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Tudom, hogy ezen a konferencián1 olyan módszertani kérdésekrõl van
szó, amelyek elsõrendûen a médiakutatást óhajtják vizsgálni. Természete-
sen én is módszertani kérdésekrõl szeretnék beszélni, de magának az
újságíró-oktatásnak a módszertani problémáiról.

Teszem ezt azért is, mert szerencsére még nem nagyon rövid az emléke-
zetem, és már nem is voltam ifjú újságíró, amikor Magyarországon, még igen
széles szakmai körökben az volt a vélekedés, hogy az újságírást nem kell,
nem is lehet tanítani. A legfontosabbakat csak a szerkesztõségi munka köz-
ben lehet elsajátítani. „A kutyát senki nem tanítja ugatni, mégis tud” – han-
goztatta még a nyilvánosság
elõtt is egy idõs kolléganõ ezt a
nem túl hízelgõ hasonlatot.
Egy másik érv szerint: se Jókai,
se Ady, se Mikszáth, se Móricz
Zsigmond nem tanult sehol
újságírást, mégis a legneme-
sebb elõdeinkként tartjuk szá-
mon õket és még sok írónkat.
Vagy más oldalról azt a Tarján
Vilmos nevû rendõri riportert
emlegetik – most jelent meg
Pesten, hatvan év lappangás
után a naplója –, aki a maga
szakmájában gyorsaságban,
kapcsolatokban, szó szerint
kulcslyukon át kukucskálás-
sal, minden kollégáját lefõzte,
és késõbb – igaz nem az újság-
írói fizetésébõl, hanem kártya-
nyereségbõl – megvette a ma is legendás New York kávéházat. Azt már keve-
sebben emlegetik, hogy szörnyen írt magyarul, mint ahogy sok más, elsõsor-
ban közgazdász kollégája is.

Talán nem véletlen, hogy az elsõk között éppen a nyelvészek szerették
volna, ha az újságírókat oktatják. 1918-ban például, egy Komjáthy Sámuel
nevû szerzõ, a Magyar Nyelvõrben publikálta kétrészes tanulmányát, amely-
ben a többi között ez áll: „Hanem aztán a hírlapírótól is el kell várni, hogy
tudása, készültsége nagyobb legyen, mint a miénk, lateiner embereké. Nem
szabad tûrni, hogy egy éretlen érettségivel valaki a nemzet instruktorául lép-
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jen fel… Állami, társadalmi kötelesség lenne valami fõiskolai kurzusfélét
állítani fel…” Írja ezt egy nyelvész, majdnem kilenc évvel azután, hogy a
Makóról elszármazott Pulitzer József ösztönzésére, és pénzén, New Yorkban
már mûködött egy kifejezetten újságírókat képezõ egyetem.

A nyelvészek, késõbb is, nem véletlenül hívták fel gyakran a figyelmet
az oktatás szükségességére, hiszen az újságíró számára ma is, az egyre terje-
dõ képi, sõt mozgóképi eszközök mellett, de méginkább azok elõtt, a nyelv
az alapvetõ közeg, a legfontosabb kifejezési eszköz, írásban és szóban egy-
aránt. Nyilvánvaló tehát, hogy a sajtó nyelvének oktatása, a pályakezdõk szá-
mára, minden újságírást oktató intézményben, elsõrendû kötelesség.

– Miért? – kérdezhetik a tájékozatlanabbak. – Van külön sajtónyelv? Bizony
van, illetve lennie kell, vagy kellene. Az anyanyelv sok rétege közül, a sajtóhoz
talán legközelebb áll az úgynevezett „irodalmi nyelv”, és az nem hibája, hanem

érdeme, szükségszerûen többértelmû jelentéstartalmakat
képes hordozni. Ezzel szemben a tudomány nyelve
éppen ellenkezõleg: félreérthetetlenül az egyértelmûségre
törekszik, egytartalmú, egzakt, különben nem használha-
tó. A hétköznapi közbeszéd, ahogy mondani szokták: a
konyhanyelv, vagy a már régen a felnõttek által is gyakran
használt ifjúsági nyelv, ahogy egyik sajtónyelvet oktató

tanárunk szellemesen elnevezte: a farmernyelv, csak meghatározott mûfajokban
és ott is csak meghatározott célokból, helyzetekben használható. (Kedvenc rossz
példája: egy színikritikában kissé idétlenül hangzik, ha valaki azt írja, hogy
„X.Y. színész tök jó Hamlet-alakítást nyújtott.”)

Ezzel szemben az újságírónak, aki nem szaklapban, speciális adón, teszi
közzé munkáit, meg kell találnia azt a közbülsõ nyelvet, ami elsõrendûen
közérthetõ, mégis adott esetben tud irodalmi eszközökkel, tudományos definí-
ciókkal, vagy a konyhanyelv színeivel is élni. Deme László, egy másik kitûnõ
nyelvész, aki sokat foglalkozott a sajtónyelvvel, nagyon nehéznek ítélte ezt az
„egyeztetést”, mert szerinte az ehhez szükséges „esszényelv”, nem annyira jel-
lemzõ a magyarra, mint mondjuk a franciára. Az viszont nyilvánvaló, hogy a
hírmûfaj viseli el legkevésbé az irodalmiaskodást, például a melléknevek egye-
nesen kerülendõk, míg a riportra jellemzõ az irodalmi eszközök használata, a
publicisztika viszont gyakran él a tudományos definíciók pontosságával.

Azt gondolom tehát, hogy a sajtónyelv oktatása során nem az írást magát
kell megtanítani, mint sokan gondolják, ez végül is nagy mértékben tehetség-
függõ tevékenység, hanem az anyanyelvi kultúra lehetõségeire, korlátaira,
mindenekelõtt a közérthetõségre és a mûfaji kívánalmak teljesítésére kell
megtanítani a hallgatókat. Módszertana nyilvánvalóan a hallgatók írásainak
és a médiában régebben megjelent, illetve a kortársak által megfogalmazott
szövegek elemzése, a fenti szempontok alapján.

Nem véletlenül emlegettem már eddig is többször a mûfajokat, mert úgy
gondolom, hogy az újságírás oktatásának talán legfontosabb lehetõségei itt
találhatóak. Talán nem véletlen, hogy ezt elsõként – sajnos máig kiadatlan –
jegyzetében ismét csak egy kitûnõ nyelvész, Ady-imádó és a költõrõl két érde-
kes kötetet publikáló szerzõ, Kovalovszky Miklós professzor, fedezte fel. Még-
hozzá a mûfajok nyelvi követelményeinek és lehetõségeinek leírásával. Dol-
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gozatának különösen jó és szórakoztató része, amikor a mûfajokban tetten
érhetõ jellegzetes nyelvi hibákat, vétségeket pécézte ki. (Igaz, van ami azóta
szerencsésen kiment a divatból, a fiatalok talán már nem is tudják, mi volt az
a „suk-sükölés”.) A mûfajokkal kapcsolatban mostanában, az internetes, majd
egyre inkább a digitális újságírás és a blogolás elterjedésével, merültek fel
viták. Éppen a napokban vehettem részt egy szûk körû megbeszélésen, ahol
megalakult a Magyar Újságírók Szövetségének Digitális Szakosztálya, és egye-
bek között felmerült a digitális újságírás – mondjuk így: a sokoldalú újságírás
– oktathatóságának igénye. Az egyik, hozzáteszem a legsikeresebb online
újság kitûnõ szerkesztõje, azt állította, hogy náluk más tartalmak jelennek
meg és így nyilván átalakulnak a sajtómûfajok is. Mások a civilek térhódítá-
sára hivatkozva, illetve a blogok elterjedésére utalva állítják ugyanezt.

Elmondtam ott, elmondom itt is, hogy ezekben a más tartalmakban nem
hiszek. Az újság, bármilyen technikai formában jelenik meg, mindenekelõtt
információs szolgáltatás, amely ma már elengedhetetlen az emberek számá-
ra. Egzisztenciális létük alapfeltétele, hogy az õket érintõ kérdésekben leg-
alább valamelyest tájékozottak legyenek. S a tájékozottsághoz egyre inkább a
bulvár-tájékozottságot is hozzá kell érteni. Éppen ez az információs szolgál-
tatás teszi szükségszerûen mássá az újságírást, mint az irodalmat. Ezért
veszik meg, ezért fizetnek érte.

Márpedig a közérdekû – ismétlem: benne a bulvár jellegû – információk
továbbításának alapvetõen három formai lehetõsége van. Az elsõ a szikár
tények, események közlése, ez a hír és a tudósítás. A második: a felszíni
tények, alkalmi események, jelenségek mögött húzódó mélyebb összefüggé-
sek felkutatása és bemutatása: ez az interjú és a riport
mûfaja. Végül az információkról kialakított személyes
újságírói vélemény: ez minden publicisztika alapja.
Elnézést a példáért, de ha a pápa õszentsége megbe-
tegszik, majd meghal, elõször minden információs
felület: tényszerû híreket ad, illetve nyomon követi az
eseményeket, ha lehet a kórházban, ha nem akkor a
Szent Péter téren. Ez a tudósítás. Ha meghal a pápa:
értékelik a tevékenységét, mûködésének hatását, és
így tovább. Ez a publicisztika. Ebben a három megközelítésben tudott
mozogni a világ valamennyi hírközlõ rendszere, még akkor is, ha netán a tér-
rõl telefonon rögzített civil felvételeket adtak közre valahol. Vélhetõen az e
témát is érintõ blogok publicisztikai, tehát véleményt közzétevõ formában
foglalkoztak az eseménnyel.

Ezért hiszek abban, hogy az újságírás oktatásának legfontosabb területe
a mûfajismeret. Az elõbbiekbõl is következik, hogy az oktatás alfája és óme-
gája a hallgatók íratása, illetve hangos, vagy képes anyagok készíttetése, még-
hozzá sorban, minden mûfajban. Ajánlatos a hírrel kezdeni, mint minden
más mûfaj alapjával. Amit viszont nem mindig vesznek figyelembe az okta-
tók, hogy nincsenek absztrakt mûfajok, akkor sem, ha vannak általánosan
elfogadott, azonos szabályok. Például legjellemzõbben a hírek esetében, ahol
közismerten legalább öt kérdésre kell válaszolni a szövegben. (A hatodik, a
nem azonnal kinyomozható: miért történt? lehet.)
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Azt értem elfogadhatatlan absztrakció alatt, amikor nem veszik figyelem-
be, hogy például az a hír hol jelenik meg. Hiszen nem lehet pontosan ugyanazt,
ugyanúgy megírni mondjuk egy bulvárlap elsõ oldalán, mint egy értékõrzõ
újság hírrovatában, egy politikai napilapban, vagy egy színes szakmai magazin-
ban. A „másképpen megírni” egy percig sem jelent hazugságot, manipulációt –
a manipuláció legfeljebb ott elfogadható módszer, hogy bizonyos híreket kiszûr-
nek, elhallgatnak bizonyos lapok, ami persze a hitelességük rovására mehet –,
hanem a megközelítés kiindulópontjának, a nyelvi stílusnak kell alkalmazkod-
ni az adott média fogyasztóinak felismert, vizsgált, vagy vélt igényeihez. Ezt tar-
tom a mûfajoktatás legnehezebb, de legérdekesebb feladatának. Nem követen-
dõ példaként, csak egy lehetséges módszerként említem, hogy a magam óráin
minden írás megbeszélését, azzal kezdjük, hogy ez hová készült, vagy készül-
hetett volna. Másképpen el sem lehet kezdeni az értékelést. Mindegyikünk, az
enyém és a hallgatók észrevételének is csak ez lehet a kiindulópontja. Azt már
tanára válogatja, hogy a mûfajok alaptulajdonságait, a hallgatók írásainak meg-
hallgatása elõtt vagy éppen az írások elemzése közben fejtik ki, magyarázzák el.

Nincs már idõm kifejteni, s nem is gondolom, hogy túl sok eltérés lenne,
néhány más tárgy oktatásának módszertanában elmélyedni. Például a sajtójog
– az eltérõ jogszabályoktól függetlenül –, a sajtótörténet vagy a szociológiai
oktatás elõadásos, példák feldolgozásának gyakorlata, alig különbözhetnek a
normál jogi, történeti, szociológiai oktatás gyakorlatától. Más a helyzet a kom-
munikációelmélettel, de nem érzem magam elég tájékozottnak, hogy a sajátos-
ságokat értékeljem. Talán a sajtópszichológia terén lehetnek olyan jellegzetes-
ségek, amelyek eltérhetnek a hagyományos pszichológusképzéstõl. Sok egyéb
mellett például azt kell megtanítani a hallgatóknak, hogyan lehet a pszicholó-
guséhoz hasonló bizalmas kapcsolatot teremteni, például az interjú mûfajá-
ban, az újságíró és alanya között. Miközben az újságíróhoz nem önként jönnek
el a páciensek, nem fekszenek fel a vallató díványra, persze nem is fizetnek a
beszélgetésért – néha éppen fordítva: az alanyok kérnek pénzt a diskurzusért –,
és mégis olyan együttlétet kell teremteni, ahol az alany végül is megnyílik a
kérdezõ elõtt. Egyebek között erre is meg kell tanítani a jövendõ újságírót, csak-
úgy mint a tömeglélektan néhány nagyon fontos jellemzõjére.

Tudom, hogy nagyon felületes, nagyon vázlatos mindaz, amit elmondtam,
de azt hiszem, már így is bõven túlléptem a megadott idõkeretet és valójában
csak szerettem volna érzékeltetni, hogy figyelni kell az újságíró-oktatás módszer-
tanára is. Remélem kedvet is csináltam néhány fiatal kutató számára, hogy az itt
csak érintett kérdések valamelyikével komolyabban, elmélyülten foglalkozzon.
Erre már csak azért is szükség van, mert például ma Magyarországon mintegy
tízezren járnak az egyetemeken és fõiskolákon kommunikáció szakra. Még akkor
is, ha közülük jóval kevesebben szeretnének majd újságírók lenni. Szerencsére.

(A szerzõ budapesti fõiskolai tanár.)

Jegyzetek

1 Az elõadás az újságíró szakos doktorandusok második kolozsvári konferenciáján
hangzott el 2007 májusában.
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A múlt század 20-as éveinek elején a rádió indította el a modern kom-
munikációs korszakot, és bár túl van már a hõskorán, nyolcvanöt évesen
sem szorult le a médiasztrádáról.

A rádió mindmáig a leghozzáférhetõbb tájékoztatási eszköz. A mûköd-
tetõi oldalról tekintve azért, mert nem igényel túlzottan bonyolult technikai
infrastruktúrát és költséges anyagi befektetést. A befogadói oldalról tekintve
azért, mert nem igényel magas képzettséget, mûveltséget, az írástudatlanok
is használhatják.1 A bõvülõ médiapiaci kínálat, az internet és a multimédia
térhódítása ellenére is, egyedisége révén a rádió vonzó tud maradni.

A rádió ma is a leggyorsabb médiumnak tekinthetõ (a hírtelevíziók, az on-
line hírportálok, a multimédiás felületek információinak elérhetõsége bonyo-
lultabb technikai eszközrendszert, nagyobb felkészültséget és bizonyos mérté-
kig helyhez kötöttséget igényel a médiafogyasztó részérõl). Nem csak a megtör-
tént, hanem a történõ, az éppen zajló eseményekrõl is hírt adhat, a közérdekû
és fontos eseményekrõl
jelen idõben, a történések-
kel egyidõben, a helyszín-
rõl tájékoztathat.

A rádió kellemes társ-
ként kíséri el hallgatóit
útjukon (autóban, utazás-
kor), elûzi a magányosság
és elszigeteltség érzését.2

A rádiós kommuni-
káció kétségtelen elõnyei
a gyakorlatban azonban
csak akkor érvényesül-
nek, ha a közvetített (a
felolvasott vagy élõszó-
ban elmondott) üzenetek
sértetlenül eljutnak a hall-
gatóhoz, ha a címzett ké-
pes hatékonyan dekódolni, megérteni a hallottakat. Áttételes kommunikáció,
melynek során a partnerek, a valódi címzettek nem találkoznak, éppen ezért
a rádióban elhangzó minden szöveget, már megírásának, illetve megfogalma-
zásának szakaszában a hallgató, a befogadó, a dekódoló szempontjai alapján
kell megalkotnunk, majd tolmácsolnunk.3 A rádióban a verbális-vokális üze-
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net mellõl elmaradnak azok a nonverbális eszközök, melyek a hallgató szá-
mára segítenék a megértést, a befogadást: a mimika, a gesztus, a tekintet.
Mindezt a hiányt a rádiós beszélõnek a hangjával és a megszövegezés mód-
jával kell pótolnia.4

A rádiós kommunikáció legfõbb jellemzõje az akusztikum, a hang. Üze-
neteit a beszéd, a zene, a zaj és a csend továbbítja, a technikai eszközökkel
átalakított (torzított, gyorsított, lassított) hangok, továbbá a különbözõ szán-
dékos vagy önkéntelen hanghatások, mint például a csettintés, a taps, a korgó
gyomor. Ezzel fel is leltároztuk a rádiós kommunikáció eszköztárát. A látszó-
lag szûkkörû eszközkészlet azonban rendkívül sokrétû és árnyalt kommuni-
kációs lehetõségeket kínál. Kérdés persze, hogy a rádió mennyire tud élni
ezekkel a lehetõségekkel, mennyire hasznosítja az árnyalt „hangban megjele-
nítést” a mûfaj- és mûsorkínálatában.

A hangművészet visszaszoruló műfajai

A rádiós mûfajok a sajtómûfajok sajátos változatai, de vannak egészen
egyedi, csak a rádióra jellemzõ mûfajtípusok. Ilyen a helyszíni tudósítás, a
rádióriport, a hangjáték, a hangfantázia, a rádiókabaré, a hangdokumentum.

A szakirodalom ma már hátrányos helyzetû, ún. veszélyeztetett mûfa-
jokként, mûsorokként tartja számon ezeket, ugyanis egyre inkább kiszorul-
nak, visszaszorulnak a vegyes profilú, közszolgálati rádiókból is.

A mûfaji uniformizálódás egyik oka a médiában jelenleg tapasztalható
identitásválság, amely a hazai, kisebbségi magyar rádiózásban is megmutat-
kozik. A hallgatók megnyeréséért folytatott médiapiaci versenyben a keres-
kedelmi rádiók megpróbálnak közszolgálati funkciókat is felvállalni.

A helyszíni rádiótudósítás tartalmi jegyei a tér- és idõbeliség. A hallgató-
val láttatni kell a helyszínt, érzékeltetni az események egymásutániságát, a
történések hangulatát. A rádióriport is a „hangban beszámolás” mûfaja, a
riporter a helyszínen szólaltatja meg az események szereplõit. A helyszínen
rögzített emberi, környezeti és háttérhangok, valamint a különbözõ riportdra-
maturgiai megoldások (hang- és zajhatások) révén érzékelhetõvé, szemléletes-
sé válik a történet. A különleges hangélményt nyújtó mûfajok a riporter részé-
rõl tudatos szakmai magatartást, felkészültséget, figyelmet, fegyelmezettséget,

felelõsséget követelnek, összetett riporteri képességeket
igényelnek. Ilyen a „decentrálási képesség”(a riportalany
gondolatmenetének, érveléseinek figyelmes követése,
annak tudatosítása, hogy a riporter nem önmagát, hanem
a hallgatókat képviseli), a kommunikációs hajlékonyság, a
gazdag, változatos szókincs. A már említett identitásza-
var, a megváltozott médiaviszonyok, a képzési hiányossá-
gok mellett, az idõ- és energiaigényesség az oka annak,

hogy egyre kevesebb életszerû riport és tudósítás hangzik el a hazai magyar
nyelvû rádióadásokban (is). A vidéki tudósítók körzetük eseményeirõl több-
nyire hangosan felolvasott híreket közölnek, nem tudósítanak. A különbözõ
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rendezvényekrõl szóló riporteri beszámolók nagy részébõl éppen a hely- és
hangulatábrázolás hiányzik, a megjelenõ háttérzajok magyarázat nélkül csak
kísérik, de nem illusztrálják a történteket. A tudósítás helyszíni jellegét gyak-
ran mindössze néhány általánosan körülíró mondat szemlélteti: „Itt vagyunk
az ipari kiállítás megnyitóján, mellettem XY. fõszervezõ; kérem mondja el, kik
és honnan mutatkoznak be termékeikkel…”

A beszámolóból éppen a helyszíni jelleg, az esemény mozgalmasságá-
nak érzékeltetése hiányzik. A rádióhallgató ezáltal semmivel sem tud meg
többet, mintha telefoninterjút hallana a kiállítás szerve-
zõjével.

Egy helyszíni riport így kezdõdik: „B. faluban, Z.-
ék udvarán beszélgetünk…” A bevezetõ mondatokat
ezúttal sem kíséri a láttató, szemléltetõ, környezetrajzos
ábrázolás. A rádióriporternek jól kell ismernie a mûfaj
sajátos követelményrendszerét és tisztában kell lennie
azzal a szakmai alapállással, hogy munkája során nem
önmagát, hanem a hallgatót képviseli. Ezek a pre-
misszái a megbízható riporteri tájékoztatásnak, amely-
ben kiegyensúlyozottan jelenik meg a tárgyilagosság és
a személyes benyomások közvetítése.5

A védettségre szoruló rádiós mûfajok közül meg
kell említenünk továbbá a rádió saját, önálló mûvésze-
tét jelentõ rádiójátékot, hangjátékot, hangdokumentumot, rádiókabarét. Eme
hangmûvészeti mûfajoknak régi hagyománya van a hazai magyar rádiózás-
ban.

Az 1954-ben indult kolozsvári és az 1958-ban indult marosvásárhelyi
rádió hangarchívuma több száz rádiószínházi felvételt, hangjátékot és hang-
dokumentumot õriz.

A klasszikus és kortárs irodalmi mûvekbõl készült rádiós adaptációk,
hangjátékok mellett különleges értéket képviselnek azok a hangdokumentu-
mok, amelyek a romániai magyar irodalmi, tudományos és kulturális élet
személyiségeivel készültek.

A rendszerváltás után, az újraindult, illetve újonnan megalakult hazai
magyar rádiókban, a megnövekedett szakmai mozgástér, a digitalizált techni-
kai infrastruktúra adta lehetõségek ellenére kevés saját alkotású hangmûvé-
szeti és zenemûvészeti produkció született.

Kivételként említhetõ a marosvásárhelyi közszolgálati rádió román és
magyar szerkesztõsége, amely 1990-tõl rendszeresen jelentkezik saját rádió-
kabaréval, az utóbbi években tíznél több saját gyártású hangkollázst és rádió-
játékot mutatott be (pl. a Szerb Antal novelláiból készült hangjátékciklus),
illetve több olyan élõ rádióelõadást, amely közönség elõtt, mûvészek fellépé-
sével zajlott (pl. városunk neves személyiségei).

A kisebbségi média számára a mûfaji változatosság kérdése nem pusz-
tán szakmai jellegû. Az igényes szórakoztató tartalmak visszaszorulása az
anyanyelvi médiakínálatból azzal a következménnyel járhat, hogy a románi-
ai magyarság már nem az anyanyelvét fogja használni, amikor szórakoztató
médiatartalmakat keres.6
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Védett rádiós műsorfajták

A rádiós mûfajokhoz hasonlóan a mûsorok esetében is vannak vissza-
szoruló típusok. Ilyen például az ifjúsági mûsor, amely több hazai regionális
rádió mûsorkínálatából hiányzik (nem csak a kereskedelmi, egyprofilú rádi-
ókból).

Az ifjúsági rétegmûsorok sajátos médiakommunikációs, médiapiaci
lehetõségeit jól szemlélteti a marosvásárhelyi közszolgálati rádió „Ifi” mûso-
ra, amely tizenegy éven át, 1990-tõl 2001-ig mûködött. Akkor, a román és
holland közszolgálati rádió együttmûködési programjának keretében, a hol-
land rádiós szakemberek javaslatára átalakult a marosvásárhelyi rádió
mûsorrácsa, több rétegmûsor szünt meg, köztük a fiataloknak és az idõsek-
nek szóló tematikus mûsor.

Az „Ifi” mûsor heti egy alkalommal, száz percben jelentkezett. Tartalmá-
ban kifejezetten fiatalokat érintõ témák szerepeltek, de szerkezetében min-
den rádiós mûfaj helyet kapott: a hírektõl az interaktív vitamûsorokig, a
zenei összeállításoktól a portrébeszélgetésekig.

Ifjúsági rendezvényekrõl, fiatalokat érintõ eseményekrõl szóló híradójá-
ban közremûködtek csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi, brassói, marosvásárhe-
lyi diáktudósítók, diákriporterek. Rovataiban középiskolai és egyetemi diák-

közösségeket, tehetséges, sikeres fiatalokat mutatott
be. Volt ismeretterjesztõ, egészségnevelõ, szexuális
felvilágosító sorozata, szépségápolási tanácsadója.
Vitafórumának néhány témája: szülõ-gyermek kapcso-
lat, tanár-diák viszony, szerelem, párválasztás, zenei
ízlés, mûveltség, szabadság stb. Zenei összeállításai a
divatos zenei irányzatok mellett bemutattak retro- és
komolyzenei alkotásokat is. Az „Ifi” a marosvásárhelyi

rádió egyik legnépszerûbb mûsora volt, ezt bizonyítják a közönségtalálkozók
kérdõíves felmérései, a telefonos és a levélben érkezett visszajelzések. 
A levelek többségében a fiatalok arról számoltak be, hogy napirendjüket,
programjukat rendszeresen a mûsor idejéhez igazították. Volt olyan hallgató
is, például egy csíkszentgyörgyi lány, aki rendszeresen naplót vezetett az
ifjúsági mûsorról, a benne elhangzottakról.

