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DáviD áDám

illATmONTázS
INTERMEDIALITÁS ÉS „INTERSZENZUALITÁS” 
P. SÜSKIND ÉS T. TYKWER PARFÜMJÉBEN1

„A föld alatt a beparfümözött is 
éppolyan rémesen bűzlik.”

Martialis 

Patrick Süskind 1985-ben megjelent regénye, A Parfüm. Egy gyilkos 
története a 20. századi német irodalom egyik legnagyobb nemzetközi sike-
re. Amerikai fogadtatása csak Erich Maria Remarque Nyugaton a helyzet 
változatlanjához volt mérhető.

Az illatok zenéje papíron és celluloidon

	Nem	véletlen,	hogy	számos	neves	rendező	akarta	megfilmesíteni	Jean-
Baptiste	Grenouille	hátborzongató	életét,	ám	a	szerző	egészen	2001-ig	nem	volt	
hajlandó eladni a jogokat. Korábban Miloš Forman2 vagy a 2001: Űrodüsszeia 
alkotója,	Stanley	Kubrick	jöhetett	volna	Süskindnél	számításba,	ám	éppen	ők	
nem	mutattak	érdeklődést	a	regény	filmre	vitele	iránt,	sőt	Kubrick	egyenesen	
adaptálhatatlannak nevezte a Parfümöt. Bernd Eichinger producer azonban 
más véleményen volt, 
és	bő	húsz	évvel	a	re-
gény megjelenése után 
elkészítette minden 
idők	 legdrágább	 né-
met filmprodukcióját. 
(Lueken, 2006. 8.) A 
rendezéssel azt a Tom 
Tykwert bízta meg, 
aki Gelencsér Gábor 
szavaival „inkább a 
divatokra érzékeny, 
mint eredeti alkotó” 
(Gelencsér, 2002. 33.), 
ám aki az 1998-as A lé 
meg a Lola óta töret-
len	 népszerűségnek	
örvend világszerte. Tu
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Süskind	és	Tykwer	művészetében	 számos	párhuzam	mutatható	ki.	A	
legszembetűnőbb	hasonlóság	talán	zenei	érdeklődésük,	amely	a	zongorázni	
tanult	 Süskind	 prózájában	 az	 időről	 időre	 visszatérő	 zenei	 analógiák	 for-
májában, Tykwernél pedig a filmzenék komponálásán keresztül,3 a filmes 
dramaturgia	zenei	szerkesztettségében	érhető	tetten.

Süskind	első	jelentős	műve,	A nagybőgő	című	monodráma	egy	magányos	
zenész elmélkedéseinek groteszk és tragikomikus megjelenítése, amelyben 
A parfüm	 híres	 Párizs-leírásának	 intertextuális	 előképét	 találhatjuk	meg:	
„nehogy bárki is azt higgye, hogy régen kisebb volt a zaj. Wagner azt írja, 
hogy egész Párizsban nem talált lakást, mert minden utcában dolgozott egy 
kovács	[…]	zenész	számára	valószínűleg	a	legelviselhetetlenebb	foglalkozás.	
Kérem,	 a	 kovács	 olyan	 ember,	 aki	 egy	 fémkalapáccsal	 úgyszólván	megál-
lás nélkül csapkod egy fémdarabot. […] Ehhez jön még a kocsik dübörgése 
a macskaköveken, a vásári kikiáltók üvöltözése, a verekedések, no meg az 
állandó forradalmak, hisz azok Franciaországban napirenden vannak, az is-
tenadta nép jóvoltából”. (Süskind, 2001. 29–30.)

A kor és a hely szellemének megidézése ugyanazon az elven, a zenei 
fokozás technikáján alapul mindkét Párizs-leírás esetében, csak míg A nagy-
bőgőben az extrém auditív hatások egymás mellé helyezésével operál – a 
jelenetet	a	végén	egy	adag	 társadalomkritikával	 fűszerezve	–,	addig	A Par-
füm	bevezető	narrációjában	„az	emberek	számára	szinte	elviselhetetlen	bűz”	
(Süskind, 1988. 5.) kaotikusnak látszó, mégis logikusan felépített, spirálisan 
szűkülő	rendszerét	építi	föl,	a	kor	szagviszonyainak	általános	jellemzésétől	

Párizsig,	 azon	belül	 is	hősünk	 születési	he-
lyéig	eljutva:	„a	bűz	természetesen	Párizsban	
volt a legnagyobb, mivel Párizs volt Fran-
ciaország legnagyobb városa. […] az egész 
királyság	 legeslegbűzösebb	 helyén	 született	
meg	 1738.	 július	 17-én	 Jean-Baptiste	 Gre-
nouille”.	(Süskind,	1988.	6.)	Ez	a	szerzői	élet-
művön	belül	fellelhető	intertextuális	utalás	a	
tykweri megfilmesítés (audio)vizualizációja 
által az intermedialitás dimenziójába kerül, 

sőt	a	különböző	érzékszervi	benyomások	kölcsönhatása	az	érzékelés	fokozott	
dinamikáját,	a	befogadás	sajátos	komplexitását,	ún.	„interszenzuális”	helyze-
tet konstituál, amelynek részletes elemzésére a tanulmány második felében 
kerül sor az illatmontázs fogalmának bevezetésével a harmadik fejezetben.

A	 süskindi	 zenei	 hasonlatok	 második	 szintjét	 a	 regény	 elbeszélőjének	
azon reflexiói képezik, amelyek – az emberi beszéd nehézkessége okán – a zene 
nyelvén próbálják érzékletesebben körülírni az illatok, a szaglás természetét. 
A	beszéd	és	a	zene	kifejezőerejének	különbségét,	valamint	Grenouille	kivéte-
les szaglóképességének ábrázolását a zenei csodagyerek analógiája példázza 
(amelyről	ismét	eszünkbe	juthat	Forman	Amadeusa): „Mintha csak feltalált 
volna egy illat-szótárt, amelynek segítségével tetszés szerint alkothatott il-
lat-mondatokat – ráadásul mindezt abban az életkorban, amelyikben a többi 
gyerek	a	fáradságosan	bebiflázott	szavakból	megalkotja	az	első,	a	világ	le-
írására még felettébb alkalmatlan, konvencionális mondatokat. Tehetségét 

Kérem, a kovács olyan ember, aki 
egy fémkalapáccsal úgyszólván 
megállás nélkül csapkod egy 
fémdarabot. […] Ehhez jön még a 
kocsik dübörgése a macskaköve-
ken, a vásári kikiáltók üvöltözése, 
a verekedések, no meg az állandó 
forradalmak…
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leginkább egy zenei csodagyerekéhez hasonlíthatnánk, aki a melódiákból 
kiokoskodja	 a	 hangok	 ábécéjét,	 és	 teljesen	 új	melódiákat	 és	 harmóniákat	
komponál – csak éppen […] a hangok világa sokkal végesebb, zártabb a sza-
gokénál.” (Süskind, 1988. 27.)

A	 csodagyerek-motívum	 a	 Baldinival	 való	 első	 találkozás	 leírásakor	
is megjelenik, kiegészülve a zenekar-metaforával, amely Bíró Yvette értel-
mezésében	a	„hangszerelés”-sel	együtt	a	film	szerkezetére	és	a	filmkészítők	
feladatainak megoszlására használt gyakori párhuzam4: „hasonlatosan egy 
muzikális	 csodagyerekhez,	 aki	már	majd	 eleped	 a	 vágytól,	 hogy	 közelről	
láthasson	egy	zenekart,	[…]	Grenouille	is	úgy	sóvárgott	rá,	hogy	belülről	is	
láhasson egy parfümériát”. (Süskind, 1988. 65-66.)

A	zenei	analógiák	harmadik	fokozatát	maga	a	parfümkészítés	művésze-
te	képezi,	mint	a	komponálással	egyenértékű	alkotói	tevékenység.	Amennyi-
ben	tehát	a	parfümök	előállításának	eljárását	és	azok	összetevőit	a	művészi	
alkotás szimbólumaiként értelmezzük, akkor párhuzamba állíthatjuk Eisen-
steinnel,	 akinél	 a	 filmművészet,	 a	 filmi	montázs	 törvényszerűségei	 jelen-
nek	meg	zenei	hasonlatként:	„Az	akusztikus	művészetekben,	különösen	a	
hangszeres zene esetében a domináns, az alaphang rezgése mellett vibrációk 
egész sorozata keletkezik: a felhangok és a mellékzöngék […] Ugyanezzel a 
jelenséggel találkozunk az optikában is. Olyan kombinációk, amelyek ezek-
nek a mellékrezgéseknek az eszközével élnek […] megteremtik a zene vizuá-
lis	felhang-komplexumát.”	(Eisenstein,	1983.	70.,	idézi	Pethő,	2002.	22.)

A parfümkészítés és a komponálás analógiája azonban Süskindnél csak 
utalásszerűen	 jelenik	meg,	 a	párhuzam	olyan	 egyértelmű	kifejtésére,	mint	 a	
második szint csodagyerek-hasonlatai, a regényben nem kerül sor. Tykwer el-
lenben Baldini szájába adja az eisensteini gondolat „illatos” változatát, amikor 
Grenouille	megkezdi	nála	inaskodását.	Az	olasz	parfümkészítő	megtanítja	neki,	
hogy egy illat tizenkét esszenciából áll, amelyek a 
zenei akkord harmonikusan összeálló hangjegyei-
hez	hasonlóan	három	akkordot	alkotnak.	Az	első	
négy a szív akkord, amely az üveg kinyitása után 
csak	néhány	percig	érződik.	A	második	négy	a	fej	
akkord, mely órákig, és végül jön az alap, amely 
napokig tart. Ezen kívül létezik egy titokzatos ti-
zenharmadik esszencia, amely a tökéletes illathoz 
szükségeltetik. Az akkord-tematika a hollywoodi 
egzotikum-éhség következtében az egyiptomi le-
gendával	külön	hangsúlyt	kap.5 A Parfüm esetében 
koncepcionális okai voltak e betoldásnak: így nem huszonhat, hanem „csak” 
tizennégy	áldozata	van	Grenouille-nak,	s	ez	lehetővé	teszi,	hogy	a	gyilkosságok	
tényét,	ha	jelzésértékűen	is,	de	mind	meg	lehet	mutatni,	és	a	film	második	ré-
szének	vizuális	rendező	elvévé	válik	az	üvegcsék	megtöltése,	amelyet	legjobban	
a püspöki kiátkozás mellett futó párhuzamos montázs példáz.

