt nyelv változásával is számol, 
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amelyet az adott időszak éles politikai-hatalmi változásai kereteznek, melyek a 
színházi intézményt és normarendszerét is érintő változásokat hoztak.

A pálya forrásai és feldolgozottsága
Egy színészi pálya feldolgozottságának mértékét mindenekelőtt a repertoár, 

szerepkatalógus-összeállítása, különböző megközelítésű és céltételezésű életraj-
zi monográfi ák megléte jelzi, emellett segítségül szolgál, ha fellelhető írásainak 
kritikai igényű kiadása is létezik; jó esetben önálló fondként kutatható kéziratos 
hagyatéka is fennmaradt; pályájához kapcsolódó emléktárgyak, fotók stb. megta-
lálhatók köz- vagy magángyűjteményekben. 

Poór Lili neve bár a szűk szakma közegében néhány alakítása révén vala-
mennyire ismert, konkrét színháznézői emlékezet ma már igen kevesekben élhet 
alakításairól (1959-ben lépett fel utoljára). Egyre növekvő kultusszal rendelkező 
férje, Janovics Jenő színház- és fi lmrendező kultusza okán, ennek feleségeként 
rögzült a köztudatban, mintegy a híres férj dekoratív függelékeként. Néhány 
fennmaradó némafi lm kockáin is látható Poór, aki, talán nem mellékes, a néma-
fi lmek születése időszakában még nem volt Janovics felesége.1 Azonban a kul-
tikus beállítódás szimbolikus társadalmi erőforrásként képes arra, hogy utólag 
áthangolja Poór Lili élettörténetének egészét. Janovicsot kiemeli, Poór Lilit ho-
mályban hagyja. 

A színművésznőnek nem gyűjtötték össze szerepkatalógusát, tudomásom 
szerint egy közgyűjtemény sem őrzi személyes iratainak, levelezésének gyűjte-
ményét, azonban több fotó is található róla pályájának különböző korszakaiból 
a színházi gyűjteményekben (Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti 
Tárában, a PIM-Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház Dokumentációs Tárában), szórt adatok, dokumentumok 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jordáky-féle Janovics-hagyatékában.

Mindeddig Jordáky Lajos még a színésznő életében, 1958 augusztusában írt 
ötvenkét oldalas tanulmánya foglalkozik a legkimerítőbben e pályával. Fő erős-
sége a pálya bizonyos időszakának közelről való ismerete, személyes kapcsolata a 
színésznővel és férjével, amit azonban gúzsba köt a szöveg keletkezése időszaká-
ban elvárt ideológia frazeológia, egy külső elvárásrendszernek is megfelelő ön-
cenzúra. A tanulmány 1971-ben a Kriterionnál jelent meg Janovics Jenő és Poór 
Lili c. kis könyvben.2 Jordáky mintegy évtizedes bontásban közelít a pályához, 
az első kolozsvári évtizedet (1910–1919) inaséveknek nevezi, amire hűvös, zárkó-
zott magánélet jellemző; a húszas évekre erdélyi városokban való vendégjátékok 
vállalása jellemez, és olykor az állítólagos kémkedés vádja miatt a román állam-
biztonsági szervezet, a Siguranța zaklatása; a harmincas évek a kolozsvári szín-
padról való kiszorítás időszaka, a negyvenes években a Kolozsvári Nemzeti Szín-
ház örökös tagjává nevezi ki a magyar kormány (1943), majd fél év múlva zsidó 
származású férjével együtt menekülve Pesten vészeli át a Gestapo előli bujkálást. 
Jordáky Lajos narratívájában 1945-tel kezdődő időszak hozza el számára színészi 
munkájának reneszánszát. 
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Szerepek-szerepkörök
Mit árul el színházi szerepköre művészi imázsáról és a korabeli színházi 

rendszerről? 
Hogy milyenek voltak az esélyei egy egyedülálló színésznőnek a XX. század 

elején, azt nemcsak tehetsége, rátermettsége szabta meg, hanem erőteljesen befo-
lyásolta kapcsolati hálója, pártfogói, családi s anyagi körülményei; emellett fontos 
volt a jó publicitás szervezése, a színésznői név állandó nyilvánosság előtt való 
futtatása, s nem utolsósorban megfelelő színpadi szerephez/szerepkörhöz való 
jutás, s a megfelelő szerepkör sikere után, azon belül való működés. Színpadon 
játszott szerepei fi ktív világa erőteljesen befolyásolta publikumuk elképzelését is 
a színésznőről. 

A 19. század második felének, 20. század elejének magyar színházesztétikai 
írásaiban a színházi szerepkör/szerepkörök fogalmát3 meghaladni kívánó dis-
kurzussal van dolgunk. Viszont, ha megvizsgáljuk a fogalom használati módjait, 
akkor látható, hogy a gyakorlatban nem kerülhető meg, a színészek ilyen fajta 
tipizálása a mai kőszínházi struktúrában is él valamilyen formában.4 19. századi 
örökségként meghatározónak tekinthető e fogalom Poór Lili pályáján is, amint 
eleve kijelöli, mintázza művészi pályáját. 

Egy 1866-os és egy 1920-as kolozsvári színházi szerződés szövegének össze-
hasonlítása bizonyítja, hogy a vonatkozó „Reábízandó/rábizandó és egyéniségéhez 
illő … szerepekben”5 szinte változatlan formula a szerepkörre utal. Így látható, 
hogy az intézmény, illetőleg az intézmény vagy társulat nevében az igazgató a 19. 
századtól folyamatosan számol a színész fi zikai alkatával, belső tulajdonságaival, 
intelligenciájával, amelyek bizonyos szerepekre eleve alkalmassá teszik. 

Poór eleinte több naiva szerepet játszik, több klasszikus darab szende sze-
repét, mint amilyen Lujza Miller Schiller Ármány és szerelem c. darabjában vagy 
Lady Ann, Ophelia, Júlia, Titania Shakespeare darabjaiban; Katona József Bánk 
bánjában Melinda és Izidóra, de a 19. század második felének vezető drámai és 
szalonszerepeit is játssza (Ifj . Dumas: Kaméliás hölgy, Victorien Sardou: Dora), 
többnyire felsőbb társadalmi körökből származó grófnőket, bárónőket, már-
kinőket; a 20. század eleji modern drámák hősnőit játssza (Bernstein: Baccarat 
Helénje, Molnár Ferenc Mimája a Vörös Malomban és Színésznője a Testőrben, 
Herczeg Ferenc Bizánc c. darabjában Olga nagyhercegnő, Lengyel Menyhért Táj-
funjának Kerner Ilonája); idősebb korára néhány klasszikus tragika szerepe mel-
let (Bánk bán Gertrudisa, Baradlayné Jókai A kőszívű ember fi ai c. darabjában) 
az új szocialista dráma néhány szereptípusát, parasztasszonyt, idős tudósnőt, 
nagymamát, forradalmárfeleség-szerepeket alakít: Vassza Zseleznova (Gorkij: 
Vassza Zseleznova), Dinescu asszony  (Lovinescu: Rombadőlt fellegvár), Anna 
(Davidoglu: Bányászok), Nagyezsda Ivanovna (Ivanov: 14-69-es páncélvonat), 
Bernarda (Garcia Lorca: Bernarda háza).

Janovics Jenő egyik kéziratában így jellemzi művészi alakulását: „A modern, 
ideges leányok belső vívódásainak kevés hozzá hasonló lélekformálója volt ma-
gyar színpadon, ízlése külsőségekben is divatot irányított a társaságokban. Ké-
sőbb egyre mélyült művészete, a nagy tragédiák hősnő szerepeit sorra vette át és 
a klasszikus műsor legbiztosabb oszlopává erősödött.”6
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1950-ben Davidoglu Bányászok c. előadásán eddigi szerepkörétől eltérő ala-
kot formáz, viszont olyan kiemelkedő színvonalon, hogy a színház belső kritikája 
a következőket állapítja meg:

„Anna szerepében Poór Lili egy tőle eddig idegen szerepkörben nagy alakí-
tást nyújtott. Anna a darab másik legpozitívebb és legharcosabb fi gurája a színpa-
don, akit a szenvedések és nélkülözések megacéloztak. Poór Lili egyszerű tudott 
lenni, egyszerűsége azonban színpadunkon példamutatóan kapcsolódott össze 
tiszta, klasszikus szépségű szövegmondásával és hangjával. A sztrájkra izgató 
Balean elleni fellépése és beszéde a bányászasszonyokhoz a darab legszebb jele-
neteihez tartozik. Erő és tudatosság ragyogó harmóniában összpontosul benne, 
Máriával való jeleneteiben és az utolsó felvonásban férjével való beszélgetésében 
annyi emberi gyöngédség van játékában és minden mozdulatában, amelynél töb-
bet színjátszásunk jelenlegi szakaszában el sem tudunk képzelni.”7 Hasonlóan 
kiemelkedő alakítást nyújt Gorkij Vasza Jeleznova címszerepében, amit legalább 
hetvenszer játszik.8

A kivételes adottságú színész addigi habitusától erőteljesen eltérő fi gurát is 
meggyőzően képes színre vinni, s ebben is áll nagysága. Ezért sem csodálkozunk, 
amikor Poór Lili beskatulyázás elleni hangjával találkozunk egy rádióelőadás le-
írt változatában, amit Déryné kolozsvári pályafutásáról 1943-ban írt: „Mi, mai 
színésznők, akik többé-kevésbé bizonyos irányú, szűken korlátozott szerepkörbe 
vagyunk beskatulyázva, ámulattal olvassuk ennek a nagy, univerzális művész-
lénynek szerepjegyzékét.” 9

Voltaképpen a második világháború utáni időszak minden ellentmondásos-
ságával együtt, az egykori világ kifordulásával új lehetőségeket adott a színész-
nőnek, amelyeket egy korábbi struktúra nem kínált volna föl neki. A szerepköri 
váltást nemcsak kora, hanem az új színházpolitikai rendszer hozta magával.

Azonban nem tekinthetünk el az élettörténet tényeitől, melyek az élmény 
performatív erejével mintázzák a szubjektum kreatív képzetét, lehatárolják a va-
lóság társadalmi felépítésének lehetőségeit. Értelmiségi, középpolgári származá-
sa és kapcsolatai10 mintha eleve különböző arisztokrata hölgyszerepek, izgalmas 
úrinők remek megformálójának az útját jelölték volna ki számára, olyan, ma már 
nem használatos szerepkört takart (szalonszínész), amelyek a 19. századvégen kü-
lönösen kedvelt volt. Ez a szerepkör olyan színészt jelölt, aki puszta megjelenésé-
vel igazi arisztokrata levegőt teremtett és hozott magával a színpadra.11 

Szüleinek házassági kivonatából láthatjuk, hogy asszimiláns katolikus–uni-
tárius család gyermeke.12 Apja korábban Prellerből magyarosítja Poórra nevét, 
anyai ágon Kommermayer Károlynak, Budapest főpolgármesterének unokahú-
ga.13 Lili Liviaként anyakönyvezik Budapesten, keresztlevele szerint 1890. április 
16-án születik.14 Autogramján a Lilly formulát látjuk, leveleit is így angolos for-
mában írja alá, dedikált fotóit is. Férjhez menetele után (1928. aug. 29.) is leány-
nevét használja, főként társasági rovatokban tűnik fel a Janovicsné formula. A 
harmincas-negyvenes években egyaránt olvasható a (Poór) Lili és a Lilly, sőt a 
Lily forma is.