E rádiómûsor sikere látszólag azzal magyarázható, hogy 1990–1998
között kevés, magyar nyelven is sugárzó, kereskedelmi adó volt a Marosvá-
sárhelyi Rádió adáskörzetében. Nyilván ennek is volt szerepe. De kereskedel-
mi adók már léteztek, és az is figyelemre méltó tény, hogy a 90-es évek elsõ
felében zajlott le Romániában a nagy „tévémámor”, amikor napi négy-hat
órát ültek az emberek a képernyõ elõtt (a diktatúra utolsó éveiben mindössze
napi két órás mûsorideje volt a köztévének). A siker magyarázata, hogy a fia-
talok sajátjuknak érezték a mûsort, mert róluk, nekik, értük szólt. Olyan
fórumra leltek, ahol elmondhatták véleményüket (élõszóban, levélben) az
õket érdeklõ, érintõ, foglalkoztató kérdésekrõl, ahol vitatkozhattak, cseveg-
hettek, változatosan kikapcsolódhattak, zenét hallgathattak, telefonos játé-
kokban vehettek részt.

12

ME.dok • 2007/2

a holland rádiós szakem-
berek javaslatára átala-
kult a marosvásárhelyi
rádió mûsorrácsa, több
rétegmûsor szûnt meg



A rádió és a fiatalok kap-
csolatával foglalkozó tanul-
mányok kiemelik, hogy a fia-
talok számára azért is vonzó a
rádió, mert kizárólagos akusz-
tikai hatása következtében
igazi, bensõséges „társ”-ként
tudják elfogadni. Balázs Géza
szerint a közszolgálati rádiók-
nak külön programot kellene
kidolgozniuk a hallgatók, kü-
lönösen a fiatalok visszaszok-
tatására. „Mert a rádió fejlesz-
ti a kommunikációs készsége-
ket, a nyelvi kultúrát, a fantá-
ziát nem szegényíti, hanem
élénkíti, nyelvisége köznyelvi
mintaként és helyi, nemzeti
hagyományként szolgál, vala-
mint nem teszi rabjává, ki-
szolgáltatottjává a személyisé-
get. A rádió ritkán kelt félelmet, aligha terjeszt agressziót, s mivel a rádió
nyelvi korlátainál fogva világhatásra nem képes, a globalizálódás (kulturális
homogenizálás) veszélyeit sem hordozza magában.”7

Felmerül a kérdés, hogy a kisebbségi rádiózásban is tapasztalható mûfa-
ji elszürkülés, uniformizálódás folyamata mennyire felel meg a célközönség
elvárásainak. Mennyire ismerik a médiaszereplõk saját célközönségük igé-
nyeit, médiafogyasztási szokásait, amikor meghatározzák szerkesztési kon-
cepciójukat, amikor megtervezik mûsorrácsukat, amikor kidolgozzák média-
politikai stratégiájukat. A támpontot jelentõ szakszerû, átfogó (hazai, erdélyi,
az adáskörzet egészére vonatkozó) felmérések még váratnak magukra, így a
médiakommunikátorok, a médiaintézmények vezetõi saját feltevéseikre,
megfigyeléseikre, szûk körû hazai felmérésekre vagy a különbözõ külföldi
médiakutatási eredményekre támaszkodhatnak. Ez utóbbiak bármilyen szak-
szerûek és hitelesek is legyenek, kutatási eredményeik és következtéseik az
országonként eltérõ médiafogyasztási szokások és a nyilvánvaló szocio-
kulturális különbségek miatt nem, vagy csak részben lehetnek mérvadóak.

(A szerzõ a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztõje.)
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A második világháború utáni idõszakban a romániai sajtó fokozato-
san került a berendezkedõ kommunista hatalom irányítása alá. A sajtóel-
lenõrzés és a politikai hatalom megszilárdítása szoros kapcsolatban állt
egymással, kölcsönhatásuk eredményeként fejlõdött ki az ötvenes évek ele-
jére meghonosodott sajtóirányítási rendszer. A sajtó ellenõrzése egyfelõl
eszköze volt a politikai hatalom megszerzésének, másfelõl a megszerzett
hatalom révén a pártnak egyre több lehetõsége nyílt a sajtó irányítására.

Az szovjetek oldalára
történõ átállás utáni cen-
zúra elsõ rendelkezése
1944. szeptember 5-én
került nyilvánosságra, a-
mikor a belügyminisztéri-
um arról tájékoztatta az
újságok igazgatóit, hogy a
sajtócenzúra lényegében
érvényben marad, elsõ-
sorban a hadsereggel vagy
az esetleges hadmûvele-
tekkel kapcsolatos értesü-
lések tekintetében. Diplo-
máciai híreket csak hiva-
talos forrásból lehetett
közölni, és tilos volt olyan
jellegû cikkek megjelente-
tése, amelyek bizalmat-
lanságot kelthettek a kor-
mány iránt.

A kommunista sajtóellenõrzés törvényes alapjait Romániában a Szövet-
séges Hatalmakkal kötött 1944. szeptember 12-i fegyverszüneti egyezmény
16. cikkelye határozta meg elsõ ízben. A cenzúra jellege és irányvonala ezt
követõen az új politikai helyzet szerint módosult, alávetve magát a szovjet
birodalomépítési szándékoknak, illetve a Szovjetunió céljait romániai szin-
ten képviselõ Román Kommunista Párt érdekeinek.

GYŐR F F Y GÁ B O R

A kommunista cenzúra 
intézményrendszerének 
kialakulása Romániában
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A Groza-kormány felállításával egyidõben a hatalom rögtön ellenõrzése
alá vonta a cenzúra irányítását is. Az új kormány 1945 tavaszán visszaállítja
az elõzõ év szeptemberében megszüntetett Propaganda Minisztériumot,
melynek elsõ vezetõje Petre Constantinescu-Iaºi, az RKP képviselõje. Ezt
követõen a helyi szovjet parancsnokságok a Propaganda Minisztérium mel-
lett mûködõ Cenzúra Bizottsággal együttmûködve hajtják végre a kiadványok
ellenõrzését, tiltják be vagy engedélyezik a nyomtatványok terjesztését, a
színházi és mozielõadások bemutatását.1 A külpolitikai útmutatások hatéko-
nyabb közvetítése céljából a minisztérium irányítása alá kerül a Külügymi-
nisztérium Tájékoztatási Osztálya is.2

Ugyanebben az évben jelenik meg a Forgalomból kivont kiadványok
(Publicaþii scoase din circulaþie) elsõ jegyzéke, amelyet a Propaganda Minisz-
térium és a fegyverszüneti egyezmény 16. cikkelyének érvényesítésére ala-
kult bizottság (comisia pentru aplicarea articolului 16. al Convenþiei de
Armistiþiu) tesz közzé.

A szovjetek által irányított katonai cenzúra 1946 januárjáig mûködött
Románia területén. Két hónappal késõbb szervezõdik meg a Tájékoztatási
Minisztérium, amely tulajdonképpen a Propaganda Minisztérium feladatkö-

rét veszi át és fokozatosan kialakítja saját ellenõrzõ szer-
veit. A minisztérium keretén belül jön létre a majdnem
három évtizedig mûködõ Sajtóigazgatóság (Direcþia
Presei ºi Tipãriturilor) elsõ szervezeti struktúrája. Az
intézmény kezdeti feladata a nyomtatványok és a rádió
mûsorainak ellenõrzése.3 A romániai cenzúrahivatal lét-
rehozása a szovjet ihletésû általános kelet-európai straté-
giai tervet követi, hiszen ugyanebben az idõszakban jön-
nek létre a többi szocialista országban is a nyilvános tájé-
koztatást ellenõrzõ intézmények.4

A cenzúra hatósugara fokozatosan a színházakra is kiterjed. Ezek ellen-
õrzését az 1947 júliusában kiadott 265. törvény szabályozza. A Mûvészeti
Minisztérium keretén belül mûködõ Színházi Igazgatóság (Direcþia Generalã
a Teatrelor) feladatai közé tartozik, hogy engedélyezze a bemutatásra kerülõ
elõadások szövegét. A törvény elrendeli továbbá, hogy a színházak saját
belsõ ellenõrzõ bizottságokat (comitete de lecturã) hozzanak létre, amelyek-
nek jogában áll felfüggeszteni a próbákat, ha ezek nem felelnek meg az enge-
délyezés során kiszabott, politikai jellegû utasításoknak.5

A politikai hatalom megkaparintása után a kommunista párt akadályta-
lanul alkalmazhatja a totalitarista rendszerekre jellemezõ módszereket
ahhoz, hogy korlátozza a nyilvánosság szabadságát. A Mûvészeti, illetve a
Tájékoztatatási Minisztérium egyesítése révén 1948-ban létrehozott intéz-
ménynek kifejezetten az a feladata, hogy politikai elvárásokat érvényesítsen
a mûvelõdés terén. „A minisztérium irányítása alá tartoznak – nyilatkozza a
Scânteianak a Mûvészeti és Tájékoztatási Minisztérium (Ministerul Artelor
ºi Informaþiilor) élére kinevezett Eduard Mezincescu – a legfontosabb eszkö-
zök, amelyek a mûvelõdés terjesztésére, a néptömegek kulturális életének
megszervezése és az ideológiai harcra hivatottak: a mûvelõdési házak, a
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sajtó, a rádió, a filmmûvészet, a színházak, az irodalom, a képzõmûvészetek,
a mûvészeti oktatás, a kiállítások, a múzeumok. Mindezeket az eszközöket
teljes mértékben ki kell használni arra, hogy valódi, ideológiai tartalommal
áthatott mûvészi értékeket nyújtsunk a népnek.”6

A könyvállományok ellenõrzésének szakszerûsítésére utal, hogy amíg a
forgalomból kivont kiadványok elsõ két jegyzékét 1945-ben és 1946-ban még
egy alkalomszerûen alakított bizottág állította össze, az 1948-as listát már
külön erre a célra létrejött intézmény, a Mûvészeti és Tájékoztatási Miniszté-
rium kötelékében mûködõ Irodalmi Igazgatóság Kiadói Ellenõrzési Osztálya
(Serviciul Edituri ºi Control al Direcþiunii Literare) adta ki.7

A szakminisztériumhoz tartozó Sajtóigazgatóság szervezeti keretei
1949-ben már nem felelnek meg a követelményeknek, ezért az Államtanács
május 20-i rendelete kivonja a Mûvészeti és Tájékoztatási Minisztérium
hatásköre alól a cenzúrahivatalt és létrehozza a Minisz-
tertanács közvetlen felügyelete alatt mûködõ Sajtófõ-
igazgatóságot (Direcþia Generalã a Presei ºi Tipã-
riturilor). A hivatal az irányított tájékoztatás hagyomá-
nyát követte és egyre hatékonyabban mûködött együtt
a hasonló feladatokat ellátó intézményekkel; a pártbi-
zottságok sajtóosztályai például folyamatosan segítet-
ték tevékenységét. A Sajtófõigazgatóság és a pártbizott-
ságok sajtóosztályai által végzett cenzúra gyakorlatilag
kiegészítette egymást és kettõs szûrõként nehezedett a
lapokra.

A cenzúrahivatal feladatai közé tartozott kezdetben Románia Hivata-
los Közlönyének a megjelentetése, a különféle nyomtatványok (újság, folyó-
irat, programfüzet, plakát stb.) kiadásának és terjesztésének engedélyezése,
valamint a lapok, könyvek és mûtárgyak behozatali és kiviteli jóváhagyása.
Az intézmény felelt továbbá a könyvesboltok, antikváriumok és könyvtárak
mûködésének rendszabályozása tekintetében is. Szervezeti felépítését kez-
detben hat osztály alkotta. Különálló osztályok foglalkoztak a fõvárosi,
vidéki, illetve külföldi sajtótermékek engedélyezésével és ellenõrzésével,
továbbá a könyvkiadás szabályozásával. Az utócenzúra szerepét betöltõ
osztály a könyvesboltok, antikváriumok és könyvtárak mûködését ellen-
õrizte és kivonta a forgalomból az elõírásoknak nem megfelelõ nyomtatvá-
nyokat.

A tájékoztatás monopóliumának másik fontos eleme a kizárólagos (álla-
mi, a párt irányítása alatt mûködõ) hírügynökség létrehozása, amely már
eleve megszûrte a sajtó számára továbbított híreket. Ebbõl a meggondolásból
hozták létre a Rador utódintézményeként az Agerpres hírügynökséget, amely
a Minisztertanács keretén belül mûködött, az RKP Központi Bizottságának
felügyelete alatt. A hírügynökségnek kizárólagos joga volt a belföldi és kül-
földi hírek, fényképek és egyéb adatok terjesztésére.

Az Agerpres létrehozása után nem sokkal kiküldött cenzorok hada érke-
zett a szerkesztõségekbe a belsõ cenzúra erõsítésére. Az ötvenes években a
külföldi híreket kizárólag a TASSZ közleményei vagy a szovjet sajtó nyomán
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fordították. Ezt követõen a lefordított hír még hat szûrön ment keresztül:
átolvasta a felelõs szerkesztõségi titkár, egybevetették az eredeti hírrel, majd
ellenõrizte az osztályvezetõ-helyettes, a tisztafej szolgálatos, az osztályveze-
tõ és végül a fõszerkesztõ. Az így keletkezett hírt elküldték a Sajtófõigaz-
gatóságra, amely engedélyezte a terjesztést. Ugyanezt az útvonalat követték
az Agerpres többi részlegében elõállított hírek is.

A hírügynökségen belül létezett mégis egy osztály, a Tájékoztató Köz-
lemények Szerkesztõsége (Redacþia Buletinelor Informative), amely a kül-

földrõl érkezõ híreket
cenzúrázatlanul továbbí-
totta. Természetesen nem
bárki számára, hanem a
párt vezetõségének tájé-
koztatására, a megyei elsõ
titkárok szintjéig. Így
valójában két külpolitikai
szerkesztõség létezett az
Agerpresnél: az egyik a
sajtónak továbbította az
óvatosan kiválogatott hí-
reket, a másik pedig a
pártvezetés számára az
eredeti formában érkezõ
híreket. Itt is voltak azon-
ban eltérések a tálalás
tekintetében, az ország
helyzetére vagy a pártve-
zetésre vonatkozó kriti-
kák keménységének függ-

vényében.8 Szigorúan titkos közleményként terjesztette például 1950-ben
az Agerpres a londoni rádió egyik mûsorának megállapításait a román kom-
munista kormány agrárpolitikájára vonatkozólag. Egy brit elemzés azt
hangsúlyozta, hogy öt évvel a háború befejezése után Romániában a kenye-
ret még mindig fejadagra osztják, ráadásul számos esetben visszaélések tör-
ténnek a fejadagok elosztásában.9

A Sajtófõigazgatóság felállítását követõen a nyomtatványok ellenõrzése
egyre szakszerûbben folyt. Az intézmény rövid idõn belül kidolgozza a vidé-
ki irodáknak szánt utasításokat. A helyi sajtó és könyvkiadás, a könyvtárak
és helyi rádióadók ellenõrzése során a cenzorok meghatározott szempontok
szerint végzik tevékenységüket. A pontokba szedett utasítások elsõ látásra
meglehetõsen homályos megfogalmazásokkal írják le, hogy mi nem jelenhet
meg nyomtatásban, illetve nem hangozhat el a rádióban. A beavatott olvasó
viszont felfedezheti bennük a kommunista ideológia teljes arzenálját, ame-
lyet a cenzornak alaposan ismernie kell: nem jelenhetnek meg a párt, a kor-
mány, a hadsereg és ay állami apparátus ellen izgató hírek, az osztályellen-
ség tevékenységét népszerûsítõ anyagok, az imperializmus szolgálatában álló

18

ME.dok • 2007/2



és a proletár internacionalizmust megtagadó körök megnyilvánulásai, a mar-
xista-leninista elveket megkérdõjelezõ anyagok, a szovjet állam- és pártveze-
tés, illetve a népi demokratikus országok ellen irányuló hírek, a járványok-
ról, tûzesetekrõl, árvízrõl és aszályról, szerencsétlenségekrõl, balesetekrõl,
gyilkosságokról szóló hírek, cikkek vagy fotók, amelyek pánikot kelthetnek a
lakosság körében.10

A Sajtófõigazgatóság által végzett cenzúra mellett ugyanakkor a pártbi-
zottságok sajtóosztályai is rendszeresen ellenõrizték a lapok tartalmát. 
A Kolozs megyei sajtóosztály jelentéseibõl kiderül, hogy ez magába foglalta
az elõzetes cenzúrát és az utólagos ellenõrzést is. A megfelelõ „káderek” hiá-
nya miatt azonban nem mindig jutott idõ az összes lap átolvasására. Az 1949.
novemberi munkabeszámoló arról tanúskodik, hogy a hónap elsõ két heté-
ben a sajtóosztály az Utunk és a Dolgozó Nõ lapszámait, valamint a többi
újság fontosabb cikkeit nézte át megjelenésük elõtt. A hónap második felé-
ben teljes egészében ellenõrizték az Igazság, a Lupta Ardealului és a Falvak
Népe számait. Viszont az augusztus 23-i ünnepi számok elõzetes cenzúráját
az összes lapnál elvégezték.

A 1949-es jelentések kitérnek arra is, hogy a pártbizottság sajtóosztálya
napi rendszerességgel állt kapcsolatban a Sajtófõigazgatóság helyi irodájával
és folyamatosan tájékozódott a felmerülõ problémákról. Emellett hetente
gyûléseket tartottak a legfontosabb teendõk megbeszélésére. A két szerv
együttmûködése során a cenzúrahivatal sok esetben felülbírálta a pártbizott-
ság cenzorainak munkáját, és korrigálta a hibákat.11

Az ellenõrzés a faliújságok tartalmára is kiterjedt. Kolozsváron ezt a fe-
ladatot a sajtóosztály munkatársai és egy önkéntesekbõl
verbuvált hattagú csapat végezte; az 1949. júliusi mun-
kabeszámoló szerint a hónap során ötven faliújságot
ellenõriztek. A falvakban az ellenõrzés a kiküldött agi-
tátorokra hárult.12

A mûvelõdési intézmények közvetlen irányítása,
valamint a „mûvészeti alkotás elõsegítése” céljából
1950 júliusában önálló intézmény létesült a Miniszter-
tanács keretén belül. A Mûvészetügyi Bizottság (Comitetul pentru Artã)
egy újabb szûrõ szerepét játszotta az ellenõrzés rendszerében, ugyanakkor
helyi kirendeltségei révén sokkal hatékonyabban tudta követni a mûvelõ-
dési tevékenységet, mint a jogelõdjeként mûködõ, központosított Mûvé-
szetügyi Minisztérium. Az Eduard Mezincescu vezette bizottság feladatkö-
rébe tartozott, hogy jóváhagyja a színházak, operák, filharmóniák, népze-
ne-együttesek és egyéb mûvelõdési intézmények mûsorát, a múzeumok
tárlatait, tanulmányozza tevékenységük ideológiai tartalmát; utasításokat
adott ki a mûvészeti tevékenység szervezésére, a kormány mûvelõdési poli-
tikája szerint.13

A Sajtófõigazgatóságot felállító rendelet csupán nagyvonalakban hatá-
rozta meg a hivatal feladatait, ezért az intézmény jogkörének szabályozásá-
val 1951-ben újabb kormányrendelet foglalkozik, amely szerint a cenzúrahi-
vatal a következõ feladatokat látja el:
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• engedélyezi az újságok, folyóiratok és más jellegû idõszaki kiadványok
megjelenését;

• engedélyezi a könyvek, brosúrák és egyéb nyomtatványok megjelenését;
• ellenõrzi a Románia területén megjelenõ összes nyomtatvány törvényes-

ségét;
• engedélyezi az újságok, folyóiratok, könyvek és más jellegû nyomtatvá-

nyok behozatalát és terjesztését;
• betiltja a nem megfelelõ könyvek és nyomtatványok terjesztését, bevon-

ja ezeket a könyvesboltokból, könyvtárakból és antikváriumokból;
• irányítja a minisztériumok és közintézmények sajtóosztályait;
• megszervezi az intézmény személyzetének a szakképzését.14

A Sajtófõigazgatóság létrehozását követõen csupán három év leforgása
alatt a Minisztertanács rendeletei hét ízben módosítják a cenzúra intézmé-
nyének feladatkörét. A bõvülõ feladatok ellátására szükség mutatkozik
további káderek kiképzésére; ezt a célt az intézmény keretén belül 1951-tõl
mûködõ személyzeti és szakképzési osztály szolgálja. A cenzúrahivatalnak
1952-ben már 232 alkalmazottja van, ebbõl 152 központi cenzor és 80 regio-
nális cenzor.15

A területi struktúrával (megyei irodákkal) rendelkezõ, általános ideoló-
giai jellegû feladatokat ellátó cenzúrahivatal mellett egyes szakterületeket
ellenõrzõ intézmények is létrejönnek. Figyelembe véve a kialakuló hideghá-
borús helyzetet, a katonai kiadványok (könyvek, folyóiratok, brosúrák, térké-
pek) különleges elbánás alá esnek. Habár ezek ellenõrzését már 1946 január-
jától – a szovjet katonai cenzúra megszûnésétõl – külön intézmények végez-
ték,16 a Nemzetvédelmi Minisztérium 1950. novemberi rendelete elõírja a
katonai titok fokozott õrzését, és ennek érdekében létrehozza a Katonai Cen-
zúrahivatalt. A hivatal feladata a katonai szakkiadványok, rádiós mûsorok, a
katonai témájú kiállítások, dokumentumfilmnek, konferenciák, nyilvános
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elõadások anyagának elõzetes cenzúrázása. A hadsereg vezérkarán mûködõ
osztály ugyanakkor külön irodákat létesít a Katonai Könyvkiadó és a Glasul
Armatei folyóirat szerkesztõségeiben.17

A cenzúra intézményesülésének elsõ szakasza 1954-re lezártnak tekint-
hetõ; a Sajtófõigazgatóság ekkorra túllépte a kezdeti szervezés idõszakát, így
képzett személyzettel, hatásosan mûködõ területi irodákkal és pontosan
lefektetett szabályzattal rendelkezett. Az államtitokra vonatkozó törvények
érvényesítése mellett a hivatal hatáskörébe tartozott az összes nyomtatvány
ideológiai és politikai tartalmának ellenõrzése. Különös figyelemmel kísérte
a propaganda és agitáció céljait szolgáló anyagokat, hiszen ezek nélkülözhe-
tetlen eszközt biztosították a kommunista rendszer számára a hatalom meg-
õrzéséhez.

Szervezeti felépítésében 1954-ben három fõosztály található: a sajtóval,
a könyvkiadással, valamint az agitációs és propagandatevékenységgel foglal-
kozó részlegek. Ezek keretén belül összesen húsz osztály mûködött. Külön
osztályokat rendeltek többek között a központi sajtó nyomtatásához és ter-
jesztéséhez, a helyi sajtóhoz, a könyvnyomtatáshoz és -terjesztéshez, a
könyvtárak, a rádió és az Agerpres hírügynökség ellenõrzéséhez, valamint az
import-export tevékenységhez.18

A Sajtófõigazgatóság 1954-re eredményes és egyben tiszteletet paran-
csoló intézménnyé vált. A Iosif Ardeleanu által irányított cenzúrahivatal ret-
teget hírnevét az is fokozta, hogy tevékenysége a szigorúan titkos informáci-
ók csoportjába tartozott. A pártszervek hatékony közremûködése révén
ugyanakkor a cenzúrahivatal elérte azt az állapotot, amelyben tevékenysége
maximálisan összefonódott az ideológiai elõírásokkal.19

(A szerzõ a BBTE oktatója.)
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A gyakorlati kommunikáció eszköztárának gyors áttekintése

A kommunikációtudományok gyakorlati szemléletében az egyik leg-
aktuálisabb kérdéskör a PR és a reklám viszonya, a harc a primátusért. A
20. század végén kiteljesedõ és önállósuló kommunikációtudományi irány-
vonalakban mindketten saját magukénak tekintik az elsõbbséget, a mási-
kat alárendeltségi viszonyban, eszközként ismerve el csupán (Ries 2002).

Dagenais (1998) megközelítése a reklámot a szervezeti PR tevékenységek
részének, az egyik külsõ célcsoporttal, a fogyasztókkal való kapcsolattartási
formának tekinti. Ezzel szemben a saját magát felemésztõ, egyre nehezebben
megújuló reklámkommunikáció úgy tekint a PR-ra mint az egyik lehetséges
BTL eszközre (Brochand–Lendreive, 2000). Éppen ezért a kommunikációs
eszközök leltározása, és az egységes osztályozási rendszer kialakítása kényes
kérdés, hiszen a két eltérõ megközelítés nem teszi lehetõvé az általános szem-
pontok felállítását. Mint min-
den kialakulóban levõ terüle-
ten, most is a gyakorlat szerez
lépéselõnyt, a kommunikációs
tervek külön tárgyalják a
tömegkommunikációs csator-
nákat (elsõsorban a médiát),
majd ezt követik az új, és
egyre újabb elemekkel bõvülõ
ún. vonal alatti eszközök.

A kommunikációs tevé-
kenységek közül a leglátványo-
sabb eszközhasználók a kam-
pányok, amelyek rövid idõ
alatt nagy erõforrás-mozgósí-
tást érnek el. Klasszikus meg-
határozás szerint a kampányok
általános célja meghatározható
eredményeket vagy hatásokat
elérni egy nagy számú közös-
ségen belül, egy sor kommunikációs eszköz alkalmazása által, meghatározott
idõintervallum alatt.1 Mindig rendszerezettek, pontosan megtervezettek, esz-
közeik külön számba vannak véve, mint orvosi mûszerek a mûtõasztal mellett,
éppen ezért megfelelõ alanyok az eszközhasználat személtetésére.

A szakirodalom mintegy alátámasztva a PR-reklám primátus vitáját, a
vonal feletti eszközöket a reklámkampányokkal asszociálja, míg a vonal alat-
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ti eszközöket a PR kampányokkal. Természetesen ez is csupán megközelítés
kérdése, kapaszkodó keresése a folyton változó kommunikációs gyakorlatban,
hiszen tiszta kampányok nem léteznek, mindegyik kampány a többi típustól
átemeli és beépíti saját terveibe a számára megfelelõ eszközöket. Ugyanakkor
a kampányok egymásra épülnek (kampánymix), a tájékoztató vagy informáló
kampányok szinte minden esetben megelõzik a PR és reklámkampányokat, de
az adományszervezõ vagy a választási kampányok is elképzelhetetlenek egy
tájékoztató vagy éppen egy felvezetõ mobilizáló kampány nélkül.

A vonal feletti eszközök (ATL)

A reklámkommunikáció gyakorlatában a hangsúly a tömegkommuniká-
ciós csatornák (tömegmédiumok, mass-media) használatán van. Ezek szólít-
ják meg a legszélesebb nyilvánosságot, és az elért közönség nagyságához
képest viszonylag alacsony költségûek. A reklámtevékenységben alkalma-
zott, és bizonyított eredményeket hozott tömegkommunikációs csatornákat
nevezzük klasszikus csatornáknak, vagy az angolszász elnevezés szerint
vonal feletti (ATL, Above the Line) médiumoknak. A tömegkommunikációs
eszközökre jellemzõ, hogy sok embert érnek el, fejlett technológiát alkalmaz-
nak, nagyméretû kereskedelmi társulásokat és tõkét vonnak be, állami ellen-
õrzés vagy szabályozás alatt állnak, intézményesítve gyártják, de egyénileg
fogyasztják, és népszerûek (széles körben elterjedtek, illetve közkedveltek).2

A klasszikus médiumokra jellemzõ továbbá, hogy ezeket meghatározott mód-
szertannal mérik, pontos fogyasztói térképpel rendelkeznek, ezért a reklám
céljára való használatuk a fogyasztó tervezett elérésén alapul.

A tömegkommunikációs médiumok az üzenet közvetítésének csatornái,
azok a helyek, ahol a reklámüzenetek megjelennek. A médiumok felosztása
a befogadás, az észlelés alapján a vizuális (újság, könyv, plakát), az audio

(rádió), az audiovizuális (televízió, mozi, film, internet)
médiumai.3 Emellett létezik a médiaszervek szerinti cso-
portosítás, ahol megkülönböztethetõk az írott vagy nyo-
matott sajtó, az elektronikus média (az audio a rádióra,
az audiovizuális a mozira és televízióra vonatkozik) és a
multimédiás (internet) csatornák, bár a törvénykezések
gyakran csupán nyomtatott és elektronikus médiumok-

ként kezelik a médiacsatornákat. A klasszikus csatornák felosztása, rövid jel-
lemzése, vásárlása és szerepe a reklámkommunikációban röviden a követke-
zõképpen foglalható össze:

A sajtó. A sajtó a médiának az a része, amelyik a nyomtatott, idõszakosan
megjelenõ kiadványokat foglalja magába (napilapok, hetilapok, magazinok).

A napilap naponta jelenik meg, elsõsorban friss híreket közöl és kom-
mentál; a minõségi napilap az információk frissességére és pontosságára
helyezi a hangsúlyt, elõfizetõi táborral rendelkezik, a bulvárlap pedig szóra-
koztató célra készül, és inkább szabad eladásból szerezhetõ be.

A hetilapok heti rendszerességgel jelennek meg, híreket, információkat
közölnek és kommentálnak, nagyobb hangsúlyt helyezve a részletes taglalás-
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ra, a hátterek bemutatására. Tartalmuk a napilapokhoz, megjelenési formáju-
kat tekintve a magazinokhoz állnak közelebb.

A magazinok heti vagy havi megjelenésûek, színes, képes, gyakran
luxuskivitelûek, a tartalmuk érdekes és szórakoztató, szinte egyáltalán nem
hírközpontú, jellemzõ rájuk a tartalom és a látvány összhangja.

A reklámot tekintve a sajtóban nem olyan szigorúak a megkötések, mint
az audiovizuális médiánál, a reklámok arányát, elhelyezését, tartalmi korlá-
tozásait a szerkesztõségek határozzák meg. A lapon belüli elhelyezés (pozi-
cionálás) szempontjából legértékesebbek az elsõ és hátsó borítók (ezek mind-
két oldala), ezt követi a lapon belüli reklám, amely lehet egy oldalas, junior
page (az oldal méretarányos kicsinyített mása), vagy az
oldal törtrésze (fél- harmad- vagy negyedrésze).4 A sajtó
elõnye, hogy az olvasó ember a tartalomra koncentrál,
fizikai kapcsolatba kerül az újsággal, bármikor kézbe
veheti a nap folyamán, és elolvassa a nagyobb reklám-
tartalmakat is, amilyen mennyiségû információt más
médiacsatornától nehezebben fogadna el. A sajtószer-
vek megválasztásánál fontos azok megjelenési száma,
periodicitása, az általuk lefedett földrajzi terület, a stí-
lus és a szakmai profil (jelleg), amelyek a célcsoport
elérését és a hirdetés árát is meghatározzák.

A rádió. A rádiócsatornák felosztása nagyjából a televíziók felosztásával
megegyezõ. A rádió legfontosabb funkciója a tájékoztatás és a szórakoztatás,
emiatt fõ tartalma a zene- és a hírmûsorok, amelyeken keresztül gyorsan
képes a friss információt (híreket) átadni. Mivel a hallgató nincs helyhez
kötve, a mûsor gyakorlatilag bárhol eljuthat a fogyasztóhoz, aki általában
nem szentel teljes figyelmet a mûsornak, más tevékenységet is végezve köz-
ben (háttérrádiózás). Gyakran „zajfüggönyként” is mûködik a rádió, vagyis
oldja a csend által keltett feszültséget, de megfigyelhetõ a függõség kialaku-
lása egyes adókkal szemben (ez általában a mûsorvezetõk személyére és az
egyes mûsorokra érvényes).

A rádiós reklámok általában 30 másodperc hosszúak, és reklámblokkok-
ba tömörítve foglalnak helyet a mûsorok vagy azok egységei között. A rádiók
elõnye, hogy a reklámcélú megjelenést is támogatják, és bármely más médi-
umnál nyitottabbak az alternatív, a BTL reklámeseményekben való részvétel-
re, a kölcsönös arculatépítés céljával. Célcsoport-elérésük meglehetõsen pon-
tos, elsõsorban a kisebb szórás és a specifikus tartalom, stílus miatt jól eljut-
nak – a nem feltétlenül demográfiailag, de mindenképpen jól körülhatárolha-
tó – csoportokhoz. Ugyanakkor jó emlékeztetõ médium, mivel a tévénézés
inkább az esti idõsávra koncentrálódik, a rádiózás pedig reggelre illetve a dél-
elõtti idõsávra, megismételheti vagy visszautalhat az elõzõ este látott televízi-
ós szpotra. Ugyanakkor a rádióreklám lényegesebben olcsóbb, mint a televízi-
ós reklámozás, több szpot is készíthetõ ugyanarra a termékre, melyek váltoga-
tása segít fenntartani az érdeklõdést, gyorsabban indítható el a kampány és az
esetleges utólagos beszúrások, változtatások irányában is rugalmas a médium.

A televízió. A televíziós csatornák többféle felosztás és szempont szerint
szerepelnek a reklámkampányok terveiben.
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A mûsorszolgáltatás típusa szerint létezik közszolgálati csatorna, mely-
nek tulajdonosa az állam, a lakosság adójából és a tévékészülékekkel rendel-
kezõ népesség elõfizetési díjaiból tartják fenn, amelyek reklámbevételekkel
egészülnek ki. Léteznek ugyanakkor kereskedelmi csatornák, amelyek a rek-
lám- és kereskedelmi jövedelmeikbõl tartják fenn magukat, ezért a nézõt is,
mint fogyasztót kezelik.

A sugárzási mód szerint léteznek földi csatornák (elektromágneses hul-
lámok továbbítják), kábelcsatornák (vezetéken keresztül továbbított jel),
mûholdas csatornák (a jelet a mûholdról az egyéni szatellit-vevõ antenna
fogja fel) és internetes csatornák (a tartalmat a televízió honlapjáról lehet
követni), de gyakori ezek kombinálása is.

A szórási terület (lefedettség) szerint léteznek nemzetközi, országos, regi-
onális és településszintû adók, bár az internetes továbbítás miatt már nem
határolható be pontosan a fogyasztók köre.

A tartalmi felosztás szerint léteznek általános karakterû és tematikus
(szakosított) csatornák, amelyek egy mûsortípus vagy egy programforma
dominanciájára vagy kizárólagosságára építenek

A televíziós reklám formája a tizenöt másodperctõl egy percig terjedõ
reklámszpot (általában 30 másodperc), amelynek célja a fogyasztás ösztönzé-
se (kereskedelmi hirdetések) vagy az informálás, mobilizálás (társadalmi
célú hirdetések). A tévéreklám elõnyei, hogy gyorsan és sok személy elérésé-
re alkalmasak, nagy az emlékezeti hatásuk, mivel komplex kommunikáció-
juk során a kép, a hang és a szó továbbító erejét is kihasználják. A hatékony-
ság mérése a reklámra való visszaemlékezés (recall), vagyis az egyes reklám-
szpotok felidézése, ami sok tényezõtõl függ, mint a szpot hossza, a reklám
helye a reklámblokkban, a mûsorkörnyezet stb.

A mozi. A mozi, mely idõrendi sorrendben a második tömegtájékoztatá-
si médium, jelentõs változásokon ment át az utóbbi évtizedekben. A hagyo-
mányos filmvetítés és dokumentálódás szerepét egyre inkább elveszítette a
televízió és más multimédiás médiumokkal szemben, ezért újrapozícionálta
magát, mint közösségformáló és kikapcsolódást biztosító platform. A „fapa-
dos”, hatalmas egytermes mozik helyét fokozatosan átveszik a többtermes,
kiváló hangminõséget és személyes kényelmet biztosító, több kistermes mul-
tiplex mozik. Bár megkülönböztethetõk az egy- és többtermes, illetve a keres-
kedelmi vagy a mûvészfilm-beállítottságú mozik, ez nem releváns a reklámo-
zás szempontjából, mivel a látogatóik között nincsen jelentõs eltérés, tehát
nem határolhatók el célcsoportok a mozitípusoknak függvényében. Általáno-
san elmondható, hogy a mozi a fiatal felnõttek elérési médiuma, a mozi-
látogatási kedv pedig arányosan csökken az életkor növekedésével, és míg a
fiataloknak egy csatolt program egy hosszabb házon kívüli idõtöltés keretén
belül, az idõsebbeknek ez egy önálló szórakozási lehetõség.

A mozireklám kizárólag a film elõtti reklámblokkban történhet, mozifil-
met megszakítani vagy reklámot beékelni tilos. A szpotok egymást követik a
film elõtt, becslések szerint a mozinézõk 73–90 százaléka látja õket. Ismeretes
az egyes filmekhez kapcsolt reklám is, ez a filmszponzorálás, ilyenkor a
reklámszpot a film kópiájára kerül közvetlenül a filmet megelõzõen, illetve a
reklámozó más felületeken (pl. plakátok) is megjelenhet. A mozireklám elõnye,
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hogy maradandó élményt nyújt, látványosabb, a dolby surround hangtechnika
jobban továbbítja, a figyelem pedig sokkal koncentráltabb (és a nézõk elkap-
csolni sem tudnak). A szpotok lehetnek hosszabbak és látványosabbak is a
tévészpotoknál, a mozilátogatók értékelik ezt, és bár kisebb számú nézõt érnek
el, azokban jobban megmarad, a célcsoportok pedig a filmek és idõsávok alap-
ján sokkal jobban behatárolhatók, mint más médiumok esetében.

Az internet. A legfiatalabb és leggyorsabban terjedõ tömegmédium meg-
jelenése teljesen felborította az életberendezkedéseket, felgyorsította a folya-
matokat és a társadalmi változásokat, és teljesen új, legnagyobbrészt még felfe-
dezetlen és kihasználatlan reklámlehetõségeket teremtett. Megjelenését tekint-
ve, a honlapok leginkább az írott sajtó magazinjaihoz hasonlítanak, de már
rádió is hallgatható (az off-line rádiók internetes változatai mellett egyre több,
kizárólag on-line rádióadó jelenik meg), a megnézhetõ
tévéadások és filmek a televízió és a mozi lehetõségeit
aknázzák ki, a virtuális tér sétái közben pedig egyre
gyakrabban találkozni ötletes, figyelemfelkeltõ reklá-
mokkal, akár a közterületi hirdetések. Az on-line médi-
umok mint honlapok (website, site)5 és portálok6 jelen-
nek meg, de csak azok számítanak tömegkommuniká-
ciós médiumnak, amelyek intézményes háttérrel
mûködnek, tömegekhez jutnak el, és felületük vagy
üzeneteik piacképesek, vagyis eladhatók.

Az internetes reklámnak számtalan formája van, sokszor nehéz elkülöní-
teni, mi a reklám és mi a nem kereskedelmi célú tartalom. Az on-line reklámo-
zásnak három részét lehet jelenleg elkülöníteni: a márkaépítés, az információ-
közlés és az értékesítési tevékenység.7 A legjellemzõbb reklámhely a szalaghir-
detés (banner), de létezik a gombhirdetés (más oldalra irányítja a felhasználót),
a mikrosite (néhány oldalból áll, csak a legfontosabb információkat tartalmaz-
za), az advertorial (cikk formájában megírt reklámszöveg), a szöveges üzene-
tek, e-mail reklám, a képernyõkímélõk, a screenmate, a kisebb interaktív játé-
kok, a szponzorált oldalak és sok más forma. A célcsoportok elsõsorban a fia-
talok, a közép-és felsõfokú végzettségûek, a városok és nagyvárosok lakói, illet-
ve a középmagas és magas státusúak. Míg a fiatalok nagyobb mértékben, és
elsõsorban szórakoztatás céljára használják az internetet, az idõsebbekre
inkább az információkeresés a jellemzõ. Az internet viszont képes a célcsopor-
tok pontos behatárolására, hiszen korlátozható, hogy pl. csak egy bizonyos
szerverrõl érkezõk lássanak egy-egy reklámot, a különbözõ helyekrõl érkezõk
típusa szerint lehet szelektálni a bannereket, a keresõprogramok eredmény-
megjelenítéseit, az elõzetes választások, „klikkelések” alapján leírhatók egyes
demográfiai paraméterek (fõként a vásárlóprogramoknál) stb. Másik elõnye az
on-line hirdetésnek, hogy itt jelenleg még kicsi a médiazaj, illetve készíthetõk
olyan interaktív felületek, amelyek lekötik a felhasználó figyelmét.

A közterület. Gyakorlatilag minden olyan fizikai felület, amely reklám-
hordozásra alkalmas, szabadtéren vagy belsõ terekben, közterületi reklám-
nak minõsíthetõ. Fajtájának és megjelenési formájának csupán a képzelet
szab határt, hiszen minden, felület, szemmel látható hely és tér alkalmas a
reklámok elhelyezésére. A rendszerezésük is éppen ezért elég körülményes,
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és bármely volna is az, nehezen fogadható el standardnak a szemléletek vál-
tozatossága és az újabb köztéri reklámtípusok megjelenése miatt.

Reklámvásárlási szempont szerint klasszikus köztéri médiumnak számít a
az óriásplakát8, a citylight9, az egyes szakirodalmak szerint pedig a jármûreklá-
mok is ide tartoznak. Bár az elsõ két médium a harmadiktól eltérõen mestersé-
gesen kialakított reklámfelület, mégis ugyanabba a csoportba sorolható, mivel
ezek nagy tömegeket érnek el, ugyanakkor média-mutatószámokkal kifejezhe-
tõ a hatásuk. A nem klasszikus köztéri reklámok az ambient csoportba tartoz-
nak, melyek hatása nem mérhetõ pontosan, kisebb mennyiségben jelennek
meg, viszont rendhagyóbbak és szokatlanabbak (és emiatt költségesebbek is
figyelembe véve a hatásuk mértékét). Ide tartoznak az építési fóliák, padlómat-
ricák, boltokon belüli padlógrafikák, bevásárlókocsik, belógatott figurák stb.

Elõfordulási helyük szerint meghatározhatók kültéri (outdoor) és beltéri
(indoor) médiumok. A klasszikus hordozók általában kültériek, ide tartoznak a
falfestések, építési fóliák, egyedi táblák, neonreklámok, cégtáblák, alkalmi felü-
letek (bannerek, hõlégballonok) stb. A beltéri reklámok elsõsorban ambient rek-
lámok (de kivételt képeznek pl. a plázákban elhelyezett citylightok).

Az ambient médiumok megjelenési formái olyannyira változatosak, hogy
összefoglalásukat csupán a teljesség igénye nélkül lehet elkészíteni.10
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Az ambient reklámok

Outdoor (kültéri) Indoor (beltéri)

Jármûreklám (amennyiben nem klasszikus
reklámnak minõsített) 
• Jármûfóliázás 
• Mobil plakát

Jármû- és megállóreklám 
• Balusztrád 
• Lépcsõ és mozgólépcsõ melletti felület (met-
róban) 
• Motion poszter 
• Padlómatrica metróban 
• Jármûbelsõ 

Épületreklám 
• Épületgrafika 
• Építési háló 
• Falfestés 
• Neonreklám 
• Tetõtábla

In-store vagy eladáshelyi (POS, Point of Sales) 
• Padlógrafika 
• Bevásárlókocsi 
• Display 
• Pénztárszalag 
• „Következõ vásárló” rúd 
• Figurabelógatás 

Egyedi táblák 
• Autópályák szélén egyedi tábla 
• Backlight 
• Háromdienziós tábla 
• Toledó-tábla 
• Lengõkaros tábla 
• Eurolux 
• Biztonsági korlát 
• Unipole & LampPost 
• Midilight

Egyéb 
• Free card 
• Plakát fittnesz-hálózatokban 
• Iskolaposzterek 
• Orvosi rendelõk, patikák plakátjai 
• Liftreklám 
• Mellékhelyiségek reklámjai 
• Forgó oszlop

Egyéb 
• „Égre írás” repülõvel 
• Légballon 
• Mahír-oszlop



Mivel mindenki közlekedik, elkerülhetetlenül találkozik a köztéri reklá-
mokkal, ami nagy elérési hatásfokot biztosít ennek a csatornának. Ugyanak-
kor azt is figyelembe kell venni, hogy a reklámáradat miatt csupán egy-egy
villanásnyi idõre kötik le a továbbhaladók figyelmét, ezért a kivitelezésnek
látványosnak, az üzeneteknek pedig egyszerûnek, és gyorsan felfoghatóknak
kell lenniük. A köztéri reklámkampányok sikerességét Magyarországon a
Szonda Ipsos négy paraméterrel méri: a tetszés (a válaszadók hány százalé-
kának tetszik a plakát), az észlelés (hány százalék véli úgy, hogy látta a pla-
kátot), az aktivizálás (mennyire ösztönöz a plakát az adott márka vásárlásá-
ra) és az azonosítás (milyen mértékben tudja a reklámot, logó vagy más azo-
nosítók nélkül, a képviselt márkával összeegyeztetni).

Mindegyik csatorna, mûködésének, felépítésének és a célcsoport-meg-
szólításának szempontjából rendelkezik elõnyökkel és hátrányokkal, amelye-
ket – jóllehet mûködésük precízen maghatározott és hatásuk elég pontosan
kiszámítható – elég nehéz összehasonlítani. Egy megközelítõ médiumelem-
zés a következõképpen tárgyalja a marketingkommunikációs reklámüzenete-
ket továbbító ATL eszközöket:11

Elõnyök Hátrányok

Napilap • Viszonylag magas lefedettség 
• Részletes és sok információ közlésére

alkalmas 
• A hirdetés tematikusan helyezhetõ el a

lapon belül 
• Gyorsan elindítható a kampány (rövid a

reklámgyártási- és megjelenési idõ) 
• A vidéki lapok révén lehetséges a regioná-

lis megcélzás

• Viszonylag magas célcsoport-
elérési (ezer fõre jutó) költség 

• Kevésbé jó papírminõség 
• Bizonyos célcsoportok eléré-

sére (pl. fiatalok) kevésbé
vagy egyáltalán nem alkalmas

Magazin • Viszonylag magas lefedettség 
• A reklámanyag részletes és sok információ

közlésére alkalmas 
• A hirdetés tematikusan helyezhetõ el a

lapon belül 
• Jó papírminõség 
• A tematikus magazinok révén szelektálni

lehet a célcsoportok között

• Viszonylag magas célcsoport-
elérési (ezer fõre jutó) költség 

• Hosszú megjelenítési idõ
(hosszú a reklámanyag leadá-
si idejének intervalluma) 

Közterület • Magas lefedettség 
• Magas gyakoriság valósítható meg általa -

Nagy felület – emlékezetes látvány 
• A célcsoport-elérés földrajzi szempontból

jól irányítható

• Magas célcsoport-elérési
(ezer fõre jutó) költség 

• Hosszú elõkészítési idõ (gyár-
tás, kihelyezés) 

• Egyre nagyobb a „zaj” (egyre
több tábla, sokszor kevésbé jó
minõséggel) 

Rádió • Gyakoriságépítésre alkalmas médium 
• Viszonylag magas lefedettség 
• Nagyon alacsony célcsoport-elérési (ezer

fõre jutó) költség 
• Gyorsan elindítható a kampány (rövid rek-

lámgyártási- és elhelyezési idõ) 
• Alacsony reklámgyártási költség

• Magas a háttérrádiózás ará-
nya 

• Pusztán hanghatásra épít –
nehezebben memorizálható a
reklám 
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A médiatervezés alapvetõ kérdéseinek a megválaszolásához természete-
sen a média alapos ismerete szükséges. A reklámkampányok tervezõi ezért for-
dulnak médiavásárló cégekhez, amelyek ismerik az írott média sajátosságait és
rate-cardjait, az audio és audiovizuális média célcsoportjait és fogyasztási
mutatóit. Ennél is bonyolultabb a köztéri felületvásárlás, amit még a médiavá-
sárló cégek is optimalizáló cégeken vagy specifikus szolgáltatókon keresztül
végeznek el. Ehhez hasonló a mozireklám-vásárlásban a médiaügynökség és a
moziüzemeltetõk között továbbító „Sales House”, vagy az internetes reklámvá-
sárlást közvetítõ on-line és off-line ügynökségek, az on-line Buying House-ok
és a médiatulajdonosokat képviselõ On-line Sales House-ok rendszere.

Minden médium saját médiamutató-számokkal rendelkezik, amelyeket
nehezen lehet egymáshoz hasonlítani (bár az egyik leggyakoribb kérdés,
hogy mekkora az ezer fõre jutó elérés költsége). A hatások nem egyértelmû-
ek, ezért ajánlatos egyszerre több médiumot kombinálni, kiegészítve a rek-
lámkampányt a BTL-eszközökkel is (integrált reklámkommunikáció). A felü-
letek értéke minden esetben az eléréstõl függ (olvasottság, hallgatottság,
nézettség, látogatottság összértéke és ezen belül is a kívánt célcsoport ará-
nya), ennek függvényében választ médiumot a médiavásárló személy vagy
cég a reklámkampány számára.
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Elõnyök Hátrányok

Televízió
(országos,
földi sugár-
zású)

• Magas lefedettség 
• Komplex inger (látvány, hang, történet),

emlékezetes a reklám 
• Magas presztízsszintû a fogyasztók körében 
• Alacsony célcsoport-elérési (ezer fõre jutó)

költség

• Nagy a háttértervezés aránya 
• Magas reklám-elõállítási (tv-

spot) költség 
• Hosszú reklámtervezési és

gyártási idõ 
• Nehéz a célcsoport nagy med-

dõszórás nélküli megcélzása

Kábel- és
mûholdas
televízió

• Komplex inger (látvány, hang, történet),
emlékezetes a reklám 

• Alacsony célcsoport-elérési (ezer fõre jutó)
költség 

• A célcsoport nagy meddõszórás nélküli
megcélzása könnyebb, mint az országos
csatornák esetében

• Nagy a háttértervezés aránya 
• Magas reklám-elõállítási (tv-

spot) költség 
• Hosszú reklámtervezési és

gyártási idõ 
• Alacsony lefedettség

Mozi • Az audiovizuális hatás fokozottan érvénye-
sül a nagy képernyõ és az erõs hanghatás
révén 

• A fiatal felnõtteket (young adults) könnyû
megcélozni, kicsi a meddõszórás az ese-
tükben

• Alacsony lefedettség 
• Magas célcsoport-elérési

(ezer fõre jutó) költség 
• Hosszú megjelenítési idõ (a

reklámanyag leadásának idõ-
tartama) 

• Magas reklám-elõállítási költ-
ség

Internet • A fiatal felnõtteket (young adults) könnyû meg-
célozni, kicsi a meddõszórás az esetükben 

• Alacsony reklámgyártási költség 
• A hirdetés tematikusan helyezhetõ el a

honlapon belül 
• A tematikus honlapok révén szelektálni

lehet a célcsoportok között 
• Rövid reklámmegjelenítési idõ

• Egyelõre nagyon alacsony
lefedettség



A vonal alatti eszközök (BTL)

Végigtekintve a reklám történeti fejlõdésén, elmondható, hogy a cél-
csoportok megszólítása kezdetben a tömegfogyasztási cikkek marketingjé-
hez kapcsolódott, emiatt közvetítõ csatornaként kizárólag a tömegmédiu-
mokat használta. A kommunikációs tervek kizárólag a médiahasználatra
korlátozódtak, a marketingkommunikációs kiadások jelentõs részét pedig a
médiavásárlási kiadások jelentették. A piac telítõdése megérlelte annak
szükségességét, hogy pontosabb célcsoport-megfogalmazások, precízebb
elérések szerepeljenek a kommunikációs tervben, a médiavásárlás pedig
kiegészült más promováló tevékenységekkel, amelyeket a reklám-befekte-
tési táblázatban külön, a médiaköltségek után vonalat húzva tüntettek fel.
Ezek a vonal alatti vagy BTL (Below the Line) reklámkiadások, amelyek
kiegészítik a vonal feletti eszközök hatását, általában konkrétan megfogal-
mazott szereppel bírnak, egy-egy probléma megoldásában játszanak közre,
vagy a médiakommunikációs tevékenység egy-egy szakaszát hívatottak erõ-
síteni, személyesebbé tenni. A kapcsolat ugyanakkor kétirányú, hiszen a
vonal alatti promóciós tevékenységek is médiaköltségekkel járnak, hogy
magát a promóciós tevékenységet ismertté tegyék. Egyértelmû ez például a
szponzorálás vagy a mecenatúra esetében, amelyre igaz, hogy „ha elköltöt-
tünk egy eurót szponzorálásra, még egyet ki kell adni a szponzorálás reklá-
mozására a médiumokban”12, vagyis a két eszközcsoport szoros kapcsolat-
ban áll egymással.

Gyakran felmerül a kér-
dés, hogy mi tartozik a BTL-
csoportba, illetve, az ATL
klasszikus csatornáira gondol-
va, ez megfelel-e az alternatív
médiumok csoportjának.13 Az
általános szakmai megközelí-
tés szerint, ha egy bizonyos
célra létrehozott és a potenci-
ális kapcsolatba kerülõ felület
(legyen az fizikai felület, ese-
mény, vagy bármilyen más
üzenethordozó) annak tulaj-
donosa vagy szervezõje érté-
kesít egy másik szervezet
kommunikációs tevékenysé-
geinek segítése érdekében,
akkor az médiumnak tekint-
hetõ. Ezek között vonal feletti-
nek (ATL) tekinthetõk a
klasszikus médiumok, elsõ-
sorban a tömegkommunikációs médiumok, amelyeknek pontosan meghatá-
rozott a felépítésük, a mûködésük, illetve médiamutató-számokkal leírható a
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fogyasztói körük, a célcso-
port-elérésük, és hatásaik
(szakzsargonnal élve, a „ta-
padásuk a célcsoporton”).
Pontos meghatározások hiá-
nyában, illetve a gyakori
ellentmondások miatt a
BTL meghatározásánál a
gyakorlati megközelítés ér-
vényesül, amelyik ATL-nek
tekinti a tömegkommuniká-
ciós médiát, és a vonal alat-
ti eszközökhöz (BTL) sorol-
ja az összes többi, a (fõleg
marketing-) kommunikáci-
ós tevékenységben haszná-
latos médiumot és eszközt.

Valószínûleg az értel-
mezések sokasága miatt
vannak jelentõs különbsé-
gek a BTL eszközök osztá-

lyozásánál is. A csoportosításánál több szempontot lehet figyelembe venni,
a marketingkommunikációs BTL felosztástól14 a „non-media” szempont sze-
rinti eszközökig,15 de sok ide sorolható eszköz található a PR-eszközök alfe-
jezetben bemutatottak között is. A lista természetesen nem lehet teljes,
hiszen értelmezés függvénye, hogy egy-egy eszköz ide sorolható-e, illetve
újabb és újabb eszközök jelennek meg, amelyek szerepe mindig az õket
alkalmazó kampány természetétõl és az alkalmazott kommunikációs csator-
náktól függ.

Promóció. Célja a termék differenciálása, a különféle márkák vala-
mennyi célcsoportjának megcélzása úgy, hogy a promóciós tevékenység

mindvégig harmonikusan illeszkedjen a márka kom-
munikációs stratégiájába. Két fõ tevékenysége során,
a pénzügyi ajánlatok és az ajándék-juttatások által
olyan eszközöket használ, amelyek célja, hogy a
fogyasztót kedvezményekben részesítsék. A tevé-
kenység során célszerû különbözõ paramétereket tár-
sítani (intézményt, kiegészítõ márkát, értékesítõt),
illetve a tömegkommunikációs csatornák által megis-
mertetni a közvetítõ és a végsõ csoporttal a promóció

mibenlétét és mindazokat a kedvezményeket, amelyeket ígér.
A design. A tömegtermékek kezdetben nem rendelkeztek saját designal,

ekkor csupán az egyediesített termékekre volt jellemzõ, de a média, a nyom-
tatás, a grafika fejlõdése és digitalizálódása lehetõvé tették ennek az eszköz-
nek a széles körû alkalmazását. A design célja a terméket egyediesíteni, túl-
lépve a gyártás és logisztika által megkövetelt racionalitáson, közremûködni
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A csoportosításánál több
szempontot lehet figye-
lembe venni, a marketing-
kommunikációs BTL fel-
osztástól a „non-media”
szempont szerinti eszkö-
zökig.



a saját, egyedi arculat kialakításában. Valójában „a design mint alkalmazott
tudomány a funkcionalitást az esztétikummal igyekszik összeegyeztetni”.16

A vállalatok gazdasági tevékenységét véve alapul több kategória különböztet-
hetõ meg: a termékdesign, amely magába foglalja az ipari formát és a csoma-
golást, a cégdesign (corporate design vagy vizuális arculat), a környezetde-
sign (az értékesítési tér kialakítása és berendezése), illetve a webdesign (a
honlapok megtervezése, grafikája, kivitelezése).

Direkt marketing. A dirket marketing abban különbözik a klasszikus
reklámeszközöktõl, hogy személyes kommunikációt, egyéni kapcsolatot
hoz létre a fogyasztókkal vagy egyes szervezetekkel, és magára vállal a ter-
mékeladó személyére jellemzõ feladatokat (pl. termékbemutatás, rendelés-
felvétel). Nem tömeget szólít meg, hanem egyénekhez fordul, személyre
szabottan. Meghatározás szerint a direkt marketing „mindazon információ-
közlõ technikák összessége, amelyek kialakítanak, fenntartanak és értéke-
sítenek egy közvetlen és mérhetõ kapcsolatot az üzenet kibocsátója és befo-
gadója között”.17 A direkt marketing általános formái18 között megemlíthe-
tõk a címre szóló küldemény (direct mail), a katalógusok, a szórólapok, a
kapcsoltan érkezõ ajánlat (piggy back, egy csomagküldõ szolgálat küldemé-
nyeiben elhelyezett üzenet), a telefonos direkt marke-
ting (telemarketing), az on-line reklám (ha nem sorol-
juk az ATL-hez). Emellett a költségtáblázatokban meg-
jelenik még az ATL- médiumok használata is, amelyik
a direct marketing tevékenységek ismertetésére szolgál
(a sajtó, rádió, televízió, stb. kiadások).

A PR-eszközök. „A PR tágabb értelemben, olyan
kommunikációs technikák együtteseként határozható
meg, amelynek célja a bizalom, megbecsülés és támo-
gatás kiépítése egy vállalat, egy márka és a közönség
(fogyasztók, értékesítõk, véleményformálók, hatóságok
és a közvélemény) között.”19 A tevékenységek célja az
arculat erõsítése, a felhasznált eszközök pedig rendkívül változatosak, a
egyes eseményektõl kezdõdõen a sajtókapcsolatokig és a lobbytevékenysé-
gig mindent magukba foglalhatnak. A tevékenységek kezdete a cégfelmérés
(az audit, ezt általában külsõ, szakosodott cég végzi), melyet a belsõ kom-
munikáció követ, ezután az általános és a specifikus külsõ kommunikációs
tevékenységek, végül pedig a nemzetközi kommunikáció.20 A egyes szakiro-
dalmi hivatkozások ide sorolják az alább következõ eszközöket, az ese-
ménymarketinget és a támogatási tevékenységet is.

Az eseménymarketing. Az eseménymarketing olyan rendezvényeket
tömörít magába, ahol a képviselni kívánt márka, szervezet vagy személy
megjelenhet, felhívhatja magára a figyelmet, jelezheti fizikai létezését. Az
események lehetnek a szervezet saját rendezvényei, melyeket kifejezetten
ennek érdekében hoznak létre (sok szervezetnek ilyen célból alkalmazott
külön személyzete is van, illetve léteznek erre szakosodott cégek is), mint
például a kiállításokon való megjelenés vagy a karavánok, road-show-k, de
lehetnek külsõ, mások által szervezett események, ahol a szervezet megje-
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A dirket marketing abban
különbözik a klasszikus rek-
lámeszközöktõl, hogy sze-
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egyéni kapcsolatot hoz létre
a fogyasztókkal vagy egyes
szervezetekkel, és magára
vállal a termékeladó szemé-
lyére jellemzõ feladatokat.



lenhetik (erre a leggyakoribb példa az alább leírt mecenatúra és szponzo-
rálás).

Támogatási tevékenységek. Gyakran a PR-tevékenységek egyik alcso-
portjaként számon tartott támogatási tevékenységek sajátossága a támogatás,
vagyis az anyagi, természetbeni és morális támogatás, amit egy szervezet

kifejt egy másik szervezet, esemény, ritkábban sze-
mély irányába. A szponzorálás egy szervezet, ese-
mény, szolgáltatás támogatása anyagi vagy termé-
szetbeni juttatásokkal, amiért cserébe a szervezet
egy rövid távon érvényesülõ pozitív arculatjavulást
vár el. A mecenatúra általában egy társadalmi tevé-
kenységet folytató szervezet vagy program támoga-
tására vonatkozik, amelyik nem hoz azonnali hasz-
not. A támogatás hatása hosszú távú, sok esetben
használják a szervezetek bemutatkozásra vagy
önmaguk pozicionálására ezt a kapcsolattartási for-
mát. A klasszikus médiumoknál is kedvelt eszköz a

program- vagy a névszponzorálás, mert a támogató azonosító jelei, esetleg
reklámszpotja közvetlenül a program mûsoridejéhez kapcsolódik, úgy juttat-
va plusz bevételhez a médiumot, hogy nem foglalja le a törvények által meg-
szabott reklámozás keretidejét.

A fenti összesítés még kiegészülhet a new media eszközeivel,21 ame-
lyek újszerûek, és noha egyre több szervezet alkalmazza õket, hatásuk még
nem pontosan tisztázott, ugyanakkor legtöbbjüknek törvény általi szabá-
lyozásuk sincsen. Ide tartoznak például a mobiltelefonhoz kötõdõ kommu-
nikációs formák, mint az SMS, vagy akár a képernyõvédõk és a csengõhan-
gok is. A new media segítségével a márkához az újdonságkeresés, a dina-
mikusság képe társul, amely élményt jelent a fiatalabb célcsoportok meg-
szólításánál (különösen, hogy ezek a csatornák még nincsenek teljesen
kiaknázva).

Összegzésképpen elmondható, a BTL eszközök elõnye, hogy segítségük-
kel a szokványosnál sokkal erõsebb kapcsolat jöhet létre a márkaüzenet és a
médium között, ugyanakkor a célcsoportok is sokkal közelebbinek érzik a
márkát, könnyebb megismerniük, elfogadniuk, azonosulniuk vele. A két
módszer kombinálható, vagyis a nagyobb tömegeket elérõ ATL-eszközöket
kiegészíthetik a behatároltabb csoportokat elérõ, de intenzívebb, maghatáro-
zóbb élményû BTL-eszközök. A két kommunikációs módszer kombinálása az
integrált kommunikáció, amely jobban eléri a fogyasztókat, ezáltal a kam-
pány hatékonyságát növeli. Az ATL-médiumokon keresztül általános kép
alakul ki, amelyet a BTL-kapcsolatok során személyesíteni lehet, mindegyik
célcsoport számára kiválasztva a megfelelõ kommunikációs eszközt, majd az
beillesztve a kommunikációs tervbe.

34

ME.dok • 2007/2

A fenti összesítés még kie-
gészülhet a new media esz-
közeivel, amelyek újszerûek,
és noha egyre több szerve-
zet alkalmazza õket, hatásuk
még nem pontosan tisztá-
zott, ugyanakkor legtöbbjük-
nek törvény általi szabályo-
zásuk sincsen.
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A mai modern reklámok olyan képeket ábrázolnak, illetve olyan
fõcímmel rendelkeznek, amelyet látva-olvasva elgondolkodunk: mit is
akar ez jelenteni? Van úgy, hogy egybõl rájövünk, mit akar a reklámozó
tudtunkra adni, de van úgy is, hogy keményebb fejtörést igényel rájönni a
reklám üzenetére. Ezek a reklámok nem fejezik ki közvetlenül mondaniva-
lójukat: vizuális vagy verbális retorikai formákba „rejtik” azt.

Fõként metaforikus állításokkal találja szemben magát a fogyasztó, de
nem ritka a szójátékot, alliterációt, rímet, és egyéb retorikai alakzatokat tartal-
mazó fõcím sem. Az erre vonatkozó tanulmányok eredményei azt mutatják,
hogy ez a jelenség, vagy inkább irányzat, már évtizedek óta megfigyelhetõ. Így
például Leigh (1994) kutatásában azt találta, hogy az 1990-es évek folyóirat-
reklámainak 74 %-a tartalmazott valamilyen retorikai formát a fõcímben.
Ugyanez a reklámképekre is érvényes: Phillips és McQuarrie (2003) kutatásuk
eredményeként arról számoltak be, hogy az átvitt értelmû képek elõfordulása
1954-tõl 1999-ig a duplájára emelkedett (McQuarrie és Phillips, 2005).

Mindezek az eredmények arra utalnak, hogy a reklámozók elõnyben
részesítik a közvetett állításokat (például azokat, amelyek metaforát 
tartalmaznak) a közvetlenek-
kel szemben. Elõbbi állítások
azért lehetnek elõnyösek, mert
fogékonyabbá teszik a fo-
gyasztókat a többszörös, pozi-
tív következtetések levonására
a reklámozott termékkel, illet-
ve márkával kapcsolatosan. A
közvetett állítások arra invi-
tálják a fogyasztókat, hogy
olyan többszörös jelentéseket,
értelmezéseket fogalmazza-
nak meg, amelyeket a szöveg
konkrétan nem tartalmaz
(Dick, Chakravarti és Biehal,
1990, Stern, 1992). Így a köz-
vetett meggyõzés a fogyasztók
következtetéseire támaszko-
dik, mivel mélyebbre megy a
reklámban nyíltan kifejezett
tartalomnál (Johar, 1995,
McQuarrie és Phillips, 2005).

BA R A B Á S P I R O S K A

Reklám és retorika
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A retorikai formák a képekre is alkalmazhatóak, mivel meghatározásuk
(McQuarrie és Mick, 1999) nem követel nyelvi kifejezésmódot, és nem zárja
ki a vizuális kifejezést (Lee, 2006). Számos dokumentáció utal arra, hogy a
nyomtatott reklámokban a képekre helyezett hangsúly a szavakkal szemben
megemelkedett az elmúlt században (Leiss és mtsai, 1986, McQuarrie és
Phillips, 2004, Phillips és McQuarrie, 2003, Pollay, 1985).

Az indirekt meggyõzési kísérletek alkalmazása a reklámképekben sok-
kal gyorsabban elterjedt, mint a szavakban (Phillips és McQuarrie, 2003).
Pollay (1985) tanulmányában azt mutatta ki, hogy a 20. században a reklám-
képek száma folyamatosan növekedett, míg a szavak száma csökkent. A képi
állítások ilyenszerû elterjedése azt mutatja, hogy a vizuálisan megjelenített,
közvetett állítások valamilyen plusz elõnynek örvendenek annak köszönhe-
tõen, hogy a fogyasztók másként dolgozzák fel õket (McQuarrie és Phillips,
2005). Scott a reklámképet „komplex figuratív érvelésként” határozza meg
(Scott, 1994).

A kutatók véleménye szerint azok a reklámüzenetek, amelyeket képeken
keresztül ábrázolnak, nyitottabbak többszörös következtetésekre, mint a
hasonló, de szavakban megjelenített üzenetek. Ennek magyarázata az lenne,

hogy a vizuális üzenet teljes egészében implicit (Eco,
1976, Marchand, 1985, McQuarrie és Phillips, 2005).
amely ennyire meggyõzõvé teszi õket. Messaris (1997)
véleménye szerint összekapcsolva két, egymáshoz nem
kötõdõ dolgot képeken keresztül arra készteti a nézõt,
hogy kérés nélkül asszociálja õket. Tanara (1994) úgy
gondolja, hogy a reklámozók akkor használnak képeket,

amikor nem akarnak felelõsséget vállalni reklámüzenetük titkolt tartalmáért.
Az utóbbi évtizedben a retorika a reklámkutatás hitelt érdemlõ és érdekes új
területévé vált. Az ezzel foglalkozó kutatók száma megnõtt, sõt meghaladta
azok számát, akik a kognitív folyamatokra vagy a kulturális hatásokra fóku-
száltak (Phillips, McQuarrie, DeRosia, Ketelaak, vanGisbergen, 2005).

Jelen dolgozatban az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk a reklámokban
való jártasság és a retorikai formák hatása közötti összefüggést. McQuarrie és
Mick (2002) készített reklámelemzésükben kategorizálták a reklámokban
elõforduló retorikai formákat. Ezt a felosztást alkalmaztuk mi is reklámelem-
zésünkben.

1. A retorikai formák gyakorisága a 21. századi magyar folyóirat-
reklámokban

A kutatás egyik célja egyrészt alátámasztani, másrészt kibõvíteni azoknak
az elõzetes tanulmányoknak az eredményeit, amelyek a retorikai formák elõ-
fordulásának gyakoriságát vizsgálják a reklámokban. Arra vagyunk kíváncsiak,
hogy ugyanolyan mennyiségben vannak-e jelen a magyar nõi magazinok rek-
lámjaiban a retorikai alakzatok (mind a verbálisak, mind a vizuálisak), ahogy
azt a már meglévõ, de amerikai tanulmányok eredményei mutatják.
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A 20. században a rek-
lámképek száma folya-
matosan növekedett,
míg a szavak száma
csökkent.



A kutatás általános hipotézise, hogy a vizsgált reklámok jelentõs részé-
ben megtalálható valamilyen retorikai alakzat.

Specifikus hipotézisek:
1. Az elemzett reklámok körülbelül 65%-ában megtalálható valamilyen

retorikai forma (az 1975 és 1999 között vizsgált reklámok ennyi százaléka
tartalmazott valamilyen retorikai formát).

2. A vizuális formák száma nagyobb, mint a fõcímben lévõ (verbális)
alakzatok száma (bár a tanulmány, amelyre alapozunk, a verbális alakzatok
nagyobb számát kapta eredményül, mi mégis ennek ellenkezõjét feltételez-
zük, mert több az olyan kutatási eredmény, mely ez utóbbit támasztja alá).

3. A trópusok száma nagyobb, mint a sémák száma.
4. A rétegzés jelenségét

Az elemzett reklámok egy nõi magazin, a Cosmopolitan kiadványai
közül kerültek kiválasztásra. A Cosmopolitan „a világ legnépszerûbb nõi
magazinja, amely Magyarországon is megjelenése óta õrzi piacvezetõ pozíci-
óját az AB státuszú, fiatal, városi nõk olvasótáboron belüli arányának tekin-
tetében. Kiváló formai és tartalmi környezetet biztosít a minõségi terméke-
ket, szolgáltatásokat népszerûsítõ hirdetések részére, amelyek üzenetét a
szerkesztõségi környezet tovább erõsíti” (www.sanoma.hu – a folyóirat
kiadója). Célközönsége tehát a „18–34 éves, közép, – és felsõfokú végzettsé-
gû, városi nõk, akik aktív társadalmi életet élnek, tudják, mit akarnak és bíz-
nak önmagukban. A Cosmo–olvasók életvidám, fiatal nõk, akik kellõ finom-
sággal és érzékenységgel élik az életet. Mivel az átlagnál magasabb jövede-
lemmel rendelkeznek, sokat adnak a minõségre és kedvelik a márkás termé-
keket” (www.sanoma.hu).

A magazin körülbelül 30 nyelven jelenik meg világszerte, több mint 100
országban, így több mint 60 millió olvasója van havonta (Benjamin, 2005). A
Cosmopolitan olvasói a magazinban megjelenõ reklámo-
kat információforrásnak tekintik, így a folyóiratban sze-
replõ hirdetések felismerési értéke magas (Salamon Bri-
gitta: A magazinhirdetés hatékonysági ABC-je,
www.sanoma.hu).

2001 és 2007 között megjelenõ kiadványok rek-
lámait vizsgáltuk meg, minden év minden évszakából
egyetlen lapszámot választva ki. Így lehetõvé tettük azt,
hogy a reklámokban szereplõ termékek lehetõ legszéle-
sebb köre legyen reprezentálva a kutatatásban, így biz-
tosítva a levont következtetések általánosíthatóságát.
Szelektálási kritérium volt az, hogy a reklám egész olda-
las legyen, illetve, hogy valamilyen terméket hirdessen, nem pedig szolgálta-
tást. Így összesen 533 reklámot elemeztünk.

A retorikai formák vizsgálatára a tartalomelemzés módszerét alkalmaz-
tuk: elõször az elemzett reklámokon szereplõ képek és fõcímek kerültek meg-
vizsgálásra. A talált retorikai formákat ezután kategóriákba soroltuk,
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McQuarrie és Mick (1996) tipológiája alapján. Ezek szerint a sémák esetében
ismétlés illetve megfordítás lenne a két alcsoport, a szóképek esetében pedig
a behelyettesítés és a destabilizáció. Azoknál a reklámoknál, ahol találtunk
valamilyen retorikai formát a képen vagy a fõcímben, tovább elemeztük a
szövegtestet is, a rétegzést, illetve a horgonyzást vizsgálva.

A reklámok elemzése során nyert adatok az SPSS statisztikai program
segítségével kerültek feldolgozásra. Az eredmények összesítése a következõ
táblázatban látható:

Az eredményekbõl látható, hogy az elemzett reklámok 84,2%-ában jelen
volt valamilyen retorikai forma, legyen az verbális vagy vizuális. Ez alátá-
masztja a feltételezésünket, sõt, felül is múlja azt, mivel mi 65%-ot vártunk
el az elõzetes tanulmány alapján.

Második hipotézisünk csak részben igazolódott be: szignifikáns különb-
séget találtunk a verbális és vizuális trópusok elõfordulása között (p<0.05,
t=–9.74, df=532). Ez azt jelenti, hogy a vizuális trópusok elõfordulása szigni-
fikánsan gyakoribb, mint a verbális trópusoké. A sémák terén azonban nem
találtunk semmilyen szignifikáns különbséget. Egy példa verbális trópusra a
Max Factor Silk Gloss nevû szájfényreklámán a következõ fõcím: „Ez az új
Silk Gloss, vagy csak egyszerûen istennõ vagyok?” (ez egy behelyettesítéses
alakzat, azon belül pedig retorikai kérdés). Verbális sémát egy Esprit reklámon
láthatunk, mégpedig egy ismétlés által nyert alakzatot (azon belül is az össz-
hangot vagy chime-ot): „élvezd az életet”. Egy megfordításos verbális sémára
példa egy Tropicana reklám fõcíme: „Csak gyümölcs. Se több, se kevesebb.”

Harmadik feltételezésünk, miszerint a trópusok elõfordulási gyakorisá-
ga nagyobb, mint a sémáké, szintén igazolást nyert: szignifikáns különbsége-

Abszolút gyakoriság Relatív %-os 
gyakoriság

Bármilyen retorikai forma 449 84,2

Verbális séma Ismétlés 57 10,7

Megfordítás 16 3,0

Verbális trópus Behelyettesítés 49 9,2

Destabilizáció 166 31,1

Vizuális séma Ismétlés 47 8,8

Megfordítás 19 3,6

Vizuális trópus Behelyettesítés 25 4,7

Destabilizáció 331 62,1

Rétegzés 256 48,0

Lehorgonyzás 138 25,9
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ket találtunk a verbális sémák és trópusok gyakorisága között (p<0.05, 
t=–11.9, df=532), valamint a vizuális sémák és trópusok között is (p<0.05,
t=–24.5, df=532). Így tehát elmondható, hogy a trópusok elõfordulása szig-
nifikánsan gyakoribb, mint a sémáké, úgy a verbális, mint a vizuális formák
esetében. A fenti táblázatban látható, hogy a trópusokon belül is a
destabilizációs alakzatok azok, amelyek a leggyakoribbak. Negyedik hipoté-
zisünk, amely szerint a rétegzés jelensége gyakoribb, mint a lehorgonyzásé,
szintén beigazolódott. Az elemzett reklámok majdnem felében szerepelt egy-
nél több komplex retorikai forma, míg lehorgonyzást csak a reklámok 26%-
ában találtunk.

A kutatás legfõbb célja annak megvizsgálása, hogy van-e összefüggés
a folyóirat-reklámokban való jártasság (olvasók) és a retorikai formák hatá-
sa között. A retorikai formák hatását a vizsgálati személyek által a reklá-
mozott termékekrõl levont következtetéseken keresztül mértük. Elõzetes
tanulmányok értelmében a retorikai formákat tartalmazó verbális vagy
képi kifejezések a termékre vonatkozó többszörös,
pozitív következtetések levonását teszik lehetõvé.
Ezek olyan következtetések, melyek nincsenek expli-
cit módon jelen a reklámban, ezért a fogyasztóknak
„keresgélniük” kell utánuk, ez pedig egy mélyebb kog-
nitív tevékenységgel jár együtt, amely a reklám jobb
feldolgozását eredményezi. A mélyebb feldolgozás
pedig a memóriában való hosszabb megmaradást
eredményezi.

Phillips és McQuarrie elgondolására alapozunk ebben a kutatásban,
akik szerint a sajátos mûfajú reklámokban való jártasság (vagyis az, hogy
valaki folyóirat-olvasó) befolyásolja a vizuális formák hatását (Phillips és
McQuarrie, 2004).

Egyúttal azt is vizsgáljuk, hogy a reklámokban való jártasság együtt jár-
e a reklámban lévõ hasonlóságok (metaforák) jobb észrevételével.

Általános hipotézis, hogy a folyóirat-reklámokban való jártasság kapcso-
latban van a reklámokban lévõ retorikai formák hatásával.

Specifikus hipotézisek:
1. A folyóirat-reklámokban való jártasság és a retorikai formák hatása

között pozitív kapcsolat van: a jártasság magas szintje a retorikai formák
nagyobb hatásával jár együtt. Így a folyóirat-olvasók több pozitív következte-
tést vonnak le a reklámozott termékkel kapcsolatosan.

2. A folyóirat-reklámokban való jártasság együtt jár a reklámban lévõ
hasonlóságok (metaforák) jobb felismerésével, észrevételével: a folyóirat-
olvasók több hasonlóságot vesznek észre a reklámokon, mint azok a szemé-
lyek, akik nem olvasnak folyóiratot.
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Van-e összefüggés a
folyóirat-reklámokban
való jártasság (olva-
sók) és a retorikai for-
mák hatása között.



A vizsgálati személyek kiválasztási kritériumai a következõk voltak:
18–34 év közötti életkorú nõk, akik rendszeres (évente legalább 6–7 szám)
olvasói valamilyen havonta megjelenõ nõi folyóiratnak, illetve akik nem
olvasnak ilyen folyóiratot.

A vizsgálatban összesen 27 személy vett részt: 14 a Cosmopolitan vagy
más, havonta megjelenõ folyóirat (mint a Glamour, Elle, Joy) olvasója, és 13
olyan személy, aki nem olvas semmilyen, havonta megjelenõ nõi magazint.
Bár a kutatásban Cosmopolitan-reklámokat alkalmaztunk, ugyanezek a reklá-
mok vannak jelen többi, ilyen jellegû folyóiratban is.

A vizsgálati személyek életkora végül 19–25 között volt, mindenikük
egyetemista vagy mesterképzõs, a szakokat illetõen a következõképpen osz-
lott meg a minta: közgazdaságtan (7 személy), pszichológia (7 személy), álta-
lános orvosi (6 személy), újságírás (1 személy), tanító (1 személy), kémia-fizi-
ka (1 személy), egészségügy asszisztens (1 személy), kommunikáció és PR (2
személy) és építõmérnöki (1 személy).

Azok a személyek, akik olvasnak havi folyóiratot, azt minimum 1 éve
olvassák, átlagban 3–5 éve, de olyan személy is van, aki 10 éve olvassa pél-
dául a Cosmopolitan-t.

A vizsgálat reklám-anyagába 6
reklám került be, Cosmopolitan
folyóiratokból. Ezek a reklá-
mok tipikusnak mondhatók a
folyóirat arculata szempontjá-
ból: 4 parfümreklám, egy szem-
pillaspirál-reklám és egy tele-
fonreklám került kiválasztásra.
A reklámok zöme szöveg nél-
küli vizuális metaforát tartal-
mazott, csak 2 reklámnak volt
fõcíme.
Emellett a vizsgálati szemé-
lyeknek egy kérdõívet kellett
kitölteniük, amely a reklámok-
kal volt kapcsolatos. A kérdõ-
ív 3 kérdést tartalmazott, a
demográfiai kérdéseken kívül,
ezek a következõk voltak:

1. A reklámot úgy tervezték, hogy te a következõket gondold a termék-
rõl: (ezután következett a 6 reklám által reklámozott termék felsorolása)

2. Sorold fel, milyen hasonlóságokat, összefüggéseket látsz a reklámokon!
3. A reklámot úgy tervezték, hogy te a következõket gondold a termékrõl:
Azért fontos rákérdezni a hasonlóságokra, hogy bizonyosak lehessünk

afelõl, hogy a harmadik kérdésre adott válaszok (a termékre vonatkozó követ-
keztetések) adásában szerepet játszanak a retorikai formák, vagyis a metafo-
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rák. És az is fontos volt, hogy megismételjük az elsõ kérdést, mert így meg-
tudhatjuk azt, hogy mekkora a metaforák hatása.

A vizsgálat egyénileg zajlott, egyrészt, mert egyetlen reklám-anyag volt,
másrészt mert minden egyes személy állandó odafigyelést, illetve magyará-
zatot igényelt. A feladat elkezdése elõtt biztosítottunk mindenkit arról, hogy
a kutatás anonim jellegû, és hogy a kérdések során nincsenek jó vagy rossz
válaszok, hanem véleményekre vagyunk kíváncsiak, arra, hogy õk milyen-
nek látják a termékeket. Ezt követõen nekifogtak a kérdõívnek, és sorban kel-
lett válaszolniuk a kérdésekre. Fontos volt, hogy amikor a 2. kérdésnél tartot-
tak, és még valami eszükbe jutott az elsõ kérdéshez, azt már ne írják be,
hiszen az már a metaforák által kiváltott következtetés, aminek a 3. kérdés-
hez kell kerülnie. A 3. kérdésnél nem kellett még egyszer leírniuk azt, amit
az 1.-nél már leírtak, csak a plusz észrevételeket.

A kutatás nyers adatait az SPSS statisztikai program segítségével dolgoz-
tuk fel. A kapott eredmények alapján elmondható, hogy feltételezéseink nem
nyertek igazolást. Elsõ hipotézisünk az volt, hogy pozitív kapcsolat lesz a
folyóirat-reklámokban való jártasság és a retorikai formák hatása között.
Azonban mi semmiféle kapcsolatot nem találtunk a két változó között: a
Cosmopolitan, és más hasonló nõi magazinok olvasói nem vontak le több,
pozitív következtetést a reklámozott termékekkel kapcsolatosan, mint azok,
akik nem olvasnak nõi folyóiratot. Ez a következõ táblázatban is látható:

Látható tehát, hogy nincsen semmiféle szignifikáns különbség a két cso-
port között, sõt, a nem-olvasóknál mintha kicsit nagyobbak lennének az
átlagpontszámok az elsõ és a harmadik kérdésnél. Ezek az eredmények
viszont nem jelentik azt, hogy a reklámokban való tényleges jártasság ne
járna együtt a retorikai formák nagyobb hatásával. Inkább arra lehetne követ-
keztetni, hogy az, hogy valaki rendszeresen olvas egy folyóiratot, még nem
jelenti azt, hogy különösebben idõt szentelne a reklámoknak. Ez derült ki
legalábbis a vizsgálati személyekkel folytatott utólagos beszélgetésbõl, ami-
kor elég sok folyóirat-olvasó mondta azt, hogy nem figyel a reklámokra: álta-
lában csak átlapoznak felettük.

A reklámokon lévõ hasonlóságok, összefüggések felismerésében sem
volt szignifikáns különbség a két csoport között, ami szintén azzal magyaráz-
ható, hogy az, hogy valaki rendszeres olvasó, nem jár együtt a reklámokban
való jártassággal.

Kérdések Jártasság Létszám Átlag Szórás

1. kérdés
Olvasók 14 17.07 4.90

Nem olvasók 13 18.69 6.25

2. kérdés
Olvasók 14 14.57 4.14

Nem olvasók 13 14.30 5.03

3. kérdés
Olvasók 14 22.50 4.48

Nem olvasók 13 23.84 7.41
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Az elõbbi táblázatból látható, hogy különbség van az elsõ és a harma-
dik kérdésre adott válaszok átlagos száma között. Ez a különbség szignifi-
káns (p<0.05, t=–9.98, df=26), ami azt jelenti, hogy a második kérdést
követõen (rákoncentrálva a hasonlóságokra) szignifikánsan megnõtt a pozi-
tív következtetések száma. Például egyik személy egy parfümreklám eseté-
ben az elsõ kérdéshez a következõ termékjellemzõket írta: „friss illat, hideg-
ség, sportos nõknek”, a harmadik kérdésnél pedig már a „tisztaság, légies,
könnyed” tulajdonságokat is társította a parfümmel. Ez az eredmény a reto-
rikai formák pozitív hatására mutat rá, az elõzetes kutatási eredményekhez
hasonlóan.

Összegzésként elmondható, hogy napjaink magyar nõi folyóirat-reklám-
jai nagy mennyiségben tartalmaznak retorikai formákat, amelyek nagy része
vizuális trópus, ezen belül is a reklámozók a metaforákat részesítik elõnyben.

Így tehát jelen kutatás elsõ része alátámasztja az erre
vonatkozó, eddig megjelent kutatási eredményeket,
illetve kiegészíti azokat, tekintve, hogy tudomásunk
szerint nem létezik még ilyen felmérés a magyar
folyóirat-reklámokat illetõen. Azonban fontosnak tar-
tanánk a retorikai formáknak egy olyan tipológiáját
kialakítani, amely kizárólag a magyar reklámokra jel-
lemzõ. Ezért lehet egy hátránya ennek a kutatásnak
az, hogy a retorikai formák olyan kategorizációját
használtuk alapul, amelyet amerikai szerzõk készítet-
tek amerikai reklámokra vonatkozóan.

Ha a magyar folyóirat-reklámok teljes körére kiterjedõ következtetéseket
szeretnénk hozni, ahhoz szükség lenne arra, hogy más típusú folyóiratok
reklámjait is elemezzük, így például lakberendezési vagy mûszaki jellegû
lapokat. Sõt, az elemzést gyakrabban, nem havonta megjelenõ lapokra is ki
lehetne terjeszteni. Így azonban következtetéseinket csakis a havonta megje-
lenõ nõi folyóiratokra vonatkoztatva vonhatjuk le.

A második kutatással kapcsolatosan összegzésként elmondható, hogy a
folyóirat-reklámokban lévõ retorikai formák nagyon fontos szerepet játsza-
nak abban, hogy a reklám elérje célját. A retorikai formák fogyasztókra gya-
korolt hatását számos tényezõ befolyásolhatja, egyik lenne ezek közül a rek-
lámokban való jártasság. Azonban ez utóbbit – feltételezésünkkel ellentét-
ben, és kapott eredményeink alapján – nem a folyóirat rendszeres olvasásán
keresztül kellene mérni.

Egy további kutatásban szükségesnek tartanánk a tényleges reklámok-
ban való jártasság kapcsolatát vizsgálni a retorikai formák hatásával. Ezt úgy
lehetne megoldani, hogy elõször felmérnénk a vizsgálati személyek ilyen irá-
nyú jártasságát: mennyire figyelnek oda a reklámokra, hogyan viszonyulnak
hozzájuk. Ha sikerülne összefüggést kimutatni a két változó között, azzal
már alá lehetne támasztani McQuarrie és Mick (2004) feltételezését a reklá-
mokban való jártasság és a retorikai formák hatása között.
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A retorikai formák fogyasz-
tókra gyakorolt hatását
számos tényezõ befolyásol-
hatja, egyik lenne ezek
közül a reklámokban való
jártasság. Azonban ez utób-
bit nem a folyóirat rendsze-
res olvasásán keresztül
kellene mérni.
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A hang, a beszéd építõanyaga, bármilyen kommunikációs helyzetben
fontos szerepet játszik. Már az elsõ benyomás kialakításában meghatáro-
zóvá válhat. Van úgy, hogy a megpillantott kommunikációs partner elsõ
látásra kellemes benyomást tesz ránk. Szimpatikusnak tûnik, már-már
rámosolygunk, hogy értésére adjuk ezt a jó benyomást, de megszólal, s a
kialakuló pozitív kép rögtön összeomlik. A kellemetlen hang megsemmisí-
ti a jó külsõ és a kellemes megjelenés kiváltotta hatást.

Találkoztam olyan magas, izmos, kemény férfi benyomását keltõ ember-
rel, aki megszólalván szinte nevetésre fakasztott kislányosan magas fejhang-
jával. Olyannal is találkoztam, aki lazának, természetesnek tûnt, amíg meg
nem szólalt. Az erõlködõ, középmellhangsáv fölött préselt hangja viszont,
rögtön természetellenesre változtatta egész viselkedését.

Az is kellemetlen, ha a kommunikációs partner hangja alig szólal meg,
mert hiányzik a hang teste, a mellrezonancia. Így, a kis fejhang még közeli, sze-
mélyes távolságban is alig
hallható (különösen akkor, ha
az artikuláció is kevés), a
mondatvégek elnyelõdnek, a
beszéd alig érthetõ. Hiába
erõltetjük fülünket, állandóan
vissza kell kérdeznünk: „mit
mondott?” Többszörös rákér-
dezés után már mi restelljük,
hogy nem értjük, amit mond
és sután bólogatunk szánkra
fagyott mosollyal, gondolván,
majd csak rájövünk, mirõl is
beszél. Nagyon kellemetlen
kommunikációs helyzet, de
aki tehet róla, annak eszébe
sem jut változtatni, pedig gyakran tapasztalja, hogy rászólnak: „mondd hango-
sabban”. Ha meg is próbálja a hangosabb beszédet, rossz helyen erõlködik,
magasan préselve a hangot és érezvén a kellemetlen hatást ijedten közli: „nem
tud hangosan beszélni”.

Ha megfeszítené rekeszizmát, megszólalna a mellrezonancia (a hang teste),
ha megfelelõ szájmozgással formálná a szavakat, a hang megkapná a megfelelõ
hangzást, s ha még elõre is irányítaná a hangot a felsõ ajak felé, akkor a hang-

AL B E R T JÚ L I A

A hang mint a verbális 
kommunikáció hordozója
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színek, hangárnyalatok is megjelennének a szépen zengõ hangban, az érzések-
nek, az indulatoknak, a gondolatoknak megfelelõen. Ha az elöl szóló hang ere-
jét rekesztámasszal állandóan tartaná (növelné-csökkentené), akkor beszéde
nemcsak érthetõvé, de élvezhetõvé is válna, elkerülhetõ lenne a kellemetlen
„nem értem, nem hallom”-helyzet és így az elsõ benyomás kialakításában pozi-
tív hatást biztosítana a hang. Általában a mély, zengõ hangok tetszenek legin-
kább az embereknek. Az ilyen hangot orgánumnak mondják és az orgona búgó
hangjához hasonlítják. A magas hangok is lehetnek kellemesen csengõk. Van-
nak, akik arany, ezüst, érc és bársony hangokat különböztetnek meg.

Hang – sóhaj – zene

A hang szavunknak többféle jelentése, értelmezése lehet. Jelentheti a
fizikából ismert egyenletes rezgésû zöngét, melyet bármilyen rezgõmozgásra
képes test kiadhat. Jelentheti az emberi gégében keletkezõ hangot, azaz alap-
hangot, melyet mi a rezonáló üregek együtt rezgõ felhangjaival egyetlen, egy-
séges, egy emberre jellemzõ hangként hallunk, mivel ezek a felhangok harmo-
nikusak az alaphanggal. Jelentheti a beszélt nyelv egy hangját, hangzóját
(magánhangzóját vagy mássalhangzóját), vagy valakinek a szép, kellemes
vagy kellemetlen ének- vagy beszédhangját. Jelentheti a hangvételt is: „hallot-
tad milyen hangon beszélt beszélt velem?” Ha azt mondja valaki: „furcsa han-
got hallottam”, akkor lehet, hogy egy nyögést hallott, egy kuncogást, egy fel-
jajdulást, egy sóhajt, de az is lehet, hogy nem emberi hangról van szó, hanem
például egy kocsikerék fékzajáról vagy egy állat furcsa hangjáról. Végül a szó
jelentheti a zenei hangsor egyetlen hangját (hangjegyét). Az emberi hang érzé-
sek, indulatok, és ami a legcsodálatosabb, gondolatok kifejezésére képes.

A hangban olyan szöveg mögötti mélységek és magasságok tárulkozhat-
nak ki, mint amilyenek feltárására csak a zene, az irodalom, a képzõmûvészet
vagy a mozgásmûvészet képes még. Egy gyönyörûen szóló orgánum olyan
esztétikai élményt nyújt, hogy az embert magával ragadja ennek szépsége és
már nem is azt figyeli, hogy mit mond, hanem csak azt, hogyan hangzik. Az
ilyen hang, mindig érzésekkel telített, talán egy kis érzékiség is zeng benne,
és a hangmagasságnak, hangerõnek, hangszínnek, tempónak, ritmusnak, káp-
rázatos variációit képes megszólaltatni. A finom árnyalatok színei az igaz
érzések magával ragadó hatásával párosulva katartikus élményt nyújthatnak.
Minden beszéd jó vagy rossz hangélmény. Mindenki olyan egyéni hangot hoz
létre, amely csak rá jellemzõ. A hangbélyeg annyira jellegzetes, hogy messzi-
rõl is felismerjük – azt mondjuk: „Jön X, messzirõl megismerem a hangját.”

Beszéd és biológia

A beszéd hangzását figyelõ nemcsak a konkrét világ tényeit jelzõ szava-
kat appercipiálja akusztikus ingerként, hanem a megfelelõ szájmozgással
megalkotott nyelvileg közös jeleket kinesztetikus ingerként is fölfogja.
Ugyanígy saját beszédünket is akusztikus és kinesztéziás élményként is érzé-
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keljük. A hangzási élményt adó expresszív beszédet a hallgató receptív
beszédként fogja fel, tehát nemcsak halljuk, hallgatjuk a partner beszédét,
hanem belül együtt artikuláljuk a szavakat, kialakítván az ingereket, amelyek
az agykéregben a beszédmozgást érzékelik. A beszéd pszichés tevékenység,
mely szoros kapcsolatban áll a gondolkodással.

Az agy legfejlettebb részében, az agykéregben alakult ki a beszéd
szenzorikus és motorikus központja. Az érzõ és mozgató központok állandó
kölcsönhatása alakítja ki minden ember egyéni beszédét. A gondolat helyet-
tesítheti a beszédet. Ilyenkor belsõ beszéddel közvetítjük maguknak a gondo-
latoknak a tudattartalmát, szinte halljuk a ki nem mon-
dott szavakat. A gondolkodás mikéntje hat az expresszív
beszédre, mint ahogy a beszéd is hat a gondolkodásra.
„A beszéd szerkezeti felépítését minden egyén átörök-
lött pszichés tevékenysége, anatómiai adottságai, a
beszédkörnyezet hatása, az egyéni feldolgozó képesség
foka és a kialakult életkörülmények határozzák meg.”1

A hangot létrehozó szervek szigorú munkamegosztással, együttmûköd-
ve funkcionálnak. Vannak szerveink, amelyek az energiaadást végzik, van-
nak, amelyek a hangszálak és a gégeizmok mozgatását biztosítják, és vannak,
amelyek a szájüreg, a nyelv és az ajkak alakváltozását irányítják.

A hangadást hangszerek mûködéséhez szokták hasonlítani. Talán legin-
kább az orgona elemeinek szerepe és azok mûködése párhuzamosítható az
emberi hang létrehozásával. A légzõizmok a fújtatórendszer szerepét töltik
be, a tüdõ a légtömlõjét, a légcsõ a közvetítõ csõrendszerét, a hangszalagok a
hangforrás szerepét, a toldalékcsõ a hangmódosító csõrendszerét, a mellüreg
és koponyaüreg a rezonáló elemekét.

A hangadás légzéssel kezdõdik. A kiáradó levegõ rezgésbe hozza a lazán
egymáshoz simuló hangszalagokat, a levegõ hosszanti rezgésbe kezd, létre-
jön a zönge. A rezonáló üregek nagysága, alakja más-más felhangot képez és
bármelyik hiánya vagy túltengése hangtorzulást okoz.

Attól függõen, hogy milyen üregek dominálnak megkülönböztetünk
mellhangot, fejhangot és falzettet (ez utóbbi sípszerû, vékony magas hang).
Akinek vastagok a hangajkai, annak erõsebb a hangja, akinek hosszabbak a
hangszálai, annak mélyebb a hangja. Minél szaporább a rezgés, annál maga-
sabb a létrehozott hang, minél nagyobb a kilengés annál hangosabb. A hang-
fekvés (nõknél: szoprán, mezzoszoprán, alt, férfiaknál: tenor, bariton,
basszus) a hangszalagok hosszától és a rezonáló üregek alakjától függ. 
A hangszínváltások létrehozása is a rezonanciával kapcsolatos. Az egyéni
hangszínt az alaphang és a toldalékcsõ üregeinek együtt hangzása, a felhan-
gok száma, és azok aránya határozza meg. A rezonáló üreget a gége emelésé-
vel kisebbíthetjük – ilyenkor a hang színe világosabb lesz –, vagy a gége
süllyesztésével nagyobbíthatjuk – a hang sötétebb lesz. A hangszínezés a
hangképzõ szervek alakjától, méretétõl függ, csak ezen belül tudjuk hangun-
kat változtatni. Világos az öröm, a boldogság, az ujjongás, a tréfálkozás, a
kikiáltás hangja, sötét a bánaté, a szomorúságé és a kétségbeesésé. Az érzel-
mek színezik legjobban a hangot.
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A hangidõtartam a tagolástól függ. Hogy a magyar nyelvre jellemzõ
hosszú és rövid hangzók megfelelõen szólaljanak meg, azt a ritmusérzék irá-
nyítja. A megfelelõ artikuláció, a laza állkapocsmozgás és állejtés segít
abban, hogy a hosszú hangzók ejtési ideje kétszerese legyen a rövid hangzók
ejtési idejének. A hang tisztaságát, hosszúságát a hallás biztosítja. Az össze-
hangolást nagyrészt az idegrendszer végzi. A mozgások tudatos belsõ szük-
ségbõl indulnak, amit a nagyagy beszédmotorikus központja és az agyidegek
irányítanak. A hangsorokat bizonyos szabályok szerint, hangsúlyokkal,
hanglejtéssel, hangmagasság váltásokkal különbözõ hangszínnel ejtve, más-
más tempóval, ritmizálással, szünetekkel elválasztva beszéddé alakítjuk.
Kisebb-nagyobb értelmi egységekbõl állnak össze mondataink sõt az egész
beszédmû is. Szinteket és tömböket egymásra építünk, elkülönítjük vagy
egybekapcsoljuk õket, elõrejelzünk vagy visszautalunk velük, párhuzamba
vagy szembe állítunk, új gondolatsort nyitunk vagy zárunk, fokozunk, szin-
ten tartunk, kiemelünk vagy lesüllyesztünk. Hogy milyen megoldást válasz-
tunk, az függ a szituációtól, a szándékunktól, az érzelmi, indulati viszonyu-
lásunktól és legfõképpen az egyéniségünktõl. A hangunk elárulja lelkesedé-
sünket, érdeklõdésünket, közömbösségünket.

Ha a kemény szájpadlás lapos, kevéssé ívelt, akkor a beszélõ hangja vilá-
gos, ha erõsen ívelt, akkor sötéten zengõ.

A hangok létrehozásakor igazodnunk kell nyelvünk artikulációs bázisá-
hoz. A magyar nyelvnek nem lehetnek elmosódott, elnyelt hangzói, minde-
nik teljes értékûen, tisztán kell megszólaljon. A magyar magánhangzók erõ-
sen szájjellegûek (az orr-rezonancia csak színezõ hatást adhat hangzóink
képzésében, kivéve a három nazálist, az m, n, ny-t, amelyeket orr-rezonanci-
ával képezünk). A zöngés és zöngétlen mássalhangzók ejtését erõteljesen
megkülönböztetjük. Ha szükséges érvényesítjük az igazodás, hasonulás és az
összeolvadás törvényét. A szótagokat teljes értékûen ejtjük szó és mondatvé-
geken is. A beszédsebességet csak addig fokozhatjuk, amíg az érthetõség
rovására nem megy. Ezért gyorsítást csak a szájmozgás gyorsításával és lazí-
tással végezhetünk, mert akkor nem mosódik össze a szöveg.

Hanghibák

A hangadási hibák kialakulásának különbözõ okai lehetnek. Minden
újszülött a beszédmozgások sokféle lehetõségével születik. Ezekbõl a lehet-
séges változatokból minden nép a hosszú évezredek során kialakította saját
beszédhangjait, hangkapcsolásait, artikulációs bázisát. Ez utóbbi nyelven-
ként változik, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk egymás nyelvét megta-
nulni, még ha egy-egy hangzó máshol és másképpen képzése nehezünkre is
esik. Az artikulációban még egy nyelven belül is, csoportonként, egyénen-
ként nagy eltérések lehetnek. A tájnyelvi ejtésváltozatok, a köznyelv és a
kettõ közt kialakuló regionális köznyelv, a városi igénytelen beszéd, szlen-
gek, zsargonok vagy argók sok-sok változatot jelentenek kiejtésben, hangfor-
málásban és artikulációban. Természetesen divatos szavak és kifejezések
használatában is megjelennek a különbségek.
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Többféle kiejtés még a köznyelvben, sõt az irodalmi nyelvben is létezik.
Mégis, az eltérések ellenére is a hangképzési bázis legfontosabb jellemzõ
vonásai helytállóak. A nyelv sajátos beszédmozgás-rendszere és hangadás-
módja a legkorábbi gyermekkorban rögzül.

Minden kisgyermek elöl szóló, csengõ hangon beszél. Mitõl és mikor
romlik el ez a szép csengõ hang? Elsõ rossz rögzülések már gyermekkorban
kialakulhatnak a környezet, elsõsorban a szülõk beszédének látott, hallott
görcsös hangadását utánozva. A legtöbb gondot a pubertás fizikailag, érzel-
mileg oly hirtelen változásokat okozó problematikus periódusa okozza.
Ilyenkor a kamaszok hangja nagy változáson esik át. A fiúk hangja mutál,
hangfekvést vált, hét-nyolc hangnyit is mélyülhet. A lányoké csak két-három
hangnyit mélyül, de a lelki problémák náluk is hanghibákhoz vezethetnek.
A fiúknál a hirtelen megnövekedett hangajkak miatt a gége mûködési nehéz-
ségekbe ütközik, belsõ izmai képtelenek átállni az új, összehangolt hangadá-
si mûködésre. Ezért oly gyakori a kamaszok hangbicsaklása. Ilyenkor hangot
erõltetni nem szabad sem énekléssel, sem kiabálással.

A hangszalagok helytelen használata kóros elváltozásokat okozhat. 
A hiperkinetikus diszfónia túlfeszített hangszalag-tevékenységet jelent, ami
kellemetlen hatású, fárasztja, taszítja a hallgatókat. Ilyen a préselt hang, ame-
lyet felnyomott gégével, megfeszített hangajkakkal, görcsös lágy szájpadlás-
sal és nyelvvel hoznak létre.

A hátranyomott, mély állású öblösített hang vagy feszített garathang sem
kelt természetes hatást. Egyesek, tulajdonképpen ösztönösen, így próbálják
mélyíteni és erõsebben megszólaltatni a hangjukat. Ezt a hátul szóló hangot
nem lehet színezni, mert ha megpróbálnak hirtelen magasítani, túl nagy és
túl sztridens lesz a két hang közt a különbség, ezért inkább gyorsan vissza-
mélyítenek, és ezután kerülik a hangváltásokat. Az indulatok is csak kelle-
metlen erõlködésekké válnak, mégis nehéz a javításuk mert a hátul beszélõk
szebbnek, mélyebbnek hallják belsõ hallásukkal a hátul szóló hangot és
ellenállnak a javításnak. A hipokinetikus diszfónia renyhén alkalmazott
hangszalag-tevékenység. A hang szintén hátul képzõdik, de nem szorítós,
hanem búgó, pihegõ, levegõs. Fedett hangnak vagy levegõs hangnak hívják a
sejtelmesen megszólaló, hangulatteremtõ hangadást, amelyet sokféleképpen
lehet megszólaltatni. Másként levegõsítjük, ha azt akarjuk érzékeltetni, hogy
nagyon elfáradtunk, mert felszaladtunk öt emeletet, másként, ha titokzato-
san közlünk valamit, másként, ha izgalmasan, másként, ha érzékien és
megint másként, ha valami szép emléket mesélünk el. Ha valaki állandóan
ezt a levegõs hangadást használja, a hangja érthetetlen, motyogóvá, szóvége-
ket elnyelõvé, természetellenessé válik.

Bármilyen görcsös merevség kellemetlen hatású hangadást eredményez.
Testünk akármelyik izomcsoportjának görcsössége a hanghordozásban is
érzõdik, hiszen a görcsösség átterjed a test többi izmára is (fõleg a feszült
izmok körüli izmokra). A merev állás, testtartás, a kéz tördelése, a pózolás
megjelenik a hangban is.

Ha az állkapocs merev, azt az ajkak mozgása is megsínyli, az állejtés
minimálissá válik, így a hang sem tud érvényesülni. A laza mozgás, ülés,
állás, a lágy hangindítás lehetõvé teszi, hogy ne érezzük megerõltetõnek a
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beszédet, kellemes legyen a hangunk, elöl szólaljon meg, színezhetõ, mell-
ben megszólaló legyen.

A hangadás lehet ösztönös hangmegnyilatozás, mint az állatoké: sírás,
nevetés, feljajdulás, sikítás, nyögés, ijedt felhördülés, sóhajtás stb. A tudatos
hangadást is áthatja az ösztönös hangadás. Ha izgulunk, remeg a hangunk,
ha meghatódunk, mélyebb lesz és másként hangzó.

A beszédbeli egyéniséget elsõsorban a hangszín, a hangmagasság
(középmellhangsáv), általános beszédgyorsaság (tempó), a hosszú és rövid
szótagok ejtése és a hangsúly adta ritmus, a szájmozgás látható és hallható
módja, a beszédmodulációk és hangmodulációk gazdagsága, a beszéd hõfo-
ka határozza meg.

Az agykutatók ma már sokat foglalkoznak az emberi lélekkel, viselke-
déssel, beszéddel. Gazdagodtak ismereteink az agy bal és jobb féltekéjének
szerepét illetõen, sõt ma már azt is tudjuk, hogy az éntudat a két karma közti
kommunikáció révén alakul ki. Hangok hatására a két agyfélteke aktivitása
kiegyenlítõdik. Bizonyos hangfrekvenciákkal más-más tudatállapotokat lehet
elõidézni (relaxációt, mélyalvást, koncentrációt stb.). Köztudomású az is,
hogy meghatározott hanghatásokkal gyógyítani lehet (reneszánszát éli a
zeneterápia).

Meggyõzõdésem, hogy az énképen keresztül befolyásolhatók a beszéd-
és viselkedési zavarok, feloldhatók a görcsök, gátlások, belsõ konfliktusok,
megalapozható, erõsíthetõ a pozitív gondolkodás, azaz kedvezõen fejleszthe-
tõ az egyén személyisége.

Korunk egyik alapvetõ követelménye a jó kommunikációs készség. Sike-
res ember csak az lehet, akinek egyénisége összhangban van hanghordozásá-
val, szép, élvezhetõ beszéde harmonizál mozgásával, viselkedésével.
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1 FISCHER Sándor: A beszéd mûvészete. Gondolat, Budapest, 1974. p.253.
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Ez az esszé a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem Politika-,
Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának Újságírás Szakán a
2005–2006-os, illetve a 2006–2007-es tanévben, valamint ugyanazon egye-
tem Történelem és Filozófia Fakultásának Kommunikáció Szakán a
2006–2007-es tanévben tartott Hírügynökségi sajtó és Nemzetközi sajtó
címû tantárgyak oktatása, illetve a diákokkal való együttmûködés során
szerzett tapasztalatokra épül.

A címben feltüntetett webkettõ fogalmára – hasonlóan más, szakzsargon-
ból a társadalomtudományokba és a mindennapi életbe átszûrõdõ kifejezések
esetében – nehéz olyan meghatározást találni, amivel a szó minden használó-
ja egyetértene. Ezért is tértem el a „hivatalos” angol írásmódtól, jelezve azt,
hogy fogalomtisztázás céljából csupán a kifejezés általam ismert definícióiból
és az azt használó egyéb szövegekbõl igyekeztem kiemelni a közös vonásokat.
Webkettõ alatt azt a külsõ tudást értem, ami a felhasználók részvétele által lét-
rehozott digitális tartalomnak újszerû,
könnyen hozzáférhetõ és alakítható
kommunikációs platformokon, tipiku-
san hálózati struktúrában megnyilvánu-
lása. Ugyanakkor pedig – az alábbi esszé
elõfeltételeként – azzal a jelentéssel is
felruházom, ami egy tudásanyag (szak-
irány) megismerésére és tanulmányozá-
sára létrejött közösségen belüli interak-
ció egyik lehetséges módszerét kívánja
megnevezni. A kifejezés ilyeténképpen
való használata azonban kizárólag egyes
társadalomtudományokra vonatkozhat,
mivel – mint azt a címben is jeleztem –
elsõsorban az újságírás-oktatás terén
szerzett tapasztalatokra épül. Más tudo-
mányterületekre való általánosítása
vagy átvétele csak az ott folyó specifikus
gyakorlati alkalmazások eredményeinek
figyelembe vételével lehetséges.

E kissé nehézkes, de szükségszerû fogalomtisztázó bevezetést követõen
rátérek a fentebb említett tapasztalatok és az ebbõl levont következtetések
ismertetésére.

ZS U G Á N GE D E O N GY U L A

Újságíró-oktatás 
és webkettő
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Az újságíróoktatás célja

Az 1997–2000 között az újságírás szakon végzett diákok körében folyta-
tott informális felmérés eredménye és az azóta eltelt idõben oktatóként szer-
zett tapasztalatok szerint a szakot befejezõknek csupán kis hányada dolgozik
újságíróként valamely médiaintézménynél. Azonban megállapítható az is,
hogy általában olyan szakmákban helyezkednek el, ahol a kommunikációról
szerzett ismereteiket hasznosíthatják (cégek marketinggel és PR-ral foglalko-
zó középvezetõiként, kommunikációval foglalkozó kisvállalkozóként, politi-
kai szervezetek funcionáriusaiként stb.). Ezek a tapasztalatok sajnos nem
szociológiai igényû felmérésen alapulnak, ezért nem is alkalmazhatók arra,
hogy a szak céljainak (újra)definiálásához hivatkozásként szolgáljanak.

Ha azonban eljátszunk a gondolattal, hogy a fentebb felvázolt helyzet
nagyjából megállja a helyét, akkor lehetséges továbblépnünk. Véleményem
szerint ugyanis az újságírás-oktatás célját minden oktató az intézmény által
leszögezet célok mellett – vagy azok hiányában – maga határozza meg. Ennek
megfelelõen az általam kitûzött oktatási cél az volt, hogy a diákok ne egy
vagy két tartalomgyártó sablont sajátítsanak el (mint például az írott sajtóban
a mûfajok ismerete, a helyes fogalmazás vagy a hír tartalmi és formai jegyei),
hanem szabadon mozogjanak minden kommunikációs platform között, ame-
lyek immár számukra is hozzáférhetõek, és hozzákezdjenek kialakítani azo-
kat az egyéni stratégiákat, amelyek segítségével részt vehetnek ezeknek a
felületeknek tartalommal való feltöltésében.

Tapasztalataim szerint minden diák rendelkezik például legalább egy
olyan releváns ismeretanyaggal (hobbi, munkahelyi tapasztalat, civil szerve-
zeti tevékenység stb.), amelyik meghaladja az oktatóét. Az újságíró-oktatás
(egyik) feladata az, hogy ennek a tudásnak a piacképes megjelenítésére tanít-
sa meg/vezesse rá a diákot. Ezzel elkerülhetõ többek között az, hogy az okta-
tó által átadni kívánt, de a diák számára lényegtelen ismeretek ellenállás
vagy ellenszenv formájában jelenjenek meg az egyetemistában, hiszen õ
választhatja ki a hozzá legközelebb álló tudásanyagot.

Ennek illusztrálására a következõ példát szeretném bemutatni. Mind a
Hírügynökségi sajtó, mind a Nemzetközi sajtó nevû tantárgyban a diákok érté-
kelését az általuk a félév folyamán megoldott feladatokért kapott pontszám-
ok adták. E feladatok egyike volt a egy, a tantárgyhoz kötõdõ wikipédiás szó-

cikk létrehozása. A Wikipédia jellemzõen webkettes felü-
let, amit a felhasználók töltenek fel tartalommal, illetve
folyamatosan gondoznak (noha a szerkesztés folyamán
számos tartalmi és formai szempontot kell figyelembe
venni, és az önkéntes szerkesztõk is gyakran módosítják
a feltett információkat). Az oktató feladata csupán az
volt, hogy döntsön arról, hogy a diák által javasolt szó-

cikk témája illeszkedik-e a tantárgyhoz és koordonálja – szükség esetén taná-
csokkal segítse – a szerkesztés folyamatát, és számon tartsa, hogy az eredeti
szövegváltozaton milyen módosítások történtek. Ezen kívül minden – az
anyaggyûjtés, a szöveg megírása és publikálása, majd ezt követõen a csoport-
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társak számára való bemutatása – a diák feladata volt. Az így szerzett tapasz-
talatai kétirányúak voltak – nemcsak a publikálás gyakorlati tudnivalóira, a
szöveg nyelvtani és stilisztikai helyességére terjedtek ki, hanem a
Wikipédiának mint információforrásnak a megbízhatóságára nézve is elsõ
kézbõl nyújtott ismereteket.1 Közvetlen ösztönzõként a szócikkért kapható
viszonylag magas pontszám szolgált, változó sikerrel (az elsõ alkalommal
tizenkét, a második alkalommal csupán egy szócikk jött létre). Ízelítõként fel-
sorolok néhány, a diákok által létrehozott szócikket: astroturfing, politikai
marketing, apologetika, kríziskommunikáció, Péter I. Zoltán, Szabadság
kolozsvári napilap.

Hálózatban oktatás

Valamenyi évfolyam, amelyikkel a 2000 óta tartó oktatói tevékenységem
során kapcsolatba kerültem, a csoporton belüli kapcsolattartásra rendelke-
zett saját levelezõlistával (emlékezetem szerint ez minden esetben
yahoogroups-os szolgáltatást jelentett). Számos diák rendelkezett saját
bloggal és/vagy saját honlappal. Azonban tudtommal ezek egyike sem integ-
rálódott egyik tantárgyba sem.

A hálózat lehetõvé teszi, hogy az oktatott ismeretanyagok ne kerüljenek
egymással átfedésbe, hanem egymásra építkezzenek. Természetesen vannak
erre a tanintézményben tradicionális formák (tanrend, tantárgyleírások össze-
gyûjtése, elõadótanár – szeminarizáló tanársegéd/doktorandus közötti kapcso-
lattartás), azonban továbbra is elõfordul, hogy egy, a fen-
tiek alapján feltételezhetõ elõismeret hiányzik, vagy
lényeges közös tartományok vannak két külön elnevezé-
sû tantárgyban. Ugyanakkor a hagyományos intézmé-
nyes újságíróoktatásban bizonyos körülmények fennál-
lása esetén (például az illetõ tárgy szerepel a tanrend-
ben) feltételezzük az ahhoz kapcsolódó tudás meglétét,
azonban – tapasztalataim szerint – ez jóval esetlegesebb,
mint azt külsõ szemlélõként feltételezhetjük. Azonban
nemcsak a strukturális hibák korrigálása, hanem a
tudásszerzés módszerének a megváltozott külsõ feltéte-
lekhez való alkalmazkodását is jelenthetné a hálózatszerûen szervezett okta-
tás. Nem gazdaságos az újságíróoktatás terén tényszerû ismereteket oktatni:
ezek akkora számban állnak rendelkezésre, hogy az oktató választása szükség-
szerûen restriktív, illetve azok más forrásokból is könnyen beszerezhetõek.
Jóval célszerûbb a tananyagnak a diákok részvétele alapján történõ összeállí-
tása – például úgy, hogy az óra folyamán átadott információk csupán kiindu-
lópontot jelentenek a további kidolgozáshoz, ami például házi feladat, célzott
adatgyûjtés, szócikk megírása formájában nyilvánulhat meg.

Azonban el szeretném kerülni annak látszatát, hogy a fenti modell kizá-
rólagos kellene legyen az újságíróoktatásban. Minden szak a saját kidolgozott
koncepciója és a rendelkezésre álló tanerõ minõsége alapján kell eldöntse
azt, hogy melyek azok a tantárgyak, ahol elengedhetetlen a hagyományos
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tanár-diák kapcsolatra építõ oktatás. Az eféle „kemény” tantárgyak képezhe-
tik azt az alapot, amit a szak minden oktatója és diákja ismer, és amire hivat-
kozhatnak a többi tárgyban is (az utalásoknak és ismétléseknek jelentõs
pedagógiai hozadéka van). Az eleve interdiszciplináris tárgyak esetében
(mint például a Nemzetközi sajtó, ami többek között megbízható történelmi,
politikafilozófiai, közgazdaságtani ismereteket feltételez) azonban nemcsak
az alaptantárgyakra való hivatkozás, hanem minden olyan terület érdekes
lehet, amelyikkel a diák kapcsolatba kerülhet.

Az egyetemi jegyzetekhez mindenki számára hozzáférést biztosító mentali-
tás természetesen ellentétben áll a hagyományos oktatói uses-gratification
modellel, ahol a tanár az általa összegyûjtött és rendszerezett tudást konferenci-
ák és publikációk révén váltja át az elõmeneteléhez szükséges intézményi köve-

telményekre. Természete-
sen nem a bejáratott és
mûködõ rendszertõl való
megszabadulás a cél,
azonban paradox lenne az
egyik médián keresztül
(az elõadás során) átadott
információkat más médi-
ától (pl. oktatói blog)
elzárva tartani, annál is
inkább, hogy a tananyag
egy része interneten
amúgy szabadon elérhetõ
információkat tartalmaz.

Az évfolyamon belül, a diákok közötti kommunikáció szintén javítható,
ha ez nem csupán a tanterem belsejére vagy a levelezõlistára feltett közlemé-
nyekhez való hozzászólásra korlátozódik. Mindkét fentebb említett tantárgy
esetében követelmény volt az, hogy a diákok a tárgyhoz tartozó blogot hozza-
nak létre (vagy a már létezõ blogon helyezzék el a releváns bejegyzéseket).2

Ugyanitt kaphattak helyet a házi feladatként elkészített cikkek is. A szolgálta-
tó és sablon kiválasztásánál követelmény volt az, hogy az lehetõvé tegye az
olvasónak, hogy a különbözõ bejegyzésekhez kommentárok fûzön. A diákok –
pontlevonás terhe mellett – meghatározott gyakorisággal (kéthetente legalább
három blogot, olyan módon, hogy félév végére mindegyik blog sorra kerüljön)
kellett olvasniuk és megjegyzésekkel ellátniuk az évfolyamtársak házi felada-
tait. A könnyebb azonosítás végett a bejegyzést író neve meg kellett egyezzen
a saját blog nevével – a kommunikáció így csak a csoporton kívüliek számára
tûnt anonímnak. A megjegyzéseknek a szöveg minõségére (stílus, nyelvhelyes-
ség, az információk pontossága, az érvelés felépítése) kellett vonatkozniuk.
Elméleteileg így a diákok nem az autoritással rendelkezõ oktatótól kaptak
visszajelzést munkájukat illetõen, hanem velük egy szinten levõ olvasóktól,
kritikát, amit éppen emiatt nem hagyhatnak figyelmen kívül. Természetesen –
ha az évfolyamban nincs néhány „provokátor”, vagyis az írás minõségét a sze-
mélyes kapcsolatok elé helyezõ diák – akkor ezek a bejegyzések kimerülnek a
kölcsönös udvariaskodásban, vagy – ellenkezõ esetben – sértegetésben.
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Valamennyi házi feladatot „off-line” módon, vagyis közvetlenül az elké-
szítõ számára is kommentáltam, és alkalmanként a tipikus hibákat az évfo-
lyam elõtt is bemutattam, azonban a fent leírt platform jóval sikeresebb a
hibákból való tanulás módszerének alkalmazásában, hiszen az adott írást
jóval nagyobb számban olvassák el és szólnak hozzá, mégpedig elég rövid
idõn belül ahhoz, hogy a szerzõ még emlékezzen a kritikával illetett részre.
Az oktató szaktudása a közösségi bölcsesség részeként jelenik meg, ami min-
den más egyéni véleménynél magasabb rendû tudást jelent – elutasítására a
diák már nem reagálhat az argumentatio ad hominem segítségével, hanem
logikusan kell érvelnie saját álláspontja mellett (ezt megteheti a hagyomá-
nyos értékelés folyamán is, azonban itt szinte rá van kényszerítve erre).

A hálózatban megszervezett oktatás lehetõvé tesz más, külsõ hálózatok-
hoz való csatlakozást is. A diákoknak módjuk volt arra, hogy a tantárgyleírás-
ban megadott szakmai blogokon (mint például a mediablog.hvg.hu-t vezetõ
Pécsi Ferenc vagy az index.hu szerkesztõségéhez tartozó comment.com
bejegyzéseihez) különbözõ hozzászólásokat, kommenteket hagyjanak. A hoz-
zászólások akkor értek pontot, ha relevánsak voltak az illetõ bejegyzésre, új
szempontot vagy új információt tettek hozzá és a blogot vezetõ reagált rájuk
– és természetesen az oktató is tudomást szerzett róluk. (Megjegyzendõ, hogy
a diákok is javasolhattak hasonló blogokat, de csak az oktató hozzájárulásá-
val ért pontot az ott elhelyezett megjegyzés.) Ezek a felületek olyan szaktu-
dást és szempontokat képviselnek, amit az oktató gyakran nem, másfelõl
pedig az információgyûjtés új módját is jelentik – ennek módszerét pedig
csak gyakorlás útján sajátíthatják el diákok. Ideális esetben a félévet követõ-
en is megmaradnak a blog olvasóinak – sajnos azonban ezt a pontszerzési
lehetõséget egyik diák sem vette igénybe.

A tanárok és a tanintézmény feladatai

Nem tekinthetünk el attól, hogy sok diák számára a hozzáférés nem, vagy
csak aránytalanul nagy nehézségek és kellemetlenségek árán adott. Noha
tapasztalatom szerint a hasonló gondokkal küzdõk száma az utóbbi években
csökken, ez nem lehet ok arra, hogy a tanintézmény ne
tegyen meg mindent azért, hogy minden diákja számára
hozzáférést biztosítson (folyamatosan, akár éjszaka is
nyitva tartó számítógépes termeket, alapvetõ szövegszer-
kesztõ, képfeldolgozó és kiadványszerkesztõ programo-
kat, telepített magyar és német karakterkészletet stb.).

Ugyanakkor az oktatónak is meg kell barátkoznia
az inkább moderátorra hasonlító szerepével, mivel az autoritása fokozatosan
leépül, amint az általa képviselt információk közvetlenül ellenõrizhetõk,
kiegészíthetõk vagy akár megcáfolhatók valamely külsõ memória használatá-
val. (A mobiltelefonok révén ma már a diákok már a tanteremben sincsenek
off-line – paradox lenne, ha éppen az újságíró-oktatásban tiltanák meg ezek
használatát, hiszen a jelenlevõk között mindig akad egy-két, épp a szerkesz-
tõségi munkából a tanulásra idõt szakító diák.)
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Fontos az is, hogy az oktató alapvetõ keresési stratégiák birtokában
legyen – ami gyakorlatilag a Google megfelelõ használatát jelenti a diákok
által készített, egyéni adatgyûjtést –, feldolgozást és megszövegezést jelentõ
feladatok ellenõrzése során, például a kimásolt szövegrészek kiszûrése érde-
kében. (Megjegyzem, hogy mindkét tantárgy oktatása folyamán elsõsorban
szöveg alapú feladatokat adtam fel. Audiovizuális tantárgy esetén az ellenõr-
zésnek ez a módja körülményesebb lehet.)

Továbbá maga az oktató is létre kell hozzon olyan felületeket, ahol –
képességeinek és idejének megfelelõen – kiegészítheti a hagyományos módon
átadott információkat, kapcsolatot tarthat a diákokkal, ellenõrizhetõvé és
számonkérhetõvé teszi tevékenységét. Ez a felület esetemben egy blog volt
(hirsajt.freeblog.hu).

Mindezek természetesen jelentõs többletmunkát igényelnek, aminek a
honorálása a jelenlegi intézményi keretben még nem lehetséges, ezért nagy-
ban függ az oktatótól az, hogy mennyire alkalmazza õket – vagy dolgoz ki új,
a saját tantárgyra vonatkozó rendszert, és azt milyen mértékben hozza egyen-
súlyba az egyetem által elvárt oktatási formákkal. Azonban az a vélemé-
nyem, hogy a hagyományos, a büntetéstõl való félelemre alapuló technikák
már nem alkalmazhatók az egyetemi oktatásban – a jelenlétet például már
nem a hiányzások esetén vizsgáktól való eltiltással, hanem pontok osztásá-
val lehet elérni, amihez az is hozzá tartozik, hogy lehetséges legyen a diák
aktivitásának tantermen kívüli figyelemmel kísérése.

Általában elmondható, hogy a hagyományos újságíró-oktatás még mindig
a tanítás-tanulás kettõsére, vagyis az új információk bevitelére helyezi a hang-
súlyt, míg a megváltozott körülményeknek – a könnyen hozzáférhetõ külsõ
memória és a mindenki által egyéni választékot biztosító információgazdagság
– sokkal inkább a tudatosítás technikáinak elsajátítása felelne meg – hiszen a
diákok nagyméretû, az oktatóéval nem egyezõ információhalmazzal rendelkez-
nek. Ennek rendszerezése, megértése és az ehhez szükséges értelmezési szer-
kezet kiépítése, majd annak a képességnek a kifejlesztése, hogy a diák ezeket
az információkat megfelelõ platformon jelenítse meg és adja át a webkettõ
dinamikáját szem elõtt tartva – ez lenne az újságíró-oktatás célja.

(A szerzõ a BBTE oktatója és doktorandusa.)

Jegyzetek

1 Ez a kísérlet felkeltette a Wikipedia.hu szerkesztõinek a figyelmét is (idézet a 2007.
március 13-i elektronikus levélbõl): „Damokos Bence Wikipédia-szerkesztõ vagyok, és
egy véletlen keresés folytán találtam rá az Önök oldalára. Tetszik, ahogy a Wikipédiát
bevonják a hallgatók feladatai közé, és örülök, ha ez a gyakorlatban is mûködne, hisz
ez már régi „álma” több szerkesztõnek is, akik a Wikipédiát népszerûsítenék. (…) Úgy
vélem, az Önök tapasztalatai nagyon fontosak lehetnek a Wikipédia számára, esetleg
ösztönözhetnek más intézményeket is hasonló feladatkiadásra.”

2 A blogok listája megtalálható a hirsajt.freeblog.hu címen.
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Grass és Schlöndorff víziói: hasonlóságok és különbségek

Az irodalmi mûvek meg-
filmesíthetõsége mindig a
filmelmélet egyik fontos kér-
dése volt. Vannak irodalmi
mûvek, amelyeket az írója
szinte filmvászonra írt, annyi-
ra „magukért beszélnek”. Van-
nak irodalmi mûvek, amelyek
nehezek, furfangosak és kihí-
vás õket megfilmesíteni (a leg-
több elszomorító csalódás
ebbõl a kategóriából kerül ki).
És végül vannak a megfilme-
síthetetlennek tartott regé-
nyek, amelyekbõl – tényleg –
csak kivételes esetben készül
jó film, egy merész rendezõ
kell hozzá és egy szemtelen
forgatókönyvíró.

A bádogdob1 valahol az utóbbi két kategória közt helyezkedik el. Nem
teljesen megfilmesíthetetlen, hiszen nagyon is történésalapú, tele van élet-
szagú, hiteles, megvalósítható karakterekkel, másrészt meg egyik legfonto-
sabb élmény-alapanyaga a képlékennyé gyúrt sajátos európai várostörténe-
lem. A regény hatalmas, filmszerûen mozgalmas tablókból áll, szinte
Delacroix – vagy más, romantika és realizmus határán lebegõ festõk – meg-
hittebb korszakának képeire emlékeztet. Azonban van néhány jellemzõje,
ami tipikusan megfilmesíthetetlen filmet sejttet. A részletekre való beteges
odafigyelés, a könyvben teljesen elfogadhatóvá tett természetfeletti/abszurd,
a kapkodó, sokfelé ágazó, sokfelõl ollózó, epizodikus, hatalmas cselekmény-
folyam, a háttérben finoman meghúzódó lírai-gondolati réteg, a sajátos, csak
papíron érvényesülõ humor, irónia, szatíra. A másik akadály, hogy a regény
egyfajta bildungsromannak2 is tekinthetõ, ahol a fõhõs szellemi-fizikai fejlõ-
dését követhetjük végig, a történelem különbözõ mozzanatai elõtt-mellett-
párhuzamban. Azonkívül meg a regényt ötvözõ háttér (azóta már az író,
Günther Grass Nobel-díjat kapott munkásságáért, nem kis részben éppen A
bádogdob miatt) egy elég masszív elváráshorizontot épített ki.

JA K A B-BE N K E NÁ N D O R

Bádogdob: celluloid 
és papír közt
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Schlöndorff azonban nem hiába specializálódott irodalmi feldolgozá-
sokra. A Grass-szal közösen írt forgatókönybõl sikerült olyan filmet készíte-
nie, amely erõs szálakkal kötõdik a regényhez, tovább erõsítve annak legfon-
tosabb mondanivalóit, helyesen exponálva és nagyítva jellegzetes, máshol
meg nem található részeit (pl. az angolnafogás), viszont önállóságot is kap,
érvényes lesz a regény ismeretében és anélkül is, abszurditásán keresztül is
hiteles történelmi szemszöget tár fel. A forgatókönyvíróknak (Schlöndorff,
Jean-Claude Carriére és Frank Seitz mellett Grass keze is benne van) sikerül
úgy válogatnia a hatalmas történetfolyam elemeibõl, hogy meg tudja õrizni a
sztori egységét (habár a könyv ismerõi jogosan hiányolnak néhány különö-
sen egyedi, meghitt vagy éppen releváns elemet) és sem a filmes logika nem
csorbul a történelmi javára, sem fordítva.

A regény kerete – miszerint Oskar az diliházban írja naplószerûen a
regényt – viszont kimaradt. Valószínûleg igen helyesen, hiszen ez az utalás
filmes poénként talán nem állta volna meg a helyét, igazából a regény szöve-
téhez igazodik ötletként és kontinuitásában is.

Történelem és allegória

A film – és a könyv – egyik nagy erénye, hogy úgy tud hozzányúlni a
közelmúlthoz, a második világháború történetéhez, hogy az a gyerekszerep-
lõ, a személyes jelleg miatt a történetbe való belemerülést, az abszolút hite-
lességet segíti; történelmi hitelessége épen marad; ráadásul a partikulárison

keresztül tud általánosítani: Danzig/Gdañsk sztoriján
keresztül ragadja meg a német–lengyel–zsidó történet
egy szeletét; valamint eléri, a német újfilmesek közé
illeszkedve, hogy „bevallja” a múltat – ez a mai napig
nagy feladata maradt a német mûvészetnek. Érdekes,
hogy egy másik nagyszabású „bevallós” filmmel kap
megosztott Arany Pálmát 1979-ben3, Coppola Apoka-

lipszis mostjával. És noha emellé még a legjobb idegen filmnek járó Oscart is
begyûjti, a kihívó (nemcsak) gyermeki szexualitás miatt az Államokban
állandó bojkottoknak és tiltásoknak volt kitéve.

Ha már a szexualitásról esett szó, akkor mindenképpen meg kell említe-
nünk azt a természetességet, amivel a könyv kezeli ezt a problémát. A film-
nek itt ütközik ki az egyik nagy hátránya: muszáj képeket elénk tárnia olyan-
kor, amikor a könyv néhány elegáns körmondattal a fantáziánkra bíz min-
dent – és jól teszi, hiszen így a kép bennünk alakul ki, és „rossz az, aki rossz-
ra gondol”-alapon nincs amit az íróra kenni.

A regényben, valószínûleg a hömpölygõ sztori- és érzelemfolyam
miatt talán kevésbé evidens Oskar Matzerath és családjának allegorikus
mivolta. A filmben ez sokkal valószínûbb lesz és éppen a szexualitás által
érdekes pikantériát hoz a történelmi játékba. Az anya, az õsi kasub szárma-
zék, az anyjával még szoros kapcsolatban álló, de városban elkurvult nõ a
közös talaj mind a német, mind a lengyel szeretõnek. Ahogy Danzig közös
város, úgy Agnes is közös. A várost sem egy nép lakja, a nõt sem egy ember
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szereti, a furcsa gyermek is közös, sohasem tudja eldönteni, ki fia is, min-
dig az aktuális politikai széljárás fújja valakihez. Az anya-város nem élhet
sokáig ilyen körülmények közt, a szörnyû jövõ-angolnákkal tele lófej (ami
a halásznak természetes és semleges kép) látványára olajat nyakal és fel-
mondja a szolgálatot.

A gyerek is ambivalens figura, egyszerre egy természetfeletti erõ és
intelligencia képviselõje (a regény egyes szám elsõ személybeli narrációja
folytán talán ez jobban kitütközik) és egyszerre a csökött, autista, genetikai
roncs. Az egész kép már Grassnál egy hatalmas allegória volt, de
Schlöndorff, aki már tényleg a háború utáni generáció képviselõje (1939-ben
született), egy sikollyá hangosítja azt a suttogó vádat, amit Grass megfogal-
maz: ilyen gyerekkorral milyen felnõttek lehetnek?4 Nem csoda, ha egyesek
megtagadják a „hagyományos” vagy annak kikiáltott fejlõdési vonalat és más-
felé indulnak el. Nem csoda, hogy egyeseknek elege van mindkét szülõbõl, a
német Matzerathból és a lengyel Bronskiból is. Sem a fusizás, sem a fasiz-
mus nem út.

Ezt az analógiát azonban Schlöndorff sokkal kevésbé tematizálva, álta-
lánosítva, szájbarágva mondja el. Hiszen a világtörténelem sem népek közti
harc, hanem emberek közti kicsinyes veszekedés. Éppen ezért sikerült
annyira A bádogdob: nem a lengyelt látjuk, hanem Bronskit, aki véletlenül a
lengyel posta épületében marad. Nem a kasubot látjuk,
hanem a gyújtogató Koljaiczek nagypapa örökségét.
Nem a nácit látjuk, hanem a megszédített Matzerathot,
aki naivul hisz valamiben, mert valamiben hinni kell.
Ezek közös játéka viszont kiadja a helyi- és világtörténe-
lem finom rajzolatait, túl tud mutatni a sztereotípiákon.
Itt ez a roppant kényes téma kevésbé erõs fényben tûnik
fel, a lengyelek nem egyértelmûen áldozatok és a néme-
tek sem egyértelmûen hódítók.5

A filmre vivés viszont határozottan jót tett a náci múlt karikírozásának.
A Leni Riefenstahl-féle propagandafilmek minden kliséjét felhasználja a fre-
netikus gyûlés bemutatásakor – amit Oskar utólag szétdobol. S az már csak
hab a tortán, hogy az állandóan darabokra püfölt bádogdob a lengyel nemze-
ti színeket viseli magán. Az SS-egyenruhában megjelenõ törpe artisták látvá-
nya sem semmi.

A valóság két arca

A regény és a film másik két vonzereje az a finom játék, amit a jellemek-
kel, történetekkel és szimbólumokkal játszik.

A legambivalensebb tényezõ az éppen a fõszereplõ-narrátor Oskar.
Oskar mindene kettõsségben fogalmazódik meg. Egy fizikai és szellemi fejlõ-
désében egyaránt megállott törpe, aki kamaszkorában is csak sikoltással és a
bádogdobjával tud kommunikálni. Egy olyan roncs, aki talán sohasem lehet
hasznos eleme a társadalomnak, aki állandóan fejfájást, frusztrációt és vesze-
kedési témát szolgáltat vélt vagy valós szüleinek.
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Ugyanakkor természetfeletti entitás, aki szabad akaratával befolyásolja a
világ történéseit és a saját sorsát. Õ határozza el, mikor akar továbbnõni, éles
hangjával bármilyen üveget képes megrepeszteni.

Ez a kettõsség is érdekesen nyilvánul meg. Gyerekek alázzák meg: a
vizeletüket itatják meg vele, késõbb szintén gyerekekbõl álló tolvajbanda
emeli piedesztálra, egyenesen Jézuska helyére.

Egyáltalán a narratív folyam is ambivalens. Néha a szereplõk sorsuk ala-
kíthatóságának teljében vannak, teljesen a maguk emberei, néha viszont a
történelem szele ragadja õket magával. Oskar egyedül szétdobol egy náci
nagygyûlést, de anyja öngyilkosságát már képtelen megakadályozni. Üvege-
ket repeszt szét hangjával, de a bádogdobot nem éri fel a polc tetején. Grass
és Schlöndorff ezzel az emberi lét nevetségesen kicsinyes, impotens, de
ugyanakkor csodálatos, túlélésre és alkotásra termett mivoltára mutatnak rá.
A legtorokszorítóbb azonban az, amikor Oskar maga sem tudja eldönteni: õ
akarta megölni valamelyik apját, vagy a sors segítette sikeresen hozzá? Talán
ilyenkor döbbenünk rá, hogy mi – Oskarral egyetemben – is a Sors részei
vagyunk, aktívak és mégis passzívak.

Amiben a film viszont eltér a regénytõl, az a ciklikusság. Záróképei szin-
te megismétlik a kezdést, a hatalmas, õsi kasub krumpliföldekkel és a szinte
mitikus, örökéletû nagymamával. Így egy olyan keretet kap a film, ami jelle-
gében alapvetõen nem, de hozzállásában és fõleg érzelmi töltetében eltér a
könyvétõl, pozitív(abb) végkifejletet biztosítva Oskar történetének – pláne,
hogy a film a regény történetének inkább az elsõ egyharmadára koncentrál
(állítólag szó volt második részrõl is, hiszen a rogyadozó költségvetés6 elle-
nére a film nemcsak szakmai, hanem anyagi sikert is hozott, de Schlöndorff
nem volt hajlandó vele foglalkozni – sok folytatásos film ismeretében való-
színûleg helyesen döntött). Ezzel az ismétléssel epikus teljességet teremt és
egyúttal sikeresen tömörít.7

Emberi dolgok

A regény és a film egyaránt érdekes szemszögbõl nyúl az emberi hétköz-
napok tematikájához, a szerelemhez-szexualitáshoz, az anyagcsere-emésztés
problémához, az erkölcshöz, az élet-halálhoz, és – áttételesen ugyan, de
annál hangsúlyosabban – a mûvészethez. Ezek bemutatásához szimbolikus
tárgyakat és helyszíneket választanak, nagyon erõteljes, kontrasztos, megis-
mételhetetlen tablókban vázolják fel ezeket.

Adott az õstörténet a nagymamával: egy krumpliföldön termékenyül
meg, a sztorihoz hasonlóan sok rétegû szoknyája alatt, így indul a történet,
ez releváns lesz már egyáltalán azáltal, hogy Grass/Oskar innen kezdi a
mesélést. Visszamehetett volna az ükszülõkig, vagy kezdhette volna saját fél-
resikerült nemzésével, de mivel éppen a nagymamával kezdte, ezzel egy nem
túl hosszú, nem túl rövid, átlátható epikus-történelmi idõbe helyezi a mesé-
jét. Ebben a megtermékenyülésben már benne van az egész regény. Van
benne valami nagyon perverz és mégis olajozott, természetes. És fontos, hogy
a krumpliföldön történik az egész.
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Adott egy anya, aki képtelen választani a két szeretõ közül. Az egyik
nagyszerû szakács, német, pontos ember, biztos anyagi alapokat biztosít. 
A másik nagyszerû kártyás, ravasz, jó szeretõ, bohém lengyel. Annyira kép-
telen választani, hogy egészen haláláig ebben a furcsa háromszögben él.
Halála sem hétköznapi, mindkét férjét otthagyja egy egyszerre ösztönösnek
és kiterveltnek ható öngyilkossággal, amit egy angolnafogási akció vált ki
(vagy az csak ürügy lett volna?)

A Matzerath-apa halála is az éléskamrában történik, nem kevésbé gro-
teszk módon: egy náci pártjelvényt nyel le, amit Oskar ad neki (véletlenül?
direkt? valószínûleg mindkettõ érdekes egyvelegében), amikor már majdnem
megmenekültek a „felszabadítóktól”. A másik apa halálához is köze van,
ugyancsak ilyen eldönthetetlen módon.

Láthatjuk, hogy élet-halál, szex-szerelem és táplákozás-ürítés szoros
kapcsolatban vannak A bádogdob világában, ha ez a filmben kevésbé is exp-
licit (annyira azért igen, hogy néhány betiltást begyûjtsön). Említésre méltó
mindenképpen a pezsegve oldódó instant por, ami kiindulópontot jelent a
kis Oskar szüzességének elveszítéséhez – konkréten a szüzességre gondolok,
az ártatlanságot már rég elveszítette: a kis Oskar már a kezdetektõl undorod-
va figyeli a felnõttek szexualitását, az asztal alatt matató lábak játékát.
Késõbb saját maga sem menekülhet a saját vágyaitól: itt tehetjük fel a kér-
dést, létezik-e igazából „nem perverz” szexualitás? A bádogdob világában
semmiképpen: az érdekes szerelmi háromszögek további szerkezetekké ala-
kulnak: apja azt a nõt veszi el második nejéül, akinek Oskar az elõbb emlí-
tett kontaktust (is) köszönheti.

És így teszi fel a koronát (pláne ha a történelmi allegóriát mindvégig
szem elõtt tartjuk) az egymásba fonódó, kibogozhatatlanul kusza és obskurus
kapcsolatokra: ahogy õ sem tudta mindvégig, ki fia-borja, a kistestvérérõl
sem tud megbizonyosodni végig, hogy nem a fia-e. A regény szemgyönyör-
ködtetõen lavírozik a pontosítások helyett8, de éppen emiatt az egyértelmû-
síthetõség-hiány miatt olyan érdekes. És a film bravúrosan vissza tudja hozni
ezt a döntetlen-hangulatot. A komikusan hátborzongatót9.

A film legérdekesebb szimbóluma mégiscsak a bádogdob maga. Ha az
allegória-vonalon indulunk el, azonnal az ugrik be, hogy a bádogdob az maga
a mûvészet mint olyan. Ahogy egy rendezõ a képein keresztül, egy író a sza-
vain keresztül tud megszólalni, Oskar számára a bádogdob az egyetlen valós,
tartalmas kommunikáció. Lecsupaszított és erõteljes, néha elszomorítóan fél-
reértett és hatékonytalan. Idõközönként tönkremegy (azaz a mûvész szarrá
csépeli) és újat kell vásárolni.

Aztán egyszer fel kell adni a dobot is és másképp kell megszólalni. Rá
kell döbbenni, hogy ebbõl a világból nincs ahová emigrálni (mint ahogy a
Koljaiczek nagypapa tette), muszáj felnõni, ha egyszerre csak keveset is, ha
az apád (vagy egy annak hitt valaki) sírján is, mert a testvéred (vagy a fiad)
az anyaföld (ahol nagyanyád megtermékenyült) egy rögével fejbe dobott. 
A dob állandó probléma forrása, de varázseszköz. Csak egy ócska bádogda-
rab, de elérhetetlen ajándék. Egy életet meghatározó elem. Fegyver, zeneszer-
szám, játék és szócsõ. A bádogdob maga A bádogdob, a regény, maga A bádog-
dob, a film.
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A bádogdob. Die Blechtrommel. The Tin Drum. 142 perc, színes, 1979,
nyugatnémet–francia–lengyel–jugoszláv. Rendezte: Volker Schlöndorff.
Írták: Günter Grass regénye alapján Jean-Claude Carrière, Günter Grass
(párbeszédek) Volker Schlöndorff és Franz Seitz. Zene: Maurice Jarre. Ope-
ratõr: Igor Luther. Vágó: Suzanne Baron. Szereplõk: David Bennent (Oskar),
Mario Adolf (Alfred Matzerath), Angela Winkler (Agnes Matzerath), Daniel
Olbrychski (Jan Bronski).



„A kultúra nem megoldás. A kultúra maga a feladvány” – vallja a har-
minckét éves Stefan Ossman, a Bécsi Egyetem hallgatója, aki a 2006/2007-es
tanév második félévében a Babeº–Bolyai Tudományegyetem Politikai, Köz-
igazgatási és Kommunikációs Tudományok Karán újságíró szakos Erasmus-
ösztöndíjasként tanult. Gyökerei a bánsági svábokhoz kötik (hajdan nagy-
szülei Temesvár környékérõl vándoroltak ki Ausztriába), Stefan Ossman
Kolozsvárról próbálta megismerni a mai és a hajdani erdélyi kultúrákat.

Hogyan látja egy osztrák diák a kolozsvári egyetemet? – tettem fel a kér-
dést vendégünknek. Ossi gondolatai a következõ témák köré csoportosultak.

Az oktatás

Kérem, soha ne csodálkozzanak, ha a német kommunikációs szakon a
tanáron kívül még két diák ül a tereremben. Nyert ügy, ha arra gondolok, hogy
a Bécsi Tudományegyetemen egy ilyen elõadáson még ezerszászegynéhányan
zsúfolódnak a teremben.

Zavartalanul telefonáljon az anyjával, ha esetleg az elõadás alatt valami
fontos megbeszélnivaló jutna az eszébe. Ne zavartassa magát, hogy megvár-
ja a szünetet vagy kimenjen a terembõl; ha nem így tenne, maga a tanár kérné
meg, hogy hívja fel az édesanyját az óra kellõs közepén.

BO R B Á T H ZS U Z S Á N N A

Szabad? Nem szabad? 
Ezúttal osztrák szemmel*
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Ne csodálkozzon, hogy a kolozsvári diáklányok nagyon karcsúak: a test-
nevelés kötelezõ tantárgy az elsõ két évben.

Felejtse el, hogy kétnyelvû (például román–magyar) táblákat szerel fel az
egyeteme falára. Könnyen megeshet, hogy munkahely nélkül marad.

Látogassa az Egyetemi Könyvtárat. Több mint hárommillió-hatszázezer
címmel talalkozhat, az olvasóteremben meg kétezer-százhetvenhét diákkal. Tölt-
se ki a bejelentkezõlap minden kérdését: név, foglalkozás, lakcím, majd a kérõ-
lap minden pontját: név, foglalkozás, lakcím, könyvtári belépõszám, könycím, az
asztal száma, ahol ülni fog és várjon. Csekély húsz perc elteltével ott lesz a könyv
az asztalon – vagy nem. És ha már a könyvtárban van, fénymásolhat is. Igaz nem
szabad mérgelõdni, hogy csak egy fénymásoló van és a maximális napi másolha-
tó oldalszám nem haladhatja meg az ötvenet. Tekintettel kell lenni a többi sor-
ban álló olvasóra is, így mindenkinek jut valami. És véletlenül se probáljon hét-
végén könytárba menni: ha nyitva is lenne, már három órakor zár az intézmény.

A lakás

Soha ne használja a grillezõt – fõleg a bentlakás erkélyén ne. Ezt szigo-
rúan tiltják. Ha mégis egy éjjeli grillparti szervezésére vetemedik, akkor a
rendõrség fogja elmagyarázni, hogy ez mennyire tiltott. Ha netán megkérdi a
rendõrséget, hogy hol lehet a grillezõt felszerelni, akkor azt az érthetetlen

választ kapja, hogy ott, ahol minden normális
ember az ételt elkészíti, vagyis a konyhába. Ha meg
a konyhában kezd grillezni, az a többi bentlakó füs-
tös haragját vonja magára. Mindezek után ha mégis
úgy dönt, hogy megsüti a húst azon a grillezõn,
akkor vigyen magával jó sok pénzt. A jelenlegi bün-
tetés ezen kihágásért ezer lej, vagyis háromszáz
euró – ami egy középiskolai tanár havi keresete.
Mindegy hogy egy férfi milyen fogadást veszít el:
kérem, ne próbálja hajnali három órakor félmeztele-
nül, nõi alsónemûben a kapust felkölteni. Ez egyál-
talán nem vicces.

Ha albérletben lakik, és bentlakó kollegáinál éjszakázna, számoljon
azzal a kockázattal, hogy reggelre a rendõrség díszkíséretében hagyja el a
helyet. És jó, ha csak ötszáz lej (százötven euró) büntetést szabnak ki rá.

A menü

Ha az étkezdében nem hoznák a rendelést, nincs ok haragra. Csak a pin-
cérnõ felejtette el megmondani, hogy a rendelt fogás már elfogyott vagy nem
is volt.
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minden kérdését: név, fog-
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ahol ülni fog és várjon. Cse-
kély húsz perc elteltével ott
lesz a könyv az asztalon –
vagy nem.



Csak Ursus sört igyon! Jó szemmel nézik a hazaiak, finom is, és
egeszséges. Tényleg!

Ne próbálkozzon egy csapat német, francia, spanyol, portugál és osztrák
diákkal közös vacsorát megbeszélni. Füstbe ment terv az egész.

Semmi szín alatt ne vigyen tökmagot vagy chipset
az operába. Ezeket ott is meg lehet vásárolni. Ezzel biz-
tosan hozzájárul a színház fenntartási költségeihez, és
az elõadás során a rágcsálás legalább elüti a gyomorkor-
gás zaját.

Politika és gazdaság

Ne próbálja megérteni a román belpolitikát. Csak kacagjon rajta. Így
nem lesz feltûnõ.

Miért csodálkozna azon, hogy a benzin pont olyan drága mint Bécsben?
Ennek inkább örülni kellene, hisz az ÖMV akciói csak nõnek amióta a
PETROM-ot felvásárolta. Jó, hogy a román tõke Ausztriába folyik.

Kultúra és társadalom

Föltétlenül vásároljon autót. Minél nagyobb a kocsi, annál jobb, mert így
az úton elsõbbsége van, tekintélyt szerezhet magának, a társadalmi létrán is
könnyebben jut felfele. A nõk is jobban csípik az autós pasikat.

Soha ne kezdeményezzen veszekedést taxisofõrökkel, még akkor sem,
ha kétszer kerülné meg a várost, amíg a megadott címhez érkezne. Ha mégis
visszafordíthatatlanul elkezdõdött a vita, akkor számolni kell azzal, hogy egy
vasránga is elõkerülhet a csomagtartóból, és éléggé fájdalmas, ha eltörik az
ember állkapcsát. Ha ezt a bunyót túl is éli és jelenti a rendõrségnek, csak
vállvonogatást kap cserébe.

Férfias lehet, ha valaki nagy és sötét napszemüveget hord. Nõies viszont
csak a magas tûsarkú cipõ és a miniszoknya lehet. Lényegtelen, hogy temp-
lomban, a tordai sóbarlangban vagy hegymászáskor hordják.

Ha Romániában marad és gyerekei lesznek, vigyázzon, mert a közhiede-
lem szerint azok a fiúk, akik babákkal játszanak, homokosok lesznek. Amúgy
is csak óvatosan kezelje a homoszexualitás kérdését, mert itt 2001-ig bûntett-
nek nyilvánult.
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A diszkóban vagy bárban
nem az a lényeg, hogy társa-
logni vagy táncolni lehessen,
hanem az, hogy az ember jól
nézzen ki. Amúgy sem lehet
beszélgetni, olyan hangos a
zene.

Mindegy, hogy milyen vallá-
sú és milyen templom elõtt
megy el, fiatal vagy öreg, föl-
tétlenül vessen keresztet!

Ha netán Torockószentgyörgy-
re látogatna, és információkért
a helyi rendõrségre menne,
akkor telefonáljon egy félórá-
val azelõtt. Így megspórolhat-
ja azt a látványt, hogy a rend-
õr házipapucsban fogadja, és
az ön kedvéért az egyenruhát
is felveszi.

Ne aggassza a szelektív szeméttárolás. Dobjon mindent egy helyre a
veszélyes hulladékokkal. Ez idõspórlás.

Brassót csak hétközben érdemes meglátogatni. Igaz, itt van Bécs és Isz-
tambul között az egyik legnagyobb gótikus templom, de sajnos vasárnap dél-
után zárva van. Végül is, ki is menne vasárnap oda?

A vonaton nagy bajba kerül, ha eldobja a jegyet az ellenõrzés után. Jöhet
az ellenõr felettese, hogy megnézze, valóban jó helyt írták-e alá a jegyet.

Vásárláskor nem érdemes csodálkozni azon, hogy tíz bani (kb. három
eurócent) helyett rágógumit vagy egy szem cukorkát kap vissza. Igaz, a
gyógyszertárban már két darab aspirint adnak aprópénz helyett. Ez végül is
jó. Aspirinre bárhol, bármikor szüksége lehet.

Ha elég bátor ahhoz, hogy végigkerekezzen Kolozsváron, akkor gondoljon
arra, hogy itt a bicikli nem jármû, a kerékpáros nem gyalogos. Magára vonhat-
ja mind a sofõrök, mind a gyalogosok haragját, és csak örüljön, ha néhány ujj-
mutogatással megússza a kalandot. Ha meg belerohan a biciklis sáv közepén
álló táblába, gondoljon arra, hogy ez Ausztriában is pont így fájhat.
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Néhány jó tanács a romániai diákoknak, akik esetleg Ausztriában 
vagy éppen Bécsben akarnak tanulni

Várjon, amíg zöldre vált a lámpa. Még akkor is, ha a láthatáron sehol egy
autó. Bécsben ez így szokás. És ha mégis úgy dönt, hogy piroson megy át az
úton, jól nézzen szét, ne legyen sehol rendõr. Pirosan átmenni hét euró (két
és fél lej) büntetést vonhat maga után.

Sose dicsérje az osztrák focit. Könnyen ellenségeket szerezhet magának.

Nem kell Jörg Haider1 politikájáról beszélni, az ország többi része sem
beszél róla.

Kocsmákban szokás borravalót adni. Ha pontos összeget hagy a pincér
markában, ne csodálkozzon, ha mindenki kiutálja.

Nem kell agresszíven bánni a kerékpárosokkal, ha autóval közlekedik
Bécsben. Ausztriában a bicajosokat ugyanolyan jogok védik, mint az autóso-
fõröket. Tehát ha vitára kerül a sor, lehet, hogy az autós húzza a rövidebbet.

Nem kell fennakadni azon, hogy az osztrák védelmi miniszter soha nem
volt katona. Ausztriában már volt olyan közlekedési ügyekért felelõs minisz-
ter, akinek nem volt hajtási engedélye, és egy olyan oktatásügyi
miniszterasszonnyal is dicsekedhetünk, akinek nem volt egyetemi oklevele.

Ne viccelõdjön az osztrák nemzeti sícsapattal! Mint ismert sízõ, az
Alpok országában, az ember igencsak sokra viheti – lehet vállalkozó, politi-
kus vagy moderátor.

Országunk igazi hõseit, vagyis a sítanárokat nem szabad megkérdezni,
hogy mit is csinálnak a nyári vakációban. Erre a kérdésre nem lehet õszinte
választ adni.

Ha bankba akar menni, akkor jobb, ha a nyitvatartási idõre is odafigyel.
Lehet, hogy a másfél órás ebédszünet után még dolgozik valaki másfél órát.

Ne számítson arra, hogy az utcákon bõrbõl készült rövidnadrágot hordó
és hosszú kötényruhás osztrákok szaladgálnak. Ha mégis ilyen látványra
vágyik, akkor kövesse a japán turistahadakat Tirol környékére, ahol még talál
eredeti viseletbe öltözött rövidnadrágos és hosszú kötényruhás osztrákokat.

Ne várja el, hogy az osztrákok kétnyelvû táblákat állítsanak fel, még
akkor sem, ha egy helységben senki sem beszéli az irodalmi nyelvet2. Ami-
nek Romániában sikerülnie kell, az nem biztos, hogy Ausztriában mûködik.
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Figyeljen arra, hogy vezetéskor a megengedett alkoholszint nem halad-
hatja meg a 0,5 milligrammot. Ez érvényes mindenkire, kivéve az önkéntes
tûzoltósokat, akiknél 0,8 milligramm a megengedett mérték. Végül is ha egy
buli után kigyúl a ház, ki vezethetné a tûzoltókocsit?

Ezek csak jó tanácsok, nem kell mindent betartani, de meglepõdni sem
szabad. Végül is, mire jutnánk a másik ember kultúrája nélkül?

(Fordította és szerkesztette Borbáth Zsuzsánna.)

Jegyzetek

* Az eredeti cím: Do’s and Don’t in Rumänien
1 Karinthia tartomány volt elnöke. Már nem aktív politikus. [szerk.]
2 Hochdeutsch

70

ME.dok • 2007/2



A kommunista rezsim bukása után a társadalomtudomány új érték-
renddel szembesült. Az önértékelõ paradigmaváltás elkerülhetetlen volt a
sajtótörténet számára is. A média ugyan megszûnt egy adott politikai ideo-
lógia propagandaeszköze lenni, azonban korábban nem ismert sajtósza-
badság a média robbanásszerû fejlõdéséhez vezetett, és ezeknek az új ter-
mékeknek feltérképezése, értelmezése a sajtótörténészek feladata lett.

A Babeº–Bolyai Tu-
dományegyetem román
nyelvû újságíró tanszé-
ke 2005 novemberében
konferenciát szervezett,
amelynek célja a román
írott sajtó feltérképezése
volt. A konferencián el-
hangzott elõadások 2007-
ben jelentek meg kötet
formájában, Fejezetek a
román sajtó történetébõl
címmel.

„A kétszáz éves múlttal rendelkezõ román sajtó lenyûgözõ történelem-
mel rendelkezik. Ezzel (is) magyarázható, hogy a sajtótörténetnek Románia
összes bölcsész és újságíró tanszékén külön kurzust szánnak” – írja beveze-
tõjében Ilie Rad egyetemi tanár, a kötet szerkesztõje. A szöveggyûjtemény
kétségtelenül pótolja a román sajtó történetét részletesen feldolgozó történet-
tudományi munka hiányát.

A tanulmányok három nagy témát járnak körül, az elsõ csoportban a
jelenkori román sajtót elemzõ tanulmányok, a másodikban a sajtótörténeti
munkák, míg a harmadik részben a határon túli román nyelvû sajtót is-
mertetõ írások kerültek.

Az elsõ fejezetben az 1990-tõl megjelent ortodox egyházi sajtót (Maria
Aluaº) vagy a gazdasági szaklapokat ismertetõ tanulmány (Elena Abrudan)
mellett, a modern nõi magazinokról olvashatunk éles hangú esszét Horia
Gârbea tollából. „Egy kissé furcsa, hogy a politikai korrektség korában meg-
jelenhet egy ennyire nyilvánvalóan szexista lap. Azaz, miért csak a nõknek?
(Elle?) És mi, férfiak? Mi több, ezek a lapok valótlan képet alkotnak.
Amennyiben nõ lennék, megsértõdnék. Ezen lapok által elképzelt és terem-
tett kép szerint, a nõ válogatós, kényeskedõ, a szoknyájánál is rövidebb észû
teremtmény.”

MÁ T É ER Z S É B E T

Fejezetek a román 
sajtó történetéből
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A román írott sajtóról Marian Petcu készített felmérést, amelybõl kide-
rül, hogy míg a társadalomtudományi, kulturális lapokból végtelen az aján-
lat, addig a logikával, filozófiával foglalkozó sajtókiadványokból alig kapunk
a sajtópiacon.

A kötet második fejezetében sajtótörténeti tanulmányok sorakoznak.
Nicolae Ceauºescu 1968-as kiállásának médiahatásáról Borbély István, a 19.
századi sajtóról Constatin Cubleºan írt egy-egy tanulmányt míg Horaþiu
Damian az erdélyi német, magyar és román nyelvû sajtókezdeteket mutatja be.

A román irodalomtörténetet mai napig foglalkoztató George (Grigore)
Gellianu-ügyre Ion Hangiu professzor tanulmánya ad választ. Az Eminescut
sorozatosan vádoló és kritizáló cikkeket író Gellianu álnév mögött a tévhittel
szemben nem Anghel Demetriescu, Nicolae Iorga, vagy Eugen Lovinescu,

hanem Petre Grãdiºteanu állt.
A Salonul literar vagy a dobrudzsai turisztikai lapokat
ismertetõ dolgozatok mellett, tanulmányt olvashatunk
a román hadilapokról Iulian Patca ezredes és Laura
Maria Rus tollából. A román hadisajtó nyolcvanöt éves
múltra tekint vissza, bár a a tanulmány szerzõi két
1848-as tábori kiadványt beleszámítva százötvennyolc
éves múlttal számolnak.
A harmadik fejezetben a határon túli román nyelvû
sajtó történetét dolgozzák fel. Maria Danilov a 19. szá-

zadi besszarábiai, Ilie Luceac a bukovinai román sajtóról közölt egy-egy írást.
A spanyolországi emigrációban élõ román értelmiségiek 1951-ben folyóiratot
indítottak Destin címmel, a kötetben többek közt errõl, valamint az izraeli
román nyelvû sajtóról is olvashatunk egy-egy tanulmányt.

A kötet jellemzõje, hogy leíró esettanulmánytól kezdve, az értelmezõ,
társadalomtudományi vonatkozásokat keresõ dolgozaton keresztül az éles
kritikai esszéig minden megtalálható, kellõ rálátást és értelmezést biztosítva
az olvasónak a román sajtó természetére.

Secvenþe din istoria presei româneºti, Ilie Rad, coordonator,
Ed.Tribuna, Cluj-Napoca, 2007

(A szerzõ a BBTE doktorandus hallgatója.)

72

ME.dok • 2007/2

Míg a társadalomtudo-
mányi, kulturális lapok-
ból végtelen az ajánlat,
addig a logikával, filo-
zófiával foglalkozó saj-
tókiadványokból alig
kapunk a sajtópiacon.



Kristin Thompson – David Bordwell: A film története

„A filmek alakítják mindennapjaink számos mozzanatát – hogy
hogyan öltözködünk, milyenre vágatjuk a frizuránkat, hogyan beszélünk
vagy cselekszünk, mit hiszünk el és miben kételkedünk. A filmek révén
ugyanakkor esztétikai élményekhez is juthatunk, bepillantást nyerhetünk
különféle kultúrákba, új gondolkodásmódokkal ismerkedhetünk meg” –
összegzi a hetedik mûvészet mindennapjainkra gyakorolt, többnyire észre-
vétlen, öntudatlan hatását David Bordwell és Kristin Thompson A film tör-
ténete címû vaskos összefoglaló munkájának elõszavában.

A kötet három évtized kutatómunkájának eredményét foglalja magába.
Eredeti, angol nyelvû változata 2003-ban jelent meg, és azóta várja a magyar
olvasóközönség a fordítást: magyarul mindeddig nem jelent meg ilyen átfo-
gó, egységes szemléletû, részletes filmtörténet-kutató munka.

A kötet nagyjából kronológiai rendben, három alapkérdés mentén veszi
sorra a világ filmmûvészetének legfontosabb korszakait: „Hogyan változott,
milyen szabályok szerint rendezõdött a film mint médium alkalmazása az idõk
során? […] Hogyan hatottak a
médium alkalmazására a film-
ipar – a gyártás, a terjesztés és a
vetítés – körülményei? […]
Hogyan jelentek meg a nemzet-
közi tendenciák a film médiu-
mának alkalmazásában és a
filmpiacon?” Látómezeje nem
korlátozódik az Egyesült Álla-
mok vagy Európa filmgyártására:
a skandináv filmmûvészettõl
kezdve a távol-kelet országaiig,
Latin-Amerikától Irakig, „Fekete-
Afrikától” Új-Zéland filmmûvé-
szetéig kimerítõ alapossággal
figyel jelenségekre és trendekre.

A két szerzõ sorra veszi az egyetemes filmtörténet meghatározó stílus-
irányzatait. Részletesen tárgyalja például az olasz neorealizmus tematikai,
formai és stilisztikai újításait, és szokatlan módon felteszi a kérdést, hogy
létezik-e az olaszhoz hasonló spanyol neorealizmus. A szerzõpáros ugyanak-

BU Z O G Á N Y KL Á R A

A diorámáktól 
a hollyverzumig
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kor mûfajtörténeti áttekintést is nyújt az olvasónak. Összegzi például a szov-
jet szocialista realizmus mûfajait – beszél a polgárháborús és az életrajzi fil-
mekrõl, a „hétköznapi hõsökrõl szóló mesék”-rõl, a korszak népszerû szocia-
lista musicaljeirõl –, Mûvészfilmek és a szerzõiség eszméje cím alatt többek
közt kiemelt áttekintésben részesül Bunuel, Bergman, Fellini, Antonioni és
Akira Kuroszava filmmûvészetét.

Thompson és Bordwell a lehetõ legtágabb értelmében kezeli a film
fogalmát. A nagyjátékfilmes áttekintésbe illesztve dokumentum- és
kísérletifilm-, valamint animációsfilm-történetet is találunk. Említik például
a korai animáció egyik csodáját, a vilniusi születésû Ladislas Starewich mun-
káit, amelyekben rovarok a szereplõk: „A film legmeglepõbb sajátossága,
hogy a rovarok rendkívül életszerûen mozognak. Amikor dühösek, rázzák a
csápjaikat vagy felemelik szarvukat, úgy masíroznak, mint az emberek…
Hogyan sikerült mindezt megvalósítani? Egyetlen kritikus sem tudja rá a
magyarázatot. Ha valóságos rovarok játsszák el a történéseket, akkor idomár-
juk állhatatossága és türelme bámulatra méltó. Hogy valóban rovarokat
látunk, azt megjelenésük alapos tanulmányozása erõsíti meg.”

Az igényesen szerkesztett könyv tartalmi színességét rengeteg illusztrá-
ció is kiegészíti, amelyek között rengeteg kevéssé hozzáférhetõ, vagy teljesen
hozzáférhetetlen képet is találhatunk – például a mozgófénykép feltalálásá-
nak (h)õskorszakából származó filmek részletképeit, mûterembelsõket, kez-
detleges vetítõkészülékeket stb.

A kötet felöleli napjaink filmes jelenségeit is Altmanig és Scorseseig, a
digitális filmmûvészetig és a 3D-animációs technológiákig, a hollywoodi
szuperprodukciókig, és a filmmûvészet globalizációjáig, a „hollywerzumig”.
Külön fejezetben taglalja a filmfesztiválok jelenségét, illetve dióhéjban köz-
zéteszi a történetüket: „Miután a rendezõk videoszalagon benyújthatták alko-
tásaikat elõzetes megtekintésre, gomba módra szaporodtak a fesztiválok.
1981-ben 100 fesztivál fogadta évente a filmeket; 2001-ben több mint 700. Az
évszázad végére a filmfesztiválok a világméretû forgalmazási rendszer szere-
pét töltötték be Hollywood talán egyetlen riválisaként.”

A film történetének nagy elõnye az, hogy az átlagolvasó többnyire moza-
ikszerû, rendezetlen filmtörténeti tudását rendszerbe szervezi, magyarázatot
nyújt kérdéseikre, rávilágít összefüggésekre, és tágítja az önmaga általános
mûveltségével szemben igényes filmnézõ látómezejét. A könyv hibája azon-
ban a fordítás csapdáiban rejlik: „az volt a benyomásom, hogy túlzottan is
törekedtek a terminusok magyarosítására, például az »exploitation film«-et
nem fordították le, mert valóban nehéz lenne egyenértékû magyar megfele-
lõt találni, a Retro Hollywood alcímet viszont igen, így lett belõle A hollywoo-
di hagyományokat felelevenítõ függetlenek” – fogalmazott Blos–Jáni Melinda
kritikája a Filmtettben.

Irodalomjegyzék

• BORDWELL, David – THOMPSON, Kristin: A film története. Palatinus, Budapest, 2007.

(A szerzõ doktorandus hallgató a BBTE-n.)
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Már a kilencvenes években számos szakember mutatott rá a román
sajtótörténet tudományos igényû kutatásának szükségességére, hiszen az
1829-ben útjára induló román sajtó még nem rendelkezik rendszeres és
összefoglaló tárgyalást nyújtó történeti áttekintéssel.

Ez amiatt is fontos lenne, mivel a román sajtó – a kelet-európai térség egyéb
országaihoz hasonlóan – a huszadik század jelentõs részét totalitarista ideológi-
ák és hatalomgyakorlási elvek árnyékában kényszerült átélni. Az idõszak törté-
nelmileg megalapozott feltárása része kell legyen a sajtó és a tágabb értelemben
vett mûvelõdés múltjára vonatkozó objektív szemlélet kialakításának.

Ebbõl a meggondolásból született meg 2006 õszén a Román Sajtótörté-
neti Egyesület létrehozására vonatkozó kezdeményezés, majd 2007 tavaszán
az egyesület saját lapját is
megjelentette Revista Românã
de Istoria Presei (Román Sajtó-
történeti Folyóirat) cím alatt. A
folyóirat programcikkében az
egyesület elnöke, Ilie Rad fejti
ki gondolatait a lap célkitûzé-
seirõl. A történeti megközelí-
tésre vonatkozó tárgyilagos
értékítéletek felállítása mellett
a célok végeredményben azon
elképzelés felé irányulnak,
hogy az új kiadványban közölt
cikkek hozzá fognak járulni a
román sajtó történetének meg-
írásához.

A folyóirat elsõ, 2007 áprilisában kiadott száma a hiteles múlt helyreál-
lításának szellemében készült. Peter Gross cikke a romániai kommunista
hatalom elsõ éveinek (1944–1947) sajtópolitikájáról értekezik, kitér a
Scânteia napilap irányadó szerepére és a kommunista-ellenes kiadványokat
érintõ korlátozásokra, Marian Petcu írása a jelentõs újságok szerkesztõségei-
nek helyt adó épületek több mint egy évszázados múltjára tekint vissza,
Mircea Popa tanulmánya pedig a két világháború között felélénkülõ román-
spanyol kapcsolatok hatására megjelenõ Revista Hispanica folyóiratot mutat-
ja be. A határon túli román sajtótörténet is képviselteti magát a lapban,
hiszen Cornel Munteanu cikke a 20. század második felének magyarországi

GYŐR F F Y GÁ B O R

Intézményesülő 
sajtótörténeti kutatás
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román lapjaival foglalkozik, Iurie Colesnic pedig a moldvai származású
újságíró, Constantin Stere életrajzának kiegészítésére vállalkozik.

A román sajtótörténeti kutatásra vonatkozó keret megteremtése két
szempontból is fontos lehet a magyar sajtókutatás számára. Egyrészt amiatt,
hogy az elsõ erdélyi román lapok a Habsburg Birodalom sajtóirányítási
körülményei között jelentek meg, majd a dualizmus korában folytatták
mûködésüket, tehát a román nyelvû sajtó léthelyzetének feltárása adatokat
szolgáltathat a magyar sajtótudomány számára is. Másrészt az erdélyi
magyar sajtó 1918 utáni történetét tekintve elmondhatjuk, hogy a két világ-
háború között, majd fõleg a kommunista diktatúra idõszakában a kisebbsége-
ket érintõ sajátos korlátozásokon túl, a romániai magyar sajtó ugyanannak az
egységes sajtóirányításnak volt alávetve mint a román sajtórendszer. Ennek a
korszaknak a feltárása éppen csak elkezdõdött. Az említett kölcsönös össze-
függések pedig arra buzdíthatják a magyar és román sajtótörténészeket, hogy
ideológiai kényszertõl mentesen, közös erõfeszítéssel tárják fel a múlt közös
elemeit.

Revista Românã de Istoria Presei. Fõszerkesztõ conf. dr. Marian Petcu.
Kiadja a Román Sajtótörténeti Egyesület.

(A szerzõ a BBTE oktatója.)
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László Bernáth: Methods of teaching journalism
László Bernáth’s paper was presented during the conference of

methodology organized by the journalism department of the Babeþ-Bolyai
University, Cluj-Napoca. The media specialist from Hungary construes the
methodological issues of journalism teaching. Because language is the most
important means of expression used by the journalist, both in writing and
orally, Bernáth considers that the main assignment of journalism-teaching
institutions should be to familiarize students with „press-language”. During
this, students have to come to know the possibilities and limits of mother-
tongue culture and gain aptitudes to use a clean language.

Gábor Gyõrffy: Giving rise to the institutionalised system of
censorship in Romania
By applying Soviet methods of censorship, ’till the end of the fourties,

unified methods of control were inplemented in the socialist east-european
countries. The Romanian institution of The General Directorate of Press
formed in a short time its structure and set the principles of functioning,
which conformed through the times to the variations of ideological
direction. The system of control had the function of eliminating from the
public sphere all the elements that clashed with the picture disseminated by
the institutions of propaganda.

Magor Kádár: Inventory. A short review of practical means of
communication.
If someone enters the world of communication projects – mainly the

preparing of campaigns to some important event, he/she will assess
flabbergasted that there is such a large palette of communication means, that
even the specialists in the field have difficulties having an overview. Thanks
to the debate about the priority of PR and advertising communication, there
isn’t one single, unified system of communication means, but their practical
use helps us to set them out. The study takes stock of classic means, methods
of applying, introducing us in such problems as integrated communication
or development of a media project.

Piroska Barabás: Advertising and rhetorics
The author analyses the rhetorical formations of commercials, the

relation between the experience gathered regarding these and their
rhetorical impact. The main assumption is that commercials use indirect
affirmations more often (for instance those which contain metaphors) than
direct ones. The paper examines commercials which appeared in the
women’s magazine Cosmopolitan in the 2001–2007 period.

Rezumate – Abstracts
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Gyula Zsugán Gedeon: Using the Internet in teaching journalism
Gyula Zsugán Gedeon’s essay presents his experiences as a teacher,

teaching Press agencies and International press at the Journalism
department of the Political, Administrative and Communication Sciences
Faculty and the Communication department of the History and Philosophy
Faculty at the Babeþ-Bolyai University.  The phD student discontinued using
the inflexibile and old-fashione techniques of delivering knowledge and
created a method through which students learn to switch freely between
different ways of communication.

Nándor Jakab-Benke: The Tin Drum: between celluloid and paper
Adapting literature was always a major issue in film theory. There are

stories written as if directly to the screen – and there are those unadaptable
ones. Günter Grass’ The Tin Drum lies somewhere in between these two
extremes. This essay sums up some of the ways through which Schlöndorff
– the director of the movie – succeeds in grabbing the  adaptable layers of the
novel and thus constructing a valid silver screen-version of one of the most
important European novels written after the WWII.

László Bernáth: Metode în predarea jurnalismului 
Lucrarea lui László Bernáth a fost prezentatã în cadrul conferinþei de

metodologie organizatã de secþia Jurnalism a Universitãþii Babeº-Bolyai din
Cluj-Napoca. Specialistul media din Ungaria analizeazã problemele
metodologice ale predãrii jurnalismului. Deoarece limbajul este cel mai
important mijloc de exprimare utilizat de jurnalist, atât în scris cât ºi oral,
László Bernáth considerã cã principala menire a instituþiilor în care se predã
jurnalismul este de a familiariza studenþii cu limbajul jurnalistic. În cursul
acesteia studenþii trebuie sã cunoascã posibilitãþile ºi limitele culturii de
limbã maternã ºi sã dobândeascã aptitudini pentru a folosi un limbaj clar,
aplicând totodatã cerinþele genurilor jurnalistice. 

Gábor Gyõrffy: Crearea sistemului instituþional al cenzurii
comuniste în România.  
Prin aplicarea practicii sovietice de cenzurã, pânã la sfârþitul anilor

patruzeci sunt implementate în þãrile socialiste est-europene metode unitare
de control. Instituþia româneascã a Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor
ºi-a format în scurt timp structura organizatoricã ºi ºi-a stabilit principiile de
funcþionare, care s-au conformat de-a lungul vremii variaþiilor direcþiei
ideologice. Sistemul de control a avut menirea de a elimina din sfera publicã
toate elementele care contraveneau concepþiei asupra lumii diseminate de
instituþiile propagandei.

Magor Kádár: Inventar. Scurtã trecere în revistã a mijloacelor
comunicãrii practice
Dacã cineva intrã în lumea proiectelor de comunicare, în primul rând

cea a pregãtirii campaniilor de comunicare legate de evenimentele
importante, va constata cu stupoare existenþa unei palete atât de largi a
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mijloacelor de comunicare, încât chiar ºi specialiþtii în domeniu întâmpinã
dificultãþi în a avea o vederea de ansamblu asupra lor. Datoritã dezbaterii
privind prioritatea relaþiilor publice ºi a comunicãrii publicitare, nu existã o
clasificare într-un sistem unitar a mijloacelor de comunicare, însã aplicarea
practicã a acestora ne ajutã cât de cât sã le sistematizãm. Studiul inventariazã
mijloacele clasice, precum ºi cele noi ale comunicãrii, descrie caracteristicile
ºi particularitãþile acestora, metodele de aplicare, introducându-ne ºi în
probleme precum comunicarea integratã sau  elaborarea unui proiect media. 

Piroska Barabás: Publicitate ºi retoricã
Autoarea analizeazã în studiul publicat formele retorice din reclame,

relaþia dintre experienþa acumulatã în legãturã cu acestea ºi efectele retorice. 
Ipoteza de bazã este cã reclamele utilizeazã mai degrabã afirmaþii

indirecte (de exemplu acelea care conþin metafore) decât cele directe.
Studiul investigheazã reclamele apãrute în revista pentru femei
Cosmopolitan în perioada 2001–2007, precum ºi efectele acestora. 

Gyula Zsugán Gedeon: Utilizarea posibilitãþilor oferite de
internet în predarea jurnalismului
Eseul lui Gyula Zsugán Gedeon cuprinde prezentarea experienþelor

acumulate de autor în cursul predãrii materiilor Agenþii de presã ºi Presa
internaþionalã la secþia Jurnalism din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Politice,
Administrative ºi ale Comunicãrii (2005–2007), respectiv secþia Comunicare
din cadrul Facultãþii de Istorie ºi Filozofie (2006–2007) al Universitãþii
Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca. Doctorandul a renunþat la tehnicile
inflexibile ºi austere ale furnizãrii de cunoºtinþe ºi a creat o metodã prin care
studenþii învaþã sã se miºte liber între diferitele medii de comunicare. 
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