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A magyar hírlapírás 226. és az erdélyi lapszerkesztés 216. évében
médiatudományi szakfolyóiratot indítunk Kolozsváron. Egy évtizeddel azu-
tán, hogy az elsõ újságíró szakos évfolyam végzett a Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetemen.

Tesszük ezt egy új intézmény alapkõletételének örömével. Az önálló
Médiatudományi Tanszék kiépítésének reménységével. Egy majdani Sajtótu-
dományi Kutatóközpont megteremtésének igényével. Vagyis: nem csupán a
magunk – oktatók és diákok – eddigi és ezutáni médiaelemzõ munkáját akar-
juk láthatóvá tenni – azt is, természetesen. De még inkább – ennek alapján –
az erdélyi magyar sajtó történelmi útját. A „hatalomnélküliek hatalmáért”
folytatott mindenkori küzdelmét. Feladatvállalásait az Európai Unió nemzet-
egységesítõ távlatában. Válaszait a globalizálódó világ mindennapi kihívásai-
ra. Miközben figyelünk a mûfajteremtés korspecifikus sajátosságaira, a média
és hatalom viszonyára, a sajtóetika megkerülhetetlen belsõ dimenzióira, a
tájékoztatás és értékközvetítés egészséges összhangjára, a sajtó intézmény-
rendszerének mûködésére, illetve mûködési zavaraira.

Az indulás izgalmában ugyancsak tanulságos újragondolni, az elsõ hír-
lapok életre keltésébõl miként nõtt ki a 19. század végére a korabeli igény-
szintnek megfelelõ sajtórendszer, differenciált lapkultúra Erdélyben is. Ezt
követõen pedig – immár a 20. században – egy olyan kommunikációs csator-
narendszer, amelyben a folyamatos megújulásra kényszerülõ írott sajtó nem
veszít jelentõségébõl az elektronikus média (rádiózás, televíziózás, on-line
újságírás) nagymérvû, beláthatatlan hatású térhódítása ellenére sem. Az idõ-
koordináták azonban nemcsak erre a gazdagodásra utalnak: a fáziseltolódá-
sokat is jelzik az európai téridõben. Gondoljuk csak el: Rát Mátyás 1773 és
1777 között Göttingenben – ahol az európai sajtóhagyományokat tanulmá-
nyozta – döbbent rá többszázados hátrányhelyzetünkre. Hazatérve tehát nem
csupán egy újságot indított útjára, hanem olyan lapmodellt teremtett 1780-
ban, amelyet ma multifunkcionálisnak nevezhetnénk. Ennek megfelelõen a
Magyar Hírmondóban már felfedezhetõek mindazok a mûfajok és mûfajcsí-
rák, amelyek az európai lapkultúrában addigra már polgárjogot nyertek.
Döbrentei Gábor is a wittenbergi egyetemrõl tért haza Kolozsvárra, hogy a
rövid életû Erdélyi Magyar Hírvivõ (1790–1791) megszûnése után negyed-
századdal megjelent folyóiratával (Erdélyi Muzéum, 1814–1818) kitüntetõ
szerepet vállaljon szûkebb térségünkben a szellemi elmaradottság felszámo-
lásában.

Bár az erdélyi magyar – írott és elektronikus – sajtó történetérõl számta-
lan tanulmány született az idõk folyamán, még mindig nincs átfogó képünk
e kommunikációs rendszer mûködésérõl. A magyar sajtó történetét bemuta-
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tó akadémiai szintézis a nyolcvanas évek derekán elakadt a kiegyezést köve-
tõ korszak tárgyalásánál. A magyarországi újságíró-oktatásban használatos
sajtótörténeti tankönyv szerzõinek pedig nem állt módjukban tanulmányoz-
ni az 1919 óta kisebbségi helyzetben mûködõ – ugyancsak foghíjas – média-
rendszer jelenségeit. Nemcsak a budapesti, hanem a bukaresti médiatudomá-
nyi szakemberek is tõlünk várják az önálló kutatásokon, eredeti tényfeltárá-
sokon alapuló hiteles információkat. Ezt a munkát nekünk kell folyamatosan
végeznünk, illetve elvégeznünk Erdélyben.

Nekünk? Kiknek?
A ME.DOK kezdeményezõi doktori értekezésüket író tanítványaink,

akik jószerint most élik át elõször a szellemimûhely-teremtés izgalmát, a
jövõépítés személyre szabott közösségi felelõsségét. Egy olyan korban,
amelyben a média globális hatalommá változott.
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Kedves Hallgatóim!
Igyekeztem – amennyire csak lehetett – felkészülni erre az elõadásra, és

nagy örömömre találtam is egy kiadványt A média jövõje címmel. Szó esik
ebben sok mindenrõl, a médiatörvénytõl a reklámokig, általában a jogi kör-
nyezettõl a konvergenciaelméletig. Még leginkább a Népszabadság korábbi
washingtoni tudósítója, Miklós Gábor próbál a jövõre utaló tanulságokat
levonni A helyi média és az internet Amerikában címû írásában, kicsit elfeled-
kezve arról, hogy a „helyi” egészen mást jelent egy kontinensnyi földrészen –
mint mondjuk mifelénk: a „vidék”.

Sok hasznos tanácsot, ötletet
azért sem várhattam ettõl a könyv-
tõl, mert 1999-ben adták ki, és mint
most majd bizonyítani próbálom:
hat év túl sok ahhoz, hogy valaki
pontos körvonalait ismerje fel a
jövõnek. Ma már azt is tudom,
hogy ez nem véletlen gyengeség,
hanem a káoszelmélet „folyomá-
nya”, ha szabad ezzel a szóval
élnem. Ennek az egyik igen fontos
megállapítása, hogy minden pár-
huzamosságban, minden – látszó-
lag teljesen azonos – osztódásban
is vannak szinte észrevétlen eltérések, amelyek hosszú távon kiszámíthatatlan
következményekkel járnak. Ezért használhatatlan a jövõkutatásnak minden, a
jelen trendjeinek meghosszabbításán alapuló elképzelése. Példaként elég talán
Neumann János elsõ, teremméretû számítógépére gondolni, jó hatvan évvel
ezelõtt, amikor nem akadt ember a földön, aki meg tudta volna jósolni, hogy ez
az „apróság” fél évszázad múlva információrobbanáshoz fog vezetni.

Az elsõ megállapításom tehát az, hogy amiként a világban – a politiká-
ban, a gazdaságban, a technikában sem lehet hosszú távra elõre jelezni.
Ugyanez a helyzet a médiával s benne az újságírással. Legfeljebb öt esztendõ
változásai prognosztizálhatóak, inkább kevesebb, mint több valószínûséggel,
és talán tíz év távlatai látszanak még elõre, igen homályos foltokban.

A második megállapításom, szemben éppen a média egyes munkásai-
nak feltételezésével: nem hiszem, hogy kihalnak a szerkesztõségek. Néme-
lyek azért gondolnak erre, mert már ma is vannak olyan on-line újságok,
amelynek munkatársai glóbuszunk legkülönbözõbb helyein élnek és dolgoz-
nak – mellesleg korábban is voltak ilyenek, csak akkor még telefonon küld-
ték az anyagokat –, és azért sem kell szerkesztõség, mert minden fogyasztó
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maga keresi meg az interneten a számára szükséges információkat. Ezzel
szemben én úgy gondolom, hogy a személyes jelenlét és kontaktus – lehet,
hogy a mainál ritkábban – olyan elemi igény, amirõl nem fog, nem tud
leszokni az emberiség. A közvetlen kommunikációnak olyan elõnyei vannak,
amelyek soha nem pótolhatóak teljesen távértekezletekkel és hasonlókkal.

Ami a válogatást illeti: az újságíró ma is válogat, persze nem csak úgy
vaktában, hanem azokat a – rendszerint – szerkesztett hírforrásokat keresi
meg, amelyek számára fontosak. Vélhetõen sokan már ma is s a jövõben is
majd így járnak el – szakmai kérdésekben. Ezért nagyon megnõ a szak-online
újságok szerepe. Magánemberként pedig úgyszintén azokat a forrásokat kere-
si, amelyek számára a legfontosabb, legérdekesebb – összegyûjtött és szerkesz-
tett – információkat szolgáltatják. Nem félek tehát attól, hogy a következõ öt,
de akár tíz évben feleslegesek lesznek a szerkesztõségek. (Szeretnék figyel-
meztetni arra, hogy ismert filmmogulok mekkorát buktak anyagilag is, amikor
azt hitték, hogy majd a nézõk által összebarkácsolt mûveké lesz a jövõ.)

A harmadik megállapításom – s ez ismét talán a távolabbi, tízéves határ-
idõre érvényes – a minõségi lapok jövõje. Sokan azt hiszik, ez a fajta sajtó –
különösen nyomtatásban – hamarosan kimúlik. (Ha tíz év múlva a technika
produkálni tud a papírhoz hasonlóan funkcionáló, változatos méretû képer-
nyõt, akkor ez igaz lehet, de akkor meg nincs jelentõsége az információ
„kiszerelésének”.) Én azonban azt hiszem, hogy ez a távolabbi jövõ éppen a

nyomtatott bulvárlapokat rostálja meg. A képernyõn,
akár fél órával az esemény után – méghozzá mozgóképes
– összeállítást láthatok a focista Beckham és Victoria
nevû felesége esetleges válásáról, míg ez nyomtatásban
leghamarabb 6–8, de inkább 12 vagy 24 óra késéssel hoz-
ható nyilvánosságra. Annak viszont már ma vannak nyo-
mai, hogy a bulvár a képernyõn és a papíron kiegészíti

egymást. Nem vagyok – általában – a bulvárlapok ellensége, az emberi kíván-
csiságnak mindig voltak, lesznek olyan dimenziói, amelyek kielégítése jogos,
vagy legalábbis elfogadható. A bulvársajtó megbélyegzése, elítélése csak
akkor jogos, amikor mesterkélten – mindenfajta valódi teljesítmény nélkül –
próbál sztárokat teremteni, vagy amikor olyan intimitásokat közöl, az érde-
kelt engedélye nélkül, ami sérti az illetõ személyiségét. Nagy jövõje van hát
a bulvársajtónak is, de azt hiszem, hogy a nyomtatott és a képernyõs formá-
ja mindinkább összefolyik, egymást kiegészíti, illetve egymásra épül, és ez
hamarosan a tulajdonviszonyokban is megjelenik majd.

A minõségi sajtó – hosszú ideig valószínûleg még nyomtatásban – azért
õrzi majd az állásait (ha példányszámban visszaszorulóban is), mert az olva-
sók egy részének igénye van az elemzésre, a hátterek, összefüggések bemu-
tatására, a választható véleményekre a sajtópiacon. Mindehhez azonban idõ,
megfelelõ háttér, az összefüggések felismerése szükséges, és ezt csak a minõ-
ségi újságírás tudja produkálni. Ráadásul az államnak, a mindenkori hata-
lomnak, beleértve a gazdasági hatalmakat is, ugyancsak szüksége van és
szüksége lesz arra, hogy olyan információkkal (is) szolgáljon a lakosság szá-
mára, amelyek fontosak a hatalom és a polgárok számára egyaránt, de nem
„eladhatóak”, nem reklámozhatóak, és nem is lehet reklámokkal bõvíteni.
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Ezért azt gyanítom, hogy a minõségi sajtó támogatásában a korábbiaknál
nagyobb szerepe lesz az államnak és a gazdasági hatalmasságoknak. (Amint-
hogy erre sok helyen volt és ma is van példa. Itt legfeljebb arra kell vigyázni,
hogy ez a támogatás az állam és a gazdaság részérõl, amennyire lehet,
pártsemleges, kormánysemleges legyen. Nehéz elérni, de nem lehetetlen.)

Végül a bulvársajtó és az erkölcs viszonyáról. A kíváncsiság létfontossá-
gú mindannyiunk számára, enélkül nem járnánk a Holdon, vagy nem talál-
tuk volna meg a gyermekbénulás ellenszerét. Bodor Pál egyenesen a kíván-
csiság mesterségének nevezi az újságírást. Igaz, Ady még a Szentlélek lovag-
jainak tartotta kollégáit. Azt hiszem, mind a kettõ kicsit kerekít a valóságon,
ami összetettebb. Az a kérdés: mire jogosítja fel a sajtót a kíváncsiság. Van-e
abban bármi közérdek, hogy bekukucskáljunk a Big Brother-házban a mozgó
lepedõ alá, ahonnan csak egy papucsos nõ láb mozgása jelzi, mi történik alat-
ta? Vagy fontos-e tudnunk, hogy mi történt az amerikai elnök ovális irodájá-
ban orális szex ügyében?

Nem hiszek abban, hogy az ilyenfajta kíváncsiság teljesen visszaszorul,
de abban igen, hogy korlátokat kap. A mérce itt a közvélekedés lehet, de
éppen a média tágítgatja rohamtempóban a határokat. Valószínûleg mégis
kialakulhat bizonyosfajta védekezés – akár törvénnyel megerõsített határok-
kal. Ha helyesnek tartjuk, hogy a köz egészsége érdekében piros cédulát rak-
janak a fertõzõ személy lakásának ajtajára, akkor miért nem elképzelhetõ a
szellemi fertõzés elleni védekezés? Amelynek azért már ma is vannak
korlátai: például a pedofilképek vagy szodómia – az állatokkal való üzekedés
–, valamint a gyûlöletkeltés, a rasszizmus és különbözõ országokban külön-
féle képanyagok és szövegek megjelenítésének. Tudom, a tiltás – még a halál-
büntetés – visszatartó ereje sem ad teljes biztonságot, egyszer mégis érdemes
végiggondolni: mi lenne, ha a gyilkosságot nem a legszigorúbban büntetnék?
Az emberiség már csak így mûködik, és én hiszek a média – észszerû – kor-
látozásának eszméjében, és ezt nem tartom a sajtószabadság megsértésének.

Örülnék – amennyiben életkorom engedi –, ha tíz év múlva a fejemre
olvasnák: hol tévedtem.

A szerzõ budapesti egyetemi tanár.
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„A mobilszolgáltatók számára a 2005-ös év kiemelkedõ eseményei a
Connex felvásárlása a Vodafone által, a 3G szolgáltatások elsõ megjelenése a
román piacon, az Împreuna/Együtt co-branding kampány, valamint a Connex
a jövõért program kiterjesztése voltak.”1 Egy év alatt legalább annyi esemény
zajlott le a romániai mobilpiacon, mint az elmúlt három év alatt összesen. A
gazdasági életet is jelentõsen befolyásoló, a 2005-ös romániai piac egyik leg-
nagyobb, mintegy 3,5 milliárdos beruházása, a Connex Vodafone általi felvá-
sárlása kihatott a kereskedelmi, de a kommunikációs és a reklámszakmára is.
Az eseményt körülölelõ nagyon intenzív arculatváltási kampány a szerveze-
ti kommunikáció szemléletes folyamata, mivel a kampány látványosan fel-
használja az arculatépítés, a brandelés és a klasszikus reklámozás taktikái-
nak egész sorozatát. A piaci, szervezeti vagy reklámkommunikáció pedig
akkor érdekes, ha gyakorlati megjelenésben konkretizálódik, érezhetõ és
magyarázható mindhárom hatása. Ezeket a folyamatokat és hatásokat ele-
mezni lehet, a mérhetõ gazdasági helyzetbõl kiindulva, bemutatva a piacot
és a szereplõket, eljutva a brandek és az arculatok változásaihoz, a branding
és az arculatépítés folyamatához és buktatóihoz.

A szervezeti és gazdasági háttér

A romániai mobilpiac változásai
A romániai piacra belépõ Vodafone Group Plc. elég erõs piaci mezõny-

nyel találta magát szemben. A Connex legerõsebb versenytársa az Orange,
amely ugyanazzal a szolgáltatáscsomaggal és piaci stratégiával van jelen, ám
határozott arculatépítésének következtében egyre nagyobb teret nyert a többi
versenyzõvel szemben. A 2005-ös év elején az Orange mintegy 5 millió fel-
használóval rendelkezett, de a helyi piacokon való intenzív jelenlét hatására
hat hónap alatt sikerült egymillióval növelnie ezt a számot, félévkor már
átlépve a 6 milliós felhasználói tábor küszöbét. A Connex 4 910 000 elõfize-
tõvel rendelkezett az év elején, fél év alatt pedig mintegy 5 250 000-re növel-
te a felhasználók számát.2 A Q3 szolgáltatás bevezetésével azonban kissé
„magára talált”, a 2005. július–szeptember idõszakban 278 389 új felhaszná-
lót vonzott magához, így a szeptember végi záráskor a Vodafone Group Plc.
hivatalos közlönye szerint a Connex–Vodafone már 5 529 007 felhasználót
számolt.3
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A Connex–Vodafone-arculatváltás
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A Connex piacvezetõ szerepének az elvesztéséhez több belsõ tényezõ is
hozzájárult. A gazdasági szempontok között megemlíthetõ, hogy a cég mel-
lõzte az intenzív piaci jelenlétet, minden erejét egy új technológia, a 3G4

bevezetésére összpontosította. Hosszú távon ez eredményt hozott volna,
mivel az elsõ mobilszolgáltató Romániában, amelyik bevezette ezt a kapcsolt
adatátviteli technikát, ugyanakkor arra kényszerítette a többi szolgáltatót,
hogy azok is felzárkózzanak, bevezetve ezt a technológiát.5 Az elõkészítési
idõ alatt viszont ez kötötte volna le a konkurens cégek energiáját, miközben
saját maga megerõsíthette volna piaci helyzetét. Arculati vagy reklámkom-
munikációs szempontból viszont nem zárható ki az a lehetõség sem, mely
szerint a piacvesztés oka a Connex indokolatlan arculatváltási kísérlete volt.
Amikor már tudott dolog volt, hogy a Vodafone átveszi a céget, a Connex
arculatváltásba kezdett, tudva azt, hogy a hátramaradt fél év nem elégséges
egy új arculat felfuttatásához és megerõsítéséhez, tehát megalapozatlan vál-
toztatásba fogott.

A harmadik versenytárs, aki a két piacvezetõhöz hasonló szolgáltatás-
csomaggal és frekvenciával rendelkezik, a Romtelecom mobilszolgáltatása, a
Cosmorom. Az év elején mintegy 80 000 elõfizetõvel rendelkezõ miniháló-
zatot azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen elég sok potenci-
ált rejt, a piac pedig folyamatosan valamilyen meglepetésre számít a részé-
rõl. A 2005-ös év során a görög COSMOTE GSM szolgáltató mintegy 120 mil-
lió euróért felvásárolta a részvények 70%-át, 30%-ot továbbra is a
Romtelecom kezében hagyva. Az átvételt követõen 2005 végén egy ismerte-
tõ reklámkampányba kezdett, közben a piaci árakat mintegy megfelezve
kínálja szolgáltatásait. Bár eddig a Connex és az Orange között nem nyilvá-
nos árpolitikai megegyezés volt, az új szereplõ várhatóan felborítja ezt a
kialakított rendet.6

Nem szabad elfeledkezni a mobilpiac legfiatalabb szereplõjérõl, a
Telemobil szolgáltatásáról, a Zappról sem. Ez a szolgáltató más piaci
szegmenst célzott meg, a magas frekvenciájú sugárzást kihasználva egyedi
bérleti rendszert alakított ki, elsõsorban a csoportos szerzõdések elõnyére
alapozva. Rövid idõn belül elérte, hogy a személyes (elsõsorban Orange- és
Connex-) telefonok mellett a cégeken belül, az alkalmazottak között Zapp-
szolgáltatást használnak a kedvezõ percdíj miatt, elindítva Romániában a
„kétmobilos” jelenséget. Szolgáltatásait kiegészítette még a 2004-ben elindí-
tott szélessávú internetszolgáltatás is, a Zapp Internet Express, bevezetve az
elsõ mobilalapú pre-pay szolgáltatást is, melyhez a két piacvezetõ csupán
pár éves késéssel, 2005-ben zárkózott fel. A terveket tekintve a közeljövõben
a Zapp befejezi a negyedik hálózatfejlesztési és bõvítési ciklusát, kiterjesztve
a hang- és adatátviteli CDMA 450 rendszert. Ezzel már az ország 78%-át lefe-
di, eljutva az ország lakosainak 90%-ához, megközelítve a két piacvezetõ
mintegy 98%-os lakossági lefedettségét.7

A nemzetközi vendég színre lép
Az angliai eredetû Racal Electronics 1982-ben egy analóg mobillicencet

vásárolt, majd amikor megindult a cég gazdasági növekedése, 1984-ben lét-
rehozta a Vodac céget. Egy évre rá jelentékeny piaci szereplõvé vált a növek-
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võ számú elõfizetõknek és a folyamatos beruházásoknak és felvásárlásoknak
köszönhetõen; ekkor a nevét Vodafone-ra változtatta. A terjeszkedés irányel-
vét követve 1999-ben fuzionált az amerikai AirTouch Communications táv-
közlési céggel, az arculat megerõsödéséig pedig rövid ideig a Vodafone
AirTouch nevet viselve. A terjeszkedési politikát követve, a részvényesek
véleményének ellenére, 2000-ben a cég felvásárolja a németországi
Mannesmann szolgáltatót, jelentõsen lekötve a cég erõforrásait. 2001-ben
már a japán J-Phone szolgáltatót vásárolja fel, mintegy két évig futtatva pár-
huzamosan a két brandet. Jelenleg a Vodafone folytatja észak-amerikai és
európai terjeszkedését, 2005-ben felvásárolva a cseh Oskar Mobil és a romá-
niai Connex mobilszolgáltatót. A
terjeszkedés következõ hulláma
már Indiát és Dél-Afrikát foglalja
magában. Az indiai piacon jelen-
leg mindössze 66 millió mobilfel-
használó van, de számuk harmad-
évenként mintegy 5 millióval nõ,
felmérések szerint 2009-ben már
139 millió felhasználóval megha-
ladja a kínai felhasználók számát
is. A Vodafone jelen volt a piacon,
de a 90-es évek elején nehezen
induló piac most „robbant fel”,
ezért a cég visszatér az országba,
felvásárolva a Vodacom szolgáltató 35%-os részvénycsomagját. Az afrikai
piac is magára talált, bizonyítottan az országok gazdasági fejlõdését nagyban
segíti elõ a mobilhálózatok jelenléte. A Vodafone 2005 decemberében felvá-
sárolta a Dél-afrikai Köztársaság monopolhelyzetben levõ Telkom szolgálta-
tójától az 50%-os részvénycsomagot.8

A Vodafone erõs oldala a roaming szolgáltatás, melynek alapján világvi-
szonylatban a legnagyobb ilyen jellegû szolgáltatóként tartják számon. A cég
jelenleg 164 országgal áll kapcsolatban, a mintegy 330 szolgáltatóval kötött
egyezségek és szerzõdések alapján. A missziója szerint „világviszonylatban a
brand célja a leggyakrabban használt szolgáltatóvá válni”9.

A Vodafone romániai jelenléte visszafogott volt, annak ellenére, hogy
20%-os résszel rendelkezett a Connex-részvényekbõl. A jelenléte technikai jel-
legû volt, elsõsorban a mobilterminálok szakmai hátterét és ezen a területen a
szakmai segítséget és a megfelelõ tárgyalási pozíciót biztosította a cég számá-
ra. Emellett, kihasználva világpiaci vezetõ szerepét a harmadik generációs
technológiákban, a Connex 3G szolgáltatásának a bevezetését segítette elõ.

A Vodafone elsõ romániai megjelenését a piacra lépését megelõzõ infor-
mációk a Zapphoz kötik. A Telemobil 1995-ben levédte a Vodafone márkane-
vet, és mivel ez meggátolta volna a szolgáltató piacra lépését, a Vodafone pert
indított a szellemi javak használati jogáért. A törvények értelmében, ha vala-
ki öt évig nem használ egy levédett márkanevet, elveszítheti annak haszná-
lati jogát, így erre alapozva indult meg a per. Bár a Vodafone sorozatosan
megnyerte a pereket 2005 folyamán, a Telemobil fellebbezései meggátolták,
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hogy még karácsony elõtt, a decemberi erõteljes vásárlási hullámot kihasz-
nálva elindíthassa reklámkampányát. Ezért a 2005. október 6-i pert követõen
a Vodafone kényszermegoldásként egyezséget kötött a Telemobillal, amely
anyagi juttatások ellenében felhagyott a fellebbezésekkel.10 Az egyezkedést a
szakma figyelemmel követte, a túl hosszúra nyúlt pereskedést szemmel tartó
sajtómegjelenések és -elemzések pedig – nem feltétlenül pozitívan értékelve
a Vodafone-t – már elõrevetítették a Romániában hamarosan megjelenõ mul-
tinacionális céget.

A második, még a hivatalos megjelenés elõtti hír a szervezet igazgató-
cseréjére vonatkozott. A Connex utolsó pillanatában megvalósított arculat-
váltása a leköszönõ marketingigazgató nevéhez kapcsolódik, és sok kritikát
meg elmarasztalást szerzett a szervezetnek. A Connex – vélhetõleg az igazga-
tóhoz kapcsolódó szakmai viták által okozott presztízsveszteség miatt – egy
külföldi, tapasztalt szakértõt kért fel marketingigazgatónak, aki román szár-
mazású, ezzel utalva az általa vallott értékrendre, erõsítve a „legerõsebb
román brand” képét. Ezt a változást sem fogadta jól a szakma, értékelve
ugyan, hogy a Connex egy Romániából elszármazott, megfelelõen felkészült
szakértõt „vásárol vissza”, de folyamatosan arra emlékeztette a céget, hogy a
nagy változások elõtt álló Connexnek nem egy „táblázatokban elmélyedt”
telekommunikációs pénzügyekre szakosodott személyt kellene foglalkoztat-
nia.11 Megfelelõbb volna egy elõretekintõ, tervezni és haladni tudó marketin-
ges, aki képes az elkövetkezõ rebranding idõszakában kockázatokat és fele-
lõsséget vállalni azért, hogy az új brand magasabban pozicionálódjon.

A két, indulás elõtti kommunikációs ballépést azonban nem kellett és
nem is lehetett kijavítani. A Connex–Vodafone rebranding elnyomott min-
den más vitát a céggel kapcsolatosan, egy intenzív, magas hírértékû és hosz-
szú távú hatású változtatást eszközölve meghatározta a gazdasági és a rek-
lámpiac beszédtémáit.

A Connex háza tája
A MobilFon részvénytársaság 1997-ben indította az elsõ GSM-szolgálta-

tást Romániában Connex néven. Nyolc évre rá, 2005. június 30-án már 
5 250 621 telefonos felhasználóval rendelkezett a hálózat, ezt kiegészítette
még 235 000 dial-up internetes felhasználó és 6000 VPN vonalas kereskedel-
mi egység. 2005. április 15-én elsõként indította el a romániai piacon a 3G
UTMS videotelefonos szolgáltatást. A GSM hálózata Románia lakosságának
95%-át fedi le, a külföldi partnerségei alapján pedig 123 országgal biztosít
roaming szolgáltatást, és 34 országban GPRS-roaming szolgáltatást is. Romá-
niában a Connex a 2004-es év 1 milliárd dolláros befektetésével a legnagyobb
greenfield befektetésnek számít, és a román nemzeti össztermelés (GDP)
mintegy 1%-át teszi ki.12 A 2005-ös Q3 szerinti szolgáltatásalapú bevételek
mintegy 40%-kal voltak magasabbak az elõzõ évhez viszonyítva, a felhaszná-
lók száma pedig az elsõ három hónap Connex–Vodafone-jelenlét alatt 27%-
kal nõtt az elõzõ év ugyanazon idõszakához viszonyítva. Az egy fogyasztóra
esõ bevétel (ARPU – Average Revenue Per User) is nõtt: 2005-ben az elõzõ év
hasonló idõszakához képest 14,4 dollárról 15,9 dollárra emelkedett.13
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A felvásárlás elõtt a Vodafon a Connexnek csupán 20%-os részvényese
volt, ezért elsõsorban a profitban volt érdekelt, mintsem a szervezeti, eladá-
si vagy arculati politika kialakításában. A MobilFon részvényeinek az átvé-
telét követõen a szervezet célja a Vodafone termékeinek és szolgáltatásainak
a bevezetése Romániában, a GSM, az adatszolgáltató és a 3G hálózat kiter-
jesztése, az „értékesebb” kliensek megszólítása, a Vodafone márkanév megis-
mertetése.14 Az új szolgáltatások elsõsorban a más országokban jelenleg léte-
zõ Vodafone-csomagok lesznek, a Vodafone Family, a Vodafone Live! és a
Vodafone Passport, amelyek a megfelelõ technikai háttérrel rendelkezve
lehetõvé teszik a klasszikus mobil-szolgáltatások kiegészítését a videotelefon
és az internetes alapú szórakoztató programok használatával (zene, video-
klipek és játékok letöltése, tárolása és futtatása telefonon). A szolgáltatások
mellett új, innovatív termékek is megjelennek, mint például a BlackBerry
konzolos készülék, amely segítségével azonnali internetkapcsolat létesíthetõ,
vagyis a telefonos szolgáltatások kiegészülnek az eddig csupán irodában hoz-
záférhetõ internetes szolgáltatásokkal.15

A technikai háttér kiépítése már elkezdõdött, a technológia és a szüksé-
ges anyagi és mûszaki fedezet a multinacionális cég rendelkezésére állnak.
Sokkal nehezebb feladat azt megoldani, hogy az éles versenyben levõ egyik
piacvezetõ cég ne veszítse el helyzetét, a hosszú és költséges munkával kiala-
kított és Románia egyik legismertebb brandjeként számon tartott Connex
átmenthesse hitelét és presztízsét a Vodafone arculata alá, miközben felölti
annak értékrendjét.

A szervezeti arculat helye és szerepe

A szervezetek arculatának több meghatározó tényezõje van.16 Bár az
arculatépítés gyakorlata elsõsorban a látható, fizikai megjelenésre koncent-
rál, végsõ soron azt kell figyelembe vennie, hogy a megszólított közönségben
milyen érzelmeket ébreszt egy márkanév, milyen a vele szemben kialakított
hozzáállás, vagyis milyen a vásárlók által megélt arculati kép.

Az arculat tehát a szervezet értékrendjét tükrözi, amelyet a megszólított
csoportok a magukénak éreznek vagy sem. Kialakításában szerepet játszik a
szervezet filozófiája, a szervezeti kultúra, az alaptevékenység, a mûszaki és
tudományos potenciál folyamatos tudatosítása, a szervezeti felépítés, a kom-
munikációs stílus és természetesen a piaci stratégia, a kommunikációs poli-
tika, illetve az arculat- és márkapolitika.17 A szervezetek arculati átalakítása-
kor a szervezet által felvállalt értékeket kell megértetni és elfogadtatni az
alkalmazottakkal, ezt követõen pedig el lehet kezdeni az értékek továbbítását
a célcsoportok felé.

„A brand több, mint egy bejegyzett márkanév fizikai megjelenítése. A
brand jelenti a megtestesített értékek összességét, az ügyfelek kiszolgálásának
a módját, az alkalmazottakhoz való viszonyulást” – nyilatkozta Ken Camp-
bell, a Connex marketingigazgatója.18 Különösen fontos ez az olyan globális
szervezeteknél, mint a Vodafone, amely minden országban, ahol jelen van,
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ugyanazt az értékrendet vallja magáénak, és ugyanazokat a szolgáltatásokat
nyújtja, az általa felvásárolt szolgáltatókat pedig erre az alakra formálja át.

Az arculat és az arculatváltás
Egy szervezet piaci jelenléte, sikeressége nagymértékben függ az inno-

vációtól, az új termékek és szolgáltatások folyamatos bevezetésétõl, illetve az
állandó jelenléttõl. A fogyasztók hamar megszokják a létezõ kínálatot, és ha
a szervezet nem képes valami újat felmutatni, akkor a fogyasztók elvesztik
érdeklõdésüket, és más szervezetek felé fordulnak. Kommunikációs szem-
pontból mindez kétélû. Egyrészt frissíteni kell a kínálatot, de mindezt a már
ismert brand alatt, hogy az új termékek és szolgáltatások is a branddel szem-
ben kialakított bizalmat, presztízst élvezzék. Vagyis a brandnek állandóan
jelenlevõnek kell lennie, de elkerülve a monotonságot, néha meg kell újul-
nia, folyamatos átalakulás vagy arculatváltás által.

A változás legintenzívebb formája a rebranding.19 Ez a szervezeti me-
nedzsment olyan változtatása, amely magában foglalja a szervezeti struktúra

átalakítását, az értékek újrafogalmazását, valamint a gaz-
dasági tevékenységeket, és gyakran újrapozicionálja a
szervezetet. Újrafogalmazza vagy átrajzolja a szervezet
identitását, a vízióját, az értékrendjét és a brandstra-
tégiáját.20 A rebranding tehát alapjaiban megváltoztatja a
szervezetet, ezért olyankor indokolt, amikor szervezetek
fuzionálnak, felvásárolnak vagy megosztanak szervezete-
ket (a kínálat gyors bõvülésekor, specifikálódásakor vagy
új szegmensre való belépéskor), piaci szintváltáskor, a

megkülönböztethetõség miatt vagy az elhatárolódás miatt, új piacra való
belépéskor, esetleg krízishelyzetek lejártával, botrányok vagy nagymértékû
presztízsveszteség után.