A fejedelmi megjelenés, muzsikáló hangja és tiszta beszéde egész pályájának 
meghatározó jelvényévé válik. „Poór Lili művészetét a fi nom szabatos stílus, a 
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mindig könnyen vett lendület jellemzi. Sohasem sablonos, sohasem pózol. Gyö-
nyörűen beszél, minden erőltetett hangsúlyozás nélkül. Hanghordozásának, tisz-
tán csengő szavának lebilincselő karaktere van” – ezt olvashatjuk Papp György 
1921. márc. 15-i, Nagyváradi Naplóbeli cikkében;15 Ábel Olga „fejedelmi tartá-
sú, muzsikáló hangú drámai hősnő”-nek nevezi,16 Poór Lili „tragikus színezetű 
hangja”, „szép drámai altjá”-t említi Th ury Zsuzsa,17 Molter Károly pedig „be-
szédművészetének hárfazöngéi”-ről ír.18 Azt is mondhatnánk, hogy fi zikai megje-
lenése, aurája mellett főként tiszta beszédét, hangja jellegzetességét őrzi a színházi 
emlékezet.19 Megőrzött rádiós felvételeknek hála, ma is hallható.20

Mit árulnak el vallomásai professziójáról s ennek társadalmi szerepértel-
mezéséről?

Az eddig feltérképezett források közül feltűnő a Janovics Jenővel kötött há-
zassága (1928. aug. 29.) előtti időszakra vonatkozó önértelmezői szövegtípusok 
hiánya. Szemérmes hallgatás lengi be a korai időszakot, vagy a művésznő szán-
dékosan kerüli az önmagáról való tájékoztatás, híradás módjait, beéri a sajtó által 
gyártott kommunikációs anyagokkal, fellépései krónikáival, kritikával, olykor 
botrányszagú eseményekkel?

Négy ilyen típusú szövegre hagyatkozom a továbbiakban: 1934-ből, 1943-
ból, 1957-ből van interjú, 1958-ból pedig egy nyílt levél a 1945 utáni színészi nem-
zedékekhez. A narratív önértelmezések azért bizonyulnak jó vizsgálati terepnek, 
mert egyfajta kódolt történetekként tekinthetünk rájuk, amelyekből az én formá-
lásában fontos elbeszélői intenciók és szintek tárulhatnak fel. 

Az élettörténet belső perspektívájának hangját kiegészítve más típusú doku-
mentumokkal és forrásokkal a másokkal való viszonyokban, konfl iktusokban is 
láttatni engedik Poórt. Ez a fajta módszer nemcsak az életút véghez vitt részére 
enged rákérdezni, de a lehetségesre, az elképzeltre, a be nem teljesültre is enged 
következtetni. Voltaképpen arra módszer, hogy a történész ne csak a saját nor-
máit találja meg, de az élettörténet töréspontjai révén betekintést nyerhessen a 
cselekvőt motiváló lehetséges értékek, stratégiák, döntések világába.21

Poór Lilit félévi pesti működés után szerződteti az akkori kolozsvári igaz-
gató, Janovics Jenő 1910-ben, aki a szerződéskötést 1943-ban vágyai beteljesülé-
seként értékel: „Nem akartam azonban ott (Pesten) maradni. Többre vágytam: 
Kolozsvárra. Dolgozni akartam, sokat játszani. Kolozsvár volt akkor a Mekkája 
minden komoly színésznek. Aki hittel akart a színpadon dolgozni, aki a szép ma-
gyar beszédet meg akarta tanulni, az Kolozsvárra vágyott, annak álma és vágya a 
kolozsvári színház volt.”22

A kolozsvári színházban töltött első évtized (1910-1919) a szárnybontogatásé, 
az önálló hang kereséséé, nagyobb szerepek megvalósításáé. Bernstein Baccarat-
val kezdődik Poór Lili bemutatkozása a Hunyadi téri színpadon, az első világ-
háború végéig különböző szerepekben játszik. Az 1917-es társulati fotókollázs is 
jelzi, hogy ekkor már egyértelműen központi helyet foglal el.23 

Erdély Romániához csatolása után a húszas évek intenzív vidéki játékkal 
telnek (Arad, Marosvásárhely, Várad, Déva, Szászváros, Temesvár, Sepsiszent-
györgy, Brassó stb.). Egyfajta küldetésként értelmeződik ez a munka az utólagos 
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visszaemlékezésben: „A megszállás alatt bővült a munkaterületem: nem csak 
Kolozsvárott játszottam, hanem jártam városról-városra, faluról-falura, min-
denhová, ahol magyar színészek küzködtek, vergődtek. Segítségükre voltam 
vendégszerepléseimmel, melyekért föllépti díjat, pénzt sohasem fogadtam el. Leg-
szebb jutalmam színész sors társaimnak, küzdő bajtársaimnak köszöneté volt. A 
megszálló hatalmasságok persze nem nézték jó szemmel vándorlásomat. Gyana-
kodtak, fenekedtek. Két ízben le is tartóztattak. Egyszer Aradon a hírhedt Gritta 
rendőrprefektus, egyszer pedig Soborsinon túlbuzgó sziguranca-kopók. Irreden-
ta kultúrpropagandával, politikai kémkedéssel vádoltak. De semmit sem tudtak 
rám bizonyítani. Szabadon engedtek tehát, én pedig folytattam vándorutamat.”24 
Ez a motívum, a bajba jutott vidéki magyar társulatok segítése visszaköszön az 
ötvenes évek visszatekintésében is „a vidéki társulatok, rendszerint gázsifi zetés 
előtt meghívtak vendégszerepelni; remélték, hogy kihúzom őket a kátyúból.”25 

Ennek színházpolitikai kontextusához tudni kell, hogy 1919–1940 között ál-
lami támogatás nélkül működik a kolozsvári magyar nyelvű színház a mindaddig 
nyári színházként működő Színkör épületében. A kisebbségi színházak 1926-tól 
a többségi színházaktól és társulatoktól bevett adóösszeg dupláját fi zették: jegy-
bevételeik 26 százalékát fi zették adóként. A kőszínházakkal rendelkező színházi 
városokban román társulatokkal kötött az új színházfenntartó hatóság, a román 
kulturális minisztérium szerződést. Amennyiben játszhattak, a magyar társula-
tok külön engedéllyel és bér fejében játszhattak a mindaddig otthonukul szolgáló 
színházépületekben. Ilyen körülmények között az erdélyi magyar nyelvű társula-
tok és a kolozsvári színház életben tartása komoly erőfeszítésekbe kerül. Janovics 
Jenő főként fi lmgyártásból és -forgalmazásból származó vagyonának jelentős ré-
szét ennek a működtetése viszi el a húszas években. 

1931 decemberétől a Színpártoló Egyesület, majd a Th ália Rt. veszi át a szín-
ház vezetését. Janovics 1933 szeptemberében a Színpártoló Egyesülettel kötött 
szerződésbeli jogairól Kemény János javára lemond, s ezzel megszűnik művezető 
lenni.26

Poór Lili a húszas évek végén, 1928. aug. 29-én 38 évesen megy férjhez a 
Kolozsvári Színház igazgatójához. Az 1943-as visszaemlékező narratívában (az 
őt szerződtető színigazgató „Később a megszállás nehéz éveiben, közös harcok és 
közös szenvedések tüzében hites uram is lett.”27) a magyar színjátszás fenntartása 
iránti közös elköteleződés teremti meg a törvényes házasság feltételét a színésznő 
és az igazgató közt.

A korszak memoárjaiból, fotókból és sajtófoszlányokból egy másfajta tör-
ténet is kikerekedik, másfajta személyes indoklás is, amelyről hallgat az interjú:

Ábel Olga (1905–1987), a bözödújfalui székely szombatos leszármazott, új-
ságíró,  aki 1923-34 közt kolozsvári újságok szerkesztőségében dolgozott (1923–
29-ben a kolozsvári Keleti Újságnál, 1930–1934-ben a kolozsvári Új Kelet című 
napilapnál szerkesztőségi gyorsírónő), memoárjában élénk rajzát adja a korszak 
Kolozsvárának, arra is emlékszik, hogy 1918 nyarán Kolozsvárra megérkeztekor, 
az állomásról egy bús fejű, sovány ló vonszolta konfl is szállította, s „a Sétatér után 
a macskaköves, hosszú Rákóczi úton lassan kocogó konfl isunkból szemügyre ve-
hettem egy lovagló társaságot: a Poór lányok lovagoltak, mögöttük ügetett Fekete 
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Mihály drámai színész és Janovics Jenő, mindketten a fejedelmi tartású, muzsi-
káló hangú drámai hősnő, Poór Lili kegyéért és kezéért versengtek. Először láttam 
színészeket színpadon kívül. (Később hallottam, hogy a Kossuth Lajos utcai Uni-
tárius Kollégiumban tarott színészgyűlésnek ez a szerelmi vetélkedés volt szinte 
egyetlen napirendi pontja. Janovics és Fekete látszólag művészi vitája mögött ez 
a romantikus versengés izzott.)”28 A Poór Lili kegyeiért való versengés motívuma 
Benamy Sándor író visszaemlékezésében is visszaköszönt.29 

A húszas évek legelejéről fennmaradt egy kirándulás emlékét megörökítő 
fotó, amely több színészt is mutat: Lackó Aranka, Fekete Mihály, Poór Lili, Lili 
nővére, Poór Erna (nem színész, de színészné) és férje, Ihász Aladár színész lát-
hatók rajta. Az elbeszélt és megélt közti látható felületen, belsőséges viszonyban 
mutatja Poórt Fekete Mihállyal.30

Az Ellenzék 1922. márciusi 23-i száma Egy szereplemondás bonyodalmai. 
Poór Lili, Fekete Mihály és Sugár Teri műsoron kívüli jelenetei címmel a nagyvá-
radi színház szenzációjáról számol be. A botrány részleteinek elemzése helyett 
szempontunkból itt most lényegesebb Poór Lili nagyváradi megjelenése mögött 
felsejlő emocionális ok, ami az aznapi előadás elmaradását hozta (Fekete rendezé-
sében és Sugár főszereplésével). Sugár Teri nyilatkozata szerint Poór azért utazott 
át Nagyváradra, hogy a Feketével kötendő közeli esküvőjük előtt még beszéljen, 
a színésszel, s e tény miatt törtek Sugár Terire az ideggörcsök.31 (Fekete Mihály és 
Sugár Teri házassága nem lesz hosszú életű, 1928 májusában válással végződik.) A 
botrány főszereplői mind megszólaltak az ügyben, kivéve Poórt, s egy elvarratlan 
szerelmi szál sejlik fel a történtek nyomán. 