A	zenei	szerkesztés	elvén	alapul	Grenouille	„felhangja”,	főtémája	mellett	
a	mellékszereplők	felcsendülő,	majd	a	szó	szoros	értelmében	elhaló	„mellék-
zöngéje”. Ezek a regény adaptációja során terjedelmi és szerkesztésbeli okokból 
az	eredeti	történetek	leegyszerűsített,	tömörített	variációit	nyújtják.	(Lueken,	

A parfümkészítés és a kompo-
nálás analógiája Süskindnél 
csak utalásszerűen jelenik 
meg, a párhuzam olyan 
egyértelmű kifejtésére, mint 
a második szint csodagyerek-
hasonlatai, a regényben nem 
kerül sor.
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2006. 15.) Hasonló viszony jön így létre a két Parfüm-változat között, mint A lé 
meg a Lolánál	a	járókelők	jövőképének	három	lehetséges	alakulásában.	Ezál-
tal	olyan	intermediális	helyzet	alakul	ki,	amely	a	rendező	egy	korábbi	filmjé-
nek	és	az	új	adaptáció	alapjául	szolgáló	regény	tematikája	között	áll	fenn.

Szippantások a szaglás kultúrtörténetéből

Bár az interszenzualitás elméletének fontos eleme, hogy nem tesz lénye-
gi	különbséget	az	egyes	érzékszervek	jelentősége	és	szerepe	között,	jelen	ta-
nulmány	elsősorban	a	szaglásra	és	annak	a	két	„nemes”	érzékhez,	a	látáshoz	
és	a	halláshoz,	illetve	a	művészetekhez	fűződő	kapcsolatára	koncentrál.

A	szaglás	(különösen	a	nyugati)	ember	történelmében	a	kezdetektől	peri-
férikus szerepre volt kárhoztatva az auditív és vizuális képességek rovására. 
Platón a testet a lélek szálláshelyeként fogta föl, és undorodott a parfümök-
től,	mint	a	prostituáltak	pótszerétől.	Szókratész	szerint	a	testszag	egy	adott	
társadalmi osztályhoz való tartozást reprezentál, vagyis informatív értékkel 
bír. Létezett egy olyan – Freud által is hangoztatott – felfogás, amely szerint 
az	ember	attól,	hogy	kiegyenesedve	jár	és	így	kiemelkedett	a	környezetéből,	
a	 látás	 szerepe	 jelentősen	megnőtt,	 az	orr	pedig	 az	 emlősállatok	 farkához	
fogható hasznavehetetlen csökevény.6

A felvilágosult gondolkodás térhódítása tovább növelte a szaglás körül 
kialakult ellentmondásos vélemények közti különbséget: míg a racionalista 
filozófia (pl. Kant) pellengérre állította, a test- és szájszaggal azonosította a 
szaglást, az angol empirizmus (pl. a szenzualista Locke) az érzékszervek libe-
ralizációját hirdette, és az orvostudomány akkori – délibábos képzetekkel teli 
– eredményeit felhasználva vizsgálta az érzeteket. Az ártó szellemek távoltar-
tására a 19. század végéig a fokhagyma bizonyult a leghatékonyabb szernek, a 
különféle	hegyi	„levegőkúrák”	pedig	az	„életszellemek”	megfelelő	áramlását	
segítették	elő.7 Ugyan a szaglás az érzékszervek 
rangsorában máig az utolsó helyek közt sze-
repel, egyre inkább a tudományos, esztétikai 
és	közérdeklődés	homlokterébe	kerül.	(Vroon,	
2005. 12–20.) Ezt bizonyítja az a tény, hogy Ri-
chard	Axel	és	Linda	Buck	2004-ben	elsőként	
részesültek Nobel-díjban a szagláskutatásban 
elért eredményeikért, míg Richard Schuster-
mann	egy	„testközpontú	tudományág”,	az	ún.	
„szomaesztétika” kidolgozását szorgalmazza, 
amely „A testnek az esztétikai tapasztalatban 
játszott lényegi és komplex szerepét” hivatott 
vizsgálni. (Schustermann, 2003. 470.)

Ennek ellenére a szaglás kulturális érte-
lemben vett fontosságának megítélése az utób-
bi évszázadokban alig változott. Neurofizio-
lógiai	tényezők	mellett	ez	az	érdektelenség	is	
szerepet játszhat abban, hogy nem csak a sza-
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gokról való beszéd, de a 
hozzá kapcsolódó iroda-
lom is igen szegényes.8

A szaglás szórvá-
nyosan	a	képzőművészet-
ben is nyomokat hagyott: 
a középkori halottábrá-
zolásokon a gyászolók 
kendővel	 vagy	 puszta	
kezükkel takarják el or-
rukat, hogy ne érezzék a 
hullaszagot. Lázár feltá-
masztásának jeleneténél 
pl.	 jellemző	ez	az	ösztö-
nös, metakommunikatív 
gesztus (többek között Giotto, Nicolas Froment, Aelbert van Ouwater képein), 
de	felfedezhető	Francesco	Traini	A halál diadala	című	kompozícióján	is.9

      

1. Szagos szavak és képek a két Parfümben

Süskind regényének egyik legnagyobb érdeme, hogy miközben az iro-
dalomtörténetben	egyedülálló	módon	egy	több	mint	kétszáz	oldalas	művet	
szentel a szaglás ábrázolására, kritikusan és önironikusan problematizálja a 
szavak és a szagok közti viszonyt. Tykwernél is megjelenik a szagélmények 
szavakba önthetetlenségének, kifejezhetetlenségének konfliktusa, ám a film 
ezen	túlmenően	–	bár	kísérletet	tesz	rá,	hogy	minél	tökéletesebb	illúzióját,	
minél	nagyobb	gazdagságát	teremtse	meg	az	illatok-szagok-bűzök	világának	
– a képek és szagok kölcsönhatásának nehézségeire is reflektál. Ennek az 
illúziónak	az	irodalmi	és	filmnyelvi	megvalósulását	neveztem	el	illatmon-
tázsnak, amely tehát nem arra vonatkozik, hogy a film képes valóban illa-
tokat	 előhívni	 tudatunkban	–	mint	 azt	 a	 szagos	mozi	különböző	eljárásai	
(végeredményben	 sikertelenül)	megpróbálták.	Az	 illatmontázs	 úgy	 teremt	
illuzórikus illatokat, mint ahogy tulajdonképp a film, mint mozgókép is a 
vizualitás	 folyamatosságának	 illúzióját	 nyújtja	 csupán.	 De	 míg	 az	 eisen-
steini montázs képlete (1 + 1 = 3) az audiovizualitás „számrendszerében” 
marad, addig az illatmontázs többlettartalma a látás és a hallás mellett az 
ízlelés és a tapintás érzetéhez is szorosan kapcsolódik – a szagélményt az in-
terszenzualitás	terébe	helyezve	–,	valamint	különböző	analógiák	(pl.	a	zenei	
hasonlatok vagy az állatszimbolika) viszonyrendszerét hívja segítségül.

Visszatérve	az	1.	fejezetben	tárgyalt	csodagyerek-tematikára,	szembetű-
nő,	hogy	A Parfüm számos kritikusa Grenouille karakterének autista jellegét 
hangsúlyozza.10 Ezzel támasztják alá különös tehetségének azt az aspektu-
sát,	hogy	a	páratlan	memória	és	a	mániákus	gyűjtögetési	hajlam	nem	párosul	
a szagélmények verbalizálási képességével. Az autizmus tünetegyüttese (a 
metakommunikáció hiányosságai – pl. a szemkontaktus gyenge, fogyatékos 
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használata; a verbális kommunikáció nehézségei – a beszéd kialakulásának 
zavarai, a szavak funkcionális használata; szokatlan szenzoros viselkedés 
– pl. szagolgatás) ugyan számos ponton egyezik Grenouille személyiségével, 
gyerekkori	fejlődésének	bemutatásával,	ám	a	szagok	gazdagságának	vissza-
adhatatlansága általános emberi „fogyatékosság”. Bár az eddig tudományo-
san	beazonosított	hozzávetőleg	400	000	szaganyag	nagy	részét	az	orr	képes	
felismerni,	ám	azok	feldolgozása	elsősorban	„az	érzéki	minőségre	és	az	ér-
zelmi töltésre irányul”. (Vroon, 2005. 139.)

Annyiban összetettebb Grenouille figurájának értelmezése egy zenei 
csodagyerek érdemeinek elismerésénél, hogy míg a zenészek között laikus-
ként is meg tudjuk állapítani, ki a kimagasló tehetség, addig a szagok világá-
ban	mindenki	hozzávetőleg	egyformán	laikus.

„Vizsgálatokban megállapították, hogy két ismert és megszokott szag 
elegyét […] csupán a kísérleti személyek 12 százaléka tudta helyesen 
azonosítani. Öt szag keveréke esetén ez a százalék a nullára csökken. 
A	professzionális	szaglók,	a	parfümipari	»szagemberek«	alig	nyújtanak	
jobb	teljesítményt:	csupán	3	százalékuknak	sikerült	egy	ötkomponensű	
anyag valamennyi alkotórészének felismerése.” (Vroon, 2005. 88-89.)
Nem véletlen tehát, hogy Grenouille, mint egyedülálló poeta natus el-

lenpontjaként egy átlagosan tehetséges mesterember jelenik meg Baldini 
képében, aki a parfümkészítés poeta doctusának	tekinthető.	