A rebranding kényes és költséges folyamat. A gazdasági változtatások elõ-
revetíthetõk és kalkulálhatók, és bár a piac reakciója és a konkurencia taktikái
sokszor kiszámíthatatlanok, biztosabb kimenetelûnek számít a kommunikáci-
ós tevékenységeknél. Az arculatváltás lemondással jár, mivel a szervezet felad-
ja régi arculatát, és egy újat mutat be, igyekezve elfogadtatni azt a fogyasztók-
kal. A kampány kimenetele sokszor bizonytalan, lényegesen több a rizikófak-
tor, ugyanakkor a szervezet nem térhet vissza az elõzõ arculatához jelentõs
presztízsveszteség nélkül, amely akár a szervezet csõdjét is jelentheti.

Az arculatváltási kampány célja egy másfajta víziót, felfogást és attitûdöt
kialakítani a fogyasztókban, ami nehézkes és összetett folyamat. A rebrandin-
get kísérõ komplex kampány minden esetben magában foglal egy belsõ arcu-
lat-építést, egy sajtót és szakmát informáló kampányt és egy felhasználóknak
szánt reklámkampányt. Ezek a kampányok a célnak megfelelõen és a célcso-
port függvényében más tevékenységekkel is kiegészülhetnek. Az arculatváltás
során a kritikus tényezõ az üzenet elvesztése, vagyis a szervezet nem tudja
elérni és megszólítani a kiszemelt célcsoportját. Ennek oka lehet a gyenge ötlet,
a megfogalmazás vagy a kivitelezés, esetleg a helytelenül megválasztott kom-
munikációs mix vagy a nem megfelelõ közvetítõ csatornák alkalmazása.
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Az alkalmazott taktikák és a választott kommunikációs csatornák függ-
vényében már elõrevetíthetõ a rebranding tevékenység költségvonzata is. Az
ilyen jellegû tevékenységek igencsak költségesek, alaposan megterhelik a
szervezetet, egy olyan helyzetben, amikor egy-egy új technológia kidolgozá-
sa vagy megvásárlása, piacra való belépés – vagy a rebranding bármely más
oka – amúgy is hatalmas költségekkel jár. Ennek ellenére ez egy szükséges
tevékenység, amely elsõsorban a fejlett gazdaságú országokra és a megfelelõ
tõkével rendelkezõ szervezetekre jellemzõ. Az elmúlt tíz évben már Románi-
ában is alkalmazzák a rebrandingot azok a cégek, akik vagy új szereplõk a
piacon, vagy a más cégekkel való holtversenybõl szeretnének kiugrani.21

A szervezet sokat nyerhet vagy veszíthet a rebranding taktikájának az
alkalmazásával. Ezért a rebrandingot mindig alapos piacfelmérések elõzik
meg, a szervezetnek pedig alapos oka kell, hogy legyen a rebrandingra vagy
az arculatváltásra. Ezt követi egy tervezési szakasz, az új brand kialakítása és
tesztelése, majd a megvalósítás, a piacon való bemutatása és az elfogadtatási
folyamat. A rebranding tevékenységet szokás szervezeti face-liftingnek is
nevezni,  mivel  egyrészt  eltünteti  a  ráncokat  és  kisebb  hibákat, új külsõt
kölcsönözve a szervezetnek, másrészt presztízs- vagy státuskérdés is, hogy
melyik  szervezet  engedheti  meg  magának  ezt  a  kényes  és  költséges bea-
vatkozást.

Arculattörténet
Egy szervezet története részekre tagolható, az egyes fejezetek kapcsoló-

dását pedig egyértelmûen jelzik a tevékenységben, kínálatban, arculatban
eszközölt változtatások. Egy cég, valahányszor egy magasabb piaci szintre
lép, vagy új piaci pozícióból szeretné folytatni tevékenységét, esetleg más
jelentõs változás megy végbe az életében, arculatot is vált. Megfigyelhetõ ez
a hosszabb történettel, mondhatni történelemmel rendelkezõ cégek esetében,
amelyek végigkísérték a XX. századot, hogy a cég változását (tudatos terve-
zés vagy a változtatás kényszerének eredményeképpen) kötelezõ módon az
arculatának a változtatása is követte. A történelem során az ipari forradalom
alatt, a világháborúk után, a gazdasági depressziót követõ fellendüléskor cse-
rélõdtek az arculati elemek, de mára már az intenzív kommunikációs lehetõ-
ségek miatt hamarabb kimerülnek az arculatok, gyakrabban szorulnak koz-
metikázásra vagy teljes rebrandingre a szervezetek.

Mivel a szervezeti változások egymással kapcsolatban állnak, a szerve-
zeti történet elkészítéséhez elégséges egy-egy oldalt megvizsgálni, az már
nagyjából elmondja a nagyobb szervezettörténeti eseményeket, következtet-
ni lehet a változások természetére. Elégséges tehát megnézni a gazdasági
innovációk és piachódítások jegyzékét, a könyvelési mutatókat, az emberi
erõforrás fluktuációját, az elismeréseket vagy az arculat (sok esetben elégsé-
ges az egyes arculati elemek, pl. logók), esetenként a támogatási politika idõ-
beli változásait.

Az arculattörténet nem azonos, hanem csupán kiegészítõ része a
brandtörténetnek. Ismerve azonban a kreatív személyek elgondolásait a
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megalkotott grafikus elemekkel kapcsolatosan, világossá válik, hogy a szer-
vezet maga mit szeretne sugallni, mit tekint értéknek, és milyen feladato-
kat vállal.

A Connex vizuális identitásának története
Az elsõ Connex-logó a rendszer piaci lanszírozásához kötõdik. Alkotója

Sorin Bradin, aki akkor az Ammirati Puris Lintas mûvészeti igazgatója volt,
és aki az elsõ jelmondatot, „Connex. Lumea e a ta. / Connex. Tied a világ” is
megalkotta. A CONNEX szó kék vonalkákból volt felépítve, a szó végén levõ
X egyik fele a többi betûhöz hasonló stílusú, míg a másik fele egy tömör zöld
felületû. A feladat a kapcsolat, kommunikáció kifejezése volt, a két, fél X
szimmetriája pedig pontosan ezt sugallja, akárcsak két ember, aki egy pont-
ban, az X közepén kapcsolatba lép egymással a GSM hálózaton keresztül. A
logóban az X keretezett is, a kereten belül pedig megjelenik a GSM jelzés is,
utalva a logó mögötti rendszer szolgáltatástípusára. A keretezett X kiemelhe-
tõ a szóból, és a forgalmazó boltok a logó elterjedése után már csak ezt az
absztrakt jelet használták. A színek a kék és a sötétzöld, mivel egy „égi”,
vagyis légtéren keresztül mûködik, kapcsolatot teremtve a földön élõk között.
Az alkotó szerint nehéz volt kiválasztani a megfelelõ alakú „fél-ikszeket”,
illetve a színeket illetõen sem volt mindig egyetértés.22 Sokan a zöld helyett
a láthatóbb, agresszívebb narancssárga mellett voksoltak, de mint utóbb
kiderült, jó döntés volt kihagyni, a késõbb piacra lépõ konkurencia arculat-
színei miatt.

Az elsõ logó X jele különös jelentõségre tett szert a további tevékenysé-
geknek köszönhetõen. Már a piaci bemutatást elõkészítõ felvezetõ kampány
is erre épült: „Ziua X se apropie! / Közeledik az X nap!”, ez lévén az elsõ visz-
szaszámlálásos vagy fekete dobozos reklámkampány.23 Késõbb más reklám-
irodák is felhasználták ezt az arculati bélyeget (My-X, Xnet) a rendszer egyes
szolgáltatásainak a bandelésére.

A második arculatmódosításra 2001-ben került sor, jelezve a „Viitorul
sunã bine / A jövõ jól hangzik” kampány elindítását. A D’Arcy ügynökség
által tervezett logóból már kiszorult a kék, egységes sötétzöld színû. A betû-
típusok alig észrevehetõen megváltoztak, átvéve a tulajdonos konszern által
más országokban is használt egységes betûtípusát. Megmaradt az azóta elter-
jedt két félbõl álló X a szó végén, de már nem keretezett, a kék szín helyét
pedig a fekete vette át, teljesen lemondva az eddigi hidegebb színrõl. Ennek
a jelnek a megtartása biztosította a folytonosságot, a karakter megõrzését,
vagyis megmaradt az arculat annak minden értékével, mégis változott. A
tömör zöld betûk stabilabbnak, magabiztosabbnak hatnak, a logó, de e többi
arculati bélyeg is letisztult, kiforrottabb lett.

A harmadik arculatváltoztatásra 2005-ben került sor. A változtatás nem
csupán kisebb módosításokat jelent az arculatban, hanem teljesen átrajzolja
a szervezet vizuális identitását. A változtatások kezdeményezõje a Connex
leköszönõ marketingigazgatója, kivitelezõje pedig az angliai Saffron
Consultans, akitõl a harmadik jelmondat is származik: „Connex pentru viitor.
/ Connex a jövõért.” A logó elhagyta a határozott zöld színét, egy melegebb,
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sárgásabb árnyalatra váltva, a kerekebb és vékonyabb betûtípust használva.
Az emblematikus X eltûnt a szó végérõl, egységes, folyamatos a szó leveze-
tése, amelyet a két CNN-szerû egymásba kapcsolódó N betû is kiemel.

A 2005-ös arculatváltást sok támadás érte a szakma részérõl. Egyrészt
indokolatlan egy arculatváltási kampányt elindítani, tudva azt, hogy még
abban az évben a legerõsebb nemzetközi mobilszolgáltató átveszi a céget és
elindítja a saját rebranding folyamatát, tehát nem lesz idõ az új vizuális iden-
titást megismertetni és elfogadtatni a fogyasztókkal. Fölösleges erõ- és pénz-
pazarlásnak tûnik a kampány, melyet a kényszerbõl leköszönõ marketing-
igazgató saját érdekû húzásának tekintenek, és amely jelentõs hasznot hajt a
tervezõcégnek, a promóciós termékeket és arculati ele-
meket elõállító cégeknek, de nem a Connex brand-
jének.24 A kreatív részt is sok támadás érte, mivel a
lágyabb szín miatt a vizuális identitás is puhábbnak,
határozatlanabbnak tûnik, a kapcsolatot kifejezõ N
betûk pedig a CNN televíziótársaság arculati bélyegére
emlékeztetnek. Az arculatváltás tehát indokolatlannak
tûnik, mert új szolgáltatással elõrukkolt ugyan a brand
(2005-ben a Connex elsõként vezette be a piacra a 3G
szolgáltatást), de fölösleges volt átgondolni és újrafogal-
mazni a küldetését meg az értékrendjét nemrég megerõ-
sített brandnek, amely a márkapozicionálásban és márkafelismerésben
kiemelkedõ helyeken szerepel.25

A negyedik logó már a Connex–Vodafone közös jegyeit viseli magán. A
co-branding taktikáját alkalmazva a Connex világoszöld logója mellett,
egyenértékû félként, megjelent a piros Vodafone márkajelzés is. A két brand
mintegy 6–9 hónapig párhuzamosan fut egymás mellett, majd a Connex
elmarad, átadva helyét teljes mértékben a Vodafone brandnek.

Az arculatváltási tévedések azonban keményen visszahatnak a szerve-
zetre, nemcsak a felhasználók hozzáállásának változása miatt, hanem a kon-
kurencia is kihasználja a réseket. A rebrandinget elindító Vodafone az érté-
kek és szolgáltatások mellett a saját égõpiros színét adja az új romániai brand
vizuális identitásához. Azt a pirosat, amelyet néhány éve már egy másik
mobilszolgáltató, a Telemobil használ a Zapp arculati színeként. Mivel
mindkét cég nemzetközileg jegyzett arculati bélyegekkel rendelkezik, egyik
sem kényszeríthetõ, hogy feladja a saját színét, ami mindenképpen össze
fogja zavarni a felhasználókat.

Akárcsak a Vodafone, ugyancsak 2005 végén jelent meg a piacon a
COSMOTE szolgáltatás is. A Cosmorom eredetileg mélykék-fehér kombiná-
cióját teljes mértékben feledtetni akaró megújult brand színt választott magá-
nak, és rámozdult a Connex azonos évi új, levédés nélküli arculati színére.
A COSMOTE tehát a világoszöldet használja, melegebb sárgával kombinálva.
A fogyasztók nagy többsége nehezen fogja követni a gyors változásokat, és
bár a jelenlegi felhasználókban könnyen lehet tudatosítani az új arculatot, az
újabb belépõk a zöld színû szolgáltatóhoz fognak fordulni.
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A Connex szociális arculata
A szervezetek rendelkeznek egy márkaalapú arculattal és egy szociális

arculattal.26 Míg a márkaalapú arculatépítés fõleg a rövid távú gazdasági
érdekeket tartja szem elõtt, a szervezeti arculat biztosítja a hosszú távú meg-
maradást, a fogyasztói hûséget és az általa kialakított és kihasznált értékrend
továbbítását.27 Ennek megfelelõen elsõdleges szempont a közösségi felelõs-
ségvállalás, a közösség által vallott értékekhez való felzárkózás, illetve az új
szempontok és értékek megfogalmazása. Mindezt folyamatos arculatépítõ
tevékenységekkel, a gazdasági tevékenységtõl eltérõ megnyilvánulásokkal
lehet kifejezni.

Az arculat erõsítéseként, mint „a legerõsebb romániai brand”, a Connex
támogatási tevékenységet is folytat. A kulturális rendezvényeken, fesztiválo-
kon és arculatépítõ eseményeken túlmenõen, melyek egyedüli vagy fõtámo-
gatója, a Connex 1997 és 2004 között mintegy 3,5 milliárd dollárt juttatott
oktatási, kulturális és mûvészeti, környezetvédelmi és sporttevékenységekre.
Az új támogatási rendszer bevezetésével, vagyis minden tizedik hálózaton
belüli hívás után 1 cent juttatással a támogatási alap számára, a támogatások
várható értéke 2007-ig további 7 millió dollárral egészül ki.28

A támogatási tevékenységek változásai tulajdonképpen a szervezet arcu-
latváltásait tükrözik. Az elsõ támogatási tevékenységek, mint például a
szebeni mûemlék torony felújítása, inkább szimbólumértékû, jól pro-
moválható, látványos, ám az emberek nehezen tudnak azonosulni vele. A
késõbbi támogatási programok már neves romániai civil szervezetekkel
közös partnerségben történtek, mint például a Mare Nostrum környezetvé-
delmi szervezettel közös Tiszta tengerpart akció vagy a 2004-es Középiskolai
ösztöndíj támogatási program a World Vision Romania szervezettel együtt,
amely 150 nehéz körülmények között élõ tehetséges gyereknek teremti meg
a lehetõséget középiskolai tanulmányaik elvégzésére. Az utóbbi évek támo-
gatásainak megvalósulása már kevésbé látványos, viszont sokkal ember-
közelibb, könnyebb azonosulni a támogatások által felvállalt értékekkel. A
2004-ben elindult iskolatámogatási programok, illetve a 2005-ös középisko-
lai ösztöndíjak már a közvélekedés szerint rendkívüli fontosságúak, tekintet-
tel a különösen nehéz romániai oktatási helyzetre.

A piacon való jelenlétet, az innovatív szolgáltatásokat az országon belüli
és a nemzetközi szakmai szervezetek illetve szaklapok is folyamatosan kitün-
tetésekben és díjakban részesítik. Ezek az elismerések a szervezeti kultúra
részeivé vállnak, egyes esetekben akár az alkalmazottak motivációjában is sze-
repet játszhatnak. Hozzájárul a szervezet magabiztosságához, a brand erõsíté-
séhez, más szervezetekkel szembeni pozicionálásához. A gazdasági és techni-
kai díjak mellett a promoválás is több díjat nyert, a kreatív reklámok és az arcu-
latépítõ programok. A díjak nagy része az átfogó arculati kampányokra vonat-
kozik, mint például a Te vagy a jövõ vagy az iskolatámogatási program.

Az évek során megszerzett díjak közül kiemelhetõk a következõk:29

• A Tu faci viitorul / Te vagy a jövõ elismerései: Az IDG Romania 2003
Nagydíja (2003. november), a Piaþa Financiarã Kommunikációs Kiváló-
ság díja (2003. december), a Connect magazin különdíja a pozitív társa-
dalmi üzenetért (2004. január).
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• A „Sprâncenele / Szemöldök” reklámklip: ezüstserleg a Golden Hammer
Reklámfesztiválon, Riga, Lettország (2004. augusztus).

• A televíziós „Cri Cri“ reklámklip: Legjobb tévéreklám a távközlési kate-
góriában az Ad’Or Fesztiválon (2003. május), Silver Drumstick díj a szlo-
véniai Golden Drum Reklámfesztiválon, (2003. október) és a 86. hely a
The Gunn Report és a Showreel of The Year által összeállított, a világ
elsõ 100 televíziós reklámklipje listáján (2003. november).

• Connex Play: jelölés a New York Print Festivalsra (2002), Legjobb tévérek-
lám a távközlési kategóriában díj az Ad’Or fesztiválon (2002), jelölés a
Legjobb marketingkampány kategóriában a 3GSM Cannes-i Kongresszu-
son (2002), jelölés Az év kampánya díjra a szlovákia Golden Drum fesz-
tiválon (2001).

• Taraful / Cigányzene: a Legjobb televíziós reklámklip díja az Ad’Or fesz-
tiválon (2001), Golden Drumstick díj a szlovéniai Golden Drum Reklám-
fesztiválon (2001).

• A Viitorul sunã bine / A jövõ jól hangzik kampány: a Romanian
Advertising Awards fesztivál Legkreatívabb reklámkampány kategóriájá-
nak díja (1999)

• A Ceauºescu volt az elsõ díjazott romániai reklámkampány, a Golden
Drum Reklámfesztivál arany- és ezüstérmes kitüntetettje (1998).

Connex–Vodafone co-branding
A piacra lépõ új szervezet dönthet, hogyan éri meg a birtokában levõ

brandeket kezelni. Megtarthatja a már létezõ, ismert Connex nevet, amely
2005-ben a spontán márkafelismerés 10-es topjában van, tehát egy ismert és
bizalmat élvezõ név, vagy lecserélheti azt. A lecserélés történhet „egy éjsza-
ka alatt”, vagyis egy nagyon erõs informáló kampányt követõen egybõl vált
az új márkanévre, és egy intenzív, hosszú lejáratú arculaterõsítõ és/vagy rek-
lámkampánnyal folytatja. Ugyanakkor lecserélheti fokozatosan, több lépés-
ben a brandet, a párhuzamos brandfuttatást, a co-branding taktikáját alkal-
mazva. Mivel a Vodafone a világ egyik vezetõ mobilszolgáltatója, számára
nem volt kérdés, hogy megtartja-e a Connex márkanevet, vagy lecseréli azt.
A kihívás viszont abban áll, hogy úgy játssza át a már kialakított bizalmat és
a brand által kivívott presztízst, hogy az újonnan megjelenõ brand legalább
annyira pozitívan, de lehetõség szerint inkább felülértékelve kerüljön ki a
folyamat végén.

Más országokban, ahol a Vodafone átvette valamelyik ismert szolgálta-
tót, egy többlépéses co-brandinget választott. Az ugyancsak 2005-ben átvett
cseh Oskar Mobil esetében már egy hónappal az átvétel után megjelent az
ismert brand mellett a Vodafone is, és ennek legalább a 2005-ös év végéig így
kell maradnia, hogy a felhasználók megismerjék és megbarátkozzanak az új
branddel. Japánban, a 2001-ben felvásárolt J-Pohone esetében két évig tartott
a rebranding folyamata, ez alatt párhuzamosan futottak a brandek, J-Phone
Vodafone néven. Léteznek azonban többlépéses co-branding folyamatok is,
mint az olasz Omnitel esetében, ahol a cég másfél évig az Omnitel–Vodafone
nevet viselte, ezután Voadfone–Omnitelre váltott, és fokozatosan elhagyva az
eredeti brandet, 2003-tól már Vodafone néven fut.30
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Romániában is volt már példa sikeres rebrandingre. A 2002-ben máso-
dik helyen levõ mobilszolgáltató, a Dialog felcserélte a Dialog és az Alo már-
kanevet a nemzetközi Orange brandre. Ebben az esetben nem volt párhuza-
mos márkanévfuttatás, a váltás a vizuális identitás kihasználásával történt,
mivel mindkét szolgáltatónak arculatszíne a narancssárga. Itt elsõsorban egy
tájékoztató kampányról volt szó, amely meggyõzte a fogyasztókat a nemzet-
közi szervezethez való tartozás elõnyeirõl, és kiemelte annak stabilitását és
megbízhatóságát. A váltás annyira sikeres volt, hogy a versenyben levõ két
piacvezetõ közül 2003-ban az Orange megelõzte a Connexet, 27%-os profit-
növekedést produkálva a Connex 25%-ával szemben. A távolság a két szol-
gáltató között egyre nõtt, és az Orange 2005-re már 500 000 felhasználóval
többel rendelkezett, mint a konkurens szervezet, tovább növelve az elõnyt
2005 folyamán. A rebrandingot megtervezõ csapatnak tehát az a célja, hogy
hasonló módon használják ki az átalakítást, a nemzetközi brandhez való kap-
csolódás a piacvezetõ szerep visszaszerzését jelentse.

A két konkurens nemzetközi brand azonban már lényegesebben külön-
bözik a majdnem azonos, csupán megjelenésében különbözõ Dialog és
Connex romániai brandektõl. A gazdasági kapacitástól és potenciáltól elte-
kintve, csupán nemzetközi arculatukat véve figyelembe elmondható, hogy az
Orange egy felnõtt, „maturizálódott” brand, amelynek szervezeti kultúrája és
terjeszkedési politikája stabilitást és biztonságot sugall – igaz, nehezebben is
reagál a gyors  változásokra.  Ezzel  szemben  a  Vodafone  dinamikusabb,  „a
90- es évek brandje”, amelyik azonban még mindig keresi identitását, nincs
kiforrott szervezeti kultúrája, és a nagymértékû terjeszkedése miatt nehezen
is fog magára találni. A két nemzetközi brand romániai hatását tekintve, a
piacvezetõi szerep megszerzése várhatóan attól függ majd, hogy a rebranding
folyamatában különösen fontos szervezeti kultúra milyen mértékben épül ki
a volt Connex-hálózaton belül, mennyire tudják átvenni az új értékeket, az új
víziót és a szervezet „tone of voice”-át, figyembe véve, hogy az Orange már
hároméves elõnnyel rendelkezik ezen a téren.31 Sok függ attól is, hogy a
Vodafone megtartja-e a Connex eddigi megbízott reklámügynökségeit, vagy
megmarad az „Împreunã/Együtt” kampány tervezõjénél, McCann romániai
leányvállalatánál, esetleg valamelyik régebbi, a nemzetközi kampányokban
szerzõdtetett kreatív ügynökséget (pl. BBH32) fogja foglalkoztatni.

A rebranding az elsõ idõszakban nem fog jelentõs technikai változáso-
kat hozni. Egyrészt, mivel a romániai piac – bár elég nagy – messze elmarad
a német, angol vagy az új indiai piac mögött, másrészt a Connex technikai
szintje kiemelkedõ, hiszen alig fél évvel az után, hogy a Vodafone 13 ország-
ban bevezette a 3G szolgáltatást, ez Romániában is megjelent. Ugyanakkor a
Connex rendelkezik egyedül az ATM/FR/IP adatátviteli rendszerrel, így
inkább a potenciál kihasználása lesz a továbbiakban a feladat, mint a fejlesz-
tés. A változás tehát a kínálati csomagokban fog jelentkezni, ezek kissé átren-
dezõdnek, és felveszik a Vodafone által más országokban használt neveket.

Az elvárások tehát elég magasak a sikeres rebrandingot illetõen. Ver-
senyhelyzetben levõ cégnek kell piaci elõnyt szereznie, fel kell készítenie az
alkalmazottait, és egy stabil identitást kell kialakítania. A rebranding elkez-
dõdött, látható és deklaratív formában is, amint azt Ted Lattimore-nak, a
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Connex vezérigazgatójának nyilatkozatai is tükrözik: „Ebben az évben a
Connex a Vodafone részévé vált, és sok román polgár kifejezte lelkesedését a
legnagyobb mobilközösségbe való belépés iránt. Most a Connex és a Vodafone
egyesíti az erejét, és hiszünk abban, hogy ez az egyedülálló kombináció sike-
res lesz, és jelentõs hasznot hoz a romániai piac számára.”33

A tanulmány 2006. januárjában íródott – a szerzõ a BBTE újságíró
szakának doktorandusa.
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p. 52.

3 L. Vaciu, Ion: Connex–Vodafone: 5 529 007 clienþi la 30 septembrie 2005. In:
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– Azt nyilatkozta valahol: „mint a tej, összement a világképem”. Mire
gondolt ekkor?

– Valamikor gyermetegen hittem az általános evolúcióban. Még a társa-
dalom, az erkölcs, de fõként az ember fejlõdésében is. Lehet, hogy egyben s
másban, ötezer, ötvenezer években gondolkodva, vala-
micske talán megmutatkozik ebbõl. De az ember semmi-
vel sem jobb, mint volt ötszáz, ötezer évvel ezelõtt. Nem
várok-remélek tõle semmi jót. Csak nagy ritkán, gyönge
pillanataimban szeretnék még hinni abban, hogy az apo-
kalipszis elmarad. A természeti, a technológiai, a biológi-
ai, az erkölcsi világkatasztrófába talán nem pusztul bele
az egész emberiség. Maradék optimizmusomnak ez a
teteje, csúcsa.

Valamikor még abban bíztam, hogy az irracionális
gyûlölet elapad. Amikor buddhista kolostorok szerzetesei-
nek tömeges ökölharcát láttam Ázsiában, végképp kide-
rült számomra is, hogy semmi remény. Valamikor azt hit-
tem, a XXI. században sehol a földön nem lesz tömeges éhínség, nem lesz
tömegmészárlás stb. Ostoba voltam. A kegyetlenség, a mohóság, a szadiz-
mus, a hatalom- és pénzvágy, a gonoszság erõsebb Istennél. A rossz mara-
dandóbb a jónál. Az emberek zöme csak azt tiszteli, akitõl fél. Nem igaz,
hogy a jellem és a szellem értékei felülkerekednek. Ezek rendkívüli kivéte-
lek, s ezekkel áltatjuk magunk.

– Az erdélyi lapok rendszeres olvasója – hogy látja, milyen helyzetben
van a mai erdélyi magyar publicisztika, és ehhez képest a magyarországi?

– Rendszeresen olvasgatom a Krónikát, a Nyugati Jelent, az Erdélyi
Riportot, a Látót, A Hetet, az Irodalmi Jelent. Az Új Magyar Szónak egyetlen
számát sem láttam még. Ha belegondolok, hogy 1946-ban kezdtem el rend-
szeresen publikálni, tehát közel negyven évet a romániai magyar sajtóban
töltöttem el, napilapnál, hetilapnál, rádiónál, televíziónál (és a könyvkiadás-
ban, ami persze egészen más), és ha hozzáteszem, hogy tudtommal sehol,
magyar nyelvterületen, a nyomtatott sajtót nem szemlézik rendszeresen,
akkor… Igen, akkor vén fejjel még elkezdeném a lapkritikát. Ez azonban szin-
te lehetetlen. Oly kemény – szinte mindenütt, talán az anyaországi megyei
lapok nagy részének kivételével – a magyar sajtó politikai színek szerinti
megoszlása, hogy az ember százszor meggondolja, míg egyszer belevág.
Néhány erdélyi magyar kolléga kötete azonban itt van az asztalomon – talá-
lomra: például Nagy Miklós Kund, Zöld Lajos, Cseke Péter, Matekovics János,
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Tibori Szabó Zoltán könyveire gondolok – lenne mirõl írni. Amit egyiknél-
másiknál nagyra becsülök, az a gondolkodás színvonala. Az erdélyi magyar
értelmiségi a születési helye, a szerelmei, a tanárai, a lakhelye, az élményei
szerint a szó földrajzi értelmében, a kötöttségek értelmében vidéki, a gondol-
kodásmódjában közép-európai. Publicisztikában sok az igényes, éles rálátású,
tehetséges szerzõ – kellemetlen számomra csak az, hogy lapjainkban, az erdé-
lyi magyar lapokban is legalább olyan gyakori az idegenszerû szórend, megle-
põen sok a magyartalanság. Némely germanizmus a román nyelv hatására fel-
erõsödött. De az egész világ magyar sajtójában fölfedezhetõ a határozatlan

névelõ (eine-ein, un, o, azaz egy) rémuralma. Igen rusnya
a „tudja” benyomulása a -hat, -het helyébe. Nem azt írjuk-
mondjuk, hogy megtehettem volna, hanem azt, hogy meg
tudtam volna tenni. (Bárczi Gézától, például A magyar
nyelv életrajzából tudjuk, a -hat, -het mögött régi magyar
ige rejtõzik, ott van még az áthatban is, a hatalomban… A
Tekintet nemrég újraközölte Benedek Marcell idevágó,
fontos kisesszéjét…) Romániai magyar lapok némely szer-

zõje olvastán az ötlik fel bennem, hogy nyilván nem magyarul végezte iskolá-
it. Csakhogy, éppen ezért, roppant szigorú és képzett olvasószerkesztõkre
lenne szükség. Sajnos, Magyarországon is gyakoriak ezek a penészfoltok, s itt
a legtöbb lapnál már rég nem mûködik az olvasószerkesztõi hatáskör. Az
internetrõl nem is szólva. Az angol és más nyelvek szorításában, hatására
pokolian eszperantósodik a nyelvünk (errõl már a Szélmalomjáték címû, 1951
és 1982 között írott jegyzeteim ötszáz kéziratlapnyi válogatását tartalmazó, a
Kriterionnál 1983-ban megjelent kötetemben is sokat írtam), azaz a rokon
értelmû szavak gazdag bokraiból csak egyet-egyet használunk.

Sivárosodik az írott magyar politikai nyelv – a beszélt még döbbeneteseb-
ben. S közben igen ferdén, hamisan pártosodik. Nem a nemzeti (vagy kisebb-
ségi) monolitot istenítem, csak a tudatosan terjesztett, gyilkos, rágalmazó bel-
háborúkat tartom nemzetiségi létünkre életveszélyeseknek. Az erdélyi
magyar publicisztika egy része ugyancsak képtelen a józanságra, nem használ
igazán alapos forrásokat, érzelmi érvekkel dobálózik pró és kontra, gyöngék a
történeti és gazdaságtörténeti forrásai – mély tisztelet a kivételeknek.

– Az erdélyi magyar írott sajtóról alkotott véleményét is szívesen hal-
lanám. Mennyire vagyunk „szakmaiak”? Milyen irányba tartunk? Mi az,
amit feltétlen el kellene sajátítanunk, vagy aminek a birtokában vagyunk,
de talán nem használjuk ki eléggé?

– Interjúban tanulmány helyett csak impressziókra hagyakozhatom. A
legfájdalmasabb kérdésekben kellene a legnemzetibb érdekeket összekap-
csolnunk a legalaposabb modern tudással. Ezt még alig-alig érzékelem. Eled-
dig még nem olvastam – legföljebb korábban, például Cseke Péter kitûnõ, az
Erdélyi Fiatalokról írott könyvében – az olyan jellegzetesen kiemelkedõ, iga-
zán nagy formátumú szellemi figura böcsületes, megértõ, a lényeget tekintve
és az erdélyi magyarság érdekeit tekintve igazságos mérlegelését, mint Lász-
ló Dezsõ, különösen a róla szóló könyv megjelenése után. (Õt mindenestõl
nagyon szerettem, nagyra becsültem mint kisebbségi és mint szellemi vezért
és anyai ágon rokonomat.)
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Súlyosak a dilemmáink, és ezeken nem töprengünk nagy vértezettség-
gel, tudással, ehelyett a nosztalgiáink, az örökölt érzelmeink, történelmi
babonáink még mindig súlyosabban esnek latban, mint új szembenézéseink,
elemzéseink, fölfedezéseink. Származásomat tekintve félzsidó vagyok (apám
spanyol zsidó), ezért sem hallgatom el, futólag már írtam róla, hogy bár-
mennyire bizarr, de létszámban, kultúrafenntartásban, nézõkben, olvasók-
ban az erdélyi, a felvidéki, a vajdasági magyarság aktív százezreket veszített
a szívesen magyarosodó zsidók kigyilkolásával a magyarságból. Persze ez
kérdésének csak egy alsó, kimondatlan szálát érinti, úgy-ahogy. Szerintem
mintegy háromszázezer, legalább annyira már-már magyarrá lett negyed-,
fél-, háromnegyed és egész zsidót szorított ki magából a kisebbségi magyar-
ság és a ceauºescui emigráltatás csak a mai Romániából, akiknek jelentõs
része talán éppen olyan magyar lett volna, mint amennyire magyar a szász
eredetû Heltai Gáspár, Kós Károly, Balogh Edgár. Janovics Jenõ, Karácsony
Benõ, Ligeti Ernõ, Kádár Imre legalább annyira magyar akart lenni, mint
Harag György, Taub János, Kovács György, Deák Tamás, Balla Zsófia, Gáll
Ernõ. Trianon után, a két világháború között számos, a magyar antiszemitiz-
mus által kizsidózott magyar rengeteget tett a magyar megmaradásért, nyel-
vért, kultúráért. Amikor az Averescu-kormány a magyar nyelvû oktatásból
Erdélyben ki akarta zárni a nem ária eredetû, magukat magyaroknak valló
szülõk gyerekeit, tudjuk: világraszóló tiltakozással mutatták ki ragaszkodásu-
kat a magyar nyelvhez. Ha Serédi Jusztinián hercegprí-
más tizedolyan bátor és erkölcsös, mint Márton Áron,
talán egészen más lenne a romániai magyarság létszá-
ma, politikai-szellemi súlya. S noha tudom, hogy Lõwy
Dániel, Tibori Szabó Zoltán, Spielmann-Sebestyén
Mihály és sokan mások sokat foglalkoztak mindezekkel,
az erdélyi magyar közvélemény mindebben tájékozatlan
maradt. 1988-ban az erdélyi magyarok világszövetsége
Stuttgartban rendezett kongresszusán hárman voltunk
magyarországi meghívott elõadók – Jeszenszky Géza,
Köteles Pál és jómagam –, egy nyugati magyar elõadó
mégis arról is beszélt, hogy az erdélyi magyar zsidók
elárulták a magyarságot, mert átálltak románnak.

Mindezt részproblémaként csak azért hozom fel, annak jelzésére, hogy
belsõ tisztánlátásunkat a sajtó is segíthetné. (Én például abban a tudatban nõt-
tem fel, hogy Észak-Erdélyben a nyilasmozgalom nem verhetett igazán gyöke-
ret, nem örvendett nagy támogatásnak. Igaz ez? Tudományos forrás nyilván
már van ehhez, hogy a szakmunkák nem terjedhetnek széles körben.) Vagyis
azt mondom, ki kellene alakítani mintegy a leltárát a mai magyar erdélyi
tudatnak, megvizsgálni, hol pontatlanok, felületesek, tévesek az ismeretek –
a publicisztika sokat tehet, ha nem csak azt ismétli, aminek sikere van.

Fentebb csak példálóztam, tematikailag kissé egyoldalúan. Nem lenne
nagy ördöngösség a fölrajzolása annak, hogy miben lenne szükséges feltölte-
ni az erdélyi magyar közvéleményt, hogy ütõképesebb és realistább legyen.
Csak a tetszetõs, csak a hízelgõ szövegek ebben nem segítenek.
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– Egyébként mennyire látható Magyarországról az erdélyi magyar sajtó?
– Semennyire. A Hétre szívesen elõfizetnék – nem sikerül. A Klubháló

címû budapesti honlapon 2005. április elseje óta megjelenik mindennapi
rovatom, A Hét abból szemléz, s hetente egyet-kettõt közöl, kicsit ennek
köszönhetem, hogy postán minden héten megkapom a lapot. A Határon Túli
Magyarok Hivatala rendszeresen postázza az Erdélyi Riportot – talán mert
tagja vagyok a tavaly alakult Szülõföld Alapnak, s nem árt, ha kicsit tájéko-
zottabb vagyok. Nagyon ritkán írtam (például az árkosi kastélyról), meg
interjút adtam Csinta Samunak – talán ezért látom a Krónikát.

Igaz, nemigen bízom abban, hogy Magyarországon – még az Erdélybõl
átköltözöttek soraiban is – könnyû lenne ottani lapjainknak elõfizetõket sze-
rezni. Ehhez egészen sajátos lappolitikai koncepciót kellene kialakítani. Ha
egy erdélyi hetilap rendszeresen nyomon követné az Erdélybõl eltávozottak
sorsát, problémáit, sikereit, kudarcait, a nem Romániában tanuló magyar diá-
kok életét, erdélyiek karrierjét az anyaországban és idegenben, ez is növel-
hetné az érdeklõdést. Miként talán az is, ha rendszeresen beszámolna romá-
niai magyar és magyarországi cégekrõl stb. Gondolom, bizonyos anyaországi
kulturális, gazdasági, közmûvelõdési intézmények, könyvtárak, egyesületek
is talán elõfizethetnének romániai magyar lapokra.

– Több helyütt is olvasom vélekedését, miszerint „kevés az igényes
olvasó”. Azt hiszem, a gazdasági érdekek mentén túlzottan kiszolgált olva-
só valóban igencsak elkényelmesedett. Talán eljátszhatnánk a gondolattal:
idõhiányos, rohanó, anyagiaktól meghatározott valóságunkban miként
tehetnénk mégis igényesebbé a közönséget?

– A televízió, a házi mozi és társai, a bulvárlapok, a sportlapok, a buszon-
villamosban-HÉV-en olvasható krimik és pornók erõsebbek az igényes lapok-
nál. Régebben voltak elképzeléseim a megoldásról, ma már nincsenek. Kék
folt címû kisregényem a kolozsvári – akkor még önállóan létezett – Bolyai
Tudományegyetem államvizsga elõtt álló, tehát végzõs, kémia szakos diáklá-
nyának az ötvenes évek elsõ felében bekövetkezett hirtelen, tragikus haláláról
szólt. A lány szûkebb baráti körömhöz tartozott. Közel tizenöt évig töpreng-
tem, aztán 1968 õszén öt nap alatt megírtam. A horatiusi kilenc esztendõre
eltettem a kéziratot, 1979-ben jelent meg a Kriterionnál, 25 évvel ezelõtt
pedig, 1981-ben a Magvetõ ra-re sorozatában – e két kiadásban összesen mint-
egy 60 ezer példányban. Kovács András filmet akart belõle forgatni. Nemrég
elõadást tartottam az esztergomi nyári egyetemen, százharminc egyetemista
vett részt. Utána beszélgettünk. Felállt az elsõ sorban egy bomba csinos lány:
nem ismerem véletlenül a másik, a regényíró Bodor Pált, mert õk ketten (és
felállította székérõl a mellette ülõ, legalább olyan csinos Cintiát) meg baráti
körük minden tagja ronggyá olvasta annak Kék folt címû regényét. Mindezt
csak azért mondtam el, hogy leüssek egy poént. Hála nekik, újra megjelenik –
25 év után – a Két folt, mégpedig óriási példányszámban: kétezerben. Pedig ez
kriminek álcázott lélektani kisregény… Mindez azt jelenti, hogy a kínálat
hatalmas növekedésével – mind a könyvpiacon, mind a sajtópiacon – sajnos
a kereskedelem lefelé licitál. Nincs más kiút: igényes, eszes, jó ízlésû fiatalok
kis köreiben talán majd egyszer újra hódíthat és újra divatba jöhet az érték.
Talán az internet is segíthet. Ott is kialakulhatnak értékkörök.
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– Diurnus néven a Magyar Nemzetben, majd a Népszabadságban közölt
publicisztikái hatalmas népszerûségnek örvendtek – a jegyzetírást most a
Klubhálón folytatja Diurnus naplója címmel. Naponta frissített bejegyzéseit
blogként definiáltam, de tiltakozott ellene, mondván, ön csak publicisztikát
ír, ahogyan korábban is. Gyakorló újságíróként hihetetlen teljesítménynek
tûnik számomra naponta egy jegyzet megírása – ez többek között azt jelen-
ti, gondolom, hogy soha nem engedheti meg magának a hírenkívüliséget,
azt, hogy ne olvasson újságot, ne nézzen híradót. És emellett persze ott van-
nak a mondatok, a szavak, melyeknek napról napra újat kell mondaniuk,
új konstellációban kell feltûnniük. Soha nem esküdtek össze ezek az elemek
ön ellen? Soha nem érezte azt, hogy megcsömörlött az információdömping-
tõl? Vagy hogy megkoptak a mondatok, hasonlítanak a szófordulatok?

– Hát persze! Az infodömping azonban már nem zavar, tudom, hogy a
legritkább esetben jutnak el hozzánk az igazán történelembe vágó hírek. A
valóságosan fontos eseménysorokról legföljebb akkor értesülhetne az emberi-
ség, amikor ezek már senkit sem érdekelnek. Csak az el nem rejthetõ esemé-
nyekrõl tudunk valamicskét. Ami pedig a mondatok megkopását illeti, mivel
idén lesz hatvan éve annak, hogy publikálok, hát bizony sok írásom ma már
csak a balgaságomat dicséri. Arról nem is szólva, hogy – mivel Temesváron
nem volt magyar fiú-középiskola – az elsõ tizenkét évben román iskolába jár-
tam. (A temesvári piaristáktól valamikor a húszas években megvonták a
magyar nyelvû tanítás jogát.) Csak az egyetemet végeztem magyarul.

Ez a rovat azonban a mindennapi fekvõtámaszom. Talán ez tart életben.
De hát azért realista vagyok. 1985-tõl ‘90-ig, azaz hat éven át a Magyar Nem-
zetben jelent meg naponta a rovatom (amikor a lap már nagyon befutott, a
mai közel háromszorosában, 192 ezer példányban jelent meg a hétvégi szám,
és közel ennyiben a többi is – volt tehát nap, amikor hatszáz-nyolcszázezer
ember olvasta) – majd, amikor az erõszakos tulajdonosváltáskor lemondtam
a Magyar Nemzet Újságírói Alapítványa kuratóriumának elnöki tisztérõl (ez
az alapítvány a lap társtulajdonosa volt), feladtam rovatomat és elmentem a
laptól, a még nagyobb példányszámú Népszabadságban folytattam ugyanazt.
Csakhogy akkoriban tehát százezrek olvasták – most ezrek. Óvatosan és kerü-
lõ úton próbálkoztam a Népszavánál – hetekig halogatták írásaim publikálá-
sát, világos volt, hogy nem kellek nekik. A Klubhálón már mintegy 300 írá-
som jelent meg, az elsõ esztendõ anyagából – Szigethy András szerkesztésé-
ben – egy válogatás jelenik meg kötetben.

Csak az teszi elviselhetõvé az újságíró életét, hogy az emberiség – s az
olvasótábor – maximum egy tízezreléke tájékozottabb nála a világ valódi
politikai, gazdasági, katonai folyamatairól. Erre azonban nem a pálya kezde-
tén, hanem a végén döbben rá. Én csak néhány évvel ezelõtt, az Európai
Újságírók Szövetsége athéni vitáján érzékeltem (a magyar tagozat elnökeként
vettem részt), hogy a legnagyobb és tekintélyesebb nyugati lapok vezetõ szer-
kesztõi is ráébredtek, és ilyen beszélgetéseken nyíltan kimondják, hogy sza-
badságuk, akárcsak tájékozottságuk, igen-igen korlátozott, nem a maguk urai,
az igazi gazda a médiatulajdonos és gazdasági-katonai-politikai hatalom
összefonódásából létrejövõ erõgócok. Mi újságírók sem látunk többet a világ-
ból, mint ami egy kulcslyukon látszik a sportcsarnokból.
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– Minthogy interjúnk egyetemi szaklapba készül, azt hiszem, nem
tekinthetünk el az újságíróképzés vargabetûitõl. Ön hosszú ideig volt a
magyarországi újságíró-oktatás meghatározó alakja, olvasmányos tan-
könyve, A kíváncsiság mestersége a kolozsvári újságíró szakon is a kötele-
zõ bibliográfia része. Ennyi év tapasztalatából hogy látja, mi az, ami oktat-
ható ebben a szakmában?

– Nemigen hiszek az újságírás oktathatóságában, legfennebb úgy, mint a
színi tanodákéban, a konzervatóriumokéban, a festõakadémiákéban. Min-
dent jelesre megtanulhat egy fiatal – attól még nem lesz újságíró. Magyarán:
én még ósdi alak vagyok, csak a tehetséges újságírók írásait olvasom szíve-
sen. Elismerem, a tehetségen kívül minden megtanulható.

De azt is el kell ismernem, hogy egyre kevesebb a sajtóban a tehetség.
Teljes mûfajok bontakoznak ki, beleértve valamennyi elemzõ írást a riporttól
a külpolitikai tárcáig, amelyben a tehetség szerepét a tájékozottság, a tény-

csoportosítás, a logika, az érvelés vette át. Itt a mai sajtó
legfõbb ellentmondása. Mivel egyrészt tehát a tények egy
tízezrelékét sem ismerjük, mit ér az elemzõ újságíró
informáltsága? Ady tízsoros glosszája a Nagyváradi Nap-
lóban többet mond el az akkori magyar glóbuszról, mint
tíz kötet statisztikai elemzés. Egyelõre azonban az újság-
írás-oktatás szempontjából vannak sokkal súlyosabb
gondok. Csak nagyon röviden: a felvételin elnézõen áten-
gedett diákok irreálisan magas száma, nagy részük rend-
kívül gyenge általános (történelmi, közgazdasági, társa-
dalomtudományi, irodalmi stb.) és nyelvi fölkészültsége,
a tehetségvizsgálat tökéletes hiánya a felvételin. A diákok

több mint fele a VI. általános szintjét sem éri el helyesírásban, szókincsben,
a közepes szinonimabokor ötödét nem ismerik: borzalmas.

– Ha mondjuk teljes szabadsággal szervezhetne újságíró-tanodát,
milyen prioritásokat tartana szem elõtt? Hány évig, milyen szinten, kiktõl
és hogyan tanulhatnának a diákjai?

– Csakis posztgraduális képzést szerveznék, egybekötve gyakornoki
státussal.

– Milyen tematikájú tanulmányokat, elemzéseket, cikkeket olvasna
szívesen egy erdélyi magyar médiatudományi szaklapban?

– A tényfeltáró, oknyomozó riport, riportsorozat királyi fontosságát
emelném ki nemzetközi és közelebbi példák alapján. Tanulmányokat közöl-
nék tömörség és tehetség törvényszerû kölcsönhatásáról. Elemezném a hazai
magyar lapokat rendszeresen, kritikusan – egyrészt nyelvi, stilisztikai, más-
részt az érvelések megalapozottsága szempontjából. Összevetnék két azonos
státusú (regionális) lapot a szerkesztettség, az érdekesség, a vonzerõ, a sokfé-
leség, a koncepció, a mûfaji változatosság szempontjából. Bemutatnám a mai
Románia területén megjelent magyar nyelvû sajtó mindenkori nagyjait a kez-
detektõl máig. Sokat foglalkoznék a két világháború közötti erdélyi-bánsági
magyar lapokkal, szerkesztõkkel, újságírókkal. Azt firtatnám, hogy miként
élhetett meg viszonylag kis (magyar) létszámú lakost számláló településen
akár két-három magyar sajtóorgánum. Foglalkoznék a két világháború közöt-
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ti magyar lapok vonzerejének titkával és azzal, hogy milyen szerepet játszott
ebben az írók jelenléte az újságírásban.

A szerzõ a BBTE újságíró szakának doktorandusa.
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Bodor Pál
Író, publicista. Budapesten született, 1930. július 28-án. Egyetemi tanul-

mányait Bukarestben és Kolozsvárott végezte, miközben több napilap szerkesz-
tõségében is dolgozott. 1946-tól a Gaudeamus címû temesvári diáklap szerkesz-
tõje volt, majd a Romániai Magyar Szó munkatársa, 1948–51-ig pedig Kolozsvá-
rott dolgozott az Igazság szerkesztõségében. 1951–67 között belsõ munkatársa
volt az Utunk címû folyóiratnak, majd az Irodalmi Könyvkiadó magyar részlegé-
nek fõszerkesztõjeként és a Kriterion Könyvkiadó fõszerkesztõjeként tevékeny-
kedett. A bukaresti televízió magyar nyelvû adásának léte is az õ nevéhez fûzõ-
dik. Itt 1970-tõl ‘79-ig dolgozott, az azt követõ három évet pedig az Elõre mun-
katársaként töltötte.

Az 1936–83 között Romániában töltött idõszak után Budapesten telepedett
le. A Magyar Nemzet rovatszerkesztõje lett, Diurnus álnéven szerkesztett éveken
keresztül napi jegyzetrovatot, amelyet 1991-tõl 1994-ig a Népszabadságban foly-
tatott. Jelenleg, immár egy éve a www.klubhalo.hu-n vezet jegyzetrovatot
Diurnus Naplója címmel.1991–93 között a MÚOSZ, 1993–1998 között az Euró-
pai Újságírók Szövetsége magyar tagozatának elnöke.

Fõbb mûvei: Kék folt (1981), Svájci villa (1985), Haldoklás anyanyelven
(1987), Az olvasás ihlete (1988), Hazába kiáltott szó (1989), Hogyan kell kastélyt
építeni? (1989), A hisztéria szükségállapota (1990), Erdélyi portrék (1991), Apám
könyve (1994), Diurnus (válogatott politikai újságcikkek, 1997)

Aranytoll, Déry Tibor-, Szabó Zoltán-, Magyari Lajos-, Opus-, Ki-
sebbségekért díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrendjének Tiszti Keresztjével is
kitüntették.





A közkapcsolatok egyik legdinamikusabb összetevõje a médiával való
kapcsolat kiépítése, ennek pedig az elsõ intézményesülõ formája a sajtóiroda.
A továbbiakban összegezzük a romániai közkapcsolatok kezdeteinek pár jel-
legzetes vonását és ismertetjük hagyományait, tekintettel arra is, hogy a sajtó-
ban dolgozók többsége meglehetõsen keveset tud az említett szakterületrõl.

Az újságírók és az állami intézmények közötti kapcsolat elsõ jelentõs
mozzanatával 1881-ben találkoz-
hatunk, amikor Eugeniu Stãtescu
sajtóirodát (Biroul presei) hoz
létre a külügyminisztérium kere-
tében. Az intézményt felállító Stã-
tescu miniszter Párizsban tanult
jogot, ugyanott szerzett doktori
címet (1867), majd ügyvédi pályá-
ra lépett; politikai pályafutása
során 1870-tõl liberális képviselõ,
késõbb több kormány igazságügyi
és külügyminisztere, 1897–1901
között pedig a parlament felsõhá-
zának elnöke.

Az irodát Grigore Ventura vezette, aki az akkoriban független lapként
megjelenõ L’independence roumaine politikai igazgatója volt.1 Ventura
(1840–1909) Berlinben szerzett jogi diplomát, dolgozott újságíróként, 1871-
tõl parlamenti képviselõ. A bukaresti konzervatórium, a színi- és zeneakadé-
mia tanára, zenekritikus. A galaci sajtóban publikált elõször 1865-ben, majd
számos újságnál dolgozott: L`Orient, L`Independence Roumaine, Naþiunea,
Epoca, Adevãrul, Timpul, Conservatorul, Literatorul stb.2 A kezdeményezés
azért is jelentõs, mivel a külügyminisztérium sajtóirodája az elsõ közkapcso-
lati intézmény volt azok közül, amelyek késõbb a minisztériumokon belül
sorra létrejöttek.

Jellegénél fogva közkapcsolati eseménynek nevezhetjük a bukaresti
újságírók által 1882-ben szervezett sajtóbált is; a jótékonysági rendezvény a
bukaresti Kremsler Cirkuszban kitört tûzvész áldozatainak segítését szolgál-
ta. A kezdeményezés a Központi Sajtóbizottságtól származott, amelyet 1881-
ben hoztak létre jótékonysági céllal, C. A. Rosetti elnökletével. Nevéhez
fûzõdnek a segélyalapot létrehozó elsõ népünnepélyek a Ciºmigiu kertben.3

Emellett több újsággal közösen a Naþiunea is gyûjtést szervez 1882 nyarán a
tûzkárosultak javára; az adományozó szerkesztõségek és magánszemélyek

MA R I A N PE T C U

Az első sajtóirodák és a köz-
kapcsolatok kezdetei Romániában

ME.DIÁRIUM

33



jegyzékét rendszeresen közlik a lapok. Ugyanitt kell megemlítenünk, hogy a
sajtóbizottság tagjai jótékony célú sorsjátékot rendeznek a királynõ védnök-
sége alatt „az ország tûzkárosultjainak javára”: „Országos sorsjegyek […]
megvásárlásával segít a nyomorultakon, ugyanakkor szerencsét próbál és
nyerhet 40 000 lejt.”4 A Presa întrunitã címû kiadvány pedig „A lángok áldo-
zatainak  megsegítésére”  alcímmel  jelenik  meg  Bukarestben  1882.  április
23-án (a moldvai és havasalföldi helységekben ez idõ tájt kitört tûzesetek
számos áldozatot követeltek és jelentõs károkat okoztak).

A elsõ erdélyi sajtóiroda 1894 májusában létesül Kolozsváron, a
memorandisták pere idején, Cornel Diaconovici kezdeményezése nyomán.
„Onoriu Tilea mérnök felkérésére dr. Cornel Diaconovici részletes tervet dol-
gozott ki a sajtóirodát illetõen – idézi fel Valeriu Braniºte5. […] Kolozsváron
a tárgyalásról nap mint nap beszámoló lapot akart indítani, amely újságaink

összes elõfizetõjéhez eljutott volna; távíróvonalat akart
bérelni napi pár órára, hogy gyorsan és pontosan tájékoz-
tassa a külföldi sajtót, több részleget tervezett a regáti, a
német és magyar sajtó számára. A tervezet kijelölte a
különbözõ feladatokkal megbízott személyeket is.
Magyar és román gyorsírókat akart alkalmazni. Egész
korszerû elgondolás volt.” Sajnos a terv az utolsó pillana-
tig Ion Raþiunál maradt, aki végül a magas költségek
miatt nem egyezett bele a sajtóiroda tervébe; sõt egyesek

azzal gyanúsították Diaconovici-ot, hogy „tervével vagyont akar szerezni”. A
bizottság végül „mégis felállított egy sajtóirodát, mivel szükség volt az intéz-
ményre. Erre a célra egy egész emeletet bérelt a Biasini szállodában. […] A
sajtóiroda vezetõjének dr. Vasile Lucaciut nevezték ki, segédjének pedig
Septimiu Albinit. Lucaciu jelen volt a megnyitó ünnepségen, fogadta a
köszöntéseket, majd csak a fényképezésekkor jelent meg. Albini egyáltalán
nem is járt arra. […] Kitûnõ ötlet volt, hogy két vádlottat állítsunk a sajtóiro-
da élére. […] A valóságban azonban ketten E. Dãianuval vezettük az irodát,
úgy ahogy tudtuk, minden segítség nélkül.”6

Braniºte érdeme, hogy rögtön tájékoztatta az eseményekrõl a regáti,
bécsi, budapesti, római stb. újságírókat. A pernek jelentõs politikai tétje volt,
románok ezrei érkeztek Kolozsvárra, a rendõrséggel is voltak összetûzéseik.
Az újságírók pedig a mostaniakhoz hasonlóan akkor is a szenzációra hajtottak:
„Miközben az irodában levõ újságíróknak magyaráztam a nap eseményeit,
véletlenül bepillantottam a bukaresti Adevãrul tudósítójának, Bacalbaºának
a jegyzeteibe. Éppen azt húzta alá vastagon, valahol a lap közepén, hogy
három halott és már nem emlékszem hány sebesült! Rémülten fordultam
feléje azzal, hogy szerencsére nem volt vérontás. Erre õ azt válaszolta, hogy
hagyjam békén, mert ha azt írna, amit én mondok az újságíróknak, akkor az
ördög sem venné az újságot! Az eladott példányszám akkoriban is fontos
volt…  Attól  fogva  mindig  is  óvatosan  kezeltem  a  regáti  kollégáink  tudó-
sításait.”7

Érdemes pár szó erejéig elidõzni a kolozsvári sajtóiroda kezdeményezõi-
nek életrajzánál. Cornel Diaconovici 1859-ben született, jogi tanulmányait
Nagyváradon és Budapesten végzi – diplomát 1880-ban szerez. Lugoson dol-
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gozik ügyvédként, több román, német és magyar újság tudósítója. A budapes-
ti egyetemen szerzi meg a jogi doktori címet 1883-ban. Kiváló újságíróként
tartják számon – dolgozik a Viitorul és a Romanische Revue szerkesztõjeként,
a temesvári Dreptatea alapítója. Valeriu Braniºte (1869–1928) a filozófia dok-
tora, tanárként dolgozik a brassói középiskolában, a nagyszebeni Tribuna és
a temesvári Dreptatea szerkesztõje. Megalapítja a csernovici Patria címû
újságot (1897), majd elindítja a lugosi Drapelult; számos irodalomtörténeti és
folklorisztikai tanulmány szerzõje. Elie Dãianu, aki Valeriu Braniºtéval
együtt igazgatta a sajtóirodát, 1869-ben született. Teológiai és filozófiai tanul-
mányokat végez Budapesten és Grazban. Történelmet tanít Balázsfalván, a
Tribuna és Rãvaºul címû lap szerkesztõje, kolozsvári görög katolikus esperes
(1901).

Az „ellenõrzött nyilvánosság” intézményeként jön létre 1912 õszén
Bukarestben a katonai hatóságok által alapított információs iroda: „Amint azt
már idõben jeleztük, a hadsereg vezérkara elhatározta, hogy sajtóirodát léte-
sít. Célunk, hogy a mûveletekre vonatkozó tudósítások valósak és precízek
legyenek, továbbá egy újságírócsoport kiképzését tervezzük, amely gyakor-
lattal rendelkezzen a hadszíntéri híradások terén” – jelentette az Universul,
A királyi mûveletek sajtóirodája elkezdte mûködését címmel.8

Az 1918-as gyulafehérvári nagy nemzetgyûlés idején Ion Clopoþel irá-
nyítása alatt szintén mûködött egy sajtóiroda. „Úgy történt, hogy Vasile
Goldiº egyféle vezérkart állított fel számomra, a sajtóosztály vezetõje […]
alkalmazott engem és egy egész házat bocsátott rendelkezésemre…” – emlé-
kezik vissza Ion Clopoþel.9 A „Sajtóosztály” 1918. november 31-én kezdte el
mûködését Vidican ügyvéd gyulafehérvári villájában. Vasile Vlaicu brassói
gyorsíró és pár újságíró is részt vett a munkában. A sajtóirodát ezúttal is egy
újságíró irányította, Ion Clopoþel (1892–1986), aki a Gazeta Transilvaniei, az
aradi Românul és a Societatea de mâine igazgatója, illetve számos hazai újság
munkatársa volt. Egy ideig az Erdélyi és Bánsági Román Sajtószakszervezet
elnöki tisztségét is betöltötte.

Az egyesülést követõ közigazgatási reform végrehajtásával megbízott
Erdélyi Kormányzó Tanács elsõ mandátumának idején, ennek keretében
mûködött egy „sajtó- és propagandairoda”, amelynek vezetõje 1919 és 1920
között Ion Dragu volt.10 Az említett intézményeket azonban nem minden eset-
ben vezették újságírók, ami sokszor elégedetlenségre adott okot: „…a minisz-
tériumok sajtóirodáiban kevés a szakképzett és tapasztalt újságíró, ami kedve-
zõtlenül hat az intézmények mûködésére” – vélte Ion Bãilã 1926-ban.11

Íme néhány példa arra, hogy 1928-ban a szerkesztõségek milyen straté-
giákat alkalmaztak, hogy népszerûvé tegyék a lapokat, és közvetlen kapcso-
latba kerüljenek az olvasókkal. Az Adevãrul literar ºi artistic a középiskolá-
sok számára írja ki A legjobb féléves dolgozat nevû pályázatot, és arra vállal-
kozik, hogy közli a díjazott írást. A Realitatea ilustratã szerkesztõsége foly-
tatja a szakszerûen megszervezett és népszerû szépségversenyek sorozatát,
decemberben pedig a Román Sajtóegyesület védnöksége alatt Wiener és
Doucet francia zongoramûvész lép fel három ízben. Az Adevãrul és a
Dimineaþa címû napilap szerkesztõsége gyûjtést szerveznek Mihai Eminescu
szobrának felállítására, hatékonyan terjesztett almanachot ad ki és támogat-
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ja a bukaresti Constantin Mille Mûvelõdési Kör rendezvényeit. A Dimineaþa
kiadásában megjelenõ, román és külföldi szerzõk népszerûsítõ mûveit tartal-
mazó Dimineaþa Könyvtár a 101. kiadott kötetéhez érkezik; az elõfizetõk

részt vesznek a szerkesztõség sorshúzásain, ahol a buka-
resti Polgármesteri Hivatal által kibocsátott kötvényeket
és számos más nyereményt osztanak ki (esetenként újon-
nan épített és berendezett lakásokat); a három és hat
hónapra elõfizetõ olvasók életbiztosítási kötvényt kap-
nak a Steaua României Biztosítótól, a szerkesztõséggel
kötött egyezmény alapján. Népszerûek voltak még a
szakmai egyesületek által rendezett álarcos bálok, a
pénzadományok vagy segélyek gyûjtését szolgáló rendez-
vények. A bemutatott adatok azt bizonyítják, hogy a

lapok folyamatosan gondoskodtak arról, hogy kedvezõ színben tûnjenek fel
az olvasók és a nagyközönség elõtt.

Ezt a célt szolgálja D. N. Dumitrescu-Câmpina, az Universul igazgatójá-
nak kezdeményezése is, aki repülõgépet adományoz a Nemzeti Légi Szövet-
ségnek, a hadsereg légiereje számára; az „Universul repülõgép” 1921. április
30-án száll fel Bukarestben. Ennek hatására Valentin Bibescu herceg is fel-
ajánl egy repülõgépet a szövetség tanulói számára, ami elegendõ ahhoz, hogy
mindenhol az Universul lapról beszéljenek. Említésre méltó C.G. Costa Foru
gesztusa is, aki 1921 februárjában a Sajtóegyesület nevében 6000 lejt adomá-
nyoz a bukaresti árvák, szegények és háborús özvegyek részére.

Az Erdélyi Román Sajtószakszervezet 1923 júliusában indítja el a buka-
resti Filaret parkban szervezett, gyûjtéssel összekötött „népünnepélyek”
sorozatát. „A szakszervezetnek több mint 80 tagja van, újságírók és gyakor-
nokok, azonban máig sem rendelkezik a megfelelõ pénzügyi eszközökkel,
hogy megvalósítsa a hároméves fennállása alatt kidolgozott alapvetõ terveit”
– írja Ion Clopoþel, az Erdélyi Román Sajtószakszervezet fõtitkára az
Adevãrul 1923. július 29-i számában. Elsõdleges célkitûzés a kolozsvári
újságíróotthon felépítése volt. Nem tudhatjuk, hogy mennyi pénz gyûlt össze
a látogatóktól a hétnapos rendezvény alatt, tény azonban, hogy a munkaügyi
és közjóléti miniszter 25 000 lejt adományozott az újságírók tusnádi üdülõ-
otthonának.

Gyakori konfliktusok forrása volt a szakmán belül, hogy az újságírók
általában megõrizték szaktestületi tagságukat is, miközben állami hivatalok
– cenzúrahivatalok vagy sajtóirodák – szolgálatába álltak, mint például Geor-
ge Mantta, aki az Argus és a Cuvântul szerkesztõjeként a távközlési miniszté-
rium sajtóirodájának vezetõje volt.

A bukaresti hatóságok tisztában voltak azokkal a közkapcsolatokra jel-
lemzõ fogásokkal, amelyek javíthattak az ország nemzetközi megítélésén. Ezt
bizonyítja annak az amerikai szakértõcsoportnak a romániai látogatása 1928-
ban, amelynek tagja volt a modern közkapcsolatok atyjaként számon tartott
Ivy L. Lee (1877–1934): „A lengyelországi terepszemle befejeztével […] a
szakértõk csoportja Romániára összpontosította figyelmét. Az ország társa-
dalmi-politikai összképe sokkal bonyolultabb volt, egyfelõl a valós politikai
feszültségek miatt, amelyeket sem a király, sem Brãtianu miniszterelnök nem
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tudott enyhíteni, másfelõl pedig amiatt, hogy a szakértõk hibásan értelmez-
tek egyes politikai folyamatokat, és bizonytalansági tényezõnek tekintették
az egyre népszerûbb Parasztpártot, amelyet a kommunista irányzattal azono-
sítottak. Annak ellenére, hogy a Nemzeti Parasztpárt politikai irányvonalá-
nak kérdése végül tisztázódott a Iuliu Maniuval folytatott beszélgetés során,
az amerikai szakértõk meglehetõsen kevés érvet tudtak felsorakoztatni, ame-
lyek meggyõzték volna az amerikai polgárokat a romániai politikai és gazda-
sági élet szilárdságáról.”12

Szintén a közkapcsolatok sorába tartozik a Cidna Társaság 1932. május
9-i rendezvénye. A Bukarest–Párizs légi járatot mûködtetõ társaság elnöke,
Louis Jeckert, a „sajtó napja” alkalmából szervezett sétarepülést Bukarest
fölött, a fõvárosi sajtókiadványok képviselõi számára. Az esemény sikeres
vol,t és a részt vevõ újságírók elismerõen írtak a Cidna Társaságról.13

Visszatérve a sajtóirodák tevekénységére, a pénzügyminisztérium sajtó-
intézményét – amelyet 1938-ban Gheorghe Tari vezetett – a következõ felada-
tokkal bízzák meg: „összegyûjti, nyilvántartja és ellenõrzi a pénzügyminisz-
tériummal és szerveivel kapcsolatban megjelent sajtó-
híradásokat; szükség esetén közleményeket fogalmaz
meg, kiegészíti a hiányos információkat, vagy helyesbíti
a hibás adatokat; összesíti és rendszerezi a miniszteri
hivataltól, a fõtitkári hivataloktól, a minisztérium osztá-
lyaitól és az alárendelt szervektõl érkezõ közérdekû
információkat, napi közleményt ad ki a sajtó és a rádió,
valamint a Sajtó- és Propagandaügyi Államtitkárság
keretében mûködõ Sajtóigazgatóság számára; a Pénz-
ügyminisztérium osztályai kizárólag a jelen határozat
alapján létesített sajtóirodán keresztül hozzák nyilvá-
nosságra a közérdekû információkat…”14. A sajtóirodát
vezetõ Gheorghe Tari a pénzügyi osztály referense volt,
és nem rendelkezett újságírói tapasztalattal.

Megemlítendõ a román hatóságok 1940. augusztus
15-i kezdeményezése, amely a magyar propagandát volt
hivatott ellensúlyozni; egy Bukarestbõl induló különvo-
naton külföldi, elsõsorban angol és amerikai újságírók
járták be az erdélyi határzóna településeit, azt bizonyítandó, hogy a „falvak
lakossága többségben román nemzetiségû, a magyarok pedig csak városok-
ban laknak…”15 – írja naplójában R. G. Waldeck.

Ion Antonescu tábornok a Minisztertanácsban hoz létre sajtóirodát
1940. október 22-én; ennek feladata az, hogy „nyilvántartsa a sajtóban meg-
jelenõ panaszokat”.16 Ez esetben egy sajátos rendeltetésû irodáról volt szó,
mivel a két világháború közötti idõszakban, amint említettük, a minisztériu-
moknak már saját intézményeik voltak a sajtóval való kapcsolattartásra.

A kommunista rendszer idõszakában is létesülnek közkapcsolati intéz-
mények; a Minisztertanács mellett 1957-tõl mûködõ sajtóirodát „az Agerpres
hírügynökség egyik fõigazgatója irányította, feladatait pedig az Agerpres és a
Sajtófõigazgatóság áthelyezett munkatársai látták el. Az iroda feladata volt,
hogy a kormány hivatalos közleményeit továbbítsa a sajtónak.”17
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Úgyszintén kevéssé ismert a különbözõ eseményekhez kötõdõ romániai
kiadványok hagyománya is. Ilyen jellegû sajtótermék volt 1906 júniusában a
bukaresti Adevãrul la Expoziþie, amelyet „a kiállítás helyszínén szerkesztet-
tek és nyomtattak mint ennek egyetlen hivatalos lapját”, vagy a Gazeta
noastrã, amelyet megalakulása alkalmából az Erdélyi és Bánsági Román Saj-
tószakszervezet jelentetett meg Kolozsváron, 1921-ben.

A szerzõ a Bukaresti Egyetem professzora.
(Gyõrffy Gábor fordítása)

1 C. Bacalbaºa: Bucureºtii de altãdatã. I. Editura Universul, Buc., 1935. 299. 
2 Lucian Predescu: Enciclopedia Cugetarea. Editura Cugetarea–Georgescu Delafras,

Buc., 1940. 804, 893. 
3 C. Bacalbaºa: i.m. 312. 
4 Naþiunea, 1882. VI. 30. – VII. 1. 
5 Valeriu Braniºte: Amintiri din închisoare. Însemnãri contimporane ºi autobiografice.

Tritonic, Buc., 2002. 127–130. Megjegyzés: A memorandum az erdélyi és magyaror-
szági románok helyzetét bemutató politikai folyamodvány volt, amelyet 1892-ben
szándékoztak Ferenc József császár elé terjeszteni. A császár nem fogadta a Ion Raþiu
vezette küldöttséget, ezért 1893 májusában a bécsi királyi hivatalhoz juttatták el a
memorandumot. A borítékba zárt folyamodványt végül Budapestre küldték, ahol a
román csapatok 1919-es bevonulásáig hevert felbontatlanul. Ennélfogva a memoran-
dum szövegét az erdélyi román politikai vezetõk hozták nyilvánosságra, akik emiatt
bíróság elé kerültek és két hónaptól öt évig terjedõ büntetéseket kaptak. 

6 Uo.
7 Uo.
8 Universul, 1912. VIII. 19.
9 Rostás Zoltán: Ion Clopoþel – reporter al Unirii de la 1918. Kézirat.

10 Ion Dragu Konstancán született 1889-ben, bölcsészetet és filozófiát tanult; újságírói
pályafutása 1909-ben kezdõdött, bukaresti lapoknál és francia újságok tudósítójaként
dolgozott.

11 Ion Bãilã: Probleme actuale ale presei de române. Societatea de mâine, 1926. XII. 19.
és XII. 26. 

12 Hiebert, R.E.: Courtier to the Crowd. The Story of Ivy Lee and the Development of
Public Relations. The Iowa State University Press, 1996. Idézi Remus Pricopie in: Ivy
L. Lee – un clasic al relaþiilor publice. Jurnalism & Comunicare. Revista Românã de
ªtiinþe ale Comunicãrii, 2005. 1.

13 Ziua presei la aeroportul Cidna. Numeroºi gazetari bucureºteni au primit botezul
aerului. Curentul, 1932. V. 10.

14 Un serviciu de presã la Ministerul de Finanþe. România, 1938. XI. 5.
15 R. G. Waldeck: Athenee Palace. Editura Humanitas, Buc., 2000. 120. 
16 Timpul, 1940. X. 22.
17 Florica Vrânceanu: Un secol de agenþii de presã în România. Editura Paralela 45,

Piteºti, 1995. 131.
Megjegyzés: az Agerpres a hivatalos romániai sajtóügynökség, a Sajtófõigazgatóság pedig

a nyomtatványok, a rádió és a televízió mûsorainak stb. cenzúrázását végrehajtó
intézmény volt.
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Az 1944. augusztus 23-i fegyverletétel, majd az Egyesült Nemzetek kor-
mányaival kötött szeptember 12-i fegyverszüneti egyezmény következtében
Erdély sajátos helyzetbe kerül a román államhatárokon belül. Az egyezmény
semmisnek nyilvánítja a bécsi döntés által kialakított
határokat és kijelenti, hogy Erdély egészét vagy legna-
gyobb részét Romániához csatolják. Megjegyzi ugyanak-
kor, hogy a végleges határvonalat Románia és Magyaror-
szág között a késõbbi béketárgyalások fogják kijelölni. A
berendezkedõ román közigazgatás túlkapásai, valamint a
Maniu-gárdák néven ismertté vált félkatonai alakulatok
magyarellenes akciói miatt november 12-én a Szövetsé-
ges Ellenõrzõ Bizottság szovjet katonai közigazgatást állít
fel Észak-Erdélyben. Ez alkalmat nyújt a moszkvai veze-
tésnek arra, hogy Erdély hovatartozásának kérdését lobogtatva a maga, illetve
a kommunista párt javára befolyásolja a belpolitikai erõviszonyokat. A román
közigazgatás csak azok után térhet vissza Észak-Erdélybe, hogy 1945. március
6-án a „népi demokráciát” képviselõ Groza-kormány került hatalomra. Habár a
demokratikus kibontakozásra vonatkozó garanciák teljes mértékben hiányoz-
nak, az 1945. decemberi moszkvai Külügyminiszteri Tanács ülésén az ameri-
kai és a brit kormány képviselõi mégis elismerik a kommunisták által irányí-
tott Groza-kormányt és a szovjet befolyás állandósulását.

A szövetséges hatalmakkal kötött fegyverszüneti egyezmény kimondja,
hogy „az idõszaki és nem idõszaki kiadványok nyomtatása, behozatala és ter-
jesztése, a színházi és mozielõadások bemutatása […] a Szövetséges (Szov-
jet) Parancsnokság engedélyével végezhetõ”1. A paragrafus korlátlan jogokat
biztosít a berendezkedõ hatalom számára ahhoz, hogy ellenõrzése alatt tart-
sa a sajtót és a mûvelõdési intézményeket. Az újságok és folyóiratok kiadá-
sához szükséges a cenzúrahivatal engedélye, amely ekkor még látható
módon jelenik meg a kiadványokon. Az így felállított elsõ sajtó-ellenõrzési
intézmény a Gheorghe Marinescu ezredes által vezetett Központi Katonai
Cenzúra (Cenzura Centralã Militarã), amely magában foglalja az Ulea Traian
irányítása alá tartozó Sajtócenzúra Osztályt, továbbá a belföldi és külföldi
postai szolgálatért felelõs részlegeket.2 A szovjetek által irányított katonai
cenzúra egészen 1946 januárjáig mûködik Románia területén.

Az 1944-es korfordulót követõ években – de elsõsorban 1948-tól –, a
kommunista rendszer megszilárdulásával a sajtóélet tendenciája egyértelmû-
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en megfogalmazható: a független demokratikus lapok elsorvasztása, ugyan-
akkor a kommunista párt orgánumainak térhódítása és a központi irányítást
szolgáló bukaresti magyar nyelvû kiadványok megjelenése.3

Nagyváradon a konzervatív-liberális Erdélyi Néplap megszûnése után
indul az Új Élet címû „demokratikus napilap”, a szociáldemokrata Népakarat,
majd 1946 augusztusában a Román Kommunista Párt (RKP) tartományi heti-
lapja, a Fáklya. Szatmárnémetiben 1944 szeptemberében jelenik meg utoljára
a Szamos címû napilap; ezután csak a szociáldemokraták (Elõre) és a kommu-
nisták (Dolgozó Nép) indíthatnak újságot. Kolozsváron a szovjet csapatok
október 10-i bevonulását követõen nem jelenhetnek meg a polgárság lapjai, az
Ellenzék és a Keleti Magyar Újság. Pár napra rá, október 18-án indul az új
rendszer kiadványa, az „erdélyi magyar dolgozók lapja”, a Világosság, élén
Balogh Edgár fõszerkesztõ Hídverõk címû vezércikkével, amely „az igazi
demokrácia, a népuralom korszaka” mellett tesz hitet. Habár a napilap hiva-
talosan csak 1945 augusztusában kerül a baloldali orientációjú Magyar Népi
Szövetség (MNSZ) tulajdonába, már kezdettõl fogva ennek nézeteit hirdeti.
Nagy István, az elsõ szerkesztõbizottság tagja írja a lap politikai irányvonalá-
ról: „Tudvalevõ, hogy a Világosság, ha a címében nem is kimondottan, de egy
MNSZ-vonalon induló lap volt, legalábbis a MADOSZ4 részérõl erõfeszítése-
ket tettek, hogy az akkori független Világosság beoldódjék a MADOSZ-ba,
azaz az MNSZ politikai irányzatába.”5 A politikai irányvonalak és a nemzeti-
ségi kérdés akkori értelmezése, illetve félreértelmezése tekintetében sokat-
mondó lehet a következõ kijelentése is: „a lap direkt pártirányítás alatt jelent
meg, és nem egészen volt akkor még világos számunkra, hogy mi különbség
lehet az MNSZ és az RKP között, […] ha az RKP fel fogja ölelni mindazon erõ-
ket, amelyek szükségesek az ország teljes demokratikus kiépítéséhez”6.

A Világosságon kívül Kolozsvárnak 1945-ben még két magyar nyelvû
politikai napilapja volt: az RKP Észak-erdélyi Tartományi Bizottságának
kiadványa, az 1945. március 8-án induló Erdélyi Szikra (a késõbbi Igazság),
és a szociáldemokrata Erdély. Vita Sándor állítása szerint 1944 októberének
elején Csõgör Lajos és a pártvezetés felajánlotta neki, hogy indítsa újra az
Ellenzéket, azonban a szovjetek lefoglalták a nyomdát, ás azt a szerkesztõi
helyiségekkel együtt a napok múlva beinduló Világosság kapta meg.7

Az 1944–1947 közötti idõszakban újonnan induló, független kiadvány-
ként jelentkezõ – de valójában az MNSZ vonzáskörébe tartozó – lapok rövid
idõn belül névlegesen is az MNSZ vagy közvetlenül a kommunista párt tulaj-
donába kerülnek. A már említett Világosságon kívül számos politikai lap
járja be ezt az utat. A marosvásárhelyi Szabad Szó 1946 szeptemberében
válik az MNSZ napilapjává, 1951 áprilisától az RMP kiadványaként jelenik
meg Elõre név alatt, majd a Magyar Autonóm Tartomány létrejöttével 1952-
ben Vörös Zászlóra változtatja nevét. A székelyudvarhelyi Szabadság a kom-
munisták vezette pártkoalíció, az Országos Demokrata Arcvonal lapjaként
indul 1944 októberében, egy évvel késõbb az MNSZ, majd 1951-tõl az RMP
Udvarhely rajoni kiadványává válik.

Temesváron a Magyar Népközösség lapja, a Déli Hírlap átvészeli ugyan
az Antonescu-diktatúra nehéz éveit, és a polgári liberális körök szócsöve
lehetne, ehelyett azonban az újraszervezõdõ MADOSZ kezébe kerül, és 1944
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novemberétõl Szabad Szó címmel jelenik meg.8 Késõbb az MNSZ bánsági
napilapjaként, majd 1951 februárjától az RMP Temesvár tartományi Bizottsá-
gának lapjaként találkozunk vele. Aradon a független demokratikus napilap-
ként induló Jövõ (a késõbbi Vörös Lobogó) 1949 augusztusától kerül az RMP
tulajdonába; 1945 tavaszán a szociáldemokraták is kiadnak egy napilapot
Aradon (Szabadság). A másik dél-erdélyi nagyvárosban, Brassóban, a
madoszisták alapítják meg 1944 õszén a Népi Egységet, amely 1947 február-
jában válik hivatalosan az MNSZ orgánumává. Így Dél-Erdélyben az
1944–1945 idõszakban csupán négy napilap jelent meg magyar nyelven,
amelyek mind a madoszista baloldal vagy a szociáldemokraták kiadványai
voltak.

A második világháború utáni idõszakban az erdélyi magyar politikai
sajtó nem tudta felvállalni azt a feladatát, hogy valós képet nyújtson a magyar-
ság helyzetérõl és feltárja a kisebbségi sérelmeket. Az Antonescu-rendszer
hatása alatt levõ dél-erdélyi sajtó csak azokkal a témákkal foglalkozott, ame-
lyeket központilag jóváhagytak. A Maniu-gárdák székelyföldi vérengzését pél-
dául még akkor sem tartották ildomosnak leleplezni a magyar lapok, amikor
már az RKP orgánuma, a Scânteia is hírt adott róla. A román sovinizmus
fogalmát óvatosan kikerülik a cikkírók, és csak olyan összefüggésben emlege-
tik, ahol a demokratikus erõknek a mindkét fél részérõl megmutatkozó sovi-
nizmusellenes harcát lehet emlegetni. Csak jóval késõbb, 1947 nyarán térhet-
tek ki részletesen a magyar lapok a három évvel korábbi bûntényekre. Ekkor
a Nemzeti Parasztpárt és vezetõi bûnlajstromainak közzététele már hatalmi
érdekeket szolgált, és alátámasztotta a párt felszámolását.

A népi demokrácia elsõ éveiben a magyar nyelvû sajtó sokkal inkább
kötelezõnek tekintette a sovinizmus elleni harcot, mint a hasonló román
nyelvû kiadványok. Sokszor kizárólag a magyar sovinizmus megnyilatkozá-
sait ítélte el, miközben elhallgattatott minden olyan
hangot, amely sérthette volna a román nemzeti érzést,
még valós követelések esetében is. A Világosság hasáb-
jain Balogh Edgár vezércikkei mérsékelni igyekeztek
bármilyen románellenes indulatot, miközben a román
újságokban, elsõsorban a parasztpárti sajtóban, soroza-
tosan jelentek meg magyarellenes kirohanások. Ezek
kapcsán a napilap fõszerkesztõje így fogalmaz: „a leg-
megrázóbb hatással éppen azok a magyarellenes cikkek
voltak rám, azok a leleplezések és ádáz támadások, ame-
lyek – ha torz tükörben is – mégis csak magyar bûnöket
tártak elém, ostorként hasítva lelkiismeretembe”9. A
kijelentés jellemzi az egész magyar sajtót, amely kifejezetten a magyarság
soraiban igyekszik felkutatni a háborús bûnösöket, a nép és a demokrácia
ellenségeit, elsõsorban a magyarság rovására igyekszik kiegyensúlyozott és
objektív állásfoglalásra.

Az 1945 márciusában induló Erdélyi Szikra kezdettõl fogva a fasizmus,
a sovinizmus és a reakció elleni harcot jelöli meg feladatának. Teszi ezt
akként, hogy a magyarság soraiban megbúvó soviniszta elemekre hívja fel a
figyelmet: „a magyar nép ki kell irtsa a soraiból azokat, akik a román néppel
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való együttélést akadályozzák”10. Az internacionalista szellemet képviselõ
lapszerkesztõk gyanúsnak ítélik a nemzeti érzés bármilyen megnyilatkozá-
sát. A május 1-jei felvonulás kapcsán a sovinizmus fogalmát akként magya-
rázzák, hogy a magyar és román nemzeti viseletbe öltözött nõket ki-ki a maga
érzelmei szerint jobban megtapsolta, vagy arra figyelnek, hogy a román vagy
a magyar zászlórúd volt-e hosszabb.11

A cenzúra több ízben lesújtott azon magyar lapokra, amelyek a Groza-
kormányt vagy az MNSZ vezetõit bírálták. A romániai magyarságnak a máso-
dik világháború utáni történetét feldolgozó Vincze Gábor elmarasztalóan
szól többek között Méliusz József cenzori tevékenységérõl, aki 1945-ben a
Propaganda Minisztérium Kolozsvárra kirendelt tanácsosa, valamint az
MNSZ sajtóosztályának (Direcþia Maghiarã de Presã) vezetõje volt. Lakatos
Istvánnak, az Erdély akkori szerkesztõjének közlése szerint a cenzúrahivatal
a szociáldemokrata lappal foglalkozott a legtöbbet a magyar kiadványok
közül. Méliusz József például azt javasolja egy 1945. júniusi jelentésében,
hogy „az Erdély ellen foganatosítsanak határozott intézkedéseket, mert a lap
a magyar sovinizmus szítójává és konzerválójává vált”12.

Jellemzõ vonása az akkori idõknek, hogy a legismertebb magyar közéle-
ti személyiségek sajtóbeli tevékenysége szorosan összefonódott a politikai
tevékenységgel: az MNSZ elnöke, Kurkó Gyárfás a Népi Egység felelõs szer-
kesztõje, Balogh Edgár a Világosság fõszerkesztõje, Kazinczy János és Imets
János intézõbizottsági tagok pedig a temesvári Szabad Szó, illetve a
székelyudvarhelyi Szabadság felelõs szerkesztõi.13 A politikailag elkötelezett
szerkesztõk jelenléte az úgymond független kiadványok élén lehetõvé tette a
belsõ, szerkesztõségi cenzúra alkalmazását, és elõsegítette az MNSZ által
gyakorolt egységes sajtóirányítás kiterjesztését.

A szociáldemokrata és a kommunista párt egyesítése az 1947–1948-as
évek fordulóján a „szocialista egységfront” megteremtését, tulajdonképpen
az egypártrendszer megvalósítását jelentette politikai téren, és ezzel együtt a
szociáldemokrata sajtókiadványok megszûnését eredményezte. A szatmári
Elõre 1947 júniusában, a kolozsvári Erdély és a nagyváradi Népakarat pedig
közvetlenül az 1948. februári pártegyesítõ kongresszus elõtt jelenik meg utol-
jára.

Megfigyelhetõ ugyanakkor, hogy egyre inkább teret hódítanak a kommu-
nista párt központi orgánumai. A Világosság utolsó lapszámában megjelenõ
elköszönõ cikk híven õrzi a kor szellemét: „Az MNSZ két központi lapja, a
Romániai Magyar Szó és a Falvak Dolgozó Népe, központi helyzeténél fogva
egyre kielégítõbben végzi az MNSZ tagság körében felvilágosító és mozgósí-
tó feladatait a szocializmus építésének és a békéért folyó harcnak soron
következõ feladataira. Mindez indokolatlanná teszi a Világosságnak mint az
MNSZ tartományi lapjának további fenntartását.”14 A kiadvány megszûnésé-
vel 1952 nyarára a korábbi három napilap helyett már csak a kommunista
párt lapja, az Igazság marad fenn Kolozsváron.

A központi lapokban megjelenõ cikkek irányadó szempontokat tartal-
maztak a helyi újságok számára, amelyek a „népi demokrácia” elsõ éveiben,
pontos útmutatások hiányában sokszor megengedhetetlen módon áthágták a
hivatalos ideológia irányelveit. A politikai propaganda feladatait elsõsorban
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a Bukarestben 1947 õszétõl megjelenõ Romániai Magyar
Szó teljesítette. Fõszerkesztõként a lap fejlécén Kacsó
Sándor szerepelt, nevét az 1940-ig megjelenõ Brassói
Lapok népes olvasótábora már jól ismerte.15 A tényleges
fõszerkesztõi feladatokat Robotos Imre látta el, akinek
öthasábos lapindító vezércikke az erdélyi magyarság
hittételeit fogalmazza meg: „Nem vagyunk kisebbségei
ennek az országnak, hanem szabad és egyenlõ polgárai
vagyunk, s így vagyunk nemzetiségi létünkben össze-
kötve a demokráciával. […] Ápolni fogjuk nemzeti
hagyományainkat, amelyekbõl erõt és biztatást nyerhe-
tünk kedvezõ alakítására, […] gondozni fogjuk gazdag
mûvelõdésünk õsi tölgyeit és friss hajtásait.”16 Végigte-
kintve az erdélyi magyar mûvelõdés majd fél évszáza-
dos történetét a kommunista rendszer idõszakában, a
fenti sorok puszta ábrándnak minõsültek.

A Romániai Magyar Szó kezdettõl fogva a Scânteia által megjelentetett
pártpropagandát terjesztette. Ezért a helyi újságokhoz képest nagyobb terje-
delemben és részletesebben közölte a pártdokumentumokat, illetve tudósí-
tott a párt különbözõ szintû gyûléseirõl, konferenciáiról és kongresszusairól.
Az egész országra kiterjedõen tájékoztatott a „szocialista építés eredményei-
rõl”, mozgósított az aktuális politikai és gazdasági feladatok teljesítésére; a
külpolitikai helyzet bemutatása során a lap szerkesztõi kizárólag a nemzet-
közi imperializmus terjeszkedõ, háborúra uszító és demokráciaellenes „mes-
terkedéseit” tartották szem elõtt.

A központi kiadványok megjelentetésével a hatalom arról is gondosko-
dott, hogy a tájékoztatás mellett az ideológiai nevelés is minél több társadal-
mi réteghez eljusson. Így jelenik meg a Falvak Népe (1945), a Dolgozó Nõ
(1945), a Szakszervezeti Élet (1946) és az Ifjúmunkás (1948). A központi
magyar sajtó szerkezete a román nyelvû lapok struktúráját követi: ugyaneb-
ben az idõszakban jelenik meg a Viaþa Sindicalã (1945), a Tânãrul Muncitor
(1947) – amelyet két év múlva Scânteia Tineretului címmel adnak ki –, illet-
ve a Femeia (1948).

A romániai magyar sajtónak az 1950-es évek elejére alakul ki a kommu-
nista idõszakra jellemzõ szerkezete. Ezután önálló kisebbségi sajtó helyett
már csak a hatalmat gyakorló párt magyar nyelvû szócsöveirõl beszélhetünk,
amelyek minden tekintetben a hivatalos ideológia terjesztését szolgálták, szi-
gorúan igazodva román laptársaikhoz.

A szerzõ a BBTE újságíró szakának doktorandusa.

1 „Tipãrirea, importul ºi rãspândirea, în România, a publicaþiilor periodice ºi
neperiodice, prezentarea spectacolelor de teatru ºi a filmelor […] vor fi executate în
acord cu Înaltul Comandament Aliat (sovietic)” (fordítás tõlem Gy. G). România
Liberã, 1944. szeptember 17.

2 L. Dreptatea, 1944. december 2.
3 Vö.: CSEKE Péter: Metaforától az élet felé. Kisebbségi értelmiség – kisebbségi nyilvá-
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nosság. Kriterion, Bukarest–Kolozsvár, 1997. 177.
4 Magyar Dolgozók Országos Szövetsége.
5 Idézi BODOR Pál: Így született az Utunk (Adalékok). Utunk évkönyv, 1972. 282.
6 Uo.
7 VINCZE Gábor: Illúziók és csalódások. Fejezetek a romániai magyarság második

világháború utáni történetébõl. Státus, Csíkszereda, 1999. 323–324.
8 Uõ.: I. m. 321.
9 BALOGH Edgár: Tetemrehívás. Világosság, 1944. november 1.

10 JORDÁKY Lajos: A sovinizmus ellen. Erdélyi Szikra, 1945. április 5.
11 Változatok a sovinizmus körül. Igazság, 1945. május 20.
12 VINCZE Gábor: I. m. 326–327.
13 Uo.
14 Világosság, 1952. április 10.
15 Kacsó Sándornak más feladatokat tartogatott a kommunista párt vezetõsége, a novem-

berben félreállított Kurkó Gyárfás helyett õt nevezték ki a Magyar Népi Szövetség
elnökévé.

16 ROBOTOS Imre: Pengeváltás. A csapdákat nem lehet elkerülni. Literátor, Nagyvárad,
1997. 63.
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Az Erdélyi Múzeum (amely az Erdélyi Múzeum-Egyesület közlönyeként
definiálja magát alcímében) identitásának már a kezdetektõl, azaz 1874-tõl
alapsajátossága a multidiszciplinaritás. A XIX. század végén az általa felvá-
zolt tudományos körképbe még vitathatatlanul beletartoztak a reáltudomá-
nyok is, akárcsak a humaniórák,
de ez a XX. századra már szûkült,
és a tudománymûvelés a folyóirat
lapjain az ún. Bölcsészet-, Nyelv-
és Történettudományi Szakosz-
tály által elõirányzott kutatási
nyomvonalak mentén zajlott.
Erdély legtekintélyesebb tudomá-
nyos folyóiratának két világhábo-
rú közötti folyamait tekintem a
szoros analízis tárgyának, amely
idõszakban elõbb Erdélyi Pál,
majd György Lajos és Szabó T.
Attila a folyóirat fõszerkesztõje.

Az Erdélyi Múzeum folyóirat tudománytörténetileg, illetve sajtótörténe-
tileg is ún. határzónában helyezkedik el. Tudományos programja, kutatási
módszerei, eredményeinek feldolgozása és nem utolsósorban mûfaja valami-
féle sajátos oszcillációt tükröz két, legtöbbször eredendõen ellentétes pólus
között, ami a tudományfelfogást és mûfaji kategorizálást illeti.

A folyóirat többsíkú határhelyzetének legmeghatározóbb elõzménye az
a válság, amely a XIX. század közepétõl a tudomány és szépirodalom között
kibontakozófélben van. Wolf Lepenies a Die Drei Kulturen címû könyvének
elõszavában röviden felvázolja azt a folyamatot, melynek eredményeképpen
a tudomány és irodalom eladdig szimbiotikus kapcsolata elõször lassú elhi-
degüléshez, majd az egyre radikálisabb szétváláshoz vezet. Ennek realizáció-
ja azt vonta maga után, hogy a tudományosság vezérelvévé a racionalitást, a
természettudományos módszerek precíz méréseit és következtetéseit, a hipo-
tézisek konkrét bizonyítékokkal való alátámasztását emelte, míg a szépiroda-
lom körébe számûzött mindent, ami élményszerûséggel, érzelmekkel kap-
csolatos, és aminek tárgya fiktív, azaz kitalált adatokkal operál a tudomány
valós, hiteles tényeihez képest (vö. Lepenies 2003: 53–61). Ez az elhatároló-
dás azonban a gyakorlatban nem szült vegytiszta eredményeket, e két kultú-
ra (Lepenies kifejezése) nagyon gyakran átfedéseket produkál(t), és a köztük
nyíló résbe „befurakodott” a harmadik kultúra, a társadalomtudományok
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(valamint a történettudomány, melyet emberközpontúsága szintén közelít
efelé a kategória felé), amely már a kezdetektõl a két nagy világmegértési
modell keresztmetszetében állt, és váltakozva követte hol a természeti tör-
vényszerûségek, hol a hermeneutikai nézõpont útmutatásait.

Ez a tudománytörténeti paradigmaváltás a XIX. században új ideológiát
szült, a pozitivizmust, amely a tudományosság ismérveit ekképpen írja elõ:
a tudomány csak tényekre alapozhat, a metafizika mindenféle megnyilvánu-

lási formája ki van zárva a tudományok területérõl, az
induktív következtetések elõnyt élveznek a spekulatív
dedukcióval szemben és a természettudományok kutatá-
si irányelveit célszerû alkalmazni a humán és a társada-
lomtudományok területén is (pl. az egyszeri jelenségek
törvényszerûségeire kell összpontosítani). A pozitiviz-
musban (amely eredetileg filozófiai áramlat volt, de átter-
jedt más tudományterületekre is) a leírásnak elsõdleges
funkciója van a rendszerezéssel vagy értelmezéssel
szemben. Mivel a pozitivista tudósok figyelmüket a rész-
letkutatásokra irányítják, bírálóik atomizáltsággal, a
rendszerben való gondolkodás hiányával vádolják õket.
Érdemeik között elévülhetetlennek számít az adatgyûjtés
precíz gyakorlata, valamint az írott források feltárásának
elkezdése: tulajdonképpen a pozitivistáktól számítjuk a
forráskutatást mint a tudománymûvelés elengedhetetlen
feltételét. A „pozitív” (a szó jelentése ekkoriban reális)

korszak Európa keleti régióiban, így Magyarországon és Erdélyben még a XX.
század elsõ felében is tart, de Nyugat-Európában is érezni utóhatását (pl.
Marc Bloch A történész mesterségében, bár a XIX. századi történetírási gya-
korlat és módszerek megújítását tekinti céljának, számtalan olyan „eretnek-
séggel” találkozni a könyvben, amely még pozitivista szemléletet tükröz:
ilyen pl. a szerzõ hite a fejlõdésben, amelyet darwinizmusként tart számon a
tudománytörténet). Az Erdélyi Múzeum tanulmányszerzõi is a két világhábo-
rú között próbálják szorosan követni a pozitivista irányelveket, metódusokat,
ami a különbözõ típusú szövegek értelmezését (levéltári források, irodalmi
mûalkotások, népköltészeti alkotások), valamint a bennünket körülvevõ tár-
gyi valóság (pl. épületek) leírását illeti. Ezen tanulmányok vizsgálatakor a
kutató számára az jelent kihívást, amikor tetten érheti a szerzõket változó
szabálytalanságok elkövetésén, amelyek az adott tudományterület heterogén
természetébõl adódnak; abból a dialektikus viszonyból, amely a tudomá-
nyosság és irodalmiság kölcsönhatását jellemzi. Ehhez a tudományelméleti
kettõsséghez adódik még a mûfaji követelmény kérdése is. A folyóiratok a
sajtótermékek közé sorolandók, a sajtó mûfaja pedig sokkal kötetlenebb és
„közszolgálatibb”, mint amit tudományos szövegek sajátos megformáltsága,
funkciója és célközönsége megenged. A sajtó és a tudomány kapcsolata álta-
lában tudománynépszerûsítésre korlátozódik, nem konkrét, szabályok által
meghatározott és elõírt tudománymûvelésre. A tudományos folyóirat mint
külön mûfaj tehát önmagában ellentmondásos viszonyt fed fel. Számolnia
kell azzal, hogy mint folyóiratnak kiterjedtebb és heterogénebb érdeklõdésû
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az olvasóközönsége, mint esetleg egy adott tudományterülethez köthetõ
tanulmánykötetnek, de a közérdekûség és a kívánatosnak számító közérthe-
tõség nem mehet a pontos szakterminológia alkalmazásának, valamint az
elõzetes ismeretek meglétével számoló tudományos dis-
kurzus rovására, mert akkor szakszerûségének mértéke
forog kockán. Az Erdélyi Múzeum helyzete még a tudo-
mányos folyóiratok körében is speciális: a folyóiratokat
ugyanis legtöbbször azonos tudományos érdeklõdésû
szakemberek szerkesztik, akik azonos vagy hasonló
tudományokhoz kapcsolódó kutatási eredményeiket
közlik ezekben. Az Erdélyi Múzeum a szakfolyóiratok-
nál jóval „eklektikusabb” képet mutat multi- és interdiszciplinari-tásánál
fogva, és ezáltal célközönsége is nagyon tág kategóriába foglalható.

Az általam vizsgált köteteiben a folyóiratnak történettudományi (ezen
belül is középkori, újkori), mûvészettörténeti, szociológiai, jogi és nyelvésze-
ti jellegû tanulmányokkal, valamint irodalomtörténeti és népköltészeti
inspiráltságú szövegekkel találkozni. Ezek közül érdeklõdési körömnek és
felkészültségemnek megfelelõen fõként a történeti, nyelvészeti kutatásokat
és irodalomtörténeti jellegû írásokat vetettem alá metainterpretációnak.

A történettudományi kutatások hasznosítják leginkább a pozitivizmus
felállította követelményeket: szigorúan tényanyagra: „tanúbizonyságokra”
(Marc Bloch kifejezése) támaszkodnak (levéltári forrásokra, anyakönyvekre
stb.); ezeket hitelességük megállapítása érdekében a részletekbe belemélye-
dõ analízisnek vetik alá, azon módszerek alkalmazásával, amelyekrõl Jakó
Zsigmond (A torockói legenda születése) és Marc Bloch is értekezik. A tanul-
mányszerzõk õrzik a kutatói objektivitást, nem megítélni szándékoznak egy
jelenséget, hanem megérteni. Belátják, hogy „az ítélkezés kényszere követ-
keztében általában szinte végzetesen eltûnik a magyarázat igénye. A múlt
szenvedélyei tükrözõdnek a jelen állásfoglalásaiban is, s az emberi valóság
feketére és fehérre oszlik” (Bloch 1996: 99), vagy ahogy Montaigne állította:
„ha egyszer az ítélet elkötelezte magát valami mellett, kivédhetetlen, hogy a
történet ne torzuljon, és ne kerekedjen mássá ezen elfogultság által” (uo.). A
források tisztelete nem lehet olyan mértékû, hogy a kutató ne képviseljen kri-
tikai magatartást, és ezáltal a hamis eredetet maguknak valló iratokat ne pró-
bálja kiszûrni, hiszen ezek is értékesek a maguk nemében: tudománytörténe-
ti kuriózumnak számítanak.

A fenti elveket követi pl. az Erdélyi Múzeum (1914) új folyamának (IX.)
XXI. kötetében dr. Biró Vencel tanulmánya. Címe: II. Apafi Mihály naplójá-
nak eredetije. A kutatás itt arra irányul, hogy miután elõkerül hosszas nyo-
mozás után az említett napló eredetije, a két szöveg összehasonlítása során
(ez a módszer is fontos tényezõje a történeti „oknyomozásnak”) bizonyítást
nyerjen az eredeti írás és a másolat szerves kapcsolata. A szerzõ szavaival:
„A mennyiben így elõkerült az eredeti napló, ellenõrizhetõ a másolat hiteles-
sége, megfigyelhetõk az eltérések és pontos szöveg birtokában megállapítha-
tó a napló értéke” (Biró 1914: 44). Az analízis végkövetkeztetése: „a másolat
eléggé pontos. […] az eltérések onnét erednek, hogy a másoló több szót nem
jól olvasott, a mi a helyneveknél és személyneveknél lényeges különbséget
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okoz” (uo.): pl. az eredeti Pánádra helynév a másolatban mint Parajdra jele-
nik meg.

A tanulmány végén arra is kitér Biró, hogy a napló információértékére
is figyelmeztessen (a puszta leírás mellett tehát az értékelés is helyet kap).

Egy késõbbi Erdélyi Múzeumban, 1931-bõl (Új folyam II., XXXVI. kötet)
olvashatunk egy oktatás- és mûvelõdéstörténeti jelentõségû írást Személyi
vonatkozású adatok a wittenbergi egyetem erdélyi hallgatóiról (1554–1750)
címmel, Asztalos Miklós szerzésében. Az erdélyi diákok egyetemjárása,
peregrinációs szokásai a késõbbiekben is, az egész XX. század folyamán fog-
lalkoztatták a tudósokat, a téma tehát a mai olvasó számára is aktuális. Asz-
talos megnevezi a bevezetésben a forrásait: alapszövegként az egyetem anya-
könyvét említi, de felhasználja a wittenbergi városi templom levéltárának
keresztelési, házassági és halálozási anyakönyveit is, amelyekben szintén
találkozni erdélyi magyar hallgatók nevével. Ez utóbbi anyakönyvek jelentõ-
sége abban áll, hogy családtörténeti adalékokkal is szolgálnak, pl. az erdélyi
magyar diákok ottani házasodási szokásaira is lehet következtetni belõlük,
azaz szociológiai fejtegetésekre is feljogosítanak, ami által a kutatás inter-
diszciplináris jellege felerõsödik, és a „harmadik kultúra” vibráló közegében
találja magát a történész.

A nyelvtörténeti kutatások szintén írott, történeti forrásokra támaszkod-
nak, így pl. a Melyik nyelvterületen írhatták a Gyulafehérvári Glosszákat?
címû, mely Erdélyi Lajos tollából származik (EM, Új folyam IX., XXXI. kötet,
1914). Alcíme a következõ: Nyelvjárástörténeti tanulmány az irodalomtörté-
net szolgálatában. A különbség a történeti nyelvészeti és a fennebb említett
szorosan vett történeti kutatások között abban érhetõ tetten, hogy a tanúbi-
zonyságok hitelessége, szavahihetõsége más-más fokú. A nyelvtörténet az
írott forrásból a beszélt nyelvrõl próbál levonni következtetéseket, mint az
általam tárgyalt konkrét esetben is. Ez a metódus azonban csupán hipotézi-
sekre támaszkodhat, és a kikövetkeztetések nincsenek olyan tárgyi bizonyí-
tékokkal alátámasztva, mint amilyenek pl. egy oklevél közlései, megállapítá-
sai, amelyek ugyanazon kor más jellegû forrásaiban is fellelhetõk párhuza-
mosan, és ettõl nyernek igazságértéket. Egy kikövetkeztetett hangalak más-
más hangjelölést mutathat különbözõ nyelvemlékek esetében, hiszen a
korábbi századokban egy-egy hangnak több jelölési módját ismerték. Emiatt
egy nyelvjárás-történeti fejtegetés könnyen elcsúszhat spekulációk irányába,
és így akár a fikció irányába is, ezáltal veszít a természettudományos lépték-
kel mért szavahihetõségébõl. A pozitivisták a nyelvtörténet effajta kétarcúsá-
gát figyelmen kívül hagyták, nem vették észre, hogy tudománytörténeti
következtetéseinek ismertetésénél az emberi tényezõvel (a gondolkodás
mûködésével: tévedésekkel, esetlegességekkel, a kreativitással) is számolni
kell. Ez pedig átjárást fed fel az irodalmi és tudományos diskurzus között ez
esetben.

Ez a viszony sokkal explicitebb formát ölt a mûvészet- és irodalomtörté-
neti értekezésekben. Biró Vencel írását (címe: A kolozsmonostori belsõ jezsu-
ita rendház és iskola Bethlen és a Rákóczy fejedelmek idejében) veszem szem-
ügyre közelebbrõl, mely 1931-ben jelent meg az EM-ben (Új folyam II.,
XXXVI. kötet). Az épület bemutatásában a laikus olvasó is felismeri a nem
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teljesen illeszkedõ részeket, szakszerûség tekintetében. A szerzõ a leírás
plasztikusságát, költõiségét, érzelmeket mutató attitûdjét az irodalmi beszéd-
módból kölcsönzi. Ilyen részleteket fedeztem fel: „A lépcsõzet és a folyosó a
késõ barokk kor egyszerû, de kedves emléke. […] A ház, délkeletrõl tekintve
izmos kõlábaival, kedvesen tagolt hátával […] öreg úri udvarház, szinte
kisebbszerû kastély benyomását kelti. A kis veranda hegyoldalhoz csapott
kunyhócska módjára látszik függni a komor falon. Hangulatot keltõ utólagos
megszépítés. Felfrissülés, akár csak a száraz faágak közûl kizöldelõ fagyöngy.
[…] Így áll itt e ház. Ma már elmaradottan, nyomottan, kicsiny méretei miatt
eltörpülten. Ügyet sem vetve rá halad el mellette az arra menõ. Mintha ez
ódon épület nem is százados emlékek ragyogó napsugarában csillogna! Mint-
ha beszédes köveivel hangos szóval nem kiáltana!” (117).

Az irodalomtörténeti tanulmány szintén e kötetben található. Rajka
László elemzi Jókai Törökvilág Magyarországon címû regényét (ez egyben írá-
sának címe is: a címben feltûnõ idézõjel Rajkától származik). Mint tudjuk, a
pozitivizmus hozadékaként az irodalmi elemzésekben rendkívül fontossá
válik az adott mû kontextusa: keletkezési körülményei, a szerzõi indíttatás
stb. Lotman is megállapítja, hogy „a mûvészi szöveg jelrendszere alapjában
véve kettõs természetû: a szöveg egyrészt realitásnak tünteti fel magát, úgy
tesz, mintha önálló, a szerzõtõl független léttel bíró »dolog« volna a reális
világ dolgai között. Másrészt egyfolytában arra emlékeztet, hogy valakinek a
teremtménye, és hogy valamilyen jelentést hordoz” (Lotman 1994: 74). E
tanulmány esetében azonban hegemóniára tesz szert az irodalmi mûalkotás
külsõ referenciája, a szerzõ csupán ennek kibontásának
szenteli írását. Megállapítja, hogy a regény megírásában
Jókainak „két történelmi munka volt a forrása […] Az
egyik: Nagyajtai Cserei Mihály históriája, a másik pedig
Bethlen János erdélyi kancellár […] munkája” (Rajka
1931: 16–7). Itt a dolgozatom elõzõ részében ismertetett
folyamat ellentétes irányultságot vesz magára: az irodal-
mi interpretáció a fikció születését próbálja tényekhez,
adatokhoz kötni, a fikció és realitás összejátszását egyol-
dalúvá kísérli tenni az utóbbi javára. Ezáltal itt az iro-
dalmi beszédmód „fertõzõdik meg” a természettudo-
mányokból átörökölt módszerektõl, és a mûalkotás azon
kettõssége, amelyrõl Lotman értekezik, elsikkad. „A
»dolgok« és a »dolgok jeleinek« (kollázs) retorikai egyesítése az egységes
szövegegészben kettõs hatású. Egyszerre hangsúlyozza a feltételes képletes
mivoltát és annak vitathatatlan hitelességét. A »dolgok« (a külsõ világból
származó és nem a szöveg szerzõje által létrehozott reáliák) funkcióját betölt-
hetik dokumentumok – olyan szövegek, melyeknek eredetiségéhez az adott
kulturális kontextuson belül nem fér kétség. […] Bonyolultabb eset, mikor a
»hitelesség« nem következik az alszöveg természetébõl, vagy még ellent is
mond annak, s ugyanakkor a szöveg retorikai egészében mégis ez az alszöveg
hivatott betölteni a hiteles valóság funkcióját” (Lotman 1994: 75) – mondja
az orosz tudós. Jelen tanulmány esetében ez utolsó megállapítás is fennáll,
hiszen Cserei Mihály históriája nem tekinthetõ igazolt dokumentumnak: a
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személyes feljegyzések, mint tudjuk, bõvelkednek fikcionális elemekben,
még akkor is, ha történelemként definiálják önmagukat.

Az Erdélyi Múzeum identitásszerkezete tehát meglehetõsen összetett. A
nézõpontok és módszerek váltogatása az olvasó tudatát is kettõs síkon moz-
gatja, és a folyóirat önazonossága sem tûri meg a merev behatárolásokat,
hiszen csatolódási pontjai a különbözõ típusú diskurzusokhoz el-elmozdul-
nak egyik vagy másik pólus irányába, és ez a folyóiratnak mint tudományos
kutatás tárgyának többszintû kiaknázását teszi lehetõvé.

A szerzõ a BBTE újságíró szakának doktorandusa.
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A Blair Witch Project címû, 1999-ben
készült mozgókép a filmtörténet egyik legkülö-
nösebb – és legkülönlegesebb – alkotása.2 Bár
az elõzõ mondat rengeteg filmmel kapcsolat-
ban elhangozhat, most egyetlen értelmére/ér-
telmezésére gondolok, amikor a „különös” és
„különleges” kategóriákat használom: neve-
zetesen arra, hogy úgymond kilóg a sorból.
Ahhoz, hogy különlegességét, szokatlanságát
megérthessük, tisztáznunk kell, melyek azon
„sorok”, ahonnan kilóg. Elöljáróban tehát
megkísérlem felvázolni azokat a „koordináta-
rendszereket”, melyeken belül a film elhe-
lyezhetõ, értelmezhetõ vagy egyáltalán érde-
kes lehet. Öt olyan szempont lehet releváns –
és egyúttal öt különbözõ megközelítésmód –,
amely a filmet értelmezhetõvé teszi, illetve
egy adott diskurzus alanyaként legitimálja.3

• A film mint „termék”, illetve jelen-
ség. A Blair Witch Project úgynevezett kis költségvetésû alkotás, 22 ezer dol-
lárból készült, ami a független filmek világában is szûkös keretet jelent.
Ezzel szemben mindeddig csak Amerikában 250 millió dollár bevételt ter-
melt (Angliában a vetítés elsõ két hetében 14 millió fontot!), és diadalmene-
te ma is töretlen. A nagy stúdiók által uralt amerikai filméletben kétségtele-
nül ez a mozi hozta a független, low-budget-filmesek leglátványosabb és
anyagilag is legjövedelmezõbb sikerét. Szerepe ilyen értelemben korszakal-
kotó: elõször fordult elõ, hogy független filmes alkotás messze nagyobb
sikert érjen el, mint a vele nagyjából egy idõben készült stúdiótermékek
(legújabban Mel Gibson Passiója ismételte meg ezt a bravúrt, ott viszont a
Blair Witch költségvetésének „nagyonsokszorosa” állt a direktor rendelkezé-
sére). Sikere átrajzolhatja (vagy legalábbis módosíthatja) a filmvilág jól meg-
határozott struktúráit.

• Bár egy populárisnak, „kommersznek” nevezhetõ mûfaj vitathatatlan
része, szokatlanságával mégis túlmutat azon, és elõhívja a filmtörténeti
hagyományon belüli elhelyezhetõség kérdését. Olyan mûvészi kísérletként
is felfogható, amely tudatosan próbál meghaladni bizonyos sémákat, s ezál-
tal egy alternatív tradícióhoz kapcsolódni, illetve annak megkonstruálásában
részt venni. Nem véletlen, hogy bizonyos kritikusok egyértelmûen a Dogma

PA P P AT T I L A ZS O LT

Horrorfilmes a felvevőgéppel
A film mint „megszűrt valóság”: The Blair Witch Project

„ha a szakadékba nézel, a szakadék is visszanéz beléd”1
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’95 mozgalomhoz kapcsolják, mégpedig a stílus „szélsõséges” (vagy éppen
tökélyre vitt) megnyilvánulásaként.

• Értelmezhetõ a dokumentumszerûség szempontjából. Nemcsak a film
mint egy alkotási folyamat végterméke, hanem létrejöttének körülményei
okán is. Ilyen értelemben a dokumentarizmus lényegi problémáihoz „szólhat
hozzá”.

• Elhelyezhetõ (sõt kötelezõen elhelyezendõ) tágabb mûfaji keretek
között, a horrormûfaj egyik leglátványosabb sikerdarabjaként. Hogyan
viszonyul a Blair Witch Project a mûfaj hagyományos sémáihoz, a különbözõ
rendezõi iskolákhoz, „bejáratott” zsánerekhez és szubzsánerekhez? Hogyan
értelmezõdik át a filmben a horrorisztikus jelleg a mûfajra vonatkozó törté-
neti tudásunk fényében? A Blair Witch ugyanis a rémfilm legalapvetõbb
toposzaihoz nyúl hozzá, mégpedig kemény kézzel.

• Végül pedig, de nem utolsósorban, a film sajátos szerkezete, mûfaj-
megújító szerepe, áldokumentarizmusa magára a filmre mint médiumra
vonatkozó kérdések sorát is felveti. Mint ilyen, számos önreflexív mozzanat
mutatható ki benne – olyan mozzanatok, melyek a játékfilmre vonatkozó
tudásunk – pontosabban: tapasztalataink és elõfeltevéseink – lényegét módo-
síthatja vagy helyezheti más megvilágításba.

Úgy vélem, az elõbb felsorolt diskurzus-lehetõségek közül az elsõ kettõ
meghaladja a rendelkezésünkre álló keretet, és részben párhuzamos is cím-
ben megjelölt témánkkal. Fontos tudni, hogy a film ezen szempontok alapján
is tárgyalható, de ez most nem célom. Film és valóság, egyszeri alkotás és
mûfaj, a film mint „önmagát közvetítõ” médium: errõl fogok beszélni a
továbbiakban.

1. A film mint „talált tárgy”

A közbeszéd a Blair Witch Projectet úgy határozza meg, mint azt a filmet,
amelyik „olyan, mintha dokumentumfilm lenne, de mégsem az”. Viszont,
tegyük hozzá, sikerének éppen ez az egyik titka. Hatását jó részben éppen
úgy éri el, hogy úgy tesz, mintha a „valóságot” mutatná, de a nézõ mégis
tudatában van annak, hogy amit lát, fikció. Tudja, hogy nem valódi dráma
játszódik a vásznon, viszont a felvétel módja miatt beleborzong annak a lehe-
tõségébe, hogy amit lát, valóság lehet, hiszen „úgy néz ki” („veled is megtör-
ténhet”-effektusnak nevezhetnénk ezt a hatást). Ez esetben a nézõnek a befo-
gadás „valós” kontextusához fûzõdõ sajátos kapcsolatáról van szó.4 A hagyo-
mányos horrorfilm természetesen ugyanúgy borzongat, csak ott eleve ki van
zárva a valószerûség illúziója, az a plusz irritáló faktor, ami a Blair Witch Pro-
ject sava-borsát adja. Ehhez ha hozzátesszük, hogy a film legelsõ vetítésére
sokan valóban azzal a tudattal ültek be, hogy „talált tárgyat” látnak, a film
hatásmechanizmusa világosabbá válik. A rendezõk, Daniel Myrick és
Eduardo Sanchez a szalagot valóban „hitelesként”, „eredetiként” harangoz-
ták be.5 A film elején olvasható feliratból arról értesülünk, hogy három fiatal
dokumentumfilmet forgatni indult 1994-ben a Burkittsville környéki erdõk-
be, felkutatni a blairi boszorkány legendáját; nyomtalanul eltûntek és a fel-
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kutatásukra indult „expedíció” többek közt ezt a szalagot találta az erdõben
(azért „többek közt”, mert „megtalálták” a rendezõlány, Heather naplóját,
néhány használati tárgyat, filmtekercset, valamint az erdõ szélén hagyott
gépkocsit is). A valószerûség érzetét az is fokozta, hogy a bemutatót megelõ-
zõ napokban a környékbeli települések hirdetõtábláin a három fiatal fénymá-
solt, elmosódott arcképe jelent meg – „eltûnt” felirattal. A film érezhetõen
tudatos vágástechnikája és a stáblista feltüntetése természetesen „leleplezte”
a dokumentumjelleg mûviségét, de ez mit sem változtat azon a tényen, hogy
a film vonzerejének egyik titka ebben rejlik.

A dokumentumszerûség ugyanis – Geyer Zoltán szerint – „nem a tények
igazsága, hanem látásmód”6. A fiktív elemek valóságként való feltüntetése
hozzásegít ahhoz, hogy a történeteket hoz-
zánk közel állókként, mondhatni sajá-
tunkként fogadjuk be, és egyfajta hitelesí-
tõ erõvel bír (lásd „A film igaz történeten
alapszik” toposzt). Különösen akkor igaz
ez, ha a film külsõ jegyeiben is testet ölt a
valószerûség; márpedig ahogy a film egyik
rendezõje mondja, „A szabály az, ha
mozgó, kézikamerás videofelvételt látsz,
az valóság kell, hogy legyen”7. Az a tény
viszont, hogy a valószerûség látszatát vegytiszta játékfilmes dramaturgiával
is el lehet érni (mégpedig mûfajfilmes keretek között), a dokumentumjelleg
mibenlétére kérdez rá, illetve a vizuális dokumentumok szerepére a nézõi
elvárások fényében. Geyer Zoltán egy paradoxonra hívja fel a figyelmet,
mikor arról beszél, hogy „a dokumentumfilm halott”8: érdektelenségükkel
éppen a nézõk ölték meg – de mégis élvezettel fordulnak a külsõ jegyeiket
tekintve dokumentarista alkotások – az úgynevezett „áldokumentumfilmek”,
mint a Blair Witch Project – felé. Az áldokumentum-forma azonban törvény-
szerûen veti fel a médium mibenlétének kérdését, hiszen olyan filmrõl van
szó, amely tudatosan egy más, tõle eredendõen távol esõ (ha van fikció a
filmben, akkor a horror és a sci-fi a leginkább az; ha van valóságábrázolás,
akkor a dokumentumfilm a leginkább az) kifejezési módot választ – éppen
saját, semmivel össze nem téveszthetõ hatásának növelésére. Tehát reflektál
egyrészt saját mûfajára – feszegetve annak korlátait –, másrészt arra a mûfaj-
ra, melynek álarcát felölti – kihasználva annak hitelesítõ erejét.

Az önreflexív mozzanat szerepe azonban leginkább akkor válik hangsú-
lyossá, ha megpróbáljuk „felfejteni” a film egymásra épülõ rétegeit. Nézõként
ugyanis három, egymástól világosan elkülöníthetõ mozgókép-síkot külön-
böztethetünk meg. Van egyrészt a film, amit látunk, maga is „dokumentum-
ként”. Ez az a keret, amelyben elhelyezhetõ a másik két réteg. A három fiatal
– Heather, a rendezõlány, Josh, az operatõr és Mike, a hangosító – két mun-
kaeszközzel indul útnak. Van egy videokamera, amely a stáb életét rögzíti
színes szalagra, ez afféle „werkfilmet” eredményez; és van egy 16 milliméte-
res felvevõ, amely fekete-fehér szalagra veszi magát a készülõ dokumentum-
filmet. A két felvevõgép kockái ritmikusan követik egymást, hol a fiatalok
„valóságos” bolyongását látjuk, hol a készülõ anyag többé-kevésbé beállított
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képeit (Heather felolvassa egy könyvbõl a legendát, bemutatja a temetõt a
kamera felé fordulva stb.). Gyakorlatilag nyomon követhetjük a filmkészítés
folyamatát, méghozzá úgy, hogy a werkfilm és az „igazi” film igen gyakran
metszik egymást, a kamerák „egymásba néznek”, rendezõi instrukciók hang-
zanak el, kamerapróba zajlik, csapóval jelzik a következõ jelenet megkezdé-
sét az egyik szalagon, utána már a másik szalag – maga a jelenet – követke-
zik. A síkok sajátos egymás mellé rendezése folytán követhetjük párhuzamo-
san a „valós” fikciót (a film általunk elsõdlegesnek érzett történéssíkját) és a
fiatalok saját maguk számára összeállított, dokumentumszerû fikcióját, illet-
ve a film elkészülésének különbözõ fázisait. Ezek a rétegek a film vége felé
kuszálódnak össze véglegesen és végletesen – amikor a félelem teljesen
eluralkodik rajtuk, és már maguk sem figyelnek arra, melyik kamerával
veszik a „valóságot”, és melyikkel a „fikciót”. A dolgok nem véletlenül keve-
rednek össze, hiszen „a fiatalok átlépik a képzelet és a valóság közti határvo-
nalat”9. A „project”, a filmterv valósággá válik, jobban mondva annak bizo-
nyul. És azt a hatást kelti a nézõk szemében is, akik egy ugyanolyan címû fil-
met látnak, mint amit a fiatalok el szerettek volna készíteni. Ez a Blair Witch
Project: a blairi boszorkány megalkotásának, életrekeltésének folyamata. És ez
az elsõ olyan felismerés, amely némiképp felülírja, átrendezi a horrormûfaj
konvencióival kapcsolatos elõzetes tudásunkat is.

2. A Gonosz visszanéz

A „klasszikus” sémára épülõ horrorfilmek jelentõs része ugyanis már
címében hordozza a rémet, jobban mondva a rém nevének valamely változa-
ta maga a cím: Drakula, Nosferatu, a borzalom szimfóniája, Frankenstein, A
múmia, A Gólem, King-Kong, Madarak, Rosemary gyermeke, Godzilla, A lény
– és a sort tetszõlegesen folytathatnánk.10 A szóban forgó alkotás címe azon-
ban nem az, hogy The Blair Witch – azaz A blairi boszorkány –, hanem The
Blair Witch Project – vagyis az a folyamat, az a csapatmunka, melynek során
a film létrejön, a rém „megjelenik”. Hadd tegyük hozzá: logikusan nem is
lehetne az a cím, hogy A blairi boszorkány, hiszen maga a lény, amelyrõl szó
van, egyszer sem jelenik meg a film folyamán. A filmbõl tehát pontosan az
hiányzik, amirõl/akirõl szól: a bonyodalom kiváltója, a borzongás oka. A lát-
hatatlan Gonosz – melynek létezésérõl semmilyen „konkrét” jelet nem
kapunk a filmben, hiszen mi bizonyíthatja, hogy valóban létezik a boszor-
kány, valóban õ idézi elõ azokat a tragikus és hátborzongató eseményeket,
melyek õrületbe, végül (feltehetõleg) halálba kergetik a fiatalokat – szintén
olyan invenció, amely a mûfajhoz tartozó darabok többségére nem jellemzõ.
Nem jellemzõ – de a filmtörténetben jelen van az a horror-szubzsáner, ame-
lyet Val Lewton-iskolának nevezhetünk, s melynek legfeltûnõbb stílusjegye,
hogy a rém „kiléte”, illetve „külalakja” homályban marad. Ennek az iskolá-
nak a jelentõsége azonban az utóbbi fél évszázadban csökkent: igazándiból a
rémmozi elsõ két-három évtizedében volt általánosan elfogadott módszer.
Nem véletlen, hogy egyes kritikusok a Blair Witch Projectet a Lewton-horror
„feltámasztási” kísérleteként – is – értelmezték.11
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Nem ez az egyetlen olyan vonatkozása a filmnek, amellyel egy rég elfe-
ledett vagy legalábbis negligált filmtechnikai-hatásfokozó hagyományhoz
nyúlt vissza. Alfred Hitchcock Psychójáig a rémfilm elsõdleges hatáskeltõ
technikája a suspense, a „késleltetett feszültség” volt. A filmtörténészek meg-
egyeznek abban, hogy a suspense-t éppen annak legihletettebb mestere,
Hitchcock „temette el” a Psycho zuhanyzójelenetében. Innentõl ugyanis visz-
szavonhatatlanná vált a sokk-effektusra való áttérés: a feszültség immáron
nem késleltetett, hosszan tartó folyamat, hanem pár másodpercig tartó, rob-
banásszerûen megjelenõ rettenet formájában „ölt testet” (a suspense eseté-
ben „jobb félni, mint megijedni”, a sokk esetében „jobb megijedni, mint
félni” – jegyzi meg szellemesen Pápai Zsolt).12 A Blair Witch Project esetében
azonban végig elmarad a sokk-elem: a film nagyobb része, egészen a talányos
végkifejletig, a suspense mesteri alkalmazásának iskolapéldája. Csakhogy
míg a suspense-ra épülõ filmek többségénél a feszültség valamilyen formá-
ban feloldódik, itt nincs szó ilyesmirõl. A Freud és Jung nyomán elterjedt
katarziselmélet filmi alkalmazói szerint az erõszakfilmek (így a horror is)
kifejezetten oldják a nézõ szorongását, és „lehetõséget teremtenek az elfojtott
érzelmek alóli felszabadulásra – a horror így voltaképp eszközöket kínál a
rejtett és legátolt vágyak kanalizálására.”13 Stephen King, a rémregény egyik
modern nagymestere így fogalmaz: „A horror hozzásegíti nézõjét a lelke
mélyén rejtõzõ, félelmekkel körülbástyázott kísértetkastélyok felfedezéséhez
és bebarangolásához.”14 A sokkhatás brutalitása és egyszerisége törvénysze-
rûen hívja elõ a sokkot követõ, feszültségoldó megnyugvás pillanatát, mely
ebben az értelmezésben a katartikus hatással lehet azonos.15 Ez marad el –
vagy legalábbis függesztõdik fel – a Blair Witch Project esetében. Nemcsak
azért, mert végül is nem kapunk kielégítõ választ a blairi boszorkány rejté-
lyére, hanem azért is, mert a film készítõi belekényszerítenek minket egy
igen kényelmetlen szerepbe: az eseményeket kénytelenek vagyunk a szerep-
lõk perspektívájából nézni, hiszen – „dokumentumról” lévén szó – csak azt
érzékeljük, amit a szereplõk által kezelt kamera megmutat, az õ nézõpontjuk-
ból. A külsõ szemlélõ némiképp kényelmes pozícióját kénytelenek vagyunk
feladni, magunk is akaratlan részesei leszünk a borzalomnak, méghozzá úgy,
hogy az utolsó pillanatban elvágják elõttünk a szálakat, és nem tudjuk meg,
mi is történt „velünk”. A rémálomból ébredés tipikus forgatókönyve ez:
„megéljük” a borzalmakat, de végzetünk – az ébredés, felriadás miatt – még-
sem teljesedik be. A projekt magáról a rémálom elkészültérõl tudósít: ki
vagyunk szolgáltatva a felvevõgépnek, amelynek keresõjébe muszáj belenéz-
nünk, és nem tudhatjuk, hogy – miként a „szakadék” – mi néz vissza belé(nk).

3. A kameraszem mindent lát

A középpontban tehát a filmezés aktusa áll, ez a Project legfõbb szerve-
zõelve. Méghozzá oly módon, hogy az alkotás során „maga a filmes kerül vég-
veszélybe”16 (a motívum nem ismeretlen a filmtörténetben: valami ehhez
hasonlóval találkozunk Hitchcock Hátsó ablak címû filmjében is). A kérdés
innentõl az, hogy amit a kamera megmutat, mennyiben tekinthetõ valóságos-
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nak, illetve mennyire képes a felvevõgép közvetíteni és/vagy rekonstruálni a
történteket. Fontos adalék, hogy a film utolsó harmadában a kamera szinte
semmit nem közvetít: sötét, elmosódott képeket, rosszul rögzített éjszakai
felvételeket látunk; a történet éppen aktuális fázisairól jobbára a hangok
alapján értesülünk. A sötét mégsem egyenlõ a semmivel: sõt talán hozzáse-
gít minket ahhoz, hogy pontosabban „lássuk” és átéljük a félelmet, amely a
felvételt készítõ fiatalokat hatalmába keríti. A kamera ily módon nem a külsõ
valóságot rögzíti, hanem valami mást: azt, amit az objektív realitás „mélyén”
húzódó esszenciaként érzékelünk, a borzalmat sûrítve – olyanformán, ahogy
megélik azt a végveszélyben lévõk. Ha patetikusan akarunk fogalmazni, azt
mondhatjuk: az „igazságot”.17 A terv tehát sikeres volt: a blairi boszorkány
immáron „megszületett” számunkra, mégpedig a filmezés aktusa által – és
csakis a filmezés aktusa által. Az önreflexív kérdésfeltevés azonban marad:
mit mutat meg a kamera, ami által létrejön az a „valami”, amit blairi boszor-
kánynak hívunk?

A kulcsmondat Josh, az operatõr szájából hangzik el. Amikor a fiatalok
lelkiállapota már kezd a hisztéria felé közelíteni, de Heather, a rendezõlány
mégsem akarja abbahagyni a filmkészítést, Josh kifakad: „Ez nem a teljes

valóság!” – a teljes valóság ugyanis az, hogy ami velük
történik, az felfoghatatlanul rettenetes, a kamera pedig
ennek a rettenetnek csak a töredékét tudja visszaadni,
csak utalni képes rá; a rettenet egy-egy szekvenciáját
villantja fel. „Ez csak a megszûrt valóság” – folytatja
Josh. Ezért van szükség azokra az (ál)rossz, homályos,
kapkodó, sötét felvételekre: mert a szikár, pontos doku-
mentálás úgysem azt mutatja, ami valóban történik,
csak az idõbõl kiragadott néhány pillanatot vonultatja
fel. Ily módon kérdez rá film és valóság viszonyára a

Blair Witch Project, amely igyekszik a lehetõ leghitelesebb lenyomatát nyúj-
tani az amúgy hozzáférhetetlen igazságnak. Ebbõl a szempontból a Blair
Witch Project valóban „dokumentumfilm”: a belsõ valóság „megtörténésé-
nek”, a Gonosz öntudatlan megkonstruálásának dokumentuma, a mûfaji sza-
bályok visszafordítása és a képkockák sajátos egymás mellé rendezése által.

A film zárlata sokat sejtetõ. A nézõk többsége evidenciaként fogadja el,
hogy a végén, amikor Mike lerohan a pincébe, a további részeket Heather fil-
mezi. Engedtessék meg azonban egy spekulatív gondolat. Egy adott pillanat-
ban az az érzésünk, hogy Heather kamerája nekiütõdött valaminek és tönk-
rement. Ezután mégis azt látjuk, hogy a kamera a pincét filmezi: a falakon
kéznyomok, és – megdöbbentõ mozzanat – Mike arccal a falnak fordulva áll
– pontosan úgy, ahogy a legendát elmesélték az interjúalanyok. Végig halljuk
Heather hisztérikus sikoltozását – csakhogy nem a kamera közvetlen közelé-
bõl, hanem jóval távolabbról. A film itt szakad meg, a feszültség tetõpontján.
Ki készíti tehát a Project felvételeit? Kézenfekvõ a válasz: a rémfilmes a fel-
vevõgéppel.

Vagy pedig maga a Rém.

A szerzõ a Sapientia EMTE diákja.
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1 A pszichoanalízisben metaforaértékûként elfogadott megállapítást Kárpáti Ildikó
idézi. (Boszorkányság.  In Filmkultúra, 2001/9/3.)

2 A film címe magyar forgalmazásban Ideglelés, de engedtessék meg az eredeti címet
használnom. Egyrészt azért, mert a magyar változat – minden szójátékossága ellenére
– suta és semmitmondó (a horror mûfaj gyakorlatilag bármelyik alkotása fölé odail-
leszthetõ, hiszen a mûfaj egyik „védjegyét”, borzongató hatását fogalmazza meg),
másrészt mert elveszne a cím szemantikájának egy olyan rétege, mely ha nem is
kulcsfontosságú, de legalábbis figyelemre méltó az értelmezés szempontjából.

3 Szögezzük le jó elõre, hogy a dolgozat témáját a Blair Witch „klasszikus”, elsõ része
képezi csupán. Azóta ugyanis elkészült a második rész, amely viszont az általam fel-
vázolt megközelítésmódok nagy részének szempontjából érdektelen, ugyanis a mûfaj
hagyományos formáit követõ – bár nem rossz minõségû –, „szokványos” horrorfilm.

4 „Az elsõ dimenzió a nézõnek a befogadás valós kontextusához fûzõdõ kapcsolatára
vonatkozik. Akár a moziban, akár otthon (egyedül vagy televízió-, videonézõk társa-
ságában) történik a fikcióbefogadás, a nézõ váltakozva azonosulhat a valós vagy fiktív
kontextussal, bár ez közel sem egyszerû vagy-vagy módon történik.” Torben Grodal:
A fikció mûfajtipológiája. In: Kovács András Bálint (szerk.): A kortárs filmelmélet
útjai. Palatinus, 2004.

5 Ebbõl a szempontból – az áldokumentum-jelleg szempontjából – a film nem egyedül-
álló. A kortárs filmtörténet több áldokumentumfilmet is ismer, pl. az Olajfalók, Az
igazi Mao, Veled is megtörténhet vagy A Wapra-jelentés. Ilyen átütõ sikere azonban
egyiknek sem volt.

6 Geyer Zoltán: Tetszhalál. Filmvilág, 1999/4.
7 Idézi Galambos K. Attila  A függetlenségi harc vége címû tanulmányában. Filmvilág,

2000/1.
8 Geyer, i. m.
9 Kárpáti, i. m.

10 Erre a körülményre Kárpáti Ildikó hívja fel a figyelmet idézett tanulmányában.
11 „Az ismeretlentõl félünk a legjobban – Lewton és csapata sikerrel aknázta ki a köz-

hely igazságát. Az RKO horrorjaiban, szakítva az addigi gyakorlattal, nem mutatták
meg a rémet a nézõnek, hanem csak hatáseffektusokkal utaltak jelenlétére, a közön-
ség fantáziájára bízva a szörny elképzelését. (...) a késõbbiekben egyetlen igazi kasz-
szasiker próbált visszanyúlni a Lewton-iskoláig: a bõ fél évszázaddal késõbb készült,
hisztérikus sikert produkáló The Blair Witch Project (1999).” Pápai Zsolt: Fekete ala-
kok, sötét háttér elõtt. A horror története. Filmtett, 2001/13., júl.–aug.

12 „A Psycho által elindított lavina hamarosan egy egész zsánert temetett be. A
stúdióhorrorok terén a 70-es évek derekán paradigmaváltás játszódott le, melynek
következtében a feszültségkeltés elsõdleges eszköze a sokk lett: az évtized közepétõl
az új mozigenerációk számára a suspense már régimódinak, mûvinek és lassúnak,
azaz kevésbé hatásosnak tetszett. (...) A változás mérföldköve Brian DePalma 1976-
ban tetõ alá hozott, miazmás Carrie-je, melyet már a sokk-effektek orgiája jellemez...”
Pápai Zsolt: Tetemrehívás. Filmvilág, 2001/8.

13 Pápai, i. m., Filmtett
14 Stephen King Danse Macabre címû esszékötetébõl idézi Pápai, i. m., Filmtett
15 „Az erõs pszichoszomatikus reakciók produkciója szempontjából bizonyos értelem-

ben ez tökéletes fiktív szerkezet, mivel aktív és passzív válaszokat egyaránt kivált. A
kellemességérzet érdekében a horrorfilm kiváltotta nagyfokú izgatottság hedonikusan
újraértékelõdik, és ideiglenesen egy pozitív értékbe „fordul át”. Torben Grodal, i. m.

16 Korcsog Balázs: Blair Witch 2. Filmvilág, 2001/5.
17 Kárpáti, i. m.
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Bevezetõ, melyben a szerzõ szabadkozik a ritka tudományos utalás miatt.
Ugyanakkor jelzi, hogy szövegében Ted Nelson azért fõszereplõ, mert a múlt
és a jelen képeit össze kell kapcsolni (hipertext, agylink), Virilio azért, mert az
összekapcsolási sebesség, illetve igyekezet kultúránként-koronként változik,
Baudrillard pedig azért, mert ennek a folyamatnak sosem az eredeti verzió,
hanem a szimulákrum a haszonélvezõje.

Azt, amivel nem is oly rég egy egész
államhatalmi gépezet foglalkozott, a múltat
immár bárki, otthon és akár pár perc alatt
meghamisíthatja, profi módon módosíthatja.
Bizonyára ismerõs a híres fotó esete és utó-
élete, amelyen Lenin szónokol a Vörös téren.
Az 1920-as felvételen az emelvény mellett
Trockij látható. Aztán homorítás Trockij nél-
kül. Mestermunka. Ahogy Kusturica szimpa-
tikus cigány maffiózója mondja a hamisított,
illetve az eredeti whisky kóstolgatása után:
„A miénk sokkal jobb!“1

Pillanatok alatt elõhívható a lenines történet. A Google-on nem kell sokat
keresgélni, hogy kidobja a http://www.vulture-bookz.de címet, ahol aztán az
eredeti, illetve a megmûtött fotót is megtekinthetjük.2 Persze rögvest kételye-
ink támadhatnának. Hátha csak beetetés? Hátha csak elhitetik velünk, hogy a
kommunista propagandagépezet kiherélte a múltat? Ha van szöveggenerátor,
miért ne létezne képgenerátor, amivel kényünk-kedvünk szerint beállíthatjuk
a paramétereket? A posztmodern egyik bravúrja, hogy miután Nietzsche meg-
ölte az istent, újabban a történelemnek is véget lehet vetni egyetlen fukujamai
kardvágással, és nem marad más hátra, mint hogy „a történelemelõttiség”
valóságképzetét kétségbe vonjuk. S hogy azért is nyugodtan aludjunk.

A történetek elõhívásával mindössze az a gond, hogy vannak esetek,
amikor a háttér és fõleg a módosítások természetrajza rejtve marad. Szeren-
csés esetben. Rosszabb esetben belátunk a boszorkánykonyhába, és elborza-
dunk. Nem a végterméktõl, hanem a folyamattól, az egymásra tevõdõ laye-
rektõl. Mert lépésrõl lépésre látni fogjuk, hogyan etetnek be minket mint kol-
lektív tudatot – és mint kollektív tudatalattit. Jó esetben nevetgélünk. Vagy
bekeményítünk, és mi magunk is ugyanezt a módszert fordítjuk fegyverként
vissza. Radnóti Sándor egy interjúban azt próbálja nyomon követni, mi tör-
ténik, amikor rájövünk, hogy a dokumentum nem dokumentum, hiszen kire-
tusálható az egész központi bizottság egy képrõl. „Egyrészt nem fogunk hinni
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a történelmi dokumentumképeknek, másrészt elindul egy ellenmozgás. Még-
pedig az, amirõl Baudrillard is beszél, hogy az emberek a valóságot is elkez-
dik a fikciók és illúziók szintjén élni. Bizonyos helyzetekbe kerülve azt
hiszik, egy filmben vannak, és aszerint cselekszenek.”3

Ma már akárki kitalálhatja a saját filmjét-sztoriját, kiépíthet magának egy
kisebbfajta propagandagépezetet, és hatékonyabban mûködtetheti, mint
Göbbels tette. Akkor is megteheti bárki ezt, ha történetesen nem oly zseniális
alkotó, mint Leni Riefenstahl volt. A híres propagandamûvész hosszú élete
végéig azt nyilatkozta, hogy neki nem volt különösebb szerepe a náci biroda-
lom propagálásában. Naiv mûvészként határozta meg magát, akit kizárólag a
mûvészet érdekelt, és sosem politizált. A háború utáni álláspontja egyszerû és
egyértelmû: „A szépséget és a harmóniát kerestem! A valóság nem érdekel.”
Semmi egyebet nem kell tehát tennünk, elegendõ mindössze Leni Riefenstahl
elvét vallani: „A valóság nem érdekel!”4 Illetve némiképpen módosítva: nem
a valóság érdekel, hanem az eredmény, amit ki lehet belõle facsarni. A számí-
tógépre mindössze egy jogtiszta vagy legkevésbé sem jogtiszta Photoshop
nevû programot kell telepíteni, és a valóságnak nevezett entitást kényünk-
kedvünk szerint alakíthatjuk. Miután pedig lefaragtuk az oda nem illõ része-
ket, vagy beillesztettük a képbe a kívánt új elemeket, sokkal hatékonyabban el
tudjuk rákosítani a világpopuláció gondolkodásmódját, mint akármelyik,
klasszikusként emlegetett totalitárius propagandagépezet tette – illetve teszi
ma is Észak-Koreában, Kubában és még néhány helyen. Ám ne legyünk igaz-
ságtalanok: az ún. klasszikus demokráciák ugyancsak foglalkoznak ilyesmi-
vel. Lásd Amerika, lásd Wag the Dog. Méghogy ez már a valóság és a fikció
egybemosása! Hát nem errõl beszélünk?

A barlangrajzok kora lejárt. Azóta valaki(k) valaki(ke)t mindig is le
akar(nak) radírozni a képekrõl. Csak a módszer módosult, a gyakorlat nem:
valamilyen szinten és valamilyen mélységben ember az embertársa történe-
tét átgyúrná a kollektív emlékezet bugyraiban. Na meg embertársának az ide-
áit, isten- és mindenségeit is saját elképzelései szerint alakítaná a Homo
Transzformer. Tilos ábrázolni Mohamedet? Ámde mi tart vissza bennünket
attól, hogy az alkonyodó nyugati világ gõgjével felvértezve mégis megtegyük?
A Huntington által jó ideje lobogtatott és a világcsendõr Amerika által végül
is gyakorlatba ültetett, a civilizációk közötti összecsapás rémképe? Egy elmé-
let?! Maradjunk azonban a magunk háza táján, a mi gyakorlatunknál! Avagy
a reformáció elemi rombolása mirõl szólt? Mit festettek le vagy kapartak le a
falakról a jóemberek? Mit dobtak ki az utcára a templomból a vérlázítóan
lebetonozott dogmákon kívül? (Azt ezúttal ne piszkáljuk, hogy miért.)

Akkor legalább még izomerõ kellett ehhez, mert verejtékes munkát fel-
tételezett az ikonizált tér és a képvilág ilyenszerû módosítása. Késõbb
„mûvészetté” eufemizálták a profi képbeállítást, ráadásul úgy finomították
azzá, hogy a tendencia maximálisan szolgálta ugyan az ideológiát, a végter-
méket mégis tisztára lehetett mosni – utólag, miután kifejtette hatását. Ezt a
módszert a potenciális Riefenstahl-epigonoknak immár szervezett keretben,
iskolákban tanítják. És még csak nem is a kommunista rezsimek mindent
retusáló igyekezetével ér véget a sor, hanem velünk, névtelen képmódosítók-
kal, akik eldicsekedhetjük, hogy a barlangrajzok és a mi Photoshop kreáció-
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ink között minden egyéb csak pancserkodás
volt. A mi valósághû(nek tûnõ) képeink félóra
alatt készülnek el, utána pedig akár egy nap
alatt annyi e-mail címre és listára tudjuk
elpostázni õket, szerte a világba, hogy nem-
csak egy népet taglózhatunk le, hanem akár az
egész világközvéleménnyel el tudjuk hitetni:
ez a valóság.

És akkor még nem szóltunk a tévérõl! Az
iraki célzott bombázásról, amit egyáltalán nem
biztos, hogy Irakban vettek fel. Mindez egy nagy-nagy mozi, óriási büdzsével
– állítja Virilio egyik munkájában.5 Virilio szerint a háborút egyre inkább vir-
tuális moziként képzelik el a hadviselõ felek: a Pentagon például „egyezte-
tett” az öbölháború elõtt a CNN vezetõségével a közös információs stratégiá-
ról. Késõbb ezt a modellt koppintotta le és fegyverként fordította vissza az
Aljazeera arab hírtévé.6 A csatatér immár nem számít! Hiszen a front akár egy
szerkesztõségbe, sõt akár egy magánlakásba is áttevõdhet, és onnan lehet irá-
nyítani az eseményeket. Az gyõz, aki idejében felismeri, hogy az informálást
mint fõ célkitûzést kiütötte az információtovábbítás sebessége. A multipliká-
lódás térbeli amplitúdója pedig a rákérdezhetõséget teszi lehetetlenné. Ha
kellõképpen dörzsöltek vagyunk, száz címzettünk közül legalább tízen csa-
tolmányban továbbküldik a trükk-képeinket újabb száznak, és azok közül
legalább tíz forwardol, és így tovább, és így tovább. És nincs megállás.

Baudrillard multiplikáció-tana szerint a másolatok (jelen esetben a
képek) szaporodása semmi egyebet nem eredményez, mint az eredeti doku-
mentum (vagyis a leképezendõ objektum) pusztulását. Legjobb esetben is az
átlényegülését. Mivel pedig véget ért a valóság versus imitáció nevû játék,
csak a szimuláció szintjeirõl érdemes beszélni.7 Ebben az új világkonstrukci-
óban az összes másolat eredetivé válik, ugyanakkor helyettesíti egyik a mási-
kat. Az eredeti „eltûnése” azt a kényelmes helyzetet generálja, hogy a parazi-
ta másolatokat nem is kell a forrással összevetni, mindössze a másolatokat
kell egymás mellett megvizsgálnunk.8 Egyféleképpen ezzel a szemlélettel
vitatkozik Ted Nelson, aki a multiplikációt és az osztódást a virtuális tér
demokratizálódásával hozza összefüggésbe.9 A Xanadu-projektet és a
hipertextet is ezzel a hátsó szándékkal találta ki. Ugyanakkor semmi kivetni-
valót nem talál abban, hogy a kibertérben publikált dokumentumokról máso-
latok készülnek – feltéve, ha származási helyük pontosan megjelöltetik.10

A 20. században a szûz információ hatalmát felülírta az információ-
áramlás sebessége, majd kizárólag az egyre vadabb tempó kezdett számíta-
ni.11 Nem a tartalom finomítása és tökéletesítése, hanem a küldés módszeres
felgyorsítása vált elsõdlegessé. Na meg a háttérzaj nélkülinek képzelt infor-
máció terítési hatásfoka, a szórás maga. A következõ szinten, az újabb infor-
mációs robbanásban immár elfeledhetjük azt az állítólagos axiómát, hogy az
információ hatalom. A teljessé tett orwelli képlet így hangzik: a digitális
hatalom azé, aki az információt ellenõrzi és birtokolja, aki az input-output
áramlás felett kizárólagos adminisztrátori jogokkal rendelkezik, és céljainak
megfelelõen tudja, illetve meri ezt a jogot értelmezni, pirulás nélkül alkal-
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mazni. És ha már átalakulás-átalakítás, akkor újraértelmezés is! Szó sincs eti-
káról, mindössze a hatékonyság lebeg mint célkitûzés az ellenõr szeme elõtt.
El kell hitetnie a hatalmi létra bázisánál topogó tömeggel, hogy semmiféle
módosítás nem történt, az információ szûz, és senki sem nyúlt hozzá. Mivel
pedig folyamatos háborúban vagyunk, nemcsak népek-nemzetek szintjén,
hanem hatmilliárd egyén háborúzik hatmilliárddal, s mivel a jövõnek becé-
zett jelenben a háborúkat nem katonák, hanem bitek és bájtok vívják, azé a
(világ)hatalom, aki az információt leghatékonyabban juttatja célba.

A manipulátorok napja leáldozott. A multiplikátorok korában, az újabb
és újabb hibridek meg digitális hidrák ölelésében vergõdünk. A hálózati lét-
formában burjánzó hibrid-kultúrát Latour12 a természet és a társadalom
keverékeként határozza meg. Amennyiben a digitális, a mozgó- vagy akár a
kinyomtatott képet, a vizuális végterméket kultúrafüggõ entitásként értel-
mezzük, és elõfeltételként elfogadjuk társadalmi beágyazottságát, akkor az
eredeti kép, amirõl a kópia készült, mindössze környezet. A kreált vagy az
esetenként akár érintetlen világ. Körülöttünk, bennünk máris összekevered-
nek a Latour által említett szférák, elmosódnak a határvonalak.

Tovább bonyolítja a kérdéskört, hogy nemcsak lemûteni és kivágni lehet
valamit a beteg testrõl, hanem belé is tudunk oltani valami oda nem illõt,
amitõl aztán kifekszik az immunhiányos áldozat. A tudatot elrákosítja a
vizuális dömping. A többé-kevésbé manipulált leképezõdés, az adatátviteli-
átadási gyakorlat. A valóság beismerten vagy legkevésbé sem bevallottan tör-
ténõ módosítása. Mindössze a hangsúlyeltolódások fölött vitatkozhatnánk,
arról, hogy a hibridvalóságról jelen vagy pedig múlt idõben kell beszélnünk.
Mert amint hibriddé válik a valóság, már nem folyamatban van, hanem tör-
ténik. Az újvalóság egyre inkább digitálisan, nem analóg módon „történik”.
Egyre inkább virtuális álcában, mint hagyományos értelemben vett realitásá-
ban mutatkozik meg. A matéria uralmát felváltja a digtatúra, a digitális rém-
uralom. A kriptónak még csak látszólag sem tûnõ világban a valóságosként
elkönyvelt jelek mindenhatósága, valamint a módosított kódok feltörhetet-
lensége, visszakövethetetlensége határoz meg mindent – politikától a gazda-
ságig, kultúrától az emberközi kapcsolathálókig. Valamilyen szinten, valami-
lyen mélységben. S ha a kulturális és természeti környezetébe ágyazott tár-
sadalmat, az egész humán civilizációt globális valóságshow-ként fogjuk fel,
akkor már az olyannyira divatos paradigmaváltásról is felesleges értekez-
nünk. Mindössze a paradigmaváltás paradigmatikus és egyre banálisabbnak
tûnõ, ismétlõdõ-újratermelõdõ válságairól van szó.

Alkalmazott gyógymódokról jót vagy semmit! Nem a megelõzés, hanem
a ráduplázás elve mentén építkezünk. És Virilióval együtt „csodálkozunk”,
hogy kikezeltük ugyan az emberiség fejfájását, de közben szív- és idegbeteg-
gé tettük. A toleranciaküszöb oly magas immár, hogy egyre valóságosabbnak
tûnõ valóságmorzsákkal és -montázsokkal kell beetetni az elvonási tünetek-
kel viaskodó szenvedélybeteget. Például egyik reklám rádupláz a másikra. De
nem szükséges a multinacionális vállalat propagandagépezete ahhoz, hogy
egy-egy reklámkampányt sikeresen végre lehessen hajtani, és hogy a reklá-
mok által is hajlíthatóvá, alakíthatóvá – végsõ soron pedig bevehetõvé, elad-
hatóvá tegyük a képzeletbeli valóságo(ka)t.
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A magánélet hamis burkát hatmilliárd potenciális Unabomber kezdi ki:
az újegyénnek egyéb dolga sincs, mint a folyamatos világrobbantás. Elsõ
fázis: bambulásra, bámészkodásra késztetni a kollektív tudatot. Második
fázis: sakálként lecsapni rá. Harmadik fázis: hátradõlni és elégedetten szem-
lélni a hatást. Az elernyedés kultúrája mindig a robbanás pillanatáig tartha-
tó, amikor aztán radikálisan újra kell értelmeznünk világképünket. Klasszi-
kus példa immár a WTC-elõttiség és -utániság. Ha van központi idegrend-
szer, azt le is lehet bombázni. Így váltak célponttá az ikertornyok: globál-ikon
mivoltuk miatt. És az analógia mentén – az utcán, a világhálón, bárhol elhe-
lyezhetjük, bárhová kihelyezhetjük vizuális ötleteinket, támadhatunk. A nap
bármely órájában.

Immár nem „a hír szent, a vélemény szabad” klasszikus elvét idézzük,
hanem ennek hibriditásában élünk: a hír szent ugyan, de lássuk csak, mihez
kezdhetünk vele! A csúnya históriák akkor kezdõdnek, amikor a beetethetõ,
a két-három kontrollforrásra legkevésbé sem gondoló tömeget megerõszakol-
ják a kapuõrök. Mert milyen a mai háború? Szó se lehet immár verduni góc-
pontokról és konkretizálható, pontosan meghúzható hadszíntéri vonalakról.
Virilio határa: a csillagos ég, a maga bemûholdazott valóságával.

Innen már csak egy lépésünk maradt. A makróból zuhanunk a mikróba.
Avagy hogyan is jutunk el a valósághû beállítástól a valóságbeállításig és
vissza? Kép és emlékezet, illetve emlékezés viszonya nem merül ki az etikai
vonatkozásokban. A primitívnek nevezett természeti népek tiltakoztak, az
elsõ, fényképezõgéppel közéjük toppanó antropológusokról azt hitték, hogy
elrabolják a lelküket.13 Mindez nemcsak az indiánokra volt érvényes. Mai
napig él a ruandai határ mellett egy törzs, amelynek tagjai nem tolerálják a
fotózást. Érvelésük szerint a megfogott képek teljes lényüket elrabolják. A
fotós esete az illúzióval azért érdekes, mert az illúzióként kezelt, mégis való-
ságos emberanyag tiltakozása fokozatosan
csökkent az idõben, illetve némely esetben a
tragikomédia határát súrolva meg is válto-
zott. Például amikor a film is bekapcsolódik
a táncba. Ha a (fény)kép mindössze az emlé-
kezéshez való intimitás-jogot sajátította ki és
értelmezte át, a film már az emlékezést mint
folyamatot is rögzíthetõvé, visszakereshetõ-
vé tette. Profanizálta.

Mitõl „szent” egy kép? Attól, hogy való-
ságosnak tûnik? Ha azt látjuk, hogy egy
szõke európai nõ egy bennszülöttet fényképez, tudjuk, hogy lennie kell egy
harmadiknak, aki õket így akarja láttatni. A beállítás valóságtartalma az
elsõdleges? Vagy a kép hitelessége? S akkor még nem szóltunk arról, hogy a
leghitelesebbnek tûnõ kép is lehet blöff. A legcinikusabb aktus az, amikor a
pápua új-guineai kannibálok közé európai turistákat visz az antropológus,14

és a kamera arcba mászik, kérlelhetetlenül mutogatja a két fél kölcsönös cso-
dálkozását. A számtalan vonatkozásában ál-etnodokumentumfilmet a Sepik
folyó menti falvakban forgatták. A kannibálok eladják rituális tárgyaikat,
szobraikat és a szokásaikat a turistáknak. Ami vallás és rítus volt számukra
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– reklámtermékké degradálódik. A szellemházról az egyik kannibál azt állít-
ja, hogy az istenek mûve, míg társa úgy próbál pénzt szerezni, hogy fennen
hangoztatja: õk, az emberek építették azt. Pénzért a turisták megmondhatják
a kannibáloknak, hová álljanak, hogyan pózoljanak. Így kerül ugyanarra a
fotóra a turista és a kannibál – a szakrális kõ mellett, ahol régebb az ember-
áldozati ceremónia zajlott.

Etikai jellegû fenntartásaink nem lehetnek ebben az ügyben.
Legfennebb moralizáló fanyalgásaink jöhetnek elõ, hiszen civilizációtörténe-
ti-kulturális prostitúcióra veszünk rá egy embert, pózoltatjuk a számára ide-
genné tett környezetben és az eleve megismerhetetlen kontextusban. Mind-
azonáltal dokumentumfilmet ugyanúgy forgathatunk a kényszerûségbõl a
kultúráját eladó kannibálról, mint a Pulitzer-díjas fotómûvészrõl, aki lefény-
képezi az éhségtõl utolsókat vergõdõ szudáni gyereket, majd otthagyja a dög-
keselyûnek, nem viszi el a néhány kilométerre levõ ENSZ-táborba.

*****

Ez a történet nem a mûvészrõl és mûvészetérõl, hanem arról szól,
hogyan, illetve egyáltalán mit díjazunk. Miképpen válik valami témává?
Kevin Carter 1994-ben készítette döbbenetes fotóját Szudánban, és a 2006-os
mail-küldõ szerint a civilizált világot alapjaiban rengette meg. Mégis várni
kellett 2004-ig, hogy film készüljön emberünkrõl. Vajon miért? A The Life of
Kevin Carter15 címû opus szimulákrum. Kevin Carter már rég nem él. Töké-
letes témát adott neki Afrika (õ maga dél-afrikai, és ott az utcán, nap mint

nap kedvére fotózhatta a kilóra mért halált),
bemérte a gyereket meg a dögkeselyût, bizonyára
lehasalt a földre, hogy minél jobb szögbõl, minél
jobb felvétel készüljön, de legalábbis leguggolt, és
kényelmesen, ráérõsen cserélgette, beállította a
lencséket, majd a shooting után lelépett, sorsára
hagyva szerencsétlen áldozatát. Átvette a díjat,
boldogan és hálatelt szívvel magyarázta a roko-
noknak meg az ismerõsöknek, hogy ez mekkora
megtiszteltetés számára. A szenvedéstörténetbõl
pillanatfelvételt kreált, és elvitte Afrikából a fotót,
aztán tökéletes témát szolgáltatott a vizuáliparnak
azzal, hogy öngyilkos lett. A teljes nelsoni vissza-
csatolást ugyancsak fotósunk szolgáltatja, amikor
búcsúlevelében siránkozik, hogy a képek végez-
tek vele. És mivel 1994-ben az internet még gye-

rekcipõben járt, semmiképp sem fejthetett ki akkora hatást a fotója, mint ma,
amikor a pár éves gyerek is mailt küldözget. Itt következik a marketingfogás:
valaki felfedezi, hogy ebbõl a témából pénzt lehet csinálni. A The Life of
Kevin Carter számtalan díjat tarolt, és bizonyára fog, ezzel semmi gond. Ezek
után a szimulákrum szimulákruma lesz a DreamWorks beharangozott játék-
filmje 2006-ban. Ezzel sincs gond.
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Kevin Carter viszont nem úgy cselekedett, mint Nick Ut 1972-ben.
Mindketten Pulitzert kaptak. Nick Ut betartotta a sajtófotós elsõ parancsola-
tát: ha tehetem, lefotózom, megörökítem a borzalmat, és segítek a bajba jutot-
takon. És – nem majd. Nick Ut Vietnamban megmentett egy lenapalmozott
lányt, aki évtizedekkel késõbb az angol királynõ elõtt állította, hogy õt a fotós
mentette meg a biztos haláltól. Aki csak akkor indult el Saigon felé, hogy elõ-
hívja a filmet, miután kórházba vitte a sérültet, és megbizonyosodott, hogy
az orvosok kezelésbe veszik. Frissiben nyilatkozott, hogy a napalmtámadást
szenvedett falunál mit látott, de meg sem említette a megmentett lányt. A
szudáni gyerek egyetlen királynõ elõtt sem nyilatkozhat – semmirõl.

A kamerával ölni lehet. Milko Mancsevszki Esõ elõtt címû filmjében a
fotóriporter panaszkodik a lágerparancsnoknak, hogy nincs témája. A
parancsnok elõvezényeltet egy foglyot, és ott helyben agyonlövi: „Lefényké-
pezted?”16 Srebrenicák és Falludzsák, Közel-Keletek és Ruandák mindig is
lesznek. Mi fontosabb? Informálni? Vagy úgy informálni, hogy közben segí-
tünk? Arról nem beszélve, hogyha megmentjük a potenciális áldozatokat, õk
késõbb a borzalmas „sztorit” a világközvélemény tudomására hozhatják. Per-
sze az már távolról sem olyan megható, a majdnem-megtörtént tragédiára
senki sem vevõ. Többek között ezért az embertelen hozzáállás miatt nevez-
hetõ barbárnak a nyugati civilizáció, és ezért nincs egyértelmû erkölcsi jogo-
sultsága barbárságot emlegetni, amikor Mogadishu utcáin a feldühödött
tömeg végighurcolja az amerikai katonák tetemét. Akhilleusz barbár volt? És
az is, aki megírta, mit mûvelt? Hány száz évnek kell eltelnie, hogy a szomá-
liai horror hõskölteménybe simuljon? Amikor a legfejlettebb mûholdas és
urándúsított haditechnikával felszerelt sereg bemerészkedik az alkonyzóná-
ba, ahol a törzsi háborúkhoz legjobban a bozótvágó kés illik, két tényezõt kell
figyelembe venni. Egyrészt a nyugati világ zsoldosai nincsenek hozzászokva
a bozótvágó késhez. Másrészt be kell számítani azt is, hogy brutális képi sokk
érheti a civilizációs tamponzónában kérõdzõ, a maga kis vizuális függõsége-
ibe temetkezõ tévéegyént.

Ezt a lényt nem érdekli a kép háttere, nem gondol a gyerekre és a vára-
kozó keselyûre, hanem azt hangoztatja, hogy díjazni kell a remekmûvet, mert
a kép külön életet él, elszakad a történettõl. És mert az igazi mûvészetnek
pontosan errõl a távolságtartásról kell szólnia, nem pedig a beavatkozásról.
Amibe beleavatkozunk, az már nem mûvészet, hanem propaganda. Vagyis
Kevin Carter helyesen döntött: ott kellett hagynia a prédát. A következetes
mûvész mindössze megfigyelõ, és semmilyen formában sem rendelkezhet a
történések fölött. Abban az esetben játszott volna istenesdit, ha nem készíti
el az isteni fotót a mûvészet kedvéért, hanem lemondva a tiszta, a be nem
avatkozó mûvészet elvérõl, megment valakit. Profi fotósként viselkedett,
nem embermentõ szervezet alkalmazottjaként. És másolatot készített a köz-
vetlen környezetében látott szörnyû dolgok egyikérõl, szimulákrumot hozott
létre a szenvedéstörténetrõl, aztán kezeit mosva pusztulni hagyta az eredeti
verziót. Minden stimmel, kivéve az, hogy mindez nem kifejezetten mûvész-
tett, hanem inkább gyilkosság. Amiért civilizált világban nem díj járna,
hanem bírósági tárgyalás és elmarasztaló ítélet. Amit persze nem lehet vég-
rehajtani, hiszen végsõ soron nem tudjuk, hogy meghalt-e a gyerek vagy sem.
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Nelson kitalálta az internet alapjait, Virilio ideológiát kreált köré, mi
pedig 2006-ban töprenghetünk, hogy miért csak most gyorsult fel annyira ez
a történet, hogy a kép széles körben elkezdett hatni és terjedni, mint valami
szimulákrum. Vajon hányan látták 1994 és 2004 között a dögkeselyûs szudá-
ni felvételt? Bizonyára jóval kevesebben, mint ahányan a dokumentumfilm
után. És hányan fogják még megismerni a készülõ játékfilmnek köszönhetõ-
en?! Ennél nyilvánvalóbban nem is lehetne érvelni a szimulákrum gyõzelme
mellett. Egyértelmû: a filmes szakma arra buzdítja a dokumentumfilmeseket,
hogy döbbenetes témákkal pályázzanak a különféle díjakra. Ugyanilyen elv
alapján a Pulitzer-díj osztói arra hergelik a fotósokat, hogy keressék a kemény
témákat. Arra, hogy ott is hagyják a keselyûnek a prédát. Vagy hogy beállítván
a textúrát éppenséggel kreálják a hasonló helyzeteket, a minél hitelesebb
képiséget?! A filmek esetében hasonló dilemmával szembesülünk. Mert ha
sokáig az volt a fikció, hogy a terroristák elfoglalnak egy toronyépületet, és azt
szakszerûen felrobbantják, mindez immár a valóságban konkretizálódik. A
film már-már az ötletgeneráló szerepet tölti be. S ha egykor el kellett menni a
háborúba, hogy megtapasztaljuk, milyen, ma a globáltévének köszönhetõen
már úgy érezzük: pontosan tudjuk, milyen a pusztítás, s hogyan néz ki a halál
közelrõl. Habár soha még csak háborús övezetben sem jártunk.

Végül legyünk kellõképpen morbidak! A mai technológiával könnyen
kreálunk profi beállítást-végeredményt. Ha tehát egyáltalán nem biztos, hogy
valóság, hanem csak lehetséges valóság, amit kapunk, akkor minden kétséget
kizáróan meg kell bizonyosodnunk, hogy tényleg megtörténhetett. Hogy a
kép nem trükkfelvétel. És hogy tényleg Pulitzert adtak erre. Megnézzük a
díjazottak listáját. Rendben van. Vagy mégsem? Hátha ez is csak egy szöveg-
generálóval készített bejegyzés az interneten? A kétségeket kizáró etikát fel-
váltja a gyanakvás filozófiája. Ugyanez a kérdés másképp is megközelíthetõ:
mi a hír és a dokumentum értéke korunkban, amikor akármirõl hitelesnek
tûnõ dokumentációt lehet gyártani? Akár sorozatgyártási elveket követve.
Újabban errõl szól a filmvilág. Fiktív dokumentumfilmet készítenek,17 és a
nézõ elhiszi, hogy ez dokumentumfilm. Vagy mégsem? A lényeg az, hogy
lehetne. A fikció és a valóság olyan mixelési technika révén egyesül, hogy
ember legyen a talpán, aki képes eldönteni, hol kezdõdik az egyik, és hol vég-
zõdik a másik. Ha pedig az internet a való világ szimulákruma, és ha az
interneten már vannak szimulákrumok (lásd posztmodern szöveggeneráto-
rok), akkor miért ne vonhatnánk kétségbe akárminek a hitelességét? Képnek,
szövegnek, hangnak egyaránt. Amikor a második és a harmadik forrásból is
ugyanaz derül ki, akkor hátradõlhetünk: a kép, a szöveg, az igyekezet és a
gondolat tényleg valóságos. Amitõl persze egyáltalán nem biztos, hogy etikus
és hiteles, vagyis követendõ példa is egyben.

A náci és a kommunista propagandagépezet nem tetszelgett úton-útfé-
len abban a pózban, hogy etikus, amit mûvel. Hanem erõszakkal, változatos
és rendkívül hatékony nyomásgyakorlási eszközkészlettel hozta az alattvalók
tudomására, hogy a létezõ valóságot kell elfogadniuk – egyedüli lehetséges
verzióként. Kevin Carter öntetszelgése (a kattintástól az öngyilkosságig),
valamint a díjazók pózolása egyebet sugall a dolog etikai vonatkozásairól.
Ráadásul még a morális vetületek is hátravannak. Például továbbra sem tud-
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juk megnyugtatóan eldönteni, kit díjazunk. A mûvészt vagy a mûvét? A meg-
valósítás, a kivitelezés módját? Avagy inkább a témát értékeljük, erre akarjuk
felhívni a figyelmet? Ha a mûvészt, illetve az általa létrehozott képet tartjuk
elsõdlegesnek, miért hivatkozunk mégis arra, hogy a kép megdöbbentette a
világ közvéleményét? Ha valaki mûvészfilmet készít Hitlerrõl, nem a témát,
hanem a megvalósítási módot értékeljük. Nem biztatunk senkit arra, hogy
hitleresdit játsszék, és hogy sok millió embertársát megölje.

Hanem ha arra hivatkozunk, hogy Kevin Carter fotója megdöbbenti a
világ közvéleményét, akkor azt mondjuk, hogy igazából nem is a mûvészeti
alkotás mint végtermék, hanem a téma díjazandó. Miközben az alkotó nem
segített: ölt. Ha tehát ezt a témát díjazzuk, egyben azt állítjuk, hogy ölni sza-
bad, ölni kell. És ha Kevin Carternek jogában állt a halálélményt így bemu-
tatni, vajon annak a fotósnak miért nem adtak Pulitzer-díjat, aki ugyanígy
megdöbbentette a világközvéleményt a mogadishui fotó-
val, amelyen a tömeg az amerikai katona tetemét von-
szolja a porban? Ezúttal a képbeállítás silány, és nem oly
mûvészi a végeredmény, mint Carternél. A kompozíció
nem átgondolt, látszik rajta a pillanatfelvétel minden
átka. Tomboló tömegben nincs lehasalás, lencsék nyu-
godt cserélgetése vagy a napsugarak beesési szögének az
ellenõrzése. Marad a kattintás meg a végtermék – na meg
a két, kísértetiesen közeli évjárat. Csakhogy ha igazából-
következetesen a témát díjaznánk, akkor eltekinthetnénk
akár a mûvészi megformálás hiányosságaitól is. Akár azt
a minimális belsõ hangot is elnyomhatjuk, hogy a halott-
ról vagy a halál közeli állapotba került, már-már alig
mozduló emberi lényrõl kizárólag bizonyos feltételek
teljesülése mellett szabad fotót készíteni. Merthogy immár képtelen tiltakoz-
ni, és képtelen beleegyezését adni arra, hogy fotózzák, és mert „technikailag”
magatehetetlen a tematizált lény. Rendkívül beszédes szokott lenni, kit,
miért és mennyire mutatunk be áldozatként. Dezintegráljuk az egyént. Szem-
lélõdünk és kattintunk: így tesszük teljessé a tragédiát.

Visszakanyarodva a filmes világ felé: a Diameter of the Bomb18 címû
dokumentumfilm hiába tökéletes, mert pont ezen a kényes ponton csúszik
el. Egyetlen felrobbantott testet sem látunk a busz körül, csak az öngyilkos
merénylõ feje „csúszik” be a képbe. Az ilyesmi általában nem szokott a vélet-
len mûve lenni. Buszrobbantás után nemcsak Izraelben, hanem a földön bár-
hol halottgyalázás lenne a leszakított fejeket, a lerobbantott végtagokat meg-
mutatni. És akkor ott az elrettentõ példa: az aszfalton ott van a merénylõ
arca, szó szerint szétfolyva – ám mégis felismerhetõ. Azon a végzetes buszon
utazott egy etióp kislány is, az õ rokonai bírósághoz kellett forduljanak, más-
képp nem tekinthették meg a maradványokat. A hullaházi álláspont ez volt:
nincs itt semmi látnivaló! Tehát akár a merénylõ fejét is letilthatták volna az
izraeli biztonsági szolgálatok a vizuális mezõrõl.19

*****
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Rendkívül csodálkoznánk, ha a tragédiák kizárólag megdöbbentenék az
emberiséget. A vizuális térben tenyészõ paraziták serege ugyanis percrõl perc-
re növekszik, és ez a társaság kizárólag ikonrombolással foglalkozik. Ráadá-
sul: van Photoshopja meg szélessávú internet csatlakozása. Mosolygunk az
ízléstelen tréfán – sorozat készült róla, ez már nem is igazából szimulákrum,
hanem variációk hosszú sora egy szimulákrumra –, ám rögtön szeptember 11.
után döbbenetes volt látni „az utolsó turistát a világ tetején”, miközben a hát-
térben az elsõ ikertorony felé közeledik a repülõgép. Virilio sebességtanát gya-
korlatba ültetve, rögtön a WTC lerombolása után telepumpálták a világközvé-
lemény agyát a viccesnek szánt (ám siralmas), primitív (mégis hatásos) fotó-
montázzsal,20 és mindezt Nelson kiberterében követték el.

Szép új világ – díjazható. Fordulj csak a fal felé, etika! Hátha látsz szép
álmokat.

A szerzõ a BBTE újságíró szakának végzõs hallgatója.

1 Crna macka, beli macor (Macska-jaj), 1998
2 http://www.vulture-bookz.de/marx/archive/galerie/Lenin-Trotzki_1920-05-

20_auf_dem_Roten_Platz_(Original).jpg
http://www.vulture-bookz.de/marx/archive/galerie/Lenin-Trotzki_1920-05-
20_auf_dem_Roten_Platz_(Retusche).jpg 

3 Filmvilág, 2002/5.
4 Realität interessiert mich nicht. In: Der Spiegel, 1997. aug. 18.
5 The Information Bomb. Verso Publishing House, London, 2000
6 http://english.aljazeera.net/HomePage
7 Christopher Bryant: Posztmodern paródia. Prae, 2003/2.
8 Baudrillard: A rossz transzparenciája. Balassi Kiadó, Bp., 1997.
9 Wired Magazine, 1995/6.

10 Korunk, 2000/4.
11 Paul Virilio: Háború és televízió. Mágus Design Stúdió, Bp., 2003.
12 Bruno Latour: Sohasem voltunk modernek. Osiris, Bp., 1999.
13 Hárdi István: Képi kifejezés és a tudattalan. In: Pro Philosophia, 2005/2.
14 Dennis O`Rourke: Cannibal Tours, 1988.
15 Rendezte: Dan Krauss.
16 A Hét, 2005/21.
17 Vít Klusák–Filip Remunda: Ceský sen - Czech Dream, 2004.
18 Rendezte: Andrew Quingley és Steven Silver (2005.)
19 A Hét, 2005/51–52.
20 http://urbanlegends.about.com/library/blphoto-wtc.htm
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Hayden White 1978-ban megjelent könyvében a történelmi diskurzust
mint trópusokra alapozó, tehát megkérdõjelezhetõ referenciális érvényességgel
rendelkezõ beszédmódot leplezi le. White nem az eseményekre reflektál,
hanem az azokat „megragadó” metadiskurzusokat vizsgálja, feltérképezvén
különbözõ narratív struktúrákat
meg trópushasználati szokásokat,
melyek ezt a tudományágat eltávo-
lítják tárgyától, tehát a múltbéli
eseménytõl, és egy nonszcien-
tikus irányba mozdítják el, az iro-
dalom felé közelítik (White, 1996)
ezt az (eddig) önmagát többé-
kevésbé objektívnek, tehát inter-
pretációfüggetlennek kikiáltó disz-
ciplínát. White megállapítja, hogy
a történelmi szövegnek nemcsak
ideológiai torzulások ellen kell
védekeznie, hanem a cselekmé-
nyesítések (White, 1996, 336) deformáló hatásait is kellene tudatosítania. Frye-
ra hivatkozva a mítosztól való „elkülönbözõdésre” vezeti vissza a történelem-
tudomány mint narratív struktúra eredetét (White, 1996, 335). Az objektivitás-
ra törekvõ történelemtudomány mintegy helyettesítette a világmagyarázatban
a mítoszt, elvitatván attól igazságát, és így – bizonyos tekintetben – értékét is.
A mítosz és a tudományok útjai ezzel szétváltak. A mítosz a vallás (vö. Eliade,
1987), illetve a paratudományok területére szorult.

Foucault a történelemtudományról mint a többi „humán” tudományt idõ-
ben megelõzõrõl beszél, mely a modern kor elejéig fenn tudta tartani univer-
zális, minden jelenségre, objektumra, eseményre egyformán érvényes múlt-
magyarázó jellegét, de XIX. századi megbomlásával felhívta a figyelmet
önmaga nem tényalapú jellegére (Foucault, 1966, 378–379). Azáltal, hogy
kideríti: minden esemény egy önnön belsõ koherenciájából eredõ idõben zaj-
lik (zajlott), és hogy nincs egyetemes, minden jelenséget magába foglalni tudó
idõ, Foucault elvitatja a historiográfiától azt az igényét, hogy egyetlen beszéd-
folyamba tömörítse a múlt történéseinek leképezését (Foucault, 1966, 379). A
leírás nem megfelelõ arra, hogy dolgot pozitívummá változtasson, még a
(potenciális) befogadó számára sem – az/egy episztémé leírása kimeríthetetlen
és az egyén számára lefedhetetlen beszéd-mezõt (champ du discours) tárna
fel (Foucault, 1969, 250). Mindenféle múltat illetõ metaviszonyulás, így az
interpretáció is, lehetetlennek látszik a fent idézett teóriák tükrében, ez azon-
ban nem akadályozza meg azt, hogy történelemkönyvek íródjanak, a (rég)múlt
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eseményei elbeszélõ szövegbe foglaltassanak. Sem a Duby-féle „histoire
continue” (folytonos történelem/történet), sem a „longue durée” (hosszú idõ-
tartam) (értelmezéshez l. Duby, 2000) nem alkalmas arra, hogy akár
mimetikusan is viszonyulva tárgyához, hozzáférhetõvé tegye azt.

A mikrotörténelem (l. pl. Szíjártó, 1996), az egyes, az esetleges, a rend-
szerbe nem foglalt, a rendszerbe nem foglalható „történülés” leírásával pró-
bálta feltárni „longue durée”-módszer által többé-kevésbé elhanyagolt múlt-
szekvenciákat, de ezen „alulról indulás” ellenére sem sikerült validként
posztulálnia magát. Foucault mikrotörténet- (módszereihez hasonló) vizsgá-
latai (pl. Foucault, 1973; Foucault, 1978) érdekesek és tanulságosak, de kime-
rítõ jellegük ellenére is csak szövegelemzések maradnak.

A fentiek tükrében beláthatjuk, hogy az esemény, a történés, a múlt hoz-
záférhetetlen, és így a történelmet-történelmünket – implicit módon: világké-
pünket, önképünket – kialakítandó rekonstrukciókra tudunk csak hagyatkoz-
ni, jelenbeli fogalmaink, nézõpontjaink visszavetítésére vagy visszakeresésé-
re hagyatkozhatunk csak. A múlt: problematikus és rejtõzködõ. Saját szava-
ink, saját emlékezetünk takarja el, saját szövegeinkbõl készítünk áthatolha-
tatlanul sûrû szövedéket, mely meggátol abban, hogy – akár a diskurzus
szintjén is – megtérjünk „gyökereinkhez”.

Hogy állunk a jelennel? A múlt problematikus és mindörökre eltakart, a
jelen azonban most van, most történik, most zajlik (Foucault). A jelenhez
empirikusan férhetünk hozzá, vagy pedig a média közvetítésével. A média (a
rádió, a televízió) sokszor élõ adásban közvetíti a történéseket, a közvetlen
megtapasztalás érzését keltve. Már közhelyes az a kijelentés, mely szerint a
média akaratlagosan (vagy különbözõ „obskurus” – politikai – erõk befolyá-

sára) mindig deformáltan mutatja be a történteket, azon-
ban a narratológiai elméletek arra vetnek fényt, hogy az
ún. deformációhoz, a „tökéletlen leképezéshez” nem is
olyan nagyon szükséges a politikai erõk intervenciója. A
mindenkori operatõr, riporter szükségszerûen szelektál
(még ha 360 fokos látószögû kamerával filmezne is, egész
biztosan lemaradna valami nagyon fontosról, és ne is
említsük a rádióst), így szükségképpen narrativizál, aka-

ratlanul is elbeszélésbe szerkeszt. Frye (idézi White, 1996, 335) kijelenti,
hogy a történések önmagukban nem rendelkeznek semmiféle megformált-
sággal, hogy nem tragikusak, nem komikusak, nem ironikusak és nem
romantikusak, azonban az élõ közvetítések, még a kommentálás által nem
kísértek is, mindig érzelmileg kiszínezettek, mindig valamiféleképpen bemu-
tatottak, kiválasztottságuk révén olyan elbeszélés szerkezetekbe illesztettek,
melyek mintegy elõírják tragikuskénti/ironikuskénti/romantikuskénti/komi-
kuskénti befogadási módjukat. A „nem-élõ” közvetítések, a „tegnapok törté-
netei” pedig még inkább hordozzák magukon ezt az elmondottságot. A napi-
lapok-hetilapok-havilapok hasábjain is csak elbeszélések, értelmezõ reflexi-
óktól kísért (vagy nem kísért..., de ez esetben is értelmezésként értelmezhet-
jük a „riporter” azon cselekedetét, hogy épp azt a tényt választotta ki, nevez-
te ki leírandónak, bemutatandónak) referálások látnak napvilágot. Ez már
historiográfia, a jelen, a tegnap, a tegnapelõtt története. A „közvélemény”, az
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aktuálisra reflektáló „kollektív tudat” vagy felszínre hozott „kollektív tudat-
alatti” pedig a média-tényezõnek, a médiának mint világ-(és világkép-)össze-
tevõnek az értelmezése, ilyenként tulajdonképpen része ennek, létmódja és
egyik (legfontosabb?) létezése.

A narratív struktúrák a kultúránkba való „berendezõdésünket” segítik
elõ, ez a saját kultúrán belül való elhelyezkedés azonban felszámolódott a
posztmodernnel. Lyotard megállapítja, hogy a posztmodern (többek között) az
a valami, mely során a kultúrában való tájékozódást, létezést segítõ nagyelbe-
szélések „elkülönbözõdnek” önmaguktól, és „delegitimálókká” válnak (vö.
Lyotard, [1990] 1993, fõleg 44–54.), nem tudván már betölteni azt az integrá-
ciós funkciót, mellyel kellene rendelkeznünk. Lyotard tanulmánya nem
sopánkodás, mely a múlt (a modern) strukturáltságát siratja el, hanem felmé-
rés, a szinkrónia feltérképezése, mely tudományos alapokra támaszkodva rea-
gál a közelmúltra  és  önnön  jelenére,  aktualitásában és  okkazionalitásában
(l. Lyotard, [1990] 1993, 10) a sajtó/média-mûfajokkal is rokon. Természetes,
hogy egy újságcikktõl vagy egy tévé-rádióriporttól nem lehet/kell számon
kérni ezt az elmélyült (ön)reflexiót, és hogy a média megszûnne média lenni,
ha saját létértelmezéseit eltávolítaná önmaguktól, reflektálván azok érvényes-
ségére, de nem kezelt narrativizált jellegük úgy írja felül világunkat (annak
eseményeit), hogy értelmet tulajdonít annak, és így azt az eszmét élteti, melyet
a múlt eseményeit illetõen már „dekonstruáltak” a történetírók.

A jelen, legalábbis a médiában tükrözõdõ jelen más természetû, mint
mondjuk az õskor vagy a kora újkor, de receptorától való kisebb (idõbeli)
távolsága ellenére is pont úgy a grammatikai múlthoz tartozik, mint Pompei
hamuba dermedt és így örökös jelenné tett múlt-szelete. Itt viszont az a prob-
léma, hogy a grammatika is absztraktum, akárcsak a történelem, a hír vagy
az elmélet fogalmai. Az idõnek múlt-jelen-jövõként való felosztását és tárgya-
lását, egyáltalán az idõnek nevezett „valami” így-érzékelését egy olyan rend-
szer szabja meg, melynek arbitrárisságáról Saussure-tõl, Wittgensteintól
Foucault-ig nagyon sokan értekeztek. Azt a (szemantikai?) kontinuumot,
melynek világ a neve, elbeszélhetetlennek, megismerhetetlennek kiáltotta ki
a Posztmodern. A „dekonstrukcionalizmus doktrínái” a beszélés elõtti és
közbeni (hagyományos terminológiával: múlt és jelen) események sorozatá-
ról, láncolatáról is kiderítették, hogy nem úgy szervezõdnek, ahogy azt elõt-
tük megállapítani vélték a pozitív vagy magukat annak kikiáltó tudományok.
Pontosabban: kiderítették, hogy nem láncolatok, illetve nem struktúrák,
hanem nagyon bonyolult hálóként felfogható (Foucault, 1969, 42–43.) vagy
szóródó (Foucault, 1969, 134.) entitások. Hogy milyenek (voltak), arról még
az empíria sem tudna tájékoztatni, hiszen az érzékek által szolgáltatott
benyomásokat is a kultúrában való létezés során kialakult „kódrendszer”
alapján fejti meg a szemlélõdõ tevékenységet végzõ.

Ezt a posztmodern világviszonyulást egy olyan poszt-posztmodern
„refutatio” próbálja meg elkülönböztetni önmagától, mely bizonyos tekinte-
tekben visszatér a pozitív tudományokhoz, és a humaniórákban a
kvantifikálhatót állítja szembe a posztmodern diskurzus rendjének rendet-
lenségével, így Harold Bloom A nyugati kánonjában (részlet: Bloom 2001,
200.), míg a természettudományokban a kvantifikáltat, a megmértet, a lemér-
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tet, a mûszerekkel felderítettet, a kulturális kódolástól (szerintük) független
tényezõt szegezik ezeknek a „nevetséges” (Pinker, 2002, 62–63.) világmegta-
gadásoknak, narrációpromoválásoknak. Szerintük létezik érvényes és
elmondható, mely eseményeket/tényeket az értelmezés nem tud eltávolítani
saját lényegüktõl, azonban nem veszik figyelembe azt, hogy a kvantifikációt
csak és csakis olyan mértékegységek segítségével lehet elvégezni, melyek
kulturálisan kódoltak, és hogy mindenféle mérés egy eleve eldöntött szem-
pont szerinti mérés, egy eleve létezõ absztrakt kategóriába való beillesztés.
Mi az, hogy gramm (g)? Mi az, hogy candela (cd)? Mi az, hogy volt (V)? Mi
az, hogy mol (mol)? Olyan „mérõ” mértékegységek, melyek egységre vonatko-
zóságát emberek állapították meg, emberek számára, emberek által készített
eszközök segítségével, tehát ilyenként többé-kevésbé arbitrárisak.

Igaz, hogy a fizika, kémia, neurobiológia stb. objektívnek és empiriku-
san (értsd: néha csak ultraperformens mûszerek segítségével) ellenõrizhetõ-
nek tartják méréseiket, mértékegységeiket, igaz, hogy meg lehet mérni a lep-
tonok töltését is, meg lehet számolni az idegrendszer atomjait (egyénekre
leosztva, persze), de a kultúrát nem lehet zárt rendszerként kezelni, a kultú-
rában „részt vevõ” egyénhez pedig szintén nem lehet ekként viszonyulni, és
beláthatjuk, hogy lehetetlenség kiszámítani az egyén, a „példány” összes
molekulájának a környezete összes molekulájával bekövetkezendõ vagy
bekövetkezett interakcióját, és lehetetlenség felmérni ennek a különbözõ
(élet)megnyilvánulásokra való hatásait.

A múlt elbeszélése (a történelemtudomány) és a jelen narrációja (a
média) mérhetetlenségük, kvantifikálhatatlanságuk ellenére is igényt tarta-
nak egy erõs szubjektum-befolyásoló(-konstituáló?) szerepre, kultúraalakító
funkciójuk megkérdõjelezhetetlen, referencialitásuk megkérdõjelezhetõsége
ellenére is. A múlt- és jelen-elbeszélés, összevetve a „reál” tudományok
múlt- és jelen-értelmezésével, egy olyan beszédrendszert alkotnak, melyben
tájékozódni nagyon nehéz. Igaza van Pinkernek, hogy nem lehet mindent
metaforákkal „elintézni”, de Derridának is igaza van, mikor azt állítja, hogy
az „el-különbözõdés”-terminus írhatja csak le maradéktalanul a létezõk, a
narráció révén létezésbe hozottak (akár önmagukkal való) viszonyait.

A bevallottan metaforákkal operáló és a bevallatlanul ezt tevõ beszéd-
módok közti megütközésnek egyelõre még nincs gyõztese. A posztmodern
filozófia nem is akarja eldönteni ezt a játékot, viszont a filozófia mindenkori
„segédtudományai” rendet akarnak rakni abban az összevissza-szövegelés-
ben, mely a diszciplínák, világmagyarázatok megbomlásához vezetett...

A szerzõ a BBTE újságíró szakának doktorandusa.
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Körkérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, melyek azok a témák, ame-
lyekkel nem találkozhatunk az erdélyi magyar sajtóban. A következõ körle-
velet küldtük szét a szerkesztõségekbe:

Tisztelt Fõszerkesztõk!
Egy új médiatudományi szakfolyóiratot indítunk Kolozsváron az idén,

amelybe rendszeresen tervezünk egy fórum-rovatot is. Itt fõszerkesztõk, dön-
téshozók, újságírók szólalnak meg az erdélyi (és nemcsak) magyar (és nem-
csak) sajtót érintõ kérdésekben. Az elsõ ilyen ankéthoz kérném az Önök segít-
ségét. A kérdésem így hangzik: milyen tematikájú anyag az, amit soha nem
engedne be az ön által vezetett sajtóorgánumba? Miért?

A válaszokat beérkezési sorrendben közöljük – a személyes üdvözletek
elhagyásán kívül más szerkesztési elvet nem érvényesítettünk.

Kelemen Attila fõszerkesztõ, Transindex, Kolozsvár
Nem okvetlenül a téma fontos, hanem a szemlélet, a szövegkép vagy

egyszerûen a kapcsolható interaktivitás- és multimédialehetõségek (szavazó-
gép, mozgópép, letöltés stb.).

Nem kerülhet be az, ami unalmas, buta, demagóg, propagandisztikus,
aktualitását vesztett, nincs megszólítva benne minden érintett fél, magány-
ügyeinkbõl táplálkozó leszámolási akció, modoros ön-PR, stiláris maszturbá-
lás, jelöletlen fizetett hirdetés. Nem kerülhet be olyan szöveg, amely érdek-
telen, vatta-, más néven töltelékanyag. Nem kerülhet be olyan attitûd írás,
amelyben nincs vagy bevett az attitûd.

Dénes László fõszerkesztõ, Reggeli Újság, Nagyvárad
Már csak egy ilyen médiatudományi szakizé hiányzott az erdélyi

magyar sajtópalettáról a boldogságunkhoz (meg az erdélyi magyar média
jelenlegi nívójához...)! Na de üsse kõ, én nem vagyok az elrontója semmilyen
jó játéknak. Íme a válaszom a feltett kérdésre:

Nem tudok olyan „témát”, amit soha nem engednék be az általam veze-
tett sajtóorgánumba. Ebbõl adódóan nálunk, a Reggeli Újságnál nincsenek
tematikai megkötöttségek. Ha valami nem jelenhet meg, annak nem a téma-
választás az oka, hanem más. (És itt sorolhatnám a szakmai, szakmaetikai,
netán koncepcionális okokat, de ezeket nem kérdezték).

JA K A B-BE N K E NÁ N D O R

Öncenzúráz-e az erdélyi 
magyar sajtó?
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Kacsó Sándor fõszerkesztõ, Román Televízió magyar adása, Bukarest
Mivel szerkesztõségünk az RTV magyar nyelvû adásait gyártja, és meg-

határozása szerint a romániai magyaroknak készít mûsort, az õket (is) érintõ
tematikájú anyagokat részesítjük elõnyben. Ez azt jelenti, hogy pl. egy afrikai
bennszülött törzs életét bemutató dokumentumfilmet nem tûzünk mûsorra,
hanem az RTV más, ún. dokumentumfilm-sávjába (mûsorába) irányítjuk
akkor is, ha magyar (esetleg szerkesztõségi) kollégák is készítették ezt.

Nincs tiltott téma, de:
• a szerkesztési elveknek be kell tartaniuk az újságírói etikát (az RTV etikai

kódexét – hasonlít a BBC-ére, a MÚRE etikai kódexét – hasonlít a
MÚOSZ-éra), illetve a CNA elõírásait (rejtett reklám, kiskorúak védelme,
személyiségi jogok, pártatlanság, választási kampányokban érvényes elõ-
írások stb.).

• nem megkerülhetõ tény az sem, hogy adásaink idõpontja (kora délután)
miatt bizonyos témák csak körültekintõen kezelhetõk (max. 12 éves kor-
látozású „jelenetek“). Ennek ellenére a tavalyi Humorfesztiválról szóló
beszámolóban bement a meztelenre vetkõzõ versenyzõ jelenete is, de
természetesen kitakartuk a „kényes részt”.
Tehát nincs olyan tematikájú anyag, amit nem engednék adásba, de

nagyon kényes vagyok a korrekt tájékoztatásra, és figyelembe kell vennem az
elõbb felsorolt „körülményeket”. Mégis ha az anyagok (kép + hang!) mûfa-
ját, megközelítési formáját tekintjük, le vannak tiltva a:

• propagandafilmek
• etnikai, vallási, egyéb kisebbségi közösségeket rosszindulatúan kifigurá-

zó vagy ellenük uszító filmek
• fokozott durvaság, agresszió

Nem támogatjuk a nacionalista megnyilvánulásokat (mindkét oldalról)
„használó”, akár információs jellegû anyagokat, például Funar vagy Vadim
Tudor magyarellenes megnyilvánulásait (borjúcombok a magyar tanácsosok
asztalán, piros-sárga-kékre festett mindenféle stb.). Annak ellenére, hogy
bennünket érint (sért), és akár szenzációhajhász is lehet, mi mégis inkább
mellõzzük ezeket. Mert a feliratozás miatt adásainkat elég sok román nézi,
akiket tapasztalatunk szerint magyar elemzõ (vitapartner) nem tud meggyõz-
ni. Tehát jobb nem „népszerûsíteni” a velünk szemben állókat.

Sarány István fõszerkesztõ, Hargita Népe, Csíkszereda
Kérdésére – milyen tematikájú anyag az, amit soha nem engedne be az

ön által vezetett sajtóorgánumba? – a válasz: gyermekpornográfia, pornográ-
fia, uszítás soha nem kerülhet be a jelenleg általam szerkesztett Hargita Népe
napilapba. Hogy miért nem? A törvényi tiltásokon túl a szakmai követelmé-
nyek és a jóérzés is tiltja az ilyen jellegû anyagok megjelenését.

Szûcs László fõszerkesztõ, Erdélyi Riport/Várad, Nagyvárad
Kérdésére röviden azt mondhatom: a téma miatt nem hiszem, hogy visz-

szautasítanám anyag közlését, általában nem szeretem bármire is azt monda-
ni, hogy soha. Ha visszagondolok, érdekes módon ilyen gondjaim nem az
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Erdélyi Riporttal kapcsolatban adódtak, hanem a Várad irodalmi folyóirat
esetében 2004-ben, illetve 2005-ben.

Mindkét alkalommal egy-egy novella közlése váltott ki vitát a szerkesz-
tõk között. Az írások igen erõsen erotikus tematikája, naturalista stílusa,
hangneme, szóhasználata miatt már-már kivettem a betördelt lapból, majd
azzal a meggondolással, hogy egy kisebb példányszámú réteglapról van szó,
mindkét alkalommal benne hagytam, s ezt utólag sem bántam meg. Igaz,
vannak helyek, ahol azóta nem forgalmazzuk a Váradot. Hasonló volt a hely-
zet egy alkalommal a lapszám illusztrációival, érdekes módon ez nem váltott
ki a novellákhoz hasonlóan éles reakciókat. (Lehet, hogy képben könnyeb-
ben elfogadott a szexualitás, mint szövegben?) Közvetett módon a kérdésé-
hez kapcsolódik egy másik fajta téma miatti visszautasítás. Az Erdélyi Riport-
ban nem közlünk olyan anyagokat, amelyek mûfajilag térnek el a lap gyakor-
latától. Tehát nem közlünk beérkezett tudósítást, nem közlünk rövid híreket.
Ugyancsak nem teszek be a lapba olyan anyagot, amely specifikusan helyi
vonatkozású, kivéve, ha valamilyen ok miatt szélesebb érdeklõdést is kivált-
hat. Az új struktúrában nem közlünk sport tematikájú cikkeket, hiányoznak
a magazin jellegû színes anyagok, s egyelõre problematikus az olvasói leve-
lek helyének megtalálása is. Igaz, az eddig említettek egyikére sem monda-
nám azt, hogy soha. A közlés szempontjából igazán a mûfaji tisztaságot, az
anyag nyelvi minõségét, illetve aktualitását helyezem elõtérbe. Többnyire
állandó szerzõi körrel dolgozunk, s kollégáim egyeztetnek a kért, esetleg fel-
ajánlott anyag tematikáját illetõen.

Visszatérve eredeti kérdésére, nem közölnék a lapban olyan anyagot,
amely nyilvánvaló és tudatos hazugságot tartalmaz, olyat, amely személyiségi
jogokat sért. Napilapos koromban különösen fontos és mindennapi feladat volt
az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartása, például gyanúsítottról nem írjuk
azt, hogy bûnös. (Ugyanilyen fontosnak tartottam, hogy a rendõrségi hírekben
ne utaljunk az elkövetõ etnikumára, ne írja azt a kolléga, hogy barna bõrû férfi).

Nem közölnék olyan anyagot, amelyben nyilvánvaló hazugság van,
olyat, amely valakit nemzetisége, felekezeti hovatartozása, nyelve, nemi iden-
titása miatt támad, sért meg. Lezáratlan ügynek tartom Erdélyben a közsze-
replõkkel kapcsolatos információk közlését, illetve a közszereplõk hozzátarto-
zóinak megítélését, médiaszereplését. S tegyem végül hozzá: soha nem enged-
nék be az általam vezetett lapba unalmas anyagot. Persze tudom, ez a szán-
dék nem mindig érvényesül maximálisan.

Orbán Katalin fõszerkesztõ-osztályvezetõ, a Kolozsvári Rádió magyar
adása

A Kolozsvári Rádió magyar nyelvû mûsoraiban nem hangozhatnak el
nacionalista, uszító, illetve bármilyen szélsõséget képviselõ (szervezetek,
szekták stb.) anyagok, triviális, trágár, pornográf jellegûek, rágalmazás és
pletyka, bújtatott reklám. A Kolozsvári Rádió közszolgálati, politikailag sem-
leges, feladata az objektív tájékoztatáson kívül a kultúra, a mûvelõdési élet
tükrözése, támogatása, az anyanyelv ápolása, a jó ízlésre, a toleranciára való
nevelés, illetve a destruktív szubkultúrák kiszûrése.
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Turos Loránd ügyvezetõ igazgató, City Rádió, Szatmárnémeti
Ha van szó, amit a hazai magyar médiával kapcsolatban használnak, és

én nagyon utálom, akkor az a sajtóorgánum. Én az orgánumomat egészen
másra használom, semmi köze a sajtóhoz. Ami a kérdésre adandó választ ille-
ti, nem hiszem, hogy a téma, sokkal inkább a tálalás az, ami számít. A keres-
kedelmi rádióban akár a szarvasbogár étkezési szokásairól is lehet úgy beszél-
ni, hogy az érdekes legyen, és bármilyen izgalmas témát is el lehet baszni.

Parászka Boróka fõszerkesztõ, A Hét, Marosvásárhely
Sokat merengtem a „tematika” szó jelentésén. Ez azt jelenti, hogy mi az

a téma, amit nem engednék egy egész lapszámon eluralkodni? Vagy azt, amit
nem engednék „hangsúlyossá”, „tematizálttá” válni? Vagy egyszerûen azt
jelenti, hogy mit nem engednék be a lapba? Ha erre adnék valamiféle tartal-
mi választ, akkor azt is meghatároznám, hogy hogyan cenzúrázzuk a lapot.
Márpedig a lapot nem cenzúrázzuk. Nem a téma határozza meg, hogy beke-
rülhet-e a lapba, hanem a téma aktualitása, a cikk megírásának a módja,
minõsége. Mondok egy példát: nem járulnék ahhoz hozzá, hogy a nõk elleni
erõszaknak propagandája legyen a lapban. De ha valaki úgy ír errõl a témá-
ról, hogy az erõszak jellege, miértje, a joghézagok, az elkövetõk és az áldoza-
tok teljes háttere belátható, akkor persze hogy bemehet a cikk. És legyen
bármi a témája, nem mehet be a tényanyagot felületesen vagy felelõtlenül
kezelõ, rosszul megírt anyag.

Izgalmasabb lenne a kérdés, ha azt kérdeznéd, mit „tematizálok”,
„tematizálunk” a lapban. Én úgy látom, hogy az erdélyi magyar sajtó csak egy
fantom, egy gyufagyár. Az igazi meló a hírgyárakban van, a hírügynöksége-
ken. Ezeknek a nyersanyagát szinte rágatlanul veszi át a rommagyar sajtó.
Nem véletlen, hogy a szigorúan vett híranyag jelentõs része ismétlõdik a Kró-
nikában és az Új Magyar Szóban. Eltérés csak a véleményrovatokban van.
Tehát ha igazi sajtót csinálhatnék, mint ahogyan nem csinálhatok, akkor arra
törekednék, hogy saját hírmûhelyem legyen. És szembemenjek a hírgyárak-
kal. Nemcsak a konkurencia kedvéért, hanem mert ez tematikus gazdagodást
is jelenthet.

Balló Áron fõszerkesztõ, Szabadság, Kolozsvár
Elsõsorban azokat, amelyek félreérthetetlenül törvénybe ütköznek.

Vagyis a faji vagy nemzeti gyûlöletkeltõket, a gyilkosságra, népirtásra, egyéb
erõszakra uszítókat, a náci-fasiszta vagy kommunista propagandát, általában
mindent, amit a büntetõ törvénykönyv is tilt. Továbbá a trágár szidalmazáso-
kat, az egyértelmû becsületsértéseket, rágalmakat, témától függetlenül.
Mindezeket nemcsak azért, mert törvény tiltja, hanem azért is, mert nem
egyeznek sem a sajtóetikával, sem semmilyen szakmai szabállyal, sem saját
meggyõzõdésemmel.

Jámbor Gyula, Nyugati Jelen, Arad
Ez alkalom arra is, hogy végiggondoljuk a dolgot; erre vonatkozó jól

kidolgozott, pontokba szedett szabály ugyanis a Nyugati Jelennél nincs, ami
persze nem jelenti azt, hogy a gyakorlatban ne létezne bizonyos „cenzúra”.
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Ez azonban nem elsõsorban a tematikára vonatkozik, hiszen megítélésünk
szerint bármilyen témáról lehet tisztességesen írni. Olyan téma tehát, amely-
rõl írni nem lehet, tulajdonképpen nincs.

Viszont semmiképpen nem engednénk megjelenni olyan írást, amely:
• bármilyen bûncselekményre, faji megkülönböztetésre, nemzetek, etni-

kumok közötti, vallási intoleranciára buzdít,
• sérti a közerkölcsöt,
• (szilárd bizonyítékok híján) bárki becsületébe gázol,
• útszéli, kocsmai hangnemet használ (az írás tematikájától függetlenül).

Csinta Samu, felelõs szerkesztõ, Krónika
A Krónikában a lejárató célzatú, gyalázkodó hangvételû, személyiségi és

közösségi jogokat sértõ írások mellett nem lehet helye olyan híranyagnak,
amely az emberi jóhiszemûségre, kiszolgáltatottságra építve anyagi kiadások-
ra készteti az embereket. A hasonló tartalmú és célú témák még fizetett hir-
detésként sem kerülhetnek a lapba. Hasonlóan „embargós” olyan jellegû gaz-
dasági írások közlése, amelyeknek elsõdleges célja a konkurencia lejáratása
hamis vagy torzított információk révén.

A szerzõ a BBTE újságíró szakának doktorandusa.

79

FÓKUSZ





Az alább bemutatandó, Ungvári Zrínyi Imre által szerkesztett Pluralitás
és kommunikáció címû kötet a 2002-ben a Babeº–Bolyai Tudományegyetem
Filozófia Tanszékének magyar tagozatán tartott tanévnyitó konferencia elõ-
adásait tartalmazza. Az Ungvári bevezetõ tanulmányával ellátott, a végén
angol nyelvû összefoglalókat tartalmazó könyv a Mûhely-sorozat 11. kötete,
mely „fizikailag” is tetszetõs, nemcsak „belsõ értékei”, de „külcsíne” szem-
pontjából is figyelemfelkeltõ.

Tematikája, mint címe is jelzi,
plurális, szóródó. A „szorosabban”
tudományos, tehát az esztétikai (Angi
István, Boné Ferenc tanulmányai),
logikai (Kósa Sz. István, Gál László),
filozófiatörténeti (Egyed Péter, Veress
Károly, Telegdi Áron), politikai-szoci-
ológiai (Lányi András, Szilágyi-Gál
Mihály, Ungvári Zrínyi Imre), pszi-
chológiai (Borsos Szabolcs) írások
mellett találhatunk esszészerû, köny-
nyedebb hangvételû, „líraibb” írást is,
mint Horváth Gizella Rekviem a kéz-
írásért címû eszmefuttatását. A filozófia interdiszciplináris jellegébõl követ-
kezõen – indirekt módon – azonban érintõdik az elektronika és a felhaszná-
lásából eredõ különbözõ kommunikációs médium- és kódproblémák (Tamás
Dénesnek és Fekete Lászlónak az internet különbözõ filozófiai-kommuniká-
cióelméleti „lecsapódásairól” tárgyaló tanulmányai), a feminizmus kérdéskö-
re (Kiss Andrea-Laura iráni nõk helyzetérõl írt rövid elemzése) is.

A kötet értelmezhetõ az ókori (fõleg Platón) és posztmodern (fõleg
Gadamer) filozófiák jelenünk kommunikációs helyzeteire való alkalmazása-
ként is, kitekintésként a történelem analóg helyzeteire, ahol ezek az elméle-
tek ismeret- és véleményátviteli problémák megoldásában segítettek. Ebbõl a
szempontból Gál László Pluralista-e a jelenkori logika? címû írása és Kósa Sz.
István Következetességigény a kortárs filozófiai diskurzusban címû helyzetbe-
mutatása mise en abîme-ként mûködik e kötetben, ugyanis az elsõ Frege
Fogalomírás könyvébõl kiindulva a tudományos világértelmezések logikai
alapjához vezet vissza, megmutatván (Rescherre hivatkozva) az alaplogika, a
metalogika, a matematikai, tudományos és filozófiai alkalmazások egységre

PÉ T E R ÁR P Á D

Pluralitás és Platón, avagy az antik
és a poszt-posztmodern közti 
mediálás lehetőségei
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alapozottságát, Kósa Sz. István viszont szinkrón metszetét adja a kortárs filo-
zófiának, rávilágítván annak 20. század eleji megbomlására (122. o.). Gál
László is erre a megbomlásra hívja fel a figyelmet, vázolván azt a (potenciá-
lisan mindenhol létezõ) helyzetet, amelyben a logikus filozófiai tárgy-
„abordáció” a Frege-féle új logikai minõséggel, a meghatároz(hat)atlannal
kénytelen szembesülni (53. o.), és emiatt felül kell vizsgálnia önmaga
dichotómiákra, szembenállásokra alapozott beszédmódját. Ezen következte-
tés érdekes alkalmazásaként értelmezhetjük Lányi András Elválaszt, ami
összeköt címû szövegét, amely a nacionalizmusról beszélve fel próbálja olda-
ni annak eddig feloldhatatlannak gondolt ellentétekre alapozott elméleteit.
Kiss Andrea-Laura helyzetelemzésének végkövetkeztetésében is az iszlámba
„kulturálisan kódolt” férfi-nõ szembenállásra próbál „gyógyírt” keresni.

A látszólag egyszerû, recenziószerû Borsos-tanulmány nem széles kul-
turális háttérre támaszkodik, mint Király V. István, Ungvári Zrínyi Imre vagy
Egyed Péter textusai, de tanulsága legalább olyan fontos, mint a Veress-írásé,
hiszen arra hívja fel a figyelmet, hogy a szubjektumon belül is súlyos kom-
munikációs problémák vannak, nemcsak a közösségek, illetve kultúrák
között. Carl Rogers elméleteire támaszkodva Borsos ismerteti ennek az Én-
Önmagam közti kommunikációs zavar(ok) okait és lehetséges megoldásait –
ezért a felismerésért ezt a pár oldalas írást megtehetjük a könyv „húzó” szö-
vegévé. Hiszen a „többiek” a világértelmezõ szubjektumot mint kulturálisan
determináltat szemlélik, Borsos viszont figyelmeztet arra, hogy ez a kulturá-
lis meghatározottság legtöbbször megütközésbe kerül ennek a meghatáro-
zottságnak az egyénben (és egyén által) történõ recepciójával, kétségbe von-
ván ezzel a tudományos, a szociális, politikai, esztétikai stb. doktrínák szub-
jektumra alkalmazhatóságát és ezek önértelmezésének egyénre vonatkozó
érvényességét.

Egyed Péter szintén rövid, de elegáns tanulmánya az Ungváriéra (hosz-
szú, kitûnõen dokumentált, kimerítõ) rímel. Mind a ketten a posztmodern-
antik viszonyt „feszegetik”, mintegy példaként kezelve az akkor még önma-
guktól „el-nem-különbözött” filozófiai (fõleg értelmezési, tehát herme-
neutikai)  helyzeteket,  és  applikálják  a  nagyok tanulságait  jelenünkre.  Ez
az eljárás azonban nem válik anakronisztikussá, mert rámutatnak a
poszt(poszt?)modern világértelmezések ókoriakkal való rokonságára, a közlé-
si szituációk mindenhol és mindenkor azonos (kultúr)antropológiai megha-
tározottságára, tehát ismertetéseik, kitekintéseik a diakróniába nem viselik
magukon a „hely-telenség” jegyét. Metaforikusan (hasonlóságuk miatt) ott is
érintkeznek az aktualitással, ahol tematikusan (Platón, Arisztotelész) eltávo-
lodnának ettõl a valóságszelettõl.

Mester Béla, Jakab Dénes, Veress Károly, Király V. István a hagyomány,
közösség, sajtó és (sajtó)szabadság kérdésköreit vezetik vissza
hermeneutikára, az intézmények, mindenkori vezetõk és mindenkori „veze-
tettek” dialógusainak, illetve dialógus-lehetõségeinek boncolgatásával. A
párbeszédet – fõleg annak Gadamer által leírt Másik- (másik-)központú idea-
lizált változatát – tartják alkalmasnak arra, hogy érdembeli kommunikáció
médiumává-vehikulumává legyen.
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Jakab Dénes – akárcsak Kiss Andrea-Laura – iszlám példát hoz fel a
globalizáció kommunikatív vonatkozásait elemzõ, szintén interdiszciplináris
(a politikatudomány felé elmozduló) írásában (Globalizáció, területiség, poli-
tikai közösség). Fõleg a vagyon és a terület közti „korrespondencia” megszû-
nésére figyel (Kuvaitra hivatkozva), és rámutat arra, hogy ez a közösségnek
az állam intézményével való kommunikációjának az „elmásulásához” vezet,
mert a „globális állampolgár” nemzetközivé tett pénze révén másféleképpen
tud kapcsolatot teremteni a mással, a tõle kultúrában idegen, de globalizált
fizetõeszköz-használatban vele azonos helyzetben lévõvel.

Fekete László és Tamás Dénes az internetre mint új kommunikációs
médiumra figyelt fel. Fekete László etikai kérdésekre összpontosít, míg
Tamás Dénes a filozófia tudományának az új „környezetéhez” való alkalmaz-
kodási lehetõségeirõl ír. A politikai és gazdasági tényezõket mint az egyének
felé való és egyének közti szabad információáramlást (potenciálisan és de
facto) gátló társadalmi elemeket (48. o.) kezeli. Tehát a hatalom és a pénzügyi
érdekek ezen az új elektronikus „fórumon” (az interneten) mûködhetnek
kommunikációredukálókként is, nem csak megújítójaként, illetve elõsegítõ-
jeként, mint láttuk Jakab Dénesnél (habár õ is jelez negatívabb aspektusokat
– pl. 81. o.: „az új medievalizmus” implikálhatja annak a kornak a társadal-
mi igazságtalanságait is). Tamás Dénes a filozófia közvetítõ, tehát
mediatizáló jellegét emeli ki: azzal, hogy kijelenti, a közvetítés a filozófia
lényege (150. o.), új dimenziót ad a többi tanulmánynak is, melyek – sokszor
tudatlanul – megpróbálnak mediálni antik és új elméletek, keresztény és
muzulmán kultúrák, mûalkotások és befogadóik (elméletek, illetve az azokat
„használó” egyének) között.

Szókratész élõ beszéd révén tanított, Platón feléleszthetõ beszédbe fog-
lalta tanításait. Gadamer életmûve az ideális dialógus alapos leírása. Szüksé-
ges, hogy idõrõl idõre visszatérjünk hozzájuk, és összekapcsoljuk jelenünk
közvetítési problémáit a nagyok által javasolt megoldásokkal. Mind Szókra-
tésztõl, mind Platóntól, mind Gadamertõl van még mit tanulnunk. Amint a
filozófia a 20. század elején rájött arra, hogy nem tud érvényes világmagya-
rázattal szolgálni (l. fent), új utakat kezdett keresni. Ez a kötet azt jelzi, hogy
talán megtalálta új szerepét, jobban mondva rájött arra, hogy nemcsak értel-
mezõként tud mûködni, hanem közvetítõként is, tehát az értelmezés hordo-
zójaként, de ennek a hordozásnak értelmezõjeként is. Mediálásra szüksége
van az egyénnek (Borsos), szükség van rá az egyének között (Veress), egyé-
nek és intézmények között (Mester), kultúrák közt (Egyed, Ungvári, Veress),
de... médiumok között is, mint írja Horváth Gizella. Szerencse, hogy a filozó-
fiának mediálóként való felfogása nem merül ki ebben a kötetben, hanem az
egyetemi oktatásban is lecsapódást nyer e diszciplína kommunikációs hely-
zetekre való alkalmazása.

A tudományágazatokra reflektáló, tehát metaszintet képviselõ filozófia
ezután talán a diszciplínák közé kerül, azokkal egybetûnik, és, újra (!)
applikatívvá válva, végre kilép az akadémiák hermetizmusából...

(Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Pluralitás és kommunikáció, Pro
Philosophia, Kolozsvár, 2004)
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Az erdélyi sajtó történetébõl fél évszázadnyi idõszak feldolgozására vál-
lalkozó Fleisz János munkája tanulságos olvasmányt ad a sajtó iránt érdeklõ-
dõ olvasók kezébe. Túllépve a korlátolt földrajzi területre vonatkozó sajtótör-
téneti munkák helyi jelentõségén, a szerzõ összefoglaló tanulmánya kiterjed
a teljes erdélyi, bánsági és partiumi újságírásra a korabeli magyarországi
viszonyok, illetve a késõbbi romániai magyar sajtó keretében.

A tanulmány alapvetõen két nagy korszakot tárgyal: az elsõ fejezetben a
késõ dualizmustól az elsõ világháború végéig terjedõ éveket, illetve a máso-
dik fejezetben a két világháború közötti idõszakot. A vizsgálat módszere
mindkét korszakra vonatkozóan azonos. A történelmi sajátosságok, a sajtó
jellegzetességeinek és a sajtótermékek típusának rövid áttekintése után a
szerzõ átfogó képet nyújt az erdélyi sajtó földrajzi megoszlásáról, külön tár-
gyalva a kis-, közepes és nagyvárosok sajtóját. Az alfejezetek a jelentõsebb
erdélyi városok újságírásával ismertetik meg az olvasót, Brassó, Szatmárné-
meti, Marosvásárhely, Arad, Nagyvárad, Temesvár és Kolozsvár sajtóját
mutatják be: a lapkiadó vállalatok tevékenysége, a jelentõs újságírók mun-
kássága, a laptípusok és szerepük a városok életében.

A sajtó fejlõdésének elemzése során a szerzõ kitér a román és a német
nyelvû újságírásra is. A két világháború közötti idõszakban a magyar lapokat
érintõ cenzúra hatásairól és a romániai magyar sajtó mûködésének kisebbsé-
gi helyzetébõl eredõ korlátozásáról is olvashatunk. Az elõszóban ismertetett
szerzõi céloknak megfelelõen, a kérdés nagyrészt közvetett módon jelenik
meg a sajtótermékek bemutatása során, amelyek között nem szerepelt elsõd-
leges helyen az erdélyi magyarság sorskérdéseinek taglalása.

A függelék értékes adattárat tartalmaz az erdélyi magyar idõszaki sajtó-
ra vonatkozólag; három évszám tekintetében (1890, 1900, 1910) nyújt teljes
keresztmetszetet a sajtótermékekrõl, közli az 1919–1940 közötti napilapok
jegyzékét, majd a táblázatokban az erdélyi magyar sajtóra vonatkozó szám-
adatokat mutatja be.

Fleisz János tanulmányának jelentõsége abban rejlik, hogy az erdélyi
magyar sajtó két jelentõs idõszakát dokumentálja az általa felállított egységes
elemzési rendszer szerint, ugyanakkor úttörõ jellege folytán a sajtótörténé-
szeknek kiindulópontot nyújt további kutatások végzésére.

(Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó története (1890–1940). Pannónia
Kiadói Alapítvány, Pécs, 2005)
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Bernáth László: Viitorul jurnalisticii
Bernáth László este ziarist ºi cadru didactic. Lucrarea sa Viitorul

jurnalisticii este varianta redactatã a prelegerii pe care a susþinut-o la
consfãtuirea ºtiinþificã organizatã de Catedra de Comunicare a Universitãþii
din Eger. Dupã pãrerea sa, în jurnalism – ca dealtfel în lume – pot fi
prevãzute numai evoluþii pe urmãtorii cinci ani. Autorul considerã cã
redacþiile vor funcþiona ºi în viitor, cãci prezenþa personalã ºi contactul
direct sunt necesitãþi elementare, de care omenirea nu se va putea lipsi.
Chiar dacã tirajul va fi în scãdere, presa de calitate îºi va pãstra importanþa
(mult timp probabil încã sub formã tipãritã), deoarece o parte a cititorilor
sunt interesaþi de analize, de prezentarea substratului ºi conexiunilor dintre
evenimente, de varietatea de opinii în presã. Toate acestea necesitã însã
timp, un cadru corespunzãtor ºi identificarea conexiunilor, care poate fi
realizatã doar de presa profesionistã.

Bernáth László: The future of journalism
László Bernáth, journalist and lecturer. His article on the future of

journalism is an edited version of a conference presentation given at the
University of Eger, Department of Communication Studies. The article argues
that changes in journalism, like in the world in general, can be predicted for
periods not longer than five years. Editorial offices will continue to function,
as personal presence and contact are basic needs that cannot and will not be
renounced by mankind. Quality journalism will probably hold its ground in
printing for a long time to come, even if with decreasing circulations, since
there are readers who require analysis, presentations of backgrounds and
connections, as well as a choice of opinions on the press market. This
requires time and proper knowledge of background and connections, which
can only be provided by quality journalism.

Kádár Magor: Transformarea imaginii Connex-Vodafone
Pe piaþa telefoniei mobile din România s-au produs în ultimul an

transformãri importante. Una dintre cele mai mari investiþii pe piaþa
româneascã în 2005, cea de 3,5 miliarde realizatã de Vodafone prin
cumpãrarea Connex a influenþat în mod semnificativ sfera economicã ºi
financiarã, dar ºi cea a comunicãrii ºi publicitãþii. Campania intensã de
imagine care a însoþit evenimentul constituie un proces caracteristic
comunicaþiei organizaþionale, având în vedere cã utilizeazã în mod pregnant
o întreagã serie de tactici ale creãrii imaginii companiei ºi brandului, ale
publicitãþii clasice. Iar comunicarea organizaþionalã sau publicitarã este
semnificativã numai dacã se concretizeazã prin prezenþa practicã, iar efectele
pot fi resimþite ºi explicate. Aceste procese ºi efecte pot fi analizate pornind
de la situaþia economicã mãsurabilã, prin prezentarea pieþei ºi a companiilor
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implicate, ajungând la transformarea brandurilor ºi a imaginilor, la procesul
ºi capcanele creãrii imaginii companiei ºi a brandului.

Kádár Magor: Changing from Green to Red: the Connex-Vodafone Re-
branding

The Romanian mobile phone market witnessed more changes in a year
than in the previous three years together. The biggest, 3.5 billion???pénznem
investment in 2005 was the purchase of Connex by Vodafone, which
influenced the economy in general, as well as the fields of commerce,
communication and advertisement in particular. The intensive re-branding
campaign surrounding the event is a spectacular process of organisational
communication, as the campaign uses a whole set of image building,
branding and classical advertising techniques. Market, organisational or
advertisement communication is very interesting if manifested in concrete
appearances with perceptible and explainable effects. These processes and
effects can be analysed starting from the quantifiable economic situation,
presenting the market and the agents, as well as the changes of brands and
images, the processes and pitfalls of image making and branding.

Botházi Mária: „Va veni poate vremea în care valoarea va fi din nou
recunoscutã” – interviu cu Bodor Pál

Întrebãrile i-au fost puse lui Bodor Pál, una din personalitãþile marcante
ale jurnalismului maghiar. Cunoscut deopotrivã ca scriitor ºi cadru didactic,
Bodor Pál are în prezent o rubricã zilnicã pe pagina de internet
www.klubhalo.hu, sub numele de blogul lui Diurnus. Publicistul ne-a
împãrtãºit opiniile sale privind situaþia publicisticii maghiare din Ungaria ºi
Transilvania, modul în care presa maghiarã transilvãneanã este perceputã în
Ungaria, curentele ºi tendinþele presei scrise maghiare din România.
Întrebãrile se referã ºi la modul în care poate fi ridicatã exigenþa cititorilor
de astãzi, respectiv la posibilitãþile de a preda cunoºtinþele despre jurnalism.

Conform opinie sale, o parte a publicisticii maghiare din Transilvania –
cu unele excepþii lãudabile – este incapabilã de abordãri lucide, nu foloseºte
surse cu adevãrat credibile, argumentele pro ºi contra sunt de ordin afectiv,
iar sursele istorice sunt slab reprezentate. Considerã cã ar trebui realizatã o
inventariere a conºtiinþei maghiarilor din Transilvania de astãzi, analizându-
se datele incorecte sau superficiale: publicistica poate avea un rol important
dacã nu se rezumã doar la repetarea unor subiecte de succes.

Botházi Mária: „Values May Come into Vogue Again” – Interview with
Pál Bodor

We have interviewed Pál Bodor, a prominent figure in journalism and
journalism-training, as well as an acclaimed author. The interview covers his
views on the current state of opinion pieces in Hungarian journalism, both
in Hungary and Transylvania, whether the Hungarian press of Transylvania
is noticeable from Hungary, and tendencies in the Hungarian press of
Romania. The issue whether current newspaper readers can be made more
exigent has also been raised, and so was the extent to which the art of
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curiosity can be taught. The publicist still leading a daily column called
Diurnus’s blog on www.klubhalo.hu considers that some Transylvanian
Hungarian publicists – with due respect for the exceptions – are still
incapable of reasoned approaches, do not use thorough sources, employ
emotional arguments pro and contra, do not possess proper grounding in
history and economic history. He considers that it would be necessary to
draft an „inventory” of contemporary Transylvanian Hungarian
consciousness, to see which ideas are perfunctory and false: publicists can
do a lot if they do not simply repeat what is popular.

Marian Petcu: Primele birouri de presã ºi originile relaþiilor publice în
România

Lucrarea prezintã începuturile activitãþii primelor birouri de presã din
România, înfiinþate în anii 1880, respectiv dezvoltarea acestora în primele
decenii al secolului 20. Primul birou de presã a fost înfiinþat în cadrul
Ministerului de Externe, fiind urmat de structuri similare în toate
ministerele. În acelaºi timp, sunt menþionate strategiile de relaþii publice
puse în aplicare de redacþiile ziarelor, campaniile menite sã popularizeze
comunicarea acestora cu cititorii ºi interesul privind activitãþile publice. În
cele mai multe cazuri, evenimentele organizate erau legate de acþiuni de
caritate ºi strângerea de fonduri pentru sinistraþi ºi sãraci. Este menþionatã
de asemenea vizita în România, în 1928, a delegaþiei conduse de Ivy L. Lee,
pãrintele relaþiilor publice moderne. Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial,
regimul comunist ºi-a creat propriile instituþii centralizate de relaþii publice.

Marian Petcu: The First Press Offices and the Beginnings of Public
Relations in Romania

The paper deals with the beginnings of public relation offices in
Romania, their establishment in the 1880s, presenting in the same time their
development in the first decades of the 20th century. The first public relation
office was organized in the framework of the Ministry of Foreign Affairs and
was followed by similar institutions in all ministries. The paper presents the
strategies applied by the editorial staffs regarding public relations, the events
and campaigns meant to popularise the newspapers, as well as the concern
about public activities. In most cases, the events were related to charity
activities and collections of funds for the victims of calamities or poor
people. There is also mentioned the visit in Romania, in 1928, of the
American delegation led by Ivy L. Lee, father of modern public relations.
After Second World War, the communist system created its own centralized
public relation institutions.

Györffy Gábor: Desfiinþarea presei maghiare independente din
Transilvania dupã cel de-al doilea rãzboi mondial

Presa maghiarã din Transilvania a suferit transformãri semnificative
dupã cel de-al doilea rãzboi mondial. Datoritã puternicei influenþe sovietice,
întreaga viaþã publicã a fost reorganizatã conform modelului comunist,
caracterizat de o propagandã eficientã ºi un control strict al informaþiilor.
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Odatã cu consolidarea sistemului comunist, presa independentã a fost
treptat suprimatã, locul acesteia fiind luat de publicaþiile aparþinând
partidului unic. Au fost fondate publicaþii centrale, ca mijloace eficiente ale
propagandei, preluate mai apoi de ziarele locale. Pânã la începutul anilor 50,
ziarele de limbã maghiarã au fost transformate în organe care rãspândeau
ideologia oficialã.

Györffy Gábor: The Destruction of the Independent Hungarian Media
Structures after the Second World War

The press of the Hungarian minority in Transylvania underwent
significant changes after the Second World War. Due to the determinant
influence of Soviet Union, the whole public life was reorganized according
to the communist model, which operated an efficient propaganda and a
strict control of information. Along with the consolidation of the communist
system, the press was characterized by a tendency of decline of independent
democratic journals and a rise of papers belonging to the Communist Party.
Central journals were founded in order to disseminate more efficiently the
propaganda and to constitute a standard for the local newspapers. The
independent press of Hungarian minority was fully liquidated by the early
1950s, being replaced by organs spreading the official ideology of the regime.

András Zselyke: Problema identitãþii unei reviste ºtiinþifice
Articolul intitulat „Problema identitãþii unui reviste ºtiinþifice” trateazã

subiectul clasificãrii genurilor ºi a concepþiei ºtiinþifice care apare în revista
Erdélyi Múzeum, una dintre cele mai vechi ºi valoroase periodice
transilvãnene de profil. Abordarea temelor din cadrul revistei îmbinã
metodele ºtiinþifice cu cele aparþinând hermeneuticii ºi literaturii. Tendinþa
ºtiinþificã determinantã care influenþeazã colaboratorii revistei în perioada
dintre cele douã rãzboaie mondiale este pozitivismul (declarând supremaþia
obiectivitãþii), însã acesta nu apare în stare purã, fiind influenþat cu
atitudinea emoþionalã a fiecãrui autor. Astfel, cercetãrile care se ocupã de
aspectele ºtiinþifice ale reviste trebuie sã þinã seama de micile „erezii”
comise de autorii pozitiviºti.

András Zselyke: An Academic Journal’s Search for Identity
The article entitled „An Academic Journal’s Search for Identity” deals

with questions of genre and scholarship in the case of a printed matter, the
status of which proves to be problematic during the researches. The Erdélyi
Múzeum is the oldest and most valuable of Transylvania’s periodicals with
similar programme, its scholarly approaches combine scientific methods
with those belonging to the domain of hermeneutics and literature. The
determining scientific approach influencing the authors of this particular
periodical between the two World Wars is positivism (proclaiming objectivity
above all). This however does not appear in its clear essence but intermingled
with manifestations of each author’s emotional attitude. The researcher’s task
when writing an article or essay on issues of history of science is to track
down the little „heresies” committed by the positivist writers.
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Regizorul de filme de groazã cu camera – Filmul ca realitate
interpretatã: The Blair Witch Project

Filmul Blair Witch Project este una dintre cele mai ciudate ºi originale
creaþii ale istoriei cinematografiei. Articolul încearcã sã dezvãluie acel
sistem de coordonate în care se poziþioneazã filmul, care îi conferã sens ºi în
cadrul cãruia prezintã interes. Se pot formula cinci puncte de vedere – în
acelaºi timp cinci moduri de abordare – prin care filmul poate fi interpretat
ºi care îl legitimeazã ca obiect al unui discurs. 1. Filmul ca „produs”,
respectiv fenomen. Adicã: cum poate deveni un film realizat cu un buget
neobiºnuit de mic o creaþie mainstream de succes. 2. Problema situãrii în
cadrul tradiþiei istoriei cinematografice. Relaþia faþã de diferitele ºcoli ºi
genuri de istorie cinematograficã, legãturile acesteia cu genul filmului hor-
ror ºi/sau cu miºcarea Dogma. 3. Problema caracterului documentar. Filmul,
un „obiect gãsit”, poate rãspunde la întrebãrile de bazã ale genului prin
caracterul sãu pseudo-documentar. 4. Filmul, ca succes al genului horror
contemporan. Relaþia ambivalentã cu modelele ºi ºcolile genului. 5. Filmul
ca mediu. Scenele autoreflexive ale filmului Blair Witch Project, întrebãrile
legate de film ºi de viaþa de cineast („producãtorul de filme horror cu
camerã”). Film ºi realitate, creaþie ºi gen, filmul ca mediu care se transmite
pe sine însuºi: iatã principalele teme ale lucrãrii.

Making the horror – The movie as filtrated reality: The Blair Witch
Project

Blair Witch Project is one of the strangest and most extraordinary movies
in film history. The article attempts to outline and expound the frame of
reference in which the film can be situated, interpreted and can possess an
interest. There are five coordinates, representing five different approaches,
that make the film interpretable, and legitimate it as a subject of given
discourses. 1. The film as ‘product’ or phenomenon: how can an unusually
low-budget work spectacularly become a mainstream cult film and success
story. 2. Possibilities of situating the movie in the film history tradition, its
relationship with the main genres and schools of film history, to the horror
genre and / or the Dogma movement. 3. The problem of documentariness:
the film as a ‘random object’, a pseudo-documentary, can reflect on basic
issues of the documentary genre. 4. The film as a contemporary horror hit,
its – ambivalent – relationship with the genre models and schools. 5. The
film as medium: the self/reflexive moments of Blair Witch Project, its
questioning of the foundations of film and filmic existence („the horror film
person with a camera”). The main issues of the article are film and reality,
individual work and genre, the films as a medium „mediating itself.”

Géza Szabó: Etica ºi lumea vizualã
Pornind de la metodele de propagandã comunistã ºi nazistã, studiul

propune o analizã a modului în care au evoluat posibilitãþile de influenþare
a maselor prin mijloace vizuale. Exemplele prezentate sunt convingãtoare:
cu ajutorul unui simplu program Photoshop oricine poate modifica o
imagine, iar fotografia trucatã poate induce în eroare opinia publicã
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mondialã. Un binecunoscut exemplu este seria de fotografii Last Tourist Guy,
rãspânditã pe internet prin e-mail, în zilele care au urmat tragediei de la
World Trade Center. Epoca manipulatorilor a luat sfârºit, intrãm în epoca
multiplicatorilor. Vizualitatea nu mai este nici obiect ºi nici un scop pentru
a ocoli sau evita etica, ci o combinaþie înfricoºãtoare a celor douã.

Géza Szabó: Visual Ethics or the Affair of Carcinogenic Visuality with
Ethics

This essay gives us an overview of how the suggestibility of the masses
in the visual field has changed, starting with the communist and nazi propa-
ganda mechanism. All the specific examples show us, where we stand: with
a cracked Photoshop anyone can modify any photo, and with the tricked
picture one can mislead the public opinion of the world. A famous example
of this is the Last Tourist Guy series. It started spreading on the web through
e-mails the days after the fall of the WTC. The era of manipulators is over,
we stepped into the era of multiplicators. The visuality is no longer an
object, nor a goal for bypassing or eluding ethics, but a frightening
hybridization of the two.
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