Poór pályájának első nagyobb interjúja 1934-ből való, a Hölgyfutár Háztar-
tás rovatában, a lap szerkesztője, Szapanyos Gabriella interjúja A Janovics villá-
ban, a legjobb erdélyi színésznő és a legnagyszerűbb háziasszony birodalmában 
címet viseli. Amint a riporter megérkezik a Rákóczi út 38-ba, így referál: „Fölné-
zek. Dr. Janovics Jenőné, Poór Lili, a Magyar Színház volt nagyszerű drámai szí-
nésznője (be kár, hogy csak »volt«) a létra tetején áll és a függönyöket szedi le.” A 
cikk nem a színésznőt, hanem a háziasszonyt állítja központba, s egy fejedelmien 
szép lakás is megelevenedik: „A villa hatszobás. Bemegyünk a »török szobá«-ba. 
Intim, kedves, régi török bútorokkal berendezve. Heverőkkel, régi török szőnye-
gekkel. 42 darab antik óra fi gyelmeztet a múlandóságra. (…) A »Diri« világos, 
nagy dolgozószobája következik. A szoba egyik oldalát elfoglalja a hatalmas író-
asztal. Előtte klubgarnítura. Köröskörül a polcokon könyvek. Háromezer darab. 
Szobrok, képek. (…) Az ablakok előtti két állványon, két darab kétezer éves római 
edény. Úgynevezett könnyedény. (…) Torda környékén ásták. A Janovics doktor 
szobája múzeumnak is beillene. A hálószobában két nagy heverő. A falakon lévő 
régi román és orosz szentképek (…) A modern bútorokkal berendezett ebédlő. 
(…) A női szalonban régi biedermeier bútorokat látok. Ennek a szobának neve-
zetessége azonban nem ez. A jobb sarokban lévő vitrin hívja magára a fi gyelme-
met. Huszonnégyszemélyes teljes altmeisseni szerviz. 294 darab ból áll. Egy és fél 
évszázados. A volt osztrák-magyar monarchiának egyetlen hiánytalan szervize. 
Gróf Keglevich István hagyatékából való; A szalonból kedves télikertbe vezet az 
utunk. Üde zöld növények, bájos folyondárok leltek itt otthont; (…) a szuterén-
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be szép, nagy, világos és rendkívül tiszta konyha fogad. Fehér bútorokkal, fehér 
csempe tűzhellyel Beépített mosogató hideg-meleg vízzel. (…) A kamarában pol-
cok, roskadásig tele mindenik.”32

Poór nagyszerűen főz, és kitűnő háziasszony, amelynek rejtelmeibe édesany-
ja vezette be a művésznőt. A cikk, miután részletezi a nagypolgári rangú lakás 
beosztását, berendezését, múzeum jellegű gyűjteményeit, megjegyzi, hogy hama-
rosan ki kell költöznie a művészházaspárnak villából.33

Az interjú, bár utal arra, hogy ebben az időszakban nem játszik Poór, mellő-
zöttségének okait nem fi rtatja. Janovics kolozsvári színházi igazgatói székből való 
kényszerű távozása után 1933 szeptemberében Poór szolidáris férjével, és nem 
vállal szerepeket a Magyar Színházban. Lényegében kiszorult a Színkörben játszó 
társulatból 1934–1940 között. 1934-ben egy bizottság, s ennek élén Kádár Imre 
veszi át a vezetést. Janovics szempontjából igen kegyetlen tapasztalat ez a har-
minc év igazgatóság után, de a színház defi cittel működik, vagyonát is elemész-
tő emberi hozzáállása sem elég a helyzet megmentésére.34 Hogy mennyi ebben a 
színpadról való kiszorulásban az önkéntes számkivetés és mennyi a száműzetés 
az új igazgatóság részéről nem teljesen megítélhető. Poór Lili ezekben az években 
Kolozsváron él, de amint jeleztük, fellép több erdélyi városban is. 

A negyvenes években vendégfellépő a Hunyadi téri színpadon, ahol a szim-
bolikus újravisszafoglalás ünnepén, az 1941. november 9-i ünnepélyes megnyitón 
ő játssza a Hamlet-beli Gertrud királynét; férjét hivatalosan nem is hívják meg.35 

1957-ben a Román Népköztársaság népművésze címmel tüntették ki a ko-
lozsvári magyar színjátszás 165. évfordulóján, s ez évben egy interjú és egy ön-
vallomásos levél jelent meg a művésznőről/művésznőtől a kitüntetés alkalmával.

A Bukarestben megjelenő országos lefedettségű Előrében Halász Anna kriti-
kus a következőképpen méltatja a művésznőt: „Poór Lili ma sem »Lili néni«, ma is 
szép asszony, ma is az a ragyogó jelenség, akit negyvenhét éve ismernek a kolozs-
vári színpadon. (…) Magas, karcsú termete, nemes tartása, kezének választékoson 
fi nom mozdulatai ma is azt a hóditó szépséget idézik, aki a született királynőnél 
királyibban tudott a színpadra lépni, palástot, koronát viselni.”36 Poór imázsa to-
vábbra is inkább fejedelmi tartásával, nemes mozdulataival asszociálódik, ami 
a 19. századvégi klasszikus szalonszínésznői normának felelt meg, s kevésbé az 
ötvenes évek szocialista realizmusának.

A Levél a felszabadulás utáni színésznemzedékhez c. írásában a színészek 
helyzetének kedvezőbb anyagi feltételeit értékelve így vall: „Visszatekintve kezdő 
éveimre, szembeötlő az a különbség, ami a régi és a mai fi atalok anyagi helyzete, 
munkalehetőségei tekintetében mutatkozik. A régi világban az akadémiai vég-
zettség csak diplomát jelentett, hivatalos írást a sikerült vizsgákról, de kenyeret és 
munkát nem. Az állam nem gondoskodott a fi atalok elhelyezéséről és nem gon-
doskodott arról sem, hogy ha sikerül is kitalpalniok egy szerződést valamelyik 
színháznál, olyan fi zetést kapjanak, amely szerény megélhetésüket biztosítja. A 
munkalehetőségük pedig azon dőlt el, hogy olyan igazgató társulatához kerül-
tek-e, aki értékelte a művészi képességeket, vagy olyanhoz, akinél a protekció és 
a színész magántulajdonát képező jelmezek mennyisége volt a szereposztásnál a 
döntő szempont.”37 Az eltérő színi viszonyokat itt a színpadi ruhatár, a jelmeztár 
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megléte reprezentálja. Eszerint a két világháború között a színész a ruhatárával 
szerezhette csak meg a jogot, hogy részt vehessen a vidéki társulati vállalkozás-
ban. Ennek feladatát az írásban a gondos állam vállalja át, az új, társadalmi igaz-
ságtalanságra érzékeny, 1945 utáni szocialista-realista időszakban.

Az élettörténet rendkívül töredezett, s nem foglalható lineáris narratívába. 
Szerepkörének alakulásával párhuzamosan szemlélve életútját, elmondhatjuk, 
hogy az elvárt normarendszerek szerint alakítja életét. Civilben sokáig hajadon, 
színpadon naivák, érzékeny drámai hősnők alakítója, mindez akár a szerepkör-
höz tartozó korabeli intézményi elvárásoknak való alávetésként értelmezhető. A 
19-20. századforduló, 20. századelő memoárjaiból, intézményi levelezésből tud-
ható, hogy az igazgatók kinyilvánított elvárása a szendék, szubrettek, fi atal hős-
nők szerepét játszó színésznők illetően az elérhetőség látszatának a fenntartása 
volt a férfi publikum előtt. Előnytelennek tűnt egy férjezett színésznő szerződte-
tése, hacsak az illető nem volt kiemelkedő közéleti vagy színházi szereplő. Nem 
kitapintható, hogy ebben mekkora a szerepe a megfelelő társra nem találásnak. 
A húszas évek elején a párizsi Pathé stúdió több női fi lmszerep ajánlatával keresi 
meg, de ő az erdélyi színpadon való játszást választja. 1925-ös bukaresti vendég-
fellépésének hatására az ottani Népszínházhoz hívják. Minden bizonnyal a nyelv-
tudása is nehezített egy ilyen vállalkozást. 

Aztán befolyásos, hatalmi pozícióban levő férjet választ Janovics személyé-
ben 1928-ban. Férje kegyvesztésével szolidarizál, s 1934-től Kolozsváron nem, 
csak erdélyi vidéki városokban lép fel, majd 1944-ben kitart mellette a bujdosás-
ban, rettegésben.38 Nem születik gyermeke, és örökbe sem fogad. Nem tudjuk, 
mekkora szerepe volt ebben két világháború közti vidéki vendégjátékok sűrűsé-
gének, az ezzel járó életformának, amely nem kedvezett a gyermeknevelésnek, s 
az társulatigazgatók nem preferálták gyerekes anyák szerződtetését.39 Új pozíció-
kat 1945 után vállal, rendez is. A Józsa Béla Athenaeum színész műkedvelőinek, 
munkásszínjátszóinak tanfolyamokat tart; az 1948-ban Kolozsváron megalakult 
Magyar Művészeti Intézet tanára, s egy évig dékánja is; az 1949 utáni új hivatásos 
színésznemzedéket tanítja, Orosz Lujzát, László Gerőt, Lohinszky Lórándot és 
Harag Györgyöt, olyan hallgatókat, akik a következő évtizedek magyar színját-
szásának meghatározó művészeivé válnak. 

Az 1945 utáni változó színházi rendszer preferált drámatermésének néhány 
tipikus szocialista realista szerepét is sikerre viszi, viszont ezek mellett a szerepei 
mellett erőteljesebbnek vélhető az imázsát is meghatározó nagypolgári, fejedelmi, 
hercegi alakok alakítása. Ezt a kettősséget fogalmazta meg magánéletét tekintve a 
kortárs rendező, Kömíves Nagy Lajos is, aki a korszak káderező-átvilágító, véle-
ményeket begyűjtő intézményes világában így referál róla: „Magánéletében any-
nyiban találhatók meg a polgári vonások, hogy társasága ma is polgári rétegekből 
rekrutálódik. Ebben áll lényének kettőssége, hogy míg a színpadon tehetségének 
legjavával igyekszik a szociálista művészetet szolgálni, – addig a színpadon kívül 
a semlegesek társadalmi köréhez sorozható. El kell ismernünk azonban azt, hogy 
embertársai felé áldozatkész, segíteni tudó ember, aki rögtön segítségére siet az 
arra rászorulóknak.”40
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Függelék

Poór Lili Molnár Ferenc Testőr c. előadása Színésznő szerepében. 1920-as 
évek. PIM-OSZMI fotógyűjtemény.
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Fotó az 1920-as évekből. Laczkó Aranka-hagyaték, PIM-OSZMI gyűjtemé-
nye. A képen Laczkó Aranka, ismeretlen, Fekete Mihály, Poór Lili, Poór Erna és 
férje, Ihász Aladár látható.

A fényképet a Színház és Társaság (1926. június 15. 10. évf. 5. sz. 61.) közölte.
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Senkálszky Endre (Bánk bán) és Poór Lili (Gertrudis) a Bánk bánban (Be-
mutató: 1954. márc. 20. Rendező: Delly Ferenc).
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A romániai magyar rádiós piac 
(2021)*

 Kutatásaim célja: a romániai magyar média rendszerének kataszteri jellegű 
felmérése, pillanatfelvétel készítése a jelenről. Ebben a tanulmányban a magyar 
nyelven vagy más kisebbségek nyelvén is sugárzó romániai rádiókat próbáltam 
feltérképezni.