A szagok leírásához rendelkezésünkre álló terminológia hiányossága bi-
ológiai	okokra	is	visszavezethető:	míg	az	agy	nyelvhasználatért	felelős	területe	
gyakorlatilag nincs közvetlen viszonyban a szaglórendszerrel, addig „a szüle-
téstől	fogva	neurális	kapcsolat	áll	fenn	a	vizuális	és	a	szaglórendszer	között.	
[…]	Ha	egy	szag	minőségét	szeretnénk	megállapítani,	gyakran	más	érzékszervi	
rendszerektől	kölcsönzött	kifejezéseket	használunk.”	 (Vroon,	2005.	140–142.)	
Ez magyarázza a szinesztézia11 irodalomban betöltött szerepét. A hétköznapi 
szóhasználat szintén más érzékszervek kifejezéskészletét is segítségül hívjuk a 
szaglás	körülírására	az	ízleléstől	(savanyú,	avas,	finom)	a	tapintáson	át	(meleg,	
nehéz, üde) a hallásig (harmonikus, melankolikus) és a látásig (homályos, sötét). 
Ennek	a	biológiai	tényezők	mellett	kulturális	oka	lehet	a	szaglás	iránt	mutatott	
mérsékelt	érdeklődés	is.	Az	érzékszervek	egymásra	gyakorolt	intenzív,	felerősí-
tő	hatását	„intermodális	interakciónak”	nevezzük.	(Vroon,	2005.	139–142.)

Süskind Parfümjében a montázsjelleget a szagjelenségek konkrét leírásán 
és	egy-egy	jellemző	tárgyra	való	projektálásán	túl	a	különböző	érzékszervi	ha-
tásokra támaszkodó analógiák, illetve a sajátos állatszimbolika egymás mellé 
helyezésével	éri	el	a	szerző.	Az	illatmontázs	irodalmi	folyamata	érzékletesen	
végigvonul	a	már	idézett	regénykezdő	Párizs-ábrázoláson,	ahol	kaleidoszkóp-
szerűen,	mégis	Grenouille	születése	irányában	koncentrálódva	jelennek	meg	
fokozódó	 képekben	 a	 bűz	 egyes	 stádiumai:	 a	 tételmondat	megfogalmazása	
után	(„Akkoriban	[…]	elviselhetetlen	bűz	uralkodott.”)	egy	sokszorosan	össze-
tett mondat szerepel, amelynek minden tagmondata a „valami ilyen és ilyen 
szagot	árasztott”	sémájára	épül	fel,	majd	ugyanilyen	szerkezetű	mondatok	kö-
vetkeznek,	kiegészülve	a	„valaki”	dimenziójával.	Az	első	mondatban	a	trágya	
és	a	vizelet	után	a	patkány	negatív	konnotációjú	képe	is	rögtön	megjelenik,	
miközben	az	utca	„totáljából”	elindulunk	az	udvaron	és	a	lépcsőházon	át	a	
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lakásba, amelyet körbejárva a konyhától a hálószobáig jutunk. Ez a mozgás 
leképezi	az	egész	leírás	szűkülő	perspektíváját,	és	vizuálisan	a	filmnek	arra	
a	képsorára	emlékeztet,	amikor	a	főcím	előtt	közvetlenül	a	feldühödött	tömeg	
totálja	után	Grenouille	orra	 „beszippantja”	a	kamera	közeledő	 tekintetét.	A	
szagok	jelzőiként	megjelennek	az	ízleléshez	(„édeskés-szúrós	szagó	éjjeliedé-
nyek”,	„savanyú	tej”)	és	a	tapintáshoz	(„nyirkos	matracok”,	„maró	lúgok”)	kap-
csolódó szóhasználat elemei, valamint a szag tárgyiasításának, projekciójának 
példái („izzadság- és mosatlanruha-szag”, „daganatos betegségek szaga”).

A	leírás	második	bekezdése	különböző	retorikai	elemek	ötvözésével	to-
vább	fokozza	a	kellemetlen	illatok	illúziójának	kavalkádját.	A	„bűzlöttek”	ál-
lítmány monoton ismétlése párosul az akkori társadalmi rendek hiperbolisz-
tikus	 leírásával,	 és	mivel	 a	bűz	 (a	 francia	 forradalom	 jelszavát	 –	 szabadság,	
egyenlőség,	testvériség	–	megelőlegezve	és	tudatunkba	idézve)	egyenlővé	teszi	
a parasztot a pappal és a királlyal, így simítva ki a társadalmi különbségeket, 
a	 túlzás	 tovább	növeli	a	helyzet	paradox	voltát.	A	
hiperbolák állatok képében öltenek testet, de nem a 
szokásos	uralkodói	attribútumokként	jelennek	meg	
(oroszlán, sas), hanem ironikus, groteszk töltettel: a 
királynak „ragadozóállat-szaga volt, a királyné pe-
dig	úgy	bűzlött,	mint	egy	öreg	kecske,	télen-nyáron	
egyaránt.” Végül egyrészt az állatok szintjén marad-
va,	másrészt	a	Süskindre	 jellemző	tudós	elbeszélő	
manírját	fölvéve	a	leírás	a	szagok	felépített	illúzióját	
azzal	a	ténnyel	dezilluzionálja,	hogy	a	baktériumok	jelentősen	nagyobb	száma	
okozta a szagok univerzalitását. Ez az akkurátus pontosság jelenik meg a szü-
letési dátum megadásában és a gyerek születésének leírásában, ahol egymást 
váltják a precíz kommentárok („megrohanták a fájások és ezért semmiféle kül-
ső	hatást	nem	érzékelt”),	 a	már	 ismert	visszataszító,	hiperbolikus	képek	 („a	
véres	húsdarab,	ami	ilyenkor	kiszakadt	belőle”)	és	az	anya	lehangoló	történe-
tének	felvillantása.	Miután	a	csecsemő	felsír,	„légyrajok,	halfejek	és	belsőségek	
között” találnak rá, és az anyának fejét veszik. (Süskind, 1988. 5-8.)

Verena Lueken a könyv filmrevitelének nehézségeit tárgyaló esszéjében 
hangsúlyozza,	 hogy	 a	 szó	 szoros	 értelmében	 lélegzetelállító	 regénykezdés	
filmes	megjelenítésének	intenzitása	döntő	jelentőségű,	és	–	Bazin	hasonla-
tával élve – az adaptáció az idegen nyelvre való fordítással rokon, melynek 
értelmében a filmesnek nem az irodalmi alkotás szolgai másolására kell tö-
rekednie,	hanem	a	„filmi	intelligencia”,	a	filmes	eszközök	erősségeinek	fel-
használásával	az	eredeti	mű	gondolatvilágát	esztétikailag	egyenértékű	mi-
nőségben	rekonstruálnia.	(Lueken,	2006.	11–12.)	Ehhez	szükséges	a	regény	
retorikai eszközeinek filmnyelvi retorikával való megfeleltetése.

Mindenekelőtt	szerkesztésbeli	különbségekkel	éri	el	Tykwer,	hogy	Párizs	
megidézése és Grenouille születése – bár az ábrázolás egyes elemei számos 
különbséget	mutatnak	–	ugyanazt	a	sűrű,	nyomasztó	hangulatot	árasztják.	A	
Párizs-leírás	sokkoló	képei	az	újszülött	világra	jövetele	és	felsírása	közé	kerül-
nek be, párhuzamos vágást alkotva, amely a film feszültségnövelésének és -fo-
kozásának	legelfogadottabb	eljárása.	Így	a	hosszú,	az	ismétlődés	elvét	követő	
mondatok	helyett	néhány	képkocka	hosszúságú	vágóképek	jellemzik	a	város	

A filmesnek nem az irodalmi 
alkotás szolgai másolására 
kell törekednie, hanem a „filmi 
intelligencia” felhasználásával 
az eredeti mű gondolatvilágát 
esztétikailag egyenértékű mi-
nőségben rekonstruálnia.
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bűzét,	míg	az	egyes	bekezdések	elején	található,	már	idézett	tételmondatokat	
(„elviselhetetlen	bűz”	–	„Párizsban	a	legnagyobb”	–	„legeslegbűzösebb	helyén	
született”)	a	narrátor	mondja	el	még	a	születés	előtt.	Közben	a	spirálisan	szű-
külő	mozgást	a	kamera	is	követi:	egy	láda	halat	vivő	férfit	mutatva	körbejárja	
a piacot, míg megérkezik az anya pultjához. A vásári forgatag képei a szakadt 
ruhában	 csúszó-mászó,	 ordibáló	 csőcselékről	 Süskind	 embereket	 jellemző	
mondatával	feleltethető	meg	a	leírás	első	bekezdésének	végén:

„Az embereknek izzadság- és mosatlanruha-szaguk volt; szájukból 
szuvas	fog,	gyomrukból	hagymalé	bűzölgött,	és	testük,	mihelyst	kicsit	
megöregedtek,	romlott	sajt,	savanyú	tej	és	daganatos	betegségek	szagát	
árasztotta.” (Süskind, 1988. 5.)
Az anya ruhájának állaga és színe az elé dobott halakéval megegyezik, a 

szüléssel pedig tulajdonképpen önmagát is „kibelezi”, ugyanazt a kést hasz-
nálva, mint a halpucoláshoz. A színvilág megalkotásakor Tykwer maximá-
lisan	kihasználja,	hogy	elménkben	„a	jó	szagú	vagy	büdös	dolgok	általában	
»hozzájuk	illő«	szép	vagy	csúnya	színnel	rendelkeznek”.	(Vroon	2005.	140.)	
Az egész jelenet alaptónusa szürkés és rozsdabarna, ellentétben pl. Grasse 
bemutatásának idillikusan meleg, világos színeivel. Így a színkezelés is az 
illatmontázs	hangsúlyos	elemévé	válik.	