Az alapkutatás szükségessége akkor vált nyilvánvalóvá, amikor egy-egy ha-
zai magyar médiaterméket nem sikerül elhelyezni a teljes rendszerben, merthogy 
annak leírása nem létezik: bár általában „tudjuk”, milyen lapok-portálok és audio-

Rezumat (Piaţa radio de limbă maghiară din România  – 2021)
Scopul cercetării mele este de a realiza cadastrul sistemului media maghiar din România, printr-un instantaneu al 

prezentului. În această cercetare, am încercat catagrafi erea posturilor radio din România care difuzează în maghiară și/sau 

în alte limbi minoritare.

Deși se dorește a fi  completă, sunt convinsă că lista rezultată nu va fi  niciodată perfectă, și nu este nici acum. Este îngrădită 

de înregistrarea precisă, de actualizarea constantă, care este îngreunată de fl uctuaţiile sistemului media, ceea ce în cazul 

radiourilor, de exemplu, înseamnă structura programului de obicei schimbată la fi ecare șase luni și schimbări de proprietar. De 

aceea, folosesc termenul „instantaneu”, dar cercetările mele anterioare au arătat cât de important este pentru cercetători pe 

termen lung să surprindă o stare de moment similară – și să o găsească mai târziu.

Cuvinte cheie  radio; minorităţi; posturi publice; posturi private;

RÁCZ ÉVA MÁRIA, PHD
Kolozsvári Rádió Románia-BBTE/Radio Romania Cluj-BBU 
E-mail: eva.racz@ubbcluj.ro

Abstract  (Hungarian radio market in Romania  – 2021)
The aim of my research is to carry out a cadastral survey of the Hungarian media system in Romania, to take a snapshot 

of the present. In this research, I tried to map the Romanian radios broadcasting in Hungarian and/or in the languages of other 

minorities.

While striving for completeness, I am convinced that the list that has been composed will neither ever be perfect, nor 

it is now. It is limited by accurate recording, by constant updating, which is hampered by fl uctuations in the media system, 

which, in the case of radios, for example, means the program structure that is usually changed every six months and changes 

in ownership. That is why I use the term “snapshot” for the purposes of this study, but my previous research has shown how 

important it is for researchers to capture a similar momentary state in the long run – and to fi nd it later.

Keywords  radio; minorities; public broadcasting; commercial radio

*A kutatást – Domus szülőföldi senior ösztöndíj révén – támogatta a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia.
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vizuális csatornák alkotják a romániai magyar médiateret, ennek nincs tudomá-
nyos igényű, alapos leírása. A 2019-ben elkezdett kutatás óta egyre inkább szem-
besülök a rádiókra vonatkozó leírások hiányával is. Ennek az űrnek a betöltésére 
tesz kísérletet jelen tanulmány.

Az „általában tudjuk” kategóriára alapozva átnéztem a Magyar Újságírók 
Romániai Egyesülete (MÚRE) által összeállított Médiacímtárat,1 amelyben sze-
repelnek sorban a magyar nyelvű lapok, portálok, rádiók és televíziók. A lista 
előnye, hogy előre meg nem határozott időközönként az újságírók maguk frissítik 
az adatokat saját információik alapján.2 Hátránya viszont mondhatni, ugyanez: 
az előre meg nem határozott frissítés – vagyis a rendszertelenség – és a szerve-
zetlenség: az adatok frissítése esetleges, a „bedolgozó” kollégák lelkesedésének 
és tájékozottságának függvénye, tehát egyes megyékben lehet teljesebb, másutt 
viszont esetleges az információ. Továbbá, a gyűjtemény nem tartalmaz alaposabb 
leírást a rádiókról (sem), nem tudjuk meg belőle, hogy az egyes szerkesztőségek 
mennyi magyar nyelvű műsort sugároznak. Létezésének fontossága azonban így 
is elvitathatatlan.

Második forrásként számítottam a Románia Kormányához tartozó Etni-
kumközi Kapcsolatok Hivatalának az adatbázisára, amely összesítette a kisebbsé-
gek nyelvén sugárzott rádió- és televízióműsorokat (amelyből szintén nem derül 
ki az adásoknak sem a gyakorisága, sem a profi lja), de a korábban ismert link már 
nem működik, többszöri felkeresésre is hibaüzenetet adott, az oldalon pedig nem 
sikerült találni semmilyen hasonló listát.

Harmadik lehetséges forrásként támaszkodhattam az Országos Audiovi-
zuális Tanács (OAVT) adataira, s ez a forrás bizonyult a leggazdagabbnak: míg 
korábban az OAVT általam megkeresett tagjától többször is azt a választ kaptam, 
hogy nincs nyilvántartásuk a nemzetiségek nyelvén szóló műsorokról, „és ez jobb 
is így”, most mégis kiderült, hogy létezik egy hatalmas nyilvántartás, amelyből ki 
lehet generálni a kisebbségekre vonatkozó adatokat.3 Erre az adatbázisra alapoz-
nak a jelen tanulmányban ismertetettek.

Negyedik forrás lehetne az Erdélystat intézménytárának médiára vonatkozó 
adatbázisa, viszont az 2018-as adatokat tartalmaz, illetve eleve kevesebb rádióra 
vonatkozó szócikket tartalmaz, mint az OAVT adatbázisa.4

Bár teljességre törekszik, meggyőződésem, hogy a kialakult lista soha nem 
lesz tökéletes, és most sem az. Korlátozza a pontos nyilvántartás, az állandó fris-
sítés, amelynek útját állja a médiarendszerben tapasztalható fl uktuáció, ami pél-
dául a rádiók esetében az általában fél évente változtatott műsorstruktúrát és a 
tulajdonosváltásokat is jelenti. Ezért használom a jelen tanulmányban foglaltakra 
is inkább a „pillanatfelvétel” kifejezést, de korábbi kutatásaim igazolták, hosszabb 
távon a kutatóknak mennyire fontos egy-egy hasonló pillanatnyi állapot megörö-
kítése – illetve annak későbbi megtalálása.

Romániai rádiós piac 2021
A romániai törvénykezés értelmében, országos és regionális licencet földi 

sugárzásra csak a közszolgálati Román Rádiótársaság kaphat. Bár ennek vannak 
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regionális csatornái, közöttük olyanok is, amelyek kisebbségi műsort is sugá-
roznak, ez nem minden esetben éri el ideálisan a teljes célközönséget (az adott 
régióban élő magyarságot például, különös tekintettel a szórványmagyarságra), 
de ennek technikai és talán médiapolitikai okai is lehetnek (mint például a frek-
venciaelosztás átgondolatlansága), de az okok feltárása nem képezi jelen kutatás 
témáját. Elég most annyit tudni, hogy a regionális műsort nem minden esetben 
regionális frekvencián szórják. 

Ami a kereskedelmi és közösségi csatornákat illeti, azok földi sugárzáshoz 
egyértelműen csak helyi frekvenciát kaphatnak. Bevált gyakorlat Romániában is 
a rádióláncok kialakítása, de a kisebbségek esetében is jellemző, hogy a lánc tagjai 
tulajdonképpen egy helyi „anya”-stúdió műsorát sugározzák tovább – mint látni 
fogjuk – legalább 75%-ban, és helyi műsort csak a fennmaradó részben sugároz-
nak. Ebben kap helyet a különböző földrajzi helyeken szerződött, helyi érdekelt-
ségű reklám, illetve, esetenként, a stúdiók helyi híreinek összefoglalója.

Tanulmányom véglegesítése idején5 575 rádiólicenc volt érvényes Románia 
területén. 40 megyében és a fővárosban, összesen 150 településen van rádiós mű-
sorszolgáltatás. 11 tulajdonos 11 rádióláncot működtet, ezzel ellátva mind a 41 
megyét és a fővárost, összesen 108 települést. Rádióműsorok műholdas közvetíté-
sére 25, kábeles közvetítésére pedig 1 licenc van érvényben.

A kisebbségi rádiós piac
Nem tekintem hiteles forrásnak, de megemlítem, hogy a felhasználók által 

fejlesztett internetes enciklopédia, a Wikipédia a Határon túli magyar rádióadók 
kategóriában a romániai magyar rádiók közül (ábécérendben) az alábbiakat is-
meri:

Csángó Rádió
Erdély FM
Erdélyi Mária Rádió
Kolozsvári Rádió
Marosvásárhelyi Rádió
Profi  Rádió
Rádió GaGa (Marosvásárhely)
Temesvári Rádió.
A felsoroltakból mindegyikhez társul egy-egy link, s az alatt egy szócikk 

– ezek tartalmát nem emeltem be jelen tanulmányba. Szintén a Wikipédia, a Ma-
gyarországon kívüli magyar nyelvű rádiók szócikkben a következő romániai adó-
kat ismeri:

Bukaresti Rádió magyar nyelvű adása (közszolgálati) 1945- 
Kolozsvári Rádió (közszolgálati) Szatmárnémeti 87,9 FM, Avasfelsőfalu 93,3 

FM, Kolozsvár 98,8 FM, 909 AM, Máramarossziget 101,7 FM, 1404 AM, Nagy-
szeben 1593 AM, Nagyvárad 1593 AM

City Rádió Nagykároly 93,8 FM, Zilah 103,3 FM, Szatmárnémeti 106,4 FM6

Marosvásárhelyi Rádió (közszolgálati) Hargitafürdő 106,8 FM, Brassó 1197 
AM, Marosvásárhely 1323 AM, Csíkszereda 1593 AM
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Rádió Gaga Marosvásárhely 88,0 FM, Szászrégen 94,7 FM, Szováta 102,0 
FM, Segesvár 104,3 FM

Friss FM Kézdivásárhely 88,0 FM, Sepsiszentgyörgy 88,7 FM, Barót 90,5 
FM, Kovászna 107,2 FM

Mix FM Gyergyószentmiklós 91,2 FM, 
Agnus Rádió – Kolozsvár 88,3 FM,
(M) Temesvári Rádió Temesvár 105,9 FM, 630 AM 1989-7

Retró Rádió – Csíkszereda 88,7 FM 
Plusz FM Nagyvárad 89,6 FM, Margitta 105,5 FM
Mária Rádió Erdély (Mária Rádió Románia), Hargitafürdő 89,7 FM, Tasnád 

90,1 FM, Kolozsvár 100,4 FM, Nagyvárad 102,2 FM és és Eutelsat 16A műhold
Prima Rádió – Székelyudvarhely 87,9 FM 
Profi  Rádió – Kézdivásárhely 94,0 FM 
Star Rádió – Székelyudvarhely 100,8 FM 
Sláger Rádió – Sepsiszentgyörgy 105,9 FM 
Siculus Rádió – Kézdivásárhely 95,0 FM 
Paprika Rádió Kolozsvár 95,1 FM 
Vox Rádió – Székelykeresztúr 88,6 FM 
Fun Fm Csíkszereda 87,6 FM, Gyergyószentmiklós 90,6 FM, Marosfő 103,9 

FM
Ér Hangja online Székelyhíd
Erdély FM – Marosvásárhely 97,1 FM, Maroshévíz 105,4
Sepsi Rádió Sepsiszentgyörgy 98,5 FM 
Csángó Rádió (online) https://www.csangoradio.ro.
A felsorolás ugyan nagyon hasznos, de nem teljes, és nem eléggé egységes. 

Például a közszolgálati csatornák közül kettőnél szerepel a felsorolásban a sugár-
zás (illetve a magyar adás sugárzásának) megkezdése, de hiányzik ez az adat a 
kolozsvári és a marosvásárhelyi stúdiók esetében (1954, illetve 1958). A Bukaresti 
Rádió esetében viszont a frekvenciák hiányoznak.

Megszűnt rádiókként említi a Wikipédia-szócikk a következőket: Bras-
sói Rádió 87,8, Transilvania Radio Nagyvárad 97,2, Sonvest Rádió Nagyvárad 
107,0, Radio XXI Csíkszereda 87,6, Radio Son Szováta 89,2, Radio Son Segesvár 
70,79, GALAXIA Rádió Nagybánya 92,1, Samtel Rádió Szatmárnémeti 94,0, 
Transilvania Radio LBM 68,9. Az ún. megszűnés vélhetően a magyar nyelvű mű-
sorokra vonatkozik, hiszen a frekvenciák és/vagy a rádiók ma is léteznek. Közü-
lük azok, amelyek keleti sávban sugároztak, kénytelenek voltak más frekvenciára 
költözni – a Radio Son Segesváron 70,79 MHz-ről 89,5 MHz-re váltott, a Radio 
Transilvania LBM Szatmárnémetiben 68,9 MHz-ről 99 MHz-re, az utóbbi nagy-
váradi központi stúdiója viszont ma is azonos frekvencián sugároz. A Brassói 
Rádió is él: Antena Brasovului, a közszolgálati rádió helyi stúdiója, s hasonló a 
helyzet a szovátai Radio Son esetében. A nagyváradi Sonvest Rádió helyét átvette 
a National FM, a csíkszeredai Radio XXI helyét a Radio Fun FM, Nagybányán 
a Galaxia Rádió frekvenciáján ma a Virgin Radio szól, a Samtel Rádióból pedig 
névváltoztatás után Radio Unu lett ugyanazon a frekvencián.8

Az Erdélystat adatbázisa a következő rádiókat ismeri:
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Országos rádió:
Mária Rádió – Nagyvárad
Román Rádió Bukaresti magyar szerkesztősége – Bukarest
Regionális rádió:
Agnus Rádió – Kolozsvár
City Rádió – Szatmárnémeti
Erdély FM – Marosvásárhely
Friss FM – Sepsiszentgyörgy
Fun Fm – Csíkszereda
Gaga Rádió – Marosvásárhely
Kolozsvári Rádió magyar szerkesztősége – Kolozsvár
Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztősége – Marosvásárhely
MIX FM – Gyergyószentmiklós
Retró Rádió – Csíkszereda
Sepsi Rádió – Sepsiszentgyörgy
Temesvári Rádió magyar szerkesztősége – Temesvár
Helyi rádió:
Aradi Rádió magyar nyelvű műsora – Arad
Paprika Rádió – Kolozsvár
Plusz FM – Nagyvárad
Príma Rádió – Székelyudvarhely
Profi  Rádió – Kézdivásárhely
Siculus Rádió – Kézdivásárhely
Sláger Rádió – Sepsiszentgyörgy
Szépvíz FM – Szépviz
Sztár Rádió – Székelyudvarhely
Vox FM – Székelykeresztúr
A felsorolás – amint a következőkből is kiderül majd – nem teljes, valamint 

a törvényes szabályozás szempontjából nézve és a sugárzási területet fi gyelembe 
véve is elmondható, hogy a felosztás részben helytelen. Ez vélhetően nem a gyűj-
tők hibája, hiszen ők az interneten fellelhető adatokra alapoztak,9 tehát a rádiók 
önmegítélése lehet megkérdőjelezhető – azaz eltérő a törvény szerinti meghatá-
rozástól.

Az Országos Audiovizuális Tanácstól kapott információk szerint, 88 csator-
na sugároz a kisebbségek nyelvén, közülük

egy kisebbség nyelvén: 
59 esetben magyarul 
8 esetben csak más kisebbség nyelvén, ezek közül
2 ivrit
2 szerb
1 német
1 roma
1 török
1 ukrán10 nyelvű csatorna;
21 esetben több kisebbség nyelvén, ezek közül
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11 csatornán magyarul és más nyelven is,
10 csatornán csak más kisebbségek nyelvén (tehát magyarul nem).
A statisztikai adatok azt mutatják: lehetőség van rá, hogy egy rádió kizárólag 

saját műsort sugározzon, de arra is, hogy részben más csatornák vagy produkci-
ós irodák gyártotta, átvett műsorokat, illetve, a sugárzással egyidőben átjátszott 
műsorokat sugározzon.11

A közszolgálati rádiók csatornái és a kisebbségek
Az OAVT adatai szerint, a közszolgálati Román Rádiótársaság 21 csatornán 

sugároz a kisebbségek nyelvén. Ez a valóságban ennél kevesebb műsorszolgálta-
tási lehetőséget jelent: valójában Kolozsvár és Marosvásárhely esetében is több 
frekvencián azonos műsort sugároznak egyszerre. Például a Kolozsvári Rádió 3 
csatornája (az AM és a 2 FM csatorna) ugyanannak a műsornak a sugárzását je-
lenti, más tálalásban. Az AM adás a két FM-frekvencia műsorának keveredése: 
8-10 óra és 16-18 óra között magyar nyelvű, a nap többi részében román nyelvű 
műsort sugároznak az adóantennák, így a csupán ezt elérő hallgatók csak „vál-
tott nyelvű” műsort vételezhetnek, nem érik el az egésznapos magyar adást (ami 
kisebb körzetben, FM-en vételezhető) – és hasonló a helyzet a Marosvásárhelyi 
Rádióban is. De lássuk az adatokat.

A közszolgálati rádió Bukarestből 8 csatornán sugároz, ami a valóságban 
ennyi is és kevesebb is egyszerre, hiszen 3 esetben, a Radio Romania Internatio-
nal (RRI) 1, 2 és 3 csatorna egyformán sugároz földön és műholdon, a magyaron 
kívül más nyelveken, és egyikről sem derül ki, melyik nyelven hány percben sugá-
roz hetente vagy naponta. Persze, ezek a műsorok elsősorban a Románia határain 
kívüli területeknek szólnak, ezért is idegen nyelvűek. Mindhárom esetben fi gye-
lembe veszik a célországokban használt nyelv(ek)et: Nyugat-Európának, Orosz-
ország európai és távolkeleti részének, az Amerikai Egyesült Államok keleti és 
nyugati partjának, Dél-Amerikának, Közép-Keletnek, Észak- és Közép-Afriká-
nak, Délkelet-Ázsiának, Indiának, Japánnak, Ausztráliának, Kínának szól a RRI 
1, amely angol, francia, német, orosz, arab, spanyol, kínai és román nyelvű mű-
sort sugároz. Európának, Izraelnek, az AEÁ és Kanada keleti partjának sugároz a 
RRI 2 román és ivrit nyelven. A Balkánnak, Olaszországnak, Ukrajnának és Mol-
dova Köztársaságnak sugárzó RRI 3 pedig olasz, szerb, ukrán, román és aromán 
nyelvű műsort közvetít. Mindegyik csatorna esetében vannak átvett műsorok, 15-
17%-ban, a közszolgálati rádió másik csatornáiról, továbbá a RRI 2 átjátszik mű-
sorokat 37-55%-ban, szintén a közszolgálati rádió más csatornáinak adását veszi 
át. A további két bukaresti frekvencia a nyilvántartás szerint a magyar és a német 
kisebbségé – ami a valóságban így biztosan nem létezik, hiszen a magyar nyelvű 
műsor hétfőtől szombatig naponta egy óra, illetve vasárnap 20 perc.12

A Temesvári Rádió két frekvenciája közötti érdekes különbség a sugárzá-
si nyelvekben van: középhullámon (heti 1560 percben) német, magyar, szerb, 
cseh, szlovák, bolgár, ukrán, romani és olasz, míg URH-sávban magyar, német és 
szerb nyelvű kisebbségi műsorokat sugároznak (heti 1260 percben). Megjegyzen-
dő, hogy az egyetlen stúdió, amelynek az adatok szerint nincs saját műsora, az a 
brassói: átjátssza 100%-ban a Marosvásárhelyi Rádió kisebbségi műsorát. Ugyan-



65

MÉDIATÖRTÉNET

akkor, ha az egyes frekvenciákat vesszük alapul, akkor az adatsort nem tekint-
hetjük teljesnek, hiszen a Marosvásárhelyi Rádiónak és a Kolozsvári Rádiónak is 
több frekvenciája van az itt felsoroltaknál. Ha viszont a számokat vesszük alapul, 
akkor sincs minden rendben, hiszen a vásárhelyi 2 kisebbségi frekvencia (1 AM 
és 1 FM) nem sugározhat azonos műsort, ha az egyiken 6600 perc a kisebbségi 
(magyar, német és romani nyelvű) műsorok összideje, míg a másikon 10080 perc 
(ami folyamatos sugárzást jelent). S ott van még az „AM MIXT” jelzésű csatorna, 
amelyen ugyan szerepel, hogy magyar és német nyelvű műsort sugároz, de az 
időtartamokra vonatkozóan nincsenek adatok.

Az adások keveredése kolozsvári viszonylatban azért is érdekes, mert a 
nyilvántartás szerint, a kisebbségi FM-csatorna magyar, ukrán, német, romani, 
örmény, cseh és jiddis nyelven sugározza műsorait. Ezzel szemben, a 2016-ban 
elindított külön kisebbségi frekvencián valójában 15 perc ukrán nyelvű műsor 
van, a többi nemzetiségre legfennebb a zenei kínálat vonatkozhat, de anyanyelven 
sugárzott műsoruk nincsen. Az „FM MIXT” jelzésű csatornát viszont nem tudom 
értelmezni Kolozsvár viszonylatában, hiszen a külön kisebbségi frekvencia meg-
szerzését/kiosztását pontosan a korábbi kétnyelvű (váltott nyelvű) műsor létével 
indokolták. Így 2016 óta az FM-sugárzásban az egyik frekvencián (95,6 MHz-en) 
egész nap román nyelvű műsor szól, s az újabb frekvencián (98,8MHz-en) szólnak 
a kisebbségi műsorok – bár az ott elhangzó ukrán nyelvű műsor az új, helyi frek-
vencián nem jut el az ukránokhoz.

A közszolgálati rádió fennmaradó csatornáin is van magyar nyelvű műsor, 
de annak konkrét mennyiségéről nem jutottunk adathoz. A máramarosszige-
ti stúdió (Radio Sighet) magyar, ukrán és „zsidó” 13 nyelvű műsorokat sugároz 
összesen heti 300 percben. Resica stúdiója heti 240 perces kisebbségi műsora 
megoszlik az ukrán, szerb, magyar, romani, német, horvát, cseh és szlovák nyelv 
között. Konstancáról összesen 420 perc a heti kisebbségi műsor, a nyelvek pedig: 
görög, török, orosz-lipován, tatár, örmény és aromán. Jászvásárból romani, zsidó, 
orosz-lipován és ukrán nyelvű műsort sugároznak, a heti műsoridőről viszont 
nem jutottunk adathoz.

A kereskedelmi rádiók
Amint fentebb már jeleztük, a földi sugárzású országos frekvenciák hasz-

nálata a közszolgálati rádiók előjoga. Ennek megfelelően, kereskedelmi rádiónak 
egyetlen esetben adtak országos sugárzási jogot: a Mária Rádió Erdély adásának 
műholdas sugárzására. Minden más kereskedelmi csatorna földi, helyi frekvenci-
án sugároz, viszont azokból több esetben rádióláncok alakultak ki: ezeknek azo-
nos a tulajdonosa, amely több településen igényelt és kapott frekvenciát, azokon 
pedig részben vagy egészen azonos műsort sugároz.

Több megyét érintő rádióláncok
A legnagyobb, a City Rádió központja Szatmárnémeti, itt szerezte első frek-

venciáját 2004-ben. Jelen tanulmány írása idején további 7 településen sugározza 
műsorait. Ezzel jelenleg (és évek óta) a legkiterjedtebb magyar nyelvű rádiólánc 
Romániában. Az OAVT adatai szerint csak a kisebbségek nyelvén szól: heti 60 
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percben német nyelvű, a többi időben magyar nyelvű műsort sugároz. Érdekes, 
hogy szintén a hivatalos adatok szerint 30%-ban saját, 70%-ban átvett műsort 
sugároz – bár az nem derül ki, hogy milyen mások által készített műsort vesz át. 
Nagybányán és Máramarosszigeten (mindkettő Máramaros megye), Brassóban 
(Brassó megye), Nagykárolyban (Szatmár megye), Kovásznán (Kovászna megye) 
10% a helyi műsor, a további 90% pedig a szatmári műsor átvétele. Hargita me-
gyében Borszéken, illetve Szilágy megyében Zilahon 20% a helyi műsor aránya, 
és 80% az átvétel.

A vallási témájú Mária Rádió Erdély központja Nagyvárad, ahol 2004-ben 
szerzett frekvenciát. Műholdon országos sugárzási engedélye van (2006-tól). 
Jelenleg további 6 településen van saját frekvenciája. A nagyváradi műsorban 
34,95% a saját készítésű, 11,57% máshol gyártott műsor, további 53,48% átjátszott 
műsor – pontosabban 51,79%-ban a „RADIO MARIA Oradea” és 1,69%-ban a 
„RADIO MARIA Ungaria” műsort veszik át. (Ez százalékokat tekintve rendben 
volna, de érthetetlen, hiszen a „RADIO MARIA Oradea” néven szereplő csatorna 
a saját műsorát nem veheti át.) Ehhez képest, a másik Nagyváradra bejegyzett 
engedélynél, amely Romániára kiterjedő műholdas sugárzásra jogosít, a követ-
kezők szerepelnek: 83,59% saját gyártás, 14,13 mástól átvett műsor, 2,28% átvett 
műsor a magyarországi Mária Rádiótól (RADIO MARIA Ungaria). Kolozsváron 
(Kolozs megye), Gyergyószentmiklóson (Hargita megye), Szatmárnémetiben és 
Tasnádon (Szatmár megye) a műholdas adást sugározzák, Kovásznán (Kovászna 
megye) és Maroshévízen (Hargita megye) a nagyváradi Mária Rádió műsorát to-
vábbítják.

Az Erdély FM székhelye Marosvásárhely, első frekvenciáját 2008-ban kapta 
meg. Kizárólag magyar nyelvű műsort sugároz, ebből 48,72% saját gyártású, a 
további 51,28% máshol gyártott (az adatokból nem derül ki a forrás). Csíkszeredá-
ban (Hargita megye) 100%-ban átveszik a marosvásárhelyi stúdió által sugárzott 
műsort.

Megyén belüli rádióláncok
A Rádió GaGa székhelye Marosvásárhely, ott kapta első frekvenciáját. Mű-

sorában 2,98%-ot tesz ki a RFI romania átjátszása, a többi pedig: 9,44 saját gyár-
tású műsor, 87,58% más gyártótól származó átvett anyag. Hetente 4800 percen át 
sugároz magyarul. Később kapcsolódtak ehhez a rádióhoz a többiek. Segesvár és 
Szováta, amely 100%-ban a marosvásárhelyi műsort játssza át, illetve Szászrégen, 
amely ugyancsak 100%-ban az „anyarádió” műsorát játssza át, mégis, az adatok 
szerint, heti 600 perc a magyar nyelvű műsora.

A Friss FM Kovászna megye 4 településén fogható. Székhelye Sepsiszent-
györgy, ahol 34,52%-ban saját és 65,48%-ban átvett műsort sugároz, 100%-ban 
magyar nyelven. Kovásznán, Baróton és Kézdivásárhelyen egyaránt a központi 
műsort sugározzák – és ebben az esetben az adatok nem mondanak ellent a logi-
kának.

A Plusz FM Bihar megye magyarul beszélő rádiója, székhelye Nagyvárad. 
Csak magyar adást sugároz, 26,19%-ban saját gyártásút, a fennmaradó 76,81%-
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ban máshol gyártottat. Műsorát Margittán is átveszik 87,5%-ban, a további 12,5% 
helyben készül.

Hargita megyében a Fun FM két frekvencián sugároz: az alapműsor egész 
nap magyarul Csíkszeredából szól, 20%-ban saját, 80%-ban más gyártóktól, s 
ezt játssza át 100%-ban a második frekvencia Gyergyószentmiklóson. Szintén 
egy egésznapos magyar nyelvű adással biztosítja két vétel lehetőségét az IX FM: a 
Gyergyószentmiklóson 25,89%-ban saját gyártású és 74,11%-ban másoktól szár-
mazó tartalmat veszi át 100%-ban a második frekvencia Marosfőn.

Egyedi, helyi rádióállomások
Aradon 2000-ben kapott frekvenciát az Alt FM (102 Mhz), amelynek heti 

147 perc műsora magyar nyelvű. Magát oktató-vallási témájú rádióként határozza 
meg.

A Fehér megyei Balázsfalván a Rado Blaj sugároz heti 60 perc magyar nyel-
vű műsort. Egyébként teljes műsorának 47%-a saját gyártású, 47,9% más gyártó-
tól átvett, 5,1%-ban pedig a közszolgálati rádió hírcsatornájának adását (Radio 
Romania Actualități) játssza át.

Szilágy megye központjában, Zilahon, a Radio Unison FM műsorból heti 90 
perc a magyar adás. A rádió vallásiként határozza meg magát.

Máramarosszigeten (Máramaros megye) a Sighet FM heti 120 percben köz-
vetít magyar nyelvű műsort. Egyébként 12,5 a saját gyártás, 78,58% más gyártótól 
származik, 8,92% pedig a bukaresti Radio ZU átjátszása.

Maros megyében, Dicsőszentmártonban sugároz a Radio AS, amelynek mű-
sorában heti 360 perc magyar adás is szerepel. Teljes műsorának 35%-a saját gyár-
tású, 65%-ban átvett (forrásjelölés nélkül).

Kolozs megyében, Kolozsváron, a Paprika Rádió 100%-ban magyar nyelven 
sugároz. Műsorainak 43,45%-a saját gyártású, 56,55% átvett – az adatokból nem 
derül ki, honnan. Ugyanott, a megye legújabb csatornája, az EBS Radio heti 60 
percben sugároz magyar nyelvű műsort. Igaz, hogy ez az adatokból csak átté-
telesen derül ki: a dési frekvencián 100%-ban a Kolozsváron elhangzó műsort 
játsszák át, viszont a kisebbségeknek szóló műsor terjedelme Désen 60 perc he-
tente. Logikailag tehát így biztos, hogy a kolozsvári műsorban is lennie kell 60 
perc magyar nyelvű műsornak. Kolozsvár harmadik helyi rádiója, a református 
Agnus Rádió a hivatalos adatok szerint 98%-ban sugároz magyarul (nem de-
rül ki a maradék 2% nyelve), műsora 80,62%-ban saját készítésű, 19,38% átvett, 
máshol gyártott műsor. Műsorideje rádióban egyébként heti 3290 óra (majdnem 
napi 8 óra), megosztott frekvencián sugároz másik két egyházi műsorral: a Vocea 
Evangheliei (adventista) műsora heti 840 perc magyarul, a Vocea Speranței (szin-
tén neoprotestáns) műsora heti 45 perc magyarul. Így a 88,3 MHz frekvencián a 
heti műsornak összesen 41,41%-a (4175 perc) magyar nyelvű. 

Ugyanez a két román nyelvű vallási tematikájú csatorna Brassóban is sugá-
roz magyar nyelvű műsort: a Vocea Evangheliei-ben hetente 60 perc magyar adás, 
a Vocea Speranței-ban pedig heti 120 perc. Szintén heti 120 perc magyar nyelvű 
műsort sugároz egyébként a Vocea Evangheliei rádió Vajdahunyadon, Nagyvára-
don pedig heti 210 perc a magyar adás és további 60 perc a romani/cigány nyelvű 
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műsor. Romáknak szóló műsort sugároz a rádió Nagyszebenben is, heti 30 perc-
ben, s ugyanennyi német nyelvű műsort is készítenek.

Szatmár megyében, Szatmárnémetiben a Radio Unu heti 210 percben szól 
magyarul. A műsorait 9%-ban sugározza saját gyártásból, a további 91%-ban más 
gyártóktól származik.

Kovászna megyében 5 „magányos” rádió van. A Siculus Rádió és a Profi  
Rádió székhelye Kézdivásárhely. A Siculus 1,04%-ban átveszi a közszolgálati hír-
csatorna, a Radio Romania Actalități műsorát, ebből kifolyólag magyar nyelvű 
műsora „csupán” 90%, heti 9135 perc (a 10080-ból). 38,21% a saját gyártású mű-
sor, 60,75% más gyártótól származik. A Profi  Rádió viszont egész nap magyarul 
szól, saját és átvett műsorainak aránya 35:65%. Sepsiszentgyörgyről sugároz egész 
nap magyarul a Sepsi Rádió (35:65%) és a Sláger Rádió (16,71: 83,29%). Ugyanitt 
van a székhelye az egyetlen romániai magyar gyermekrádiónak: a Nemere Rádió 
ugyanis ennek a közösségnek szól. Műsorai 10,04%-ban saját gyártásúak, 89,96%-
ban más gyártótól származnak.

Hargita megyében van a legtöbb magyarul sugárzó kereskedelmi rádió. Ez 
önmagában nem volna meglepő, viszont ezek többsége (a láncoknál jelzetteken 
kívüliek) más-más tulajdonban van, nem alakítottak ki láncokat, legfennebb csak 
párokat. A Szépvíz Rádió a cég bejegyzése szerint a Csíkszeredához igen közel 
fekvő Szépvíz településhez tartozik, és korábbi információk arról szóltak, hogy 
az önkormányzat kért és kapott frekvenciát, a mostani adatok szerint a frekven-
cia Csíkszeredára érvényes. 38%-ban saját, 62%-ban átvett műsor (forrás nélkül), 
100%-ban magyarul. Érdekes a szintén magyarul sugárzó Retro Rádió helyzete, 
amely 2%-ban sugároz saját gyártású műsort, 98%-át pedig átveszik más gyár-
tóktól (forrást nem jelölnek). A megye más településein is vannak helyi rádiók. 
Székelyudvarhelyen a Príma Rádió 25:75% arányban sugároz saját és mások ál-
tal gyártott műsorokat, míg a Sztár Rádió (Radio Star) 20:80%-ban – mindkettő 
egész nap magyarul. Székelykeresztúron a Vox sugároz csak magyarul, a műsor-
gyártás 23,91%-ban saját és 76%-ban mástól származó (a további 0,9%-ról nincs 
adat). Az etnikailag vegyes lakosságú területen fekvő Maroshévizen pedig a Gliga 
FM (35:65%) műsorából hetente 300 perc magyar nyelvű műsor.

Más nyelvű kisebbségi műsorok
Krassó-Szörény megyében a 9FM heti 305 percben szerb nyelvű műsort su-

gároz. A Fresh FM hálózatán heti 240 percet tölt ki összesen az aromán és romani 
nyelvű műsor, amelyet sugároznak Călărași megyében Oltenițán, Dâmbovița me-
gyében Târgoviștében és Ialomița megyében Urziceni-ben. Temesváron a Radio 
Banat Link műsorának 70%-át teszi ki a szerb nyelvű műsor – ha az adatoknak 
hinni lehet.14 Prahova megye székhelyén, Ploiești-en a RADIO S.O.S. vallási, fele-
kezetközi csatorna heti 115 percben romáknak sugározza műsorát. Tulcea megyé-
ben a közösségi Radio Civic Sfântu Gheorghe a nevében foglalt településen heti 60 
percben haholii/ukrán nyelvű műsort sugároz.15 
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Következtetések
Az itt felsorolt adatok tanúsítják, hogy Romániában léteznek csak magyarul, 

valamint részben magyarul és/vagy részben más kisebbségek nyelvén sugárzó rá-
dióállomások. A műsorok tartalmára nézve jelen tanulmány nem szolgál infor-
mációkkal. Elmondható, hogy a tömbmagyarságnak megadatik a rádiók terén a 
médiapluralizmus, hiszen Hargita vagy Kovászna megyében egymással verseny-
ben is állhatnak a magyar nyelvű műsorok, illetve elérhető mindhárom típusú 
műsor: a közszolgálati, a kereskedelmi és a közösségi (vallási) tartalom. Partium-
ban és a Bánságban inkább a típusonként egycsatornás rádiózás van jelen: a val-
lási (katolikus) rádiónak elszórtan vannak frekvenciái ott is, kereskedelmi rádió-
kból is inkább helyi egy magyar nyelvű műsor (ha) elérhető, s ugyanez mondható 
el a közszolgálati rádiókról is. Belső-Erdélyben a kép igen színes: Kolozs és Bihar 
megyében is leginkább típusonként egycsatornásnak mondanám a képet, de pél-
dául Máramaros, Beszterce-Naszód, Szeben, Brassó, Szilágy és Fehér megyében, 
ahol szintén él magyar kisebbség, nem jellemző a helyi magyar kereskedelmi csa-
torna megléte, és még a vallási témájú tartalom sem szól mindenhol magyarul. 
Szatmár megye helyzete kissé más: jelen van a közösségi (vallási) rádió, elérhető a 
közszolgálati műsor, és a helyi rádió műsorát összesen 8 frekvencián sugározzák 
más megyékben is – bár jelen kutatás nem deríthetett fényt arra, hogy hogyan 
lehet (és miért érdemes) helyi műsorként más „helyen” készült műsort sugározni.

Utóhang
A további médiakutatások megalapozása, a romániai magyar média jelené-

nek és történetének megírása szempontjából fontos a fentebbi adatok elemzése, 
összevetése más lehetséges forrásokkal. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem másodéves újságírás-szakos diákjaival dolgozunk azon, hogy minél 
több forrást tudjunk feltárni az egyes rádiócsatornák megismeréséhez, történe-
tük leírásához. A kutatás kiegészíthető más forrásból származó információkkal, 
szükséges összevetni az itt leírt adatokat más adatbázisokkal. Ezáltal bővíthető, 
árnyalható a kialakuló kép, s egyben pontosíthatók az eddig még nem egyértel-
mű adatok. Mára az már egyértelmű, hogy a kutatást másik irányból is el lehet 
indítani: hol, mit hallgatnak a magyar kisebbség tagjai, és mennyire elégedettek 
azzal, amit a média nyújt – jelen kutatás ezekre a kérdésekre sem adhatott választ.

Fenntartom: az újságíró-, kommunikáció- és médiaoktatás szempontjából 
rövid-, közép- és hosszú távon egyaránt szükséges a minél pontosabb katasz-
ter megalkotása. A kutatási eredmények részét képezik tehát (szinte azonnal) a 
Babeș-Bolyai Tudományegyetem Média és Újságírás szakán a hazai médiarend-
szert ismertető tantárgyaknak.

Ami a további kutatási lehetőségeket illeti, érdekes volna egyrészt mélyeb-
ben felkutatni a jelen tanulmányban ismertetett rádiók történetét, az esetleg már 
megszűnt rádiók vagy kisebbségi műsorok egykori munkatársait. Illetve, föld-
rajzilag tágítva a kört, szintén érdekes volna megismerni a Kárpát-medence más 
magyarok által is lakott területein sugárzó rádiókat, a kisebbségi műsorokat.
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       Jegyzetek

       1  Elérhető itt: https://www.mure.ro/mediacimtar/; elérés ideje: 2021. október 
15. 

 2  Legutóbbi módosítás: 2019. szeptember 26. 
 3  Az idézet Turos Lórándtól, az OAVT korábbi tagjától származik. Jelenleg 

Borsos Orsolya segítségével kaptam meg az adatokat minden nemzeti kisebbség 
műsoraira vonatkozóan. 

 4  Romániai magyar nyelvű média.  Elérhető itt: http://intezmenytar.
erdelystat.ro/intezmenyek/romaniai-magyar-nyelv-media/3  

 5  2021. október 4-i adatok. Forrás: az Országos Audiovizuális Tanács 
honlapja, https://cna.ro/IMG/pdf/Statistica_SITE-3.pdf  

 6  A lánc az utóbbi években jelentősen bővült, az adatokat lásd a tanulmány 
további részében. 

 7  A sor eleji (M) jelzés a forrásból származik. A sor végi évszámmal 
összevetve, a magyar nyelvű műsorsugárzás megkezdését jelezheti, hiszen az 
1989-ben volt, miközben a temesvári stúduó már korábban is sugárzott, román 
nyelven. 

 8  Talán már ez a pár bekezdés indokolja is, miért nem fogaható el hiteles 
forrásnak, fenntartások nélkül a Wikipédia. 

 9  A módszertani megjegyzésekben írnak erről, itt: http://intezmenytar.
erdelystat.ro/cikkek/a-romaniai-magyar-nyelv-media-modszertani-
megjegyzesek/18  

 10  Ez utóbbi a „haholi” népcsoportnak szóló műsor; ez a Dobrudzsában élő 
ukránok megnevezése. Forrás: Saramandu, N., N evaci, M. (2009). Multilingvism si 
limbi minoritare in Romania, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu 
Iordan - Alexandru Rosetti”, Bucureşti. Elérhető: http://www.dri.gov.ro/w/wp-
content/uploads/2020/06/Multilingvism-si-limbi-minoritare-in-Romania.pdf  

 11  Átvett műsor az, amely sugárzásának időpontja független a készítés 
idejétől (pl. dokumentumműsorok, zenei összeállítások, toplisták lehetnek 
ilyenek általában). Átjátszott műsor az, amely egy adott stúdióban készül, és 
egyidőben több helyen is elhangzik, például amikor hírműsorokra átkapcsolnak 
valahová. Igen elterjedt volt a kilencvenes években Romániában a BBC esti, 18 
órai híradóinak rendszeres átjátszása. Ma már kevésbé jellemző. 

 12  Erdély egész területén és Bukarest környékén fogható műsorát 
középhullámon sugározza. Forrás: https://www.bukarestiradio.ro/rolunk/. 

 13  A román elnevezés (evreiasca) alapján nem egyértelmű, hogy jiddis 
vagy ivrit nyelvű műsor. Igazából mindegyik hasonló csatorna esetén ezzel a 
kifejezéssel jelzik a műsor nyelvét, kivétel az az egy alkalom, amikor jiddis nyelv 
szerepelt a táblázatban. 

 14  Ugyanez a csatorna a műsorideje 2,13%-ában átveszi a Szerbiában 
sugárzó közszolgálati Radio Novi Sad 1 műsorát. 

 15  A csatorna egyébként átjátssza 8,93%-ban az RFI Romania, 1,04%-ban 
pedig az Europa FM műsorát. 
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A hírnév esete a médiaiparral
Guld Ádám: Sztárok, celebek, infl uencerek című könyvéről

Az ismertség és hírnév természete a média fejlődésével változik: míg régen 
kiválasztott státuszt jelentett, és valamilyen kiemelkedő teljesítménnyel füg-
gött össze, ma már koránt sincs így – ez a megállapítás Guld Ádám az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületnél tavaly megjelent könyvének esszenciája. Ahogyan a kötet 
címe is mutatja, e gondolat alapján a szerző jól körülírhatóan határolja el sztárság, 
a celebritás és az infl uencerség fogalmait, s az egyes fogalmak leírását a szakiro-
dalmi háttér megvilágítása mellett esettanulmányokkal, példákkal is gazdagon 
színezi.  A könyv ugyanakkor nem kulturális törésvonalakat, sokkal inkább egy 
jól látható fejlődési ívet rajzol fel, melyet a médiajelenségek és a nyilvánosság vál-
tozása alakít, s a hírnév különböző korszakait, típusait, sajátságait szervesen ösz-
szekapcsolódó folytonosságként ábrázolja. 

Rezumat (Cazul faimei cu industria media. Despre cartea lui Ádám Guld: Stauri, celebrităţi, infl uenceri. 
Natura vizibilităţii și faimei mediatice, Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca, 2021.)

Natura faimei se schimbă odată cu evoluţia mijloacelor de comunicare în masă: dacă înainte însemna un statut ales și era 

legată de un fel de realizare remarcabilă, astăzi nu mai este nici pe departe așa – aceasta este esenţa cărţii lui Ádám Guld, 

publicată anul trecut de Societatea Muzeului Ardelean. După cum sugerează și titlul cărţii, autorul face o distincţie clară între 

conceptele de star, celebrity și infl uencer, și oferă studii de caz și exemple pentru a ilustra descrierea fi ecărui concept. 

Cuvinte cheie  star, celebritate, infl uencer, media, cultură

BOTHÁZI MÁRIA, PHD
BBTE / BBU
E-mail: bothazi@fspac.ro

Abstract  (The case of fame with the media industry. About Ádám Guld’s book: Stars, celebrities, 
infl uencers. The nature of media visibility and fame, Transylvanian Museum Society, Cluj-Napoca, 2021)

The nature of fame is changing with the evolution of the media: while it used to mean a chosen status and was linked to 

some kind of outstanding achievement, it is far from being so today – this is the essence of the book by Ádám Guld, published 

last year by the Transylvanian Museum Society. As the title of the book suggests, the author draws a clear distinction between 

the concepts of star, celebrity, and infl uencer, and he also provides case studies and examples to illustrate the description of 

each concept. 

Keywords  star; celebrity; infl uencer; media; culture
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A hírességek és a köréjük szerveződő jelenségek vizsgálata újkeletűnek ne-
vezhető, a 2000-es években kezdődött Magyarországon, miközben a sztárság ku-
tatásával az angolszász kultúraszociológia az 1960-as évektől foglalkozik.1 Ennek 
okai – mint ahogyan azt Munk Veronika is megállapítja2 – abban keresendők, 
hogy ebben a társadalmi-kulturális közegben a kulturális értékekhez kapcsoló 
elitdiskurzus a mérvadó. E diskurzusban a bulvár, a popkultúra meg- vagy leg-
alábbis elvetendő, értéktelen, nem tekinthető a(z igazi) kultúra szerves részének. 
Aki híres, mindig gyanús is egy kicsit, kulturálisan már-már erénytelen, eladja 
magát, közönségigényeket szolgál ki, szórakoztat, ami óhatatlanul is komolytalan 
munkára, értékvesztésre enged asszociálni. Mindeközben persze a bulvárlapok 
eladási adatai, a kereskedelmi televíziók nézettségi mutatói, de akár az online ol-
dalak leginkább kattintott anyagai is erős bulvárérdeklődésről tesznek tanúbi-
zonyságot.3 Mint ahogyan a Guld-könyvben szereplő példák java részét is min-
denki ismeri, gyakorlatilag függetlenül érdeklődési körétől, hiszen olyannyira 
részei a kulturális referenciáknak.

Persze a médiamegjelenés gyakorisága szempontjából ma már aligha te-
hetünk különbséget a hírnév és a hírhedtség között, valaki hírhedtsége okán is 
ugyanolyan ismertté válhat, mint aki méltán tesz szert hírnévre. Sőt, igen gyak-
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ran jelentős, nagy teljesítményt elérő emberek tudatosan a háttérben maradnak, 
miközben a profi torientált média – amely rendkívüli és folyamatos híréhsége 
folytán gyakran pszeudohíreket generál, nem hírérdemes eseményekről4 – nagy-
iparban és sorozatban gyártja a pszeudohírességeket, azaz a celebeket. 

Guld könyve a sztárság – celebritás – infl uencerség jelenségeit ebben a kon-
textusban, a médiakultúra és médiatársadalom tükrében láttatja, a média átala-
kulása az ismertséghez vezető út, de a híresség mibenlétének átalakulásához is 
vezet. 

E koncepció jegyében a kötet első részében a klasszikus értelemben vett sztá-
rokkal kapcsolatos jelenségek leírására koncentrál a szerző, a fejezet szakirodal-
mi bevezetője egyrészt a hírnév történelmi felfogásában, másrészt a modernitás 
termékeként mutatja be a sztárokat, megjegyezve, hogy a kötet is az utóbbi állás-
pontot képviseli. Cashmor négylépcsős szakaszolására támaszkodva – 1. a mozi 
hőskora (1902–1929); 2. Hollywood fénykora (1930–1959); 3. a fogyasztói társada-
lom korszaka (1960–2000); 4. a személyfogyasztás időszaka (2001-től napjainkig) 
– írja le a sztárság modernitásbeli átalakulását.5 

Majd abból kiindulva, hogy az identitás meghatározása napjaink egyik leg-
többet vitatott problémája, a posztmodern médiában megjelenő identitáskonst-
rukciókra koncentrál – a témát Madonna-jelenség kapcsán vizsgálja, aki elsőként 
törölte el a privát és a nyilvános szféra közötti határokat, fogyasztási cikké, kultu-
rális produktummá téve önmagát. „Madonna alapjaiban változtatta meg a hírnév 
játékszabályait, és megjelenése óta már senki nem lehet igazán nagy sztár masszív 
médiajelenlét nélkül.”6 Ez a masszív médiajelenlét alakítható identitásokat tesz 
lehetővé, az imázs saját és társadalmi igény szerint különböző kellékekkel, esz-
közökkel, stílusjegyekkel, beszédmódokkal konstruálható, majd, ha úgy tetszik: 
használat után eldobható. Mindezt olvasmányosan megírt elemzésekkel mutatja 
be a szerző Madonna munkásságának Erotica-éra néven elhíresült korszakán ke-
resztül. Megállapítja, a sztárság és média összefüggéseit máig meghatározzák a 
Madonna által elindított tendenciák, a későbbi évtizedekben hasonlókat fi gyel-
hettünk meg például Britney Spears vagy Christina Aguilera esetében, és „szinte 
biztosak lehetünk abban, hogy a sztárság fogalma a jövőben is alapvetően a média 
által generált, a fogyasztói társadalom keretei között elsősorban a gazdasági ér-
dekek által meghatározott jelenség marad, amelyben a legkülönbözőbb identitás-
mintákkal történő játék általános gyakorlattá válik.”7 

És mi példázná jobban a 20. század végének média- és ismertségiparának 
együtthatását, mint a mára már a szüntelen érdeklődés fókuszában álló 
celebritások vagy celebek. A kötet második részének szereplőire talán a legsom-
másabb Boorstin megállapítása: „a celebrity az a személy, aki jól ismertsége miatt 
jólismert (well-known for their well-knowness)”.8 S bár a Kelemen Anna-jelenség 
kapcsán rendkívül érdekes, igen alapos esettanulmány példázza a magyar celebség 
sajátságait, a kötet e részének a felsőoktatásban is rendkívüli haszonnal forgatha-
tó oldalai közt itt azokat emelném ki, amelyek a celebritás és tabloidnyilvánosság 
média- és kultúratudományi diskurzusait, szakirodalmát, fogalmi keretrendsze-
rét tekintik át. A könyv egyik legfontosabb elemeként értékelhetjük a sztár és a 
celeb fogalmak világos megkülönböztetését, amelyet sem a tudományos iroda-
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lom, sem a média, sem a hétköznapi nyelvhasználat nem határol el egységesen 
egymástól. Guld kötete egészében a sztárokat mint értékteremtőket, értékközve-
títőket írja le, „akik kiemelkedő képességük, tehetségük és elismerésre méltó tel-
jesítményük eredményeként emelkednek ki a tömegből”,9 míg celebnek azokat a 
hírességeket nevezi, „akiknek az ismertsége magából a médiából származtatható, 
vagyis a nagyfokú láthatóságukkal magyarázható”,10 és nincs, vagy nem feltétle-
nül van kapcsolatban tehetséggel, teljesítménnyel. Ugyanakkor megkerülhetetlen 
a hibrid celebritás fogalmának a bevezetése mindazon negatív és pozitív jegyeket 
egyaránt hordozó új típusú hírességekre, akik „a hagyományos tömegmédia és 
az új média lehetőségeinek együttes kihasználásával maximalizálják a láthatósá-
gukat.”11

A kötet harmadik része szintén a médián keresztül megszerezhető hírnév 
kontextusában tárgyalja a kizárólag az új médiára támaszkodó, abból profi táló 
infl uencerek világát is. Ezeket az „új típusú ismert embereket”12 három kategóriá-
val írja le, és rámutat: attól függően, hogy valakit hétköznapi hírességként, online 
véleményvezérként vagy infl uencerként kategorizálnak, három eltérő megköze-
lítésben utalnak rá. Guld teret szentel e megközelítések kifejtésének, a szakiro-
dalmi háttérrel egyelőre visszafogottan rendelkező kategóriák bemutatása igen 
átfogó képet mutat be az infl uencerjelenségről. Izgalmas esettanulmányok révén 
igyekszik megválaszolni a kérdést, hogy mi áll a jelenség sikerességének hátte-
rében, mitől és hogyan válnak egyre vonzóbbá az új média sztárjai a közönség 
számára, és milyen alternatív módokon lehet infl uencerré valaki.

Különösen fi gyelemfelkeltő az a megfi gyelés, hogy az utóbbi időszak válto-
zásai miként befolyásolták a sztárok jelenlétét a különböző médiafelületeken. Míg 
az e felületek széleskörű elterjedésének, beágyazódásának időszakában elsősor-
ban az új médiában való láthatóságot, a digitális média lehetőségeit aknázta ki 
a sztáripar, ma már a hírességkonstruálás szerves részévé vált újfent a televízió, 
amely, úgy tűnik kulturális befolyását továbbra is fenn tudja tartani.13 A média-
technikai fejlődés eredményeképp „a sztárcsinálás” is új horizontok felé nyitott, 
több médiafelület fel irányult, a konvergens médiasztárok a sztárvilág legsikere-
sebb szereplői, aki „átfogó, 360 fokos jelenlétre törekszenek, amelyben az online, 
az offl  ine és a nonmédia-megjelenések már közel azonos hangsúllyal jelennek 
meg.14 (A szerző nonmédia-megjelenések közé sorolja az élő koncerteket, fellépé-
seket, közönségtalálkozókat.)

Láthatjuk tehát, „a sztárok mindenhol ott vannak” – és ez feltehetően így 
is marad, még ha nem is feltétlenül abban az értelemben, ahogyan most értékel-
jük ezt a jelenlétet. Hihetetlenül gyorsan jelennek meg új innovációk, amelyek 
a médiáról és a sztárságról alkotott képünket alakítják. A Guld által vázolt jövő 
pillanatnyilag nehezen elképzelhető, némiképp borzongató akár. Ám az újból ré-
givé váló technológia kulturális megalkotásának folyamatai, a hozzá kapcsolódó 
negatív és pozitív értékítéletek – a felfedezéstől a társadalmi szintű megszokásig, 
elfogadásig tartó időszakban – a mindenkori társadalmi-kulturális kontextusban 
jól körvonalazhatók.15 Elképzelhető tehát, hogy Guld Ádám egy majdani, talán 
nem is olyan távoli jövőben megjelenő könyvének recenziójában már az emlí-
tett folyamatok szerves részeként írunk ismert emberek tényleges közreműködése 
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„... ne haragudj: nem volt virág” (Moshe Yitzchak felvétele)
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Szerkesztési alapelvek

Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik 
műszaki előkészítésénél vegyék fi gyelembe 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, pontosvesszők-

kel elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a kulcssza-

vak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2 sorban tartalmazza a szerző tudo-

mányos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudomá-
nyos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző el-
érhetőségét (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 folyó-
iratcímek 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; tanulmányköte-
tek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső kataló-
gusrendszere szerint hivatkozzunk.
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