Legalább	ilyen	fontos	tényező	az	auditív	fokozás.	Ahogy	a	narrátor	elhall-
gat,	az	anya	lehuppan	a	pult	alá	és	megkezdődnek	a	fájásai.		Az	ezzel	kapcsolat-
ban	Süskindnél	leírt	külvilág	megszűnését	a	háttérzaj	részleges	eltűnése	jelzi,	
így annál hatásosabbak az anya nyögései, a gyerek világrajövetelének jellegze-
tes	csobbanásszerű	hangja,	amely	a	vizualitást	pótolja,	valamint	a	köldökzsinór	
elvágásával járó késhang. Miután az anya feltápászkodik, visszatér a háttérzaj, 
de	csak	addig,	amíg	lefolytat	egy	–	a	regényből	hiányzó	–	„beszélgetést”	egy	

férfival és a narrátor a megértéshez szükséges legfon-
tosabb információkat közli. Utána olyan hangmontázs 
következik,	 amely	 a	 csecsemő	 hangosodó	 szívdobba-
násainak	ritmusára	épül,	és	valahányszor	az	első	né-
zésre	feldolgozhatatlanul	rövid	vágóképekből	összeálló	
párizsi	„bűzbombák”	sorozata	pörög	a	vásznon,	először	
a	gyerek	megszületéséhez,	vagy	egy	hústömeg	lezuha-
násához	hasonló	hangok,	majd	az	előző	késhang	párjai	

felelnek rá. Így a vágóképekhez „vágóhangok” társulnak, fokozva egymás hatá-
sát,	a	förtelmes	bűz	illúzióját	keltve.	A	jelenet	auditív	(és	egyben	dramaturgiai)	
csúcspontja	a	csecsemő	fölsírása,	amely	a	„városnézés”	jelenetének	végét	jelen-
ti (a szívdobogás hangja is elhallgat, bár a gyerekkor jelenetében még szerephez 
jut),	és	újra	visszatér	a	háttérzaj	illetve	a	férfi	és	a	városi	forgatag	képe.

Az illatmontázs kulcsa természetesen a vizuális elemek egymáshoz való 
viszonyában	rejlik,	ahol	szintén	erős	fokozást	figyelhetünk	meg.	A	születés	ké-
pei	az	anyára	koncentrálnak,	az	újszülött	itt	még	mint	„véres	húsdarab”	jelenik	
meg,	amelyet	az	anya	a	lábával	arrébb	rúg.	A	narráció	azonban	élettel	tölti	meg	
Grenouille-t és kiemeli a néhány perces életüket a folyóban végzett testvérei 
közül:	„Jean-Baptiste	másképp	döntött”.	Közben	már	a	csecsemőt	látjuk	véresen,	
hasán	tekergő	köldökzsinórjával,	akinek	közelről	bevágott	arca	a	„megrázkód-
tatás” ellenére gyakorlatilag sértetlen, esztétikusan megvilágított. Az orr köze-

Az illatmontázs kulcsa 
természetesen a vizuális 
elemek egymáshoz való 
viszonyában rejlik, ahol 
szintén erős fokozást 
figyelhetünk meg.
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lijével	–	mint	a	film	során	később	is	több	ízben	–	a	szaglás	szubjektív	perspek-
tívájába lépünk át. De míg a további perspektívaváltásoknál (pl. a parfüméria 
megérzése, vagy a hintóban utazó Laura „megpillantása”) általában három-
négy,	körülbelül	egy	másodperc	hosszúságú	snitt	jellemzi	a	szaglás	tárgyát,	az	
orr	szippantásának	ismételt	visszavágásával	ellenpontozva,	addig	az	újszülött	
esetében	ezek	a	bevágások	a	néhány	képkockából	álló	snittektől	a	pár	másod-
percesekig	terjednek,	a	regényhez	hasonlóan	tematikus	rendbe	állítva.	Első	és	
második	körben	különböző	halbelsőségek	közelijéből	állnak	össze	a	mini-mon-
tázsok, majd a harmadik sorozat a negatív állat-szimbolika filmes megvalósulá-
sa:	kóbor	kutyák	falják	hiéna	módjára	a	földre	dobott	húscafatokat,	a	haltetemek	
között sárgás férgek és termetes patkányok tenyésznek.12	A	csecsemő	arcának	
ismételt megmutatása után vizuálisan is visszatér a kés motívuma, ahogy épp 
kettészelik a halak fejét, illetve egy disznó testét. Ezzel a visszacsatolással a fe-
szültség	fokozódásának	logikájából	következően	a	csecsemő	első	„emlékére”,	a	
késsel való elvágottságra reagálva már sírásra nyitja a száját, ám ekkor vizuális 
tetőpontként	ennek	az	ellenkezésnek,	a	rosszullétnek	a	legjellegzetesebb	meg-
nyilvánulása, egy férfi hányásának képe villan fel, melynek folytatásaként az 
újszülöttből	is	feltör	az	ellenkezés	másik	radikális	formája,	a	sírás.13

2. Az interszenzualitás elméletének felhasználási lehetőségei

Mint	az	előző	fejezetben	elemzett	jelenetek	is	példázzák,	az	interszen-
zualitás, mint az érzékszervek együttes tevékenységének hatásmechaniz-
musa	 tevékenyen	hozzájárulhat	 a	művészeti	 alkotásokban	megnyilvánuló	
bonyolult érzékelési viszonyok feltárásához. A Parfüm. Egy gyilkos történe-
tének számos jelenete kínálja magát részletes interszenzuális vizsgálódások-
ra, melyek segítségével az illatmontázs fogalmán kívül egy sajátos illatdra-
maturgia kibontakozását is figyelemmel lehetne kísérni, melynek kifejtése 
meghaladja e tanulmány kereteit.

További kutatásokra 
tarthat számot Tykwer 
egész	 életművének	 felül-
vizsgálata az interszen-
zualitás	 szemszögéből,	
hiszen	a	rendező	és	film-
zeneszerző	korábbi	 alko-
tásaiban is kiaknázta az 
érzékszervi hatásokkal 
való	játék	lehetőségeit.

Az interszenzuali-
tás elmélete emellett az 
intermediális kutatások 
olyan	 lehetséges	 új	 as-
pektusát kínálja, amely többek között a kortárs magyar film (pl. Taxidermia, 
Friss levegő)	vizsgálatára	is	kiterjeszthető.

(A szerző a budapesti PPKE hallgatója)
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alakja	Grenouille	és	parfümkészítő	mestere,	Baldini	ellentmondásos	kapcsolatával	
rokonítható (Lueken, 2006. 17.)

		3	 Tykwer	valamennyi	filmjében	zeneszerzőként	is	közreműködött	(lásd:	http://www.
imdb.com/name/nm0878756/#composer)

		4	 V.ö.	Pethő,	2002.	22.
		5	 Az	efféle	misztikus	töltelékelemek	jellemző	sajátjai	az	adaptációknak,	amelyek	nem	
egyszer	egészen	más	irányba	viszik	a	történetet,	mint	az	eredeti	mű	intenciója.

		6	 Freud	 pszichikai	 fejlődésmodelljében	 a	 szaglás	 az	 anális	 szakaszba	 helyezi	 és	 a	
fekáliákkal hozza kapcsolatba

  7 Süskind ennek a zavaros, „felvilágosult” tudományosságnak állít groteszk emléket 
de la Taillade–Espinasse alakjában (30–34. fejezet), aki a maga által kifejlesztett 
„levegőkúra”,	 a	 latálelmélet	 jegyében	 eltűnik	 a	 hegyek	 közt,	 szublimál.	 A	 könyv	
kétségkívül	 legszarkasztikusabban	ábrázolt	karaktere	a	 filmből	 sajnálatos	módon	
kimaradt.	Pedig	mennyivel	jobban	jártunk	volna	a	tőgyvirágokkal	és	a	Pireneusok	
fölött	lebegő	vitálfluidum	legendájával,	mint	az	egyiptomi	parfümével!

  8 Süskind regénye mellett Gustave Flaubert levelezésében, Proustnál, vagy Montaig-
ne egy esszéjében találkozunk a szagok tematizálásával (Vroon, 2005. 144–146.)

  9 Ez a freskó ihlette Liszt Ferencet Haláltáncának megkomponálásában – sajátos in-
termediális/interszenzuális helyzet.

10 Érdekes intertextuális párhuzam, hogy a Baldinit alakító Dustin Hoffman az 1988-as 
Esőember (Rain Man)	című	film	Charlie-jaként	a	világ	leghíresebb	(fiktív)	autistája.

11	 A	szinesztéziát	tudományos	értelemben	többek	között	a	csecsemők	érzékszervi	be-
nyomásainak összemosódásaként értelmezzük. (Vroon, 2005. 140.)

12 A gyerekkor ábrázolásánál ez a három kép egy snitten belül jelenik meg, amikor a 
kis	Grenouille	egy	patkány	teteméből	„kiszagolja”	a	férgeket.

13 A hányás motívuma tematizálódik Tykwer korábbi, Die tödliche Maria és Heaven 
című	filmjeiben	is.
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KáDár magor

engem válassz!
A választási kampányok 
kampánykommunikáció 
szempontú	megközelítése	

 A választási kampányok sajátosságai

Ahhoz, hogy választási kampányokról lehessen beszélni, el kell válasz-
tani a politikai és a választási kampányokat. Nem minden, politikai pár-
tok1	által	futtatott	kampány	tekinthető	politikai	kampánynak,	sok	esetben	
arculatépítési, mobilizálási vagy lobby kampányokról van szó. A politikai 
kampányok azok, melyek célja valamely politikai esemény promoválása, a 
párt	 jobb	pozícionálását	 segítik	elő,	a	politikai	ellenfeleken	próbálnak	se-
bet	ejteni,	bizalmi	tőkét	kovácsolnak	saját	maguknak	vagy	az	őket	támogató	
szervezeteknek és személyeknek, illetve funkcióba juttatják az általuk jelölt 
képviselőket	(ez	utóbbi	már	a	választási	kampány).	Gyakran	nehéz	megha-
tározni,	hogy	például	egy	aláírásgyűjtő-kampány	egy	törvényjavaslat	előter-
jesztésére	politikai	kampánynak	minősül,	vagy	a	képviselt	értékek	inkább	
a	párt	arculatát	hívatottak	erősíteni,2 vagyis a párt olyan értékeket promo-
vál, amelyekkel a polgárok egyetértenek, azonosulni tudnak (pl. a közjólétet 
elősegítő	 szabályozásokat	 tartalmazó	 törvénytervezet,	 a	 katonai	 csapatok	
hazahívása, stb.). 
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Ezzel	 szemben	 a	 választási	 kampány	 sajátossága,	 hogy	 egyértelműen	
a szavazatszerzésre összpontosít, amely által funkcióba juttathatja a politi-
kai szervezet jelöltjét. Meghatározás szerint a választási kampány egy olyan 

helyhez	kötött,	időben	korlátolt	és	törvények	által	be-
határolt folyamat, amely során egy politikai alakulat 
ismerteti és promoválja politikai ajánlatát; intenzív és 
nyomásgyakorló, gyakran támadó lépéseket tesz an-
nak érdekében, hogy a minél több választói szavaza-
tot megszerezzen.3 A választási kampányok sajátossá-
ga, hogy a választópolgároknak döntést kell hozniuk, 
több lehetséges alternatíva közül kell kiválasztaniuk 
egyetlen egyet (listás szavazás esetében). 

Az	alkalmazott	technikákat	illetően	a	20.	század	elejét	még	a	párt	által	
indított	mobilizálási	kampányok	jellemezték.	A	médiacsatornák	bővülésé-
vel és a szorosabb versenyben a század közepére az eladásban alkalmazott 
technikák	is	megjelentek	(a	jelölt	úgy	szerepelt,	mint	a	párt	kínálta	termék).	
A	század	végére	a	kampányszervezés	már	külön	üzletággá	fejlődött,	a	pro-
moválást a kereskedelmi törvények és a marketing-értékesítési szabályok 
határozzák meg. A választási kampányok magukba olvasztották mindazokat 
a technikákat, amelyek a piacon, az üzleti életben hatékonynak bizonyultak, 
a	szakértők	jó	része	pedig	szintén	az	üzleti	életből	vándorolt	át	a	választási	
kampányokhoz.	 Bár	 az	 alkalmazott	 technikák	 ugyanazok,	 a	 célok	 eltérő-
ek,	megőrizve	a	kampánytípusok	sajátosságait:	„a	politikai	és	kereskedelmi	
marketing	közötti	különbség	fő	forrása	az	alkalmazó	szervezetek	filozófiájá-
ban	van.	Az	üzleti	vállalkozástól	eltérően	egy	politikai	szervezet	hajtóereje	
nem a profit, hanem egy politikai ideológia megvalósítása, a kormányzási 
lehetőség	megszerzése.”4

A marketingkampányokkal összehasonlítva további specifikumokra 
is	 fény	derül,	mint	például	az	 időzítésre.5 A politikai kampányok történé-
seinek tempója sokkal nagyobb, a piacfelméréseket, piaci szegmentációkat 
szoros	határidőre	kell	elvégezni.	A	döntési	 folyamatok	sokkal	 rövidebbek,	
határozottabbak,	és	azonnali	reagálásra	képesek.	Az	időkeret	nemcsak	szo-
ros,	hanem	időben	pontosan	behatárolt,	mivel	a	választási	kampányok	vége	
időponthoz	kötött	(a	kampánycsend	illetve	a	szavazás	napja).	Az	eredmény	
pedig	pontosan	mérhető,	azonnal	látszik,	a	szavazatok	összeszámlálását	kö-
vetően.	Noha	 a	 kampány	 zárása	 a	 törvény	 által	 adott,	 a	 kezdet	 időpontja	
kitolható,	a	törvény	által	meghatározott	nyílt	kampányidőszak	kezdete	előtt	
a pártok már elkezdik a kampányolást. Ilyenkor álcázott kampányokról van 
szó	(pl.	arculatépítés)	amelyek	akár	az	előző,	lezárult	kampány	eredmény-
hirdetését	követő	napon	elkezdődhetnek,	tudva	azt,	hogy	a	következő	szava-
zásokra	mikor	kerül	sor.	Ez	a	ciklikusság	egy	újabb	sajátossága	a	választási	
kampányoknak.

Egy	 kampány	 zárása	 a	 következő	 kampány	 kezdete.	 Ez	 nemcsak	 az	
időponthoz	kötött,	ciklikus	választási	kampányokra	igaz,	hanem	az	állan-
dó	 piaci	 jelenlét	 (a	 politikai	 élet)	 elengedhetetlen	 tényezője.	 Az	 „állandó	
kampány” elve szerint6 a politikai alakulatoknak mindig naprakésznek kell 
lenniük, hogy üzeneteket továbbítsanak, és válaszokat adjanak az ellenfe-

Az üzleti vállalkozástól 
eltérően egy politikai 
szervezet hajtóereje 
nem a profit, hanem egy 
politikai ideológia meg-
valósítása, a kormányzási 
lehetőség megszerzése.
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lek kihívásaira vagy a környezet által megfogalmazott feladatokra. De nem 
csupán	passzívan	kell	részt	venniük	az	eseményekben,	hanem	egy	erős	párt	
azoknak	aktív	szereplője,	alakítója	is	lehet,	meghatározva	vezető	diskurzus-
témákat, trendeket és politikai környezetet. 

A környezet nem csak befolyásolja, hanem meghatározza egy választási 
kampány	keretét,	lehetőségeit	és	lezajlását.	Ugyancsak	a	környezet	hatására,	
mielőtt	az	üzenet	eljutna	a	választókhoz	a	kommunikációs	sémákból	 isme-
rős	szűrőkön	megy	át,	amelyek	egyrészt	a	kampány	adaptációját	feltételezik,	
másrészt	egy	nagyfokú	üzenet-szóródást	eredményeznek.	A	választási	kam-
pányok esetében ezek a környezeti jellegű tényezők és szűrők	elsősorban	a	
rendszerhez	és	politikai	kultúrához	kötődnek.7	A	rendszerhez	kötődő	szűrők:

Választási törvények. A törvényi szabályozás határozza meg a szavazás 
rendszerét	és	ezáltal	jelentősen	befolyásolja	a	választási	kampányokat	is.	Az	
egyéni	vagy	listás	szavazás	is	döntő,	hiszen	általában	a	választók	hajlamo-
sabbak	néhány	képviselőjén	keresztül	azonosulni	a	párttal,	a	szavazatot	is	a	
személyiségek vonzzák, mintsem a párt listája.8 Egyes országokban (pl. Ang-
lia) a választási törvények értelmében tilos a televízióknak fizetett politikai 
reklámklippeket sugározniuk. A választási törvénykezés határozza meg azt 
is, hogy az állam támogatja-e, és ha igen, milyen mértékben járul hozzá az 
induló pártok költségvetéséhez.

Pártrendszer.	 A	 versenyben	 részt	 vevő	 pártok	 száma	 fontos	 tényező.	
A	 „winner-takes-all”	 kétpártrendszerben	 a	 győztes	 párt	 minden	 funkciót	
elfoglalhat, nem létezik koalíciós kormányzás. Ezzel szemben a legtöbb eu-
rópai	államban	tényleges	többpártrendszer	működik,	ahol	több	rivális	párt	
van, a retorikát pedig mindig a lehetséges koalíciós forgatókönyvek határoz-
zák meg. 

Kormányzati rendszer. Annak függvényében, hogy az állam parlamen-
táris, miniszterelnöki vagy elnöki rendszeren nyugszik, a kampányok is le-
hetnek	jelölt-	vagy	pártközpontúak.	

Médiarendszer.	Döntő	szerepű,	hogy	milyen	a	közszolgálati	és	a	magán	
média-hálózatok megoszlási aránya egy államon belül. A párok maguk is 
igyekeznek saját médiatömböt (esetenként egész médiabirodalmat kiépíte-
ni), amit a sikeres kampány kulcsának tartanak. Egyes országokban törvényi 
szabályozás tiltja a reklámklippeket az audió-vizu-
ális	médiában,	és	egyenlő	időt	szab	meg	a	verseny-
ző	pártoknak,	máshol	csupán	a	felvásárolt	adásidő	
és a saját médiatermékek szabnak határt.

Technikai fejlődés. A kampányok szempont-
jából	 elsősorban	 az	 Internet-hozzáférés	 a	 lényeges,	
mint	új	és	nagyon	hatékony	médiacsatorna	és	PR-esz-
köz. Az Észak-európai és amerikai háztartásoknak 
már több mint fele rendelkezik Internet-kapcsolattal, 
és	amint	ez	a	szám	nő,	úgy	válik	egyre	fontosabbá	
majd a kampányok számára ez a csatorna.

A politikai kultúra	 által	 befolyásolt	 tényezők	 közé	 tartoznak	 a	 fel-
mérések,	amelyek	egyre	nehezebben	találnak	megfelelő	mérési	mutatókat,	
így	 egyre	nehezebb	 a	politikai	preferenciák	 feltérképezése	 és	 a	 következő	

A környezet hatására, mielőtt 
az üzenet eljutna a válasz-
tókhoz a kommunikációs 
sémákból ismerős szűrőkön 
megy át, amelyek egyrészt 
a kampány adaptációját 
feltételezik, másrészt egy 
nagyfokú üzenet-szóródást 
eredményeznek.
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trendek	 előrejelzése.	Ugyancsak	 vitatott	 kérdés,	 hogy	 a	 kampány	 során	 a	
pártok	milyen	 és	mekkora	 erőforrásokból	 gazdálkodnak	 (bár	 az	 összegek	
egyre	magasabbak	és	ellenőrizhetetlenebbek,	a	fordított	folyamatban	jelen-
tős	szerepük	van	a	magas	adókulcsos	társadalmak	„pénzkímélő	kampány”	
elvárásainak és a zöld pártoknak). A globalizáció hatásának tartják a nem-
zetközi	szervezetek	és	szakértők,	közöttük	a	kampányszakértők	megjelené-
sét is, akik összevegyítik a kampányszokásokat, eltörölve azok ország- vagy 
rendszer-specifikus mivoltát.

Gyakorlati szempontból a választási kampányok két részre, alkampá-
nyokra	oszthatók:	a	jelöltállításra,	amely	az	arculatépítő	és	lobbykampányok	

csoportjába tartozik, ezért az arculatépítési 
kampányok sajátosságait követve ez inkább 
belső	kampány,	amely	a	párton	belül	zajlik	le,	
kevésbé vonva be a közvéleményt.9 A második 
szakasz a jelölt funkcióért való harca, amely 
nyilvános, a széles rétegekhez szól, és itt az ar-
culatépítés	külső	technikái	mellett	marketing-
technikák	 is	 megjelennek.	 A	 következőkben	
ismertetett célcsoport-szegmentációk a nyilvá-
nos, második alkampányra összpontosítanak.

A választók szegmentálása

A	választóközönség	szegmentálása	 több	 tényezőtől	 függ,	amelyeket	az	
egyes	országok	választási	kultúrája,	regionális	sajátossága	(település	és	lakos-
ság)	és	a	kampányszervezők	innovatív	hozzáállása	alakít	ki.	A	hagyományos	
pártszempontú	megközelítés	a	blokkokra	osztás	logikáját	követi.	A	választó-
kat	jól	elkülönülő	blokkokra	osztják,	és	így	dolgoznak	ki	választási	programo-
kat,	amelyeket	aztán	támogatnak	a	jelölt	követői		vagy	a	párt	szimpatizánsai.	
Újszerűbb	az	a	megközelítés,	amely	a	szavazókat	mint	marketinges	célcso-
portot kezeli, akiknek a termék egy politikus személye vagy egy ideológia, 
a választói célcsoportokat pedig olyan szegmensek, akiknek el kell nyerni a 
szavazatát, ezért mindegyik csoporthoz a „saját nyelvén” kell szólni.

A választók csoportját érdemes minét több szempont alapján leírni. A 
legegyszerűbb,	 mondhatni	 kezdetleges	 felosztás	 a	 pártszimpátia alapján 
történik, a szavazótábort felosztva pártszimpatizánsokra, semleges szava-
zókra és a politikai ellenfél szimpatizánsaira. Ezen kívül létezik még a nem 
szavazók	csoportja,	 akik	kiábrándultságból,	 érdektelenségből	vagy	a	kellő	
indíttatás hiányában nem kívánnak szavazni. Ilyenkor a kampánycélok a 
semleges	szavazókat	meggyőzése,	„saját	párthoz	állítása”,	rávenni	a	nem	sza-
vazókat,	hogy	menjenek	el	az	illető	pártra	szavazni,	illetve	a	saját	tábor	moz-
gósítása minél nagyobb mértékben. Ez a szegmentáció és kampánystratégia 
inkább a kezdeti kétpártrendszerben, illetve a specifikus szavazótáborral 
rendelkező	pártok	(pl.	etnikai	vagy	regionális)	esetében	hatékony,	összetet-
tebb pártrendszerben nem bizonyul elégségesnek.

A választási kampányok két 
részre, alkampányokra osztha-
tók: a jelöltállításra, amely az 
arculatépítő és lobbykampányok 
csoportjába tartozik és a máso-
dik szakasz a jelölt funkcióért 
való harca, amely nyilvános, a 
széles rétegekhez szól.
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Blokkos felosztás estén a párt saját szavazótáborára koncentrál, meg-
határozza annak alcsoportjait, és azok igénye szerint hirdeti meg program-
ját. Az elvárás szerint a csoport azonosul a program rá vonatkozó részeivel, 
ez motiválja a szavazási részvételre, ugyanakkor a semleges vagy szavazni 
nem kívánó csoportok is magukra ismerhetnek a programpontokban, és sza-
vazáskor	 előnyben	 részesítik	 ezt	 a	 pártot	 a	 többivel	 szemben.	A	 felosztás	
több	szempont	szerint	történhet:	korosztály	(pl.	első	szavazók,	középkorúak,	
nyugdíjasok),  tevékenység (aktív munkások, üzletemberek, valamely foglal-
kozás	 képviselői),	 esetleg	 valamely	 sajátos	 csoporttulajdonság,	 társadalmi	
státus mentén (pl. melegek, fogyatékosok, stb.).

A szavazók indítékainak meghatározására a kilencvenes években ame-
rikai	 kampányszakértők	 kidolgoztak	 egy	 többsíkú,	 árnyalt	 szegmentálást,	
amely	alapját	a	marketingből	átvett	 fogyasztói	 indítékvizsgálat	képezi.10 A 
választói magatartás indítékvizsgálata öt komponenst tartalmaz:

Funkcionális érték, amely azt az értéket vagy hasznosságot képviseli, 
amit a választó kapni remél, ha az általa támogatott jelölt nyer. A kínálat 
lehetőség	 szerint	 eltérő	 alternatívák	 felsorakoztatását	 jelenti,	 vagyis	 nem	
azonos	 témákat	dolgoznak	 fel	 a	 programok,	 eltérőek	 az	üzenetek,	 és	nem	
azonos érdekterületen kampányolnak a jelöltek, ez által elkerülve a közvet-
len összehasonlítást. A szavazó ilyenkor olyan alternatívát kutat, amely a 
legnagyobb hasznot jelenti majd számára.

Társadalmi érték,	amely	értelmében	úgy	„sztereotipizálják”	a	 jelöltet	a	
kampány során, hogy szorosabb kapcsolatot teremtsenek közte és a társadalom 
kiválasztott szegmense között. A jelölt imázsa szorosan kapcsolódik majd eh-
hez a szegmenshez (általában az befolyásolja, hogy melyik pártnak a tagja). A 
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sztereotip	vonások	többféleképp	is	„beszerezhetők”:	jól	megválasztott	üzenetek,	
bizonyos személyek vagy csoportok támogatása, emblematikus (szimbólumér-
tékű)	személyekkel	való	megjelenés	a	nyilvánosság	előtt,	stb.	Sok	választó	úgy	
szavaz egy jelöltre, hogy nem is ismeri annak nézeteit, csupán az alapján ítél, 
hogy melyik csoportnak a tagja. Éppen ezért mindig lesznek szavazók, akik 
párthovatartozás	alapján	fognak	szavazni,	függetlenül	a	jelölt	személyétől.

Érzelmi érték, amely szintén a jelölt arculatához tartozik. A jelölt hang-
súlyoz	néhány	olyan	elvárt	tulajdonságot	saját	magáról,	melyek	azt	a	képet	
erősítik,	 amely	 a	 választókban	 él	 róla,	 ez	 által	 érzelmi	 kapcsolatot	 létesít	
velük. Olyan üzenettel célozza meg a választókat, amely kiemeli valamelyik 

pozitív oldalát, így sikeres imázst kovácsolhat magá-
nak. A jelöltek megpróbálnak érzelmeket ébreszteni, 
vagy	rájátszani	egyes	létező	vagy	társított	érzelmekre,	
illetve az audió-vizuális kampányanyagokkal igyekez-
nek befolyásolni a választó hangulatát is.
Feltételes érték,	 vagyis	 annak	 lehetősége,	 hogy	 a	 vá-
lasztó döntését a jelölt, az ország vagy a nagyvilág ese-
ményeinek sorában bekövetkezett változás határozza 
meg.	 Ez	 gyakran	 egy	 illúzióra	 épül,	 olyan	 helyzetet	

mutatva be a jelöltnek, amely kapcsán ara gondol, hogy mihez is fog majd 
kezdeni,	ha	a	helyzet	bekövetkezik,	ezért	megfelelő	alternatívának	látszik	az	
a	jelölt,	aki	magát	mint	a	probléma	(egyetlen)	hatékony	kezelőjét	tünteti	fel	
(gyakori módszer a reklámklippek esetében is).

Episztemikus érték,	amely	a	választó	kíváncsiságát,	új	iránti	fogékony-
ságát mozgósítja. Az innovatív megoldások mindig erre az értékre építenek, 
az	emberek	keresik	az	újat,	legyen	az	egy	létező	személy	lecserélése	(főleg,	
ha	van	bármily	kevés	alap	is	az	elégedetlenségre),	vagy	akár	egy	új	gazdasági	
termék beszerzése. 

Ezek az értékek nem izolálhatók, egy kampány során ezek kombináció-
jával kell számolni. Ennek ellenére egyetlen értéket sem tanácsos kihagyni, 
hanem mindegyikre külön megvalósítási tervet érdemes készíteni (a gyakor-
latban sajnos erre kevés példa van, a jelölt arculata nem tudatosan megter-
vezett alakuláson megy végig, hanem a saját ötletek, a média és a politikai 
ellenfelek hatására alakul).

Választási kampányok üzenet-továbbítása

A célcsoportok elérésének módjait választási kampányok esetében is 
éppen ezek sajátossága határozza meg. Ez az intenzivitás, vagyis viszony-
lag	rövid	idő	alatt	sok	behatás,	gyakori	üzenet-tolmácsolás	éri	a	fogyasztót,	
minél több elérési csatornát kombinálva. A választókkal való kapcsolattar-
tás igyekszik minél személyesebb lenni, hiszen így éri el hatékonyabban 
az egyéneket, ugyanakkor minden személytelen, széles közönséghez szóló 
eszközt is alkalmaz. A választók elérésnek módszereit hagyományosan négy 
csoportra lehet osztani:11

Sok választó úgy szavaz 
egy jelöltre, hogy nem is 
ismeri annak nézeteit, 
csupán az alapján ítél, 
hogy melyik csoportnak
a tagja.
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Intenzív személyes kapcsolat: a párt felhasználja a választó kapcsolat-
hálóját,	a	barátokat,	a	szomszédokat	és	a	családot.	Lehetőleg	olyan	szemé-
lyek	által	kell	elérni	őt,	akiknek	lekötelezett,	akikre	hallgat,	vagy	akiket	nem	
tud visszautasítani.

Kevésbé intenzív személyes kapcsolat: door-to-door bejárások, karavá-
nok,	találkozók,	fórumok,	gyűlések,	stb.	Ezek	kevesebb	nyomást	gyakorol-
nak	a	választóra,	nagyobb	lehetőséget	adnak	a	jelölt-preferenciáját	illetően.

Személytelen kapcsolat a hordozókon keresztül: szórólapok, poszte-
rek, levelek, bannerek és citylight-ok. A potenciális szavazót itt nem egy 
másik	személy	szólítja	meg,	hanem	a	hordozókon	megjelenő	 jelmondatok,	
érvek és provokációk.

Személytelen kapcsolat az elektronikus csatornákon keresztül: léte-
zik emberi kapcsolat a választó és a párt között, de ez kevésbé közvetlen. A 
telefonos megkeresések, esetleg az elektronikus levelek még megvalósítják 
a személyes kapcsolatot a kampányoló szervezettel, de a televíziós és rádió-
reklámok,	vagy	megjelenés	az	egyes	műsorokban	már	egyirányú	kommuni-
kációra	alapozottak	(ez	alól	kivételek	a	betelefonálós	műsorok,	ahol	érzi	a	
választó,	hogy	ő	is	képviselve	van	a	betelefonálók	által,	de	akár	ő	is	kapcso-
latba léphetne a meghívottakkal). 

A kampányok a média fejlettségére, vagyis a technológiai vívmányok-
ra támaszkodnak. Különösen igaz ez választási kampányok esetében, ahol 
talán a legintenzívebb a médiahasználat. Mint az egyik legrégebbi típus, a 
választási	kampány	története	során	végigkísérhető	a	
média	 fejlődése,	amint	a	meglévő	csatornák	mellett	
megjelentek	az	újabbak,	melyek	egyre	szélesebb	 tö-
meghez juttatták el az üzeneteket. A médiaeszközök 
és	 a	 logisztika	 fejlődése	 megváltoztatták	 a	 jelöltek	
szerepét is a kampányban: míg az 1900-as évek je-
löltjei	a	fővárosban	maradtak	a	kampány	teljes	ideje	
alatt	(az	akkor	létező	napilapok	székhelye	ugyancsak	
ott volt), a 2000-es év jelöltjei már körutakat tesznek a választókkal való 
személyes	kapcsolattartás	érdekében,	megerősítve	a	jelenlétüket	a	térségben	
és	találkozva	a	helyi	médiaképviselőkkel.12	Megnőtt	a	médiacsatornák	szá-
ma, a rögzítéses technológia pedig elvárja, hogy a jelölt több helyszínen is 
megjelenjen. 

A	médiaszervek	 fejlődése	 több	 szakaszon	ment	 át,	 amelyeket	 az	 írott	
sajtó, a televízió és a digitális korszakokra oszthatunk.13 A média korsza-
kainak változásaival együtt változott a politikai környezet, a párt és a jelölt 
viszonya, illetve a kampánykommunikáció stílusa. 

Írott sajtó korszaka Televíziós korszak Digitális korszak

Technológiai 
vívmányok

vonat, távíró
Később rádió, mozi televízió, repülő kábeltévé, szatellit, 

Internet

Politikai 
környezet partizán szavazók szavazói illékonyság érdektelen szavazók

A média korszakainak
változásaival együtt válto-
zott a politikai környezet, 
a párt és a jelölt viszonya, 
illetve a kampánykommu-
nikáció stílusa.
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Hatalmi 
viszonyok párt > jelölt párt = jelölt párt < jelölt

Kampány-
személyzet

pártvezetők  a kam-
pányfőnökök

PR szakemberek 
(technikai rész) & 
kampány-tanácsosok 
(bizalmasok)

kampány-tanácsosok 
mint a kampány szemé-
lyiségei

Kommuniká-
ció stílusa

a párt-hovatartozás 
mobilizál

a jelölt mobilizál, el-
adástechnikák alkal-
mazása

marketingtechnika 
alkalmazása, a jelölt 
pozicionálása

A szakirodalom nem különíti el a rádiós korszakot, melyet inkább átme-
netnek	tekint	az	írott	sajtó	és	a	televízió	korszaka	között.	Bár	nem	jellemző	
rá	a	sajátos	politikai	környezet,	már	érezhető	a	jelölt	súlyának	növekedése	a	
pártéval	szemben,	és	itt	éleződik	ki	a	jelölt	szerepe	is	a	mobilizálásban	(lásd	
a	második	világháború	és	az	utána	következő	korszak	rádiós	beszédeit).14
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Jegyzetek

1 Meghatározás szerint „a pártok rendszerint tagsággal bíró, tartósan fennálló politi-
kai szervezetek, amelyek parlamenti választásokon versengenek a kormányzati hata-
lomért és a legfőbb politikai hivatalok elnyeréséért ”. Forrás: Bayer (1999), p. 179.

2 A pártarculat (party image) lényegében az, ahogyan a szavazók látják az adott pártot 
vagy	annak	jelöltjeit.	Ez	lehetővé	teszi	a	választók	számára,	hogy	a	beérkező	infor-
mációk	és	benyomások	bonyolult	halmazát	leegyszerűsítsék	és	értelmezzék.	Bár	a	
szavazók nem minden kérdésben értenek egyet a párttal, vagy nem szimpatizálják 
a	vezetőket,	 a	pozitív	 arculat	hatására	mégis	 rászavaznak.	A	pártarculathoz	való	
kötődés	pedig	a	választói	stabilitás	egyik	kulcseleme.	Forrás:	Bogdanor	(2001).

3	 Săftoiu	(2003.),	p.	71–72.
4 Newmann (2000), p. 83–84.
5 Newmann (2000), p. 84.
6 Newmann (1999), p. 109–121.
7 Farrel (2002), p. 69–75.
8	 Névre	szóló	szavazási	rendszer	működik	Angliában,	hasonló	Írországban	és	Fran-

ciaországban, illetve léteznek nyílt listás szavazási rendszerek pl. Finnországban és 
Dániában.

9 Ez alól kivétel pl. Amerika, ahol a jelöltállítás is nyilvános kampány, amelyet a pár-
tok	 szerveznek	meg	 a	 saját	 jelöltjeik	 számára.	Mivel	 a	 jelölőbizottságok	nem	 rep-
rezentatívak	a	lakosságra	nézve,	az	elmúlt	elnökválasztáson	látható	volt	a	jelöltek	
üzenetváltása,	 amikor	az	előválasztásokon	 túljutva,	mint	a	 saját	pártjuk	egyetlen	
jelöltje,	a	teljes	nyilvánosság	előtt	indultak	az	elnöki	székért.

10 Newmann (2000), p. 89–93.
11 Ware (1996), p. 307.
12 1992 augusztusában Bill Clinton és Al Gore, az általános választási szakaszban bus-
szal	járta	körbe	az	országot.	A	körút	Truman	vonatos	körútjára	emlékeztetett,	érez-
tette a választókhoz való közelségét, alátámasztva a kampány üzenetét: „Putting 
people	 first”	–	 „Az	emberek	az	első	helyre”.	Felhagyva	a	 repülős	kampányutazás	
módszerével	lehetőséget	adott	több	város	médiaképviselőivel	való	találkozásra,	akik	
egyébként	nem	mind	engedhették	volna	meg	maguknak	a	repülőutat	az	állam	fővá-
rosába. Forrás: Newman (2000), p. 101.

13 Forrás: Farrel (2002), p. 66-69.
14 A rádiós beszédek segítségével jutott el pl. Roosevelt választási üzenete az amerikai 
polgárokhoz.	 Testi	 fogyatékosságát	 tekintve	 valószínűleg	 a	 televízió	 korszakában	
nem lett volna eredményes a szereplése, de a hangja által továbbított beszédek, majd 

szóközök



a	„Kandalló	melletti	beszélgetések”	megismerési	lehetőséget	biztosítottak	ez	egyik	
legmarkánsabb történelmi személyiségnek. Ugyanebben a korszakban a hitleri pro-
paganda is a rádiós médiacsatornára épített, amely által több háztartásba jutott el, 
mint	az	írott	sajtó	vagy	röpiratok,	esetleg	az	akkor	fellendülőben	levő	mozifilmek,	
mozis hírek által. Kapcsolódó anyag: Weber (1983).
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Zörgő Noémi

A választási kampányok  
eszközrendszere

A politikai kommunikáció azt a területet jelöli, amelynek meghatá-
rozó jellemzője, hogy a politikai hatalom megszerzésére, illetve annak 
megtartására használják. Ennek igen jól körvonalazódott és egységesült 
részét képezi a választási kampány, és ezzel párhuzamosan a választási 
kommunikáció, amelyek szervesen összekapcsolódnak. Ezen kívül a po-
litikai kommunikációnak egy olyan ágát kell még mindenképpen megemlí-
teni,	amely	a	múlt	század	ötvenes	éveinek	végén,	de	elsősorban	az	1980-as	
évektől	kezdődően	vált	meghatározóvá.	A	politika	és	a	marketing	egybefonó-
dása	által,	a	politikai	marketing	létrejöttével	olyan	új	lehetőség-horizontok	
nyíltak	meg	a	választási	küzdelemben	résztvevő	pártok	számára,	amelyeket	
talán	még	ma	sem	használnak	ki	teljesen.	Ez	az	új	terület,	amely	kezdetben	
leginkább módszerként volt számon tartva, egyaránt használja a politika és 
a marketing eszközeit, valamint nyelvezetét. Legnagyobb eredménye a mar-
keting	eszközeinek	használata,	elsősorban	a	választási	kampányok	során.
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 eszközhasználat a kampányokban

A	politikai	és	a	választási	kampányok	közös	jellemzője,	hogy	mindkettő	
nagymértékben az eszközhasználatra épül. Tulajdonképpen nem is képzel-
hető	el	egyik	kampányfajta	sem	azok	nélkül	az	eszközök	nélkül,	amelyek	ré-
vén a pártok üzenetei eljutnak a választókig. A hagyományos kommunikációs 
modellben	az	adó	és	a	vevő	közt	szerepel	a	csatorna,	amit	általában	részle-
tesebben	elemeznek.	A	kommunikáció	kontextusától	 függően	ez	a	csatorna	
folyamatosan módosul. A politikai és a választási kampányok által meghatá-
rozott	jelentésmezőben	a	csatornák	annak	függvényében	változnak,	hogy	kit	
és hogyan akarnak elérni üzeneteikkel a pártok. Az eszközök képezik tehát a 
csatornát a párt, illetve a jelölt és a szavazók között. 

A	kampányok	vizsgálata	során	megfigyelhető	a	kampányeszközök	foko-
zatos	bővülése.	A	marketing	szerepe	épp	itt	érezhető,	hiszen	a	kommuniká-
ciós	szakemberek	folyamatosan	újabb	eszközöket	vonnak	be,	vagy	találnak	
ki	annak	érdekében,	hogy	minél	sikeresebb	legyen	a	kampány.	Úgy	tűnik	
tehát,	hogy	az	eszközökön	múlik	a	jelöltek	sorsa.

A	kampányeszközökről	nem	lehet	ilyen	általános	vonatkozásban	beszélni.	
Szükségessé válik szerepük tisztázása, az eszköztípusok elkülönítése és ezek 
jellegzetességeinek elemzése. A politikai vagy választási kampányban hasz-
nált eszközök külön osztályát képezik a kommunikációs eszközöknek, azon-
ban nem határolódnak el teljes mértékben a kommunikáció más részterületein 
–	reklám,	PR,	marketing	–	használt	eszközöktől.	Ugyanúgy,	ahogyan	a	PR	és	
a reklám eszközeit is az általuk továbbított információk tartalma különbözteti 
meg,1 a politikai célokra használt eszközöket is csupán a tartalom határolja el 
egymástól. 

Az egyes kampányokban használt eszközök kiválasztását a kampány-
stratégia határozza meg. A kampány céljaival összhangban megtervezett 
stratégia	azokat	az	egymást	követő	tevékenységsorozatokat	foglalja	magában,	
amelyekkel megvalósíthatóak a célok. Ezek megvalósításának mikéntjével, a 
stratégiával és a taktikai lépésekkel szorosan összefügg az eszközhasználat. 
A	stratégia	egyik	alapkérdése,	hogy	hol	és	mivel	érhetőek	el	a	párt,	illetve	a	
jelölt által a választók jól elhatárolt csoportjai.2 Éppen a hol és mivel kérdé-
sekre	adandó	válasz	eredményezi	a	kampányeszközök	sokszínűségét.	Ezért	
az eszközök a politikai kommunikáció és általában a kommunikáció olyan 
területét képezik, amelyet sosem lehet végérvényesen meghatározni, csakis 
egy adott helyzet vagy kampány során használt eszközöket lehet elemezni. 

Az	átfogó	elemzés	alapját	a	nyomtatott,	elektronikus	és	a	más	 jellegű	
eszközök	mentén	 szervezett	 elemzés	 adja,	 hiszen	 ez	 lehetőséget	 ad	 olyan	
eszközök	besorolására	is,	amelyek	más	szempontú	rendszerbe	nem	biztos,	
hogy besorolhatóak. A nyomtatott eszközök mintegy alappillérként is értel-
mezhetőek,	hiszen	társadalmilag	elfogadottá	vált,	hogy	a	nyomtatott	infor-
mációnak sokkal nagyobb hitele van, mint a hallottnak vagy látottnak.3 A 
kampány eredményessége ugyanakkor nagymértékben függ attól, hogy a 
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választók mennyit és hogyan foglalkoztak az üzenetekkel, azok mennyire 
épültek	be	interperszonális	kommunikációjuk	főbb	témái	közé.	

Ez a hármas felosztás azonban beilleszkedik egy, az eszközöket felosztó 
kettős	rendszerbe.	E	szerint	elkülönítünk	vonal	alatti	(BTL	–	below	the	line)	
és	vonal	feletti	(ATL	–	above	the	line)	eszközöket.	A	kifejezésekben	szereplő	
vonal olyan határt jelöl, amely felett a megszokott, hagyományos reklámo-
zási felületek tartoznak. Így a szakirodalom ide sorolja a sajtóban, televí-
zióban,	közterületeken,	mozikban	vagy	 rádiókban	megjelenő	 reklámokat.4 
A	vonal	alatti	marketingkommunikációs	eszközökhöz	elsősorban	a	direkt	
marketing eszközei és módszerei, a PR és azok a rendezvények tartoznak,5 
amelyek	jelen	vonatkozásban	a	politikai	pártot	vagy	jelöltet	népszerűsítik.

 A vírus-marketing6 térhódításával a választási kampányokban is egyre 
inkább használják azokat a módszereket, amelyek által az üzenet olcsón és 
gyorsan eljut a célcsoportokhoz.7 A hatékony kommunikáció kulcsfontossá-
gú	eleme	tehát	a	megfelelő	eszközhasználat,	ami	azt	jelenti,	hogy	a	célcso-
portok elérése leginkább a változatos eszközök révén történik.

A	hatékony	kommunikáció	meghatározó	eleme	a	megfelelő	eszközhasz-
nálat, ami azt jelenti, hogy a célcsoportok elérése leginkább a változatos 
eszközök	révén	történik.	A	pártok	a	versenyben	folyamatosan	új	eszközkész-
letet vontak be a választási kampányba. Az alábbi elemzés célja ezeknek az 
eszközöknek az összesítése.

Nyomatott eszközök

A választási kampányban használt eszközök közül a leggyakrabban és 
a legnagyobb mennyiségben a hagyományosan értett nyomtatott eszközöket 
építik be a kampánystratégiába. Ennek oka, hogy ezek annyira változatosak, 
hogy ha nem is a teljes nyomtatott készlet, de a szórólaptól az óriásplakátig 
valamelyik ide sorolható eszköz a választási kampányok eszközei közt szük-
ségszerűen	megjelenik.	

Egyik gyakran használt eszközcsoport, amely minden választási kam-
pány	sajátja	a	leporellóké.	Ez	a	gyűjtőnév	olyan	kisprinteket	jelöl,	mint	a	szó-
rólapok,	 ingyenes	 reklámkiadványok,	 kisebb	méretű	 tájékoztató	 anyagok.	
Ezeknek	a	szóróanyagoknak	a	szerepe	a	tájékoztatás	és	népszerűsítés.	Ilyen	
jellegű	eszközöket	nem	csak	a	pártok,	hanem	több	esetben	különböző,	a	po-
litikai pártokkal szimpatizáló szervezetek és szövetségek is terjesztenek. Az 
egyik	legtöbbet	használt	nyomtatott	eszköz	a	brosúra.	Ez	általában	több	in-
formációt tartalmaz, mint a szórólap. Formailag jól strukturáltság jellemzi, 
tartalma viszont annak függvényében módosul, hogy milyen célt szolgál. A 
brosúra	jellemzően	rövid	terjedelmű,	és	szerepe	a	tájékoztatás.	

A nyomtatott eszközök közül gyakran használják a kampányok során a 
tájékoztató	jellegű	hírleveleket.	Ezeket	általában	azzal	a	céllal	juttatják	el	a	
választókhoz,	hogy	meggyőzzék	őket	arról,	hogy	a	párt	eddigi	tevékenysége	
eredményes volt, és ilyen alapokon a további intézkedések megvalósításáért 
érdemes további négy évre bizalmat szavazni az adott pártnak, illetve jelölt-

szóközök



me.dok • 2007/3-4

2�

jeinek.	Ezek	elsősorban	helyi	szinten	hatásosak,	hiszen	a	helyi	problémák	
iránt	 jellemzően	érzékenyebbek	az	emberek,	mint	egy	 tőlük	 távolabb	eső,	
számukra	megfoghatatlan	kérdés	iránt.	Az	információ	jól	áttekinthető	és	lé-
nyegre	törő	kell	hogy	legyen.	

A kampányban használt szórólapok között több pártnál is találunk 
olyanokat,	 amelyeket	 a	 kampánycsend	 előtt	 közvetlenül	 juttattak	 el	 a	 vá-
lasztók postaládáiba. Ezeken általában a legnagyobb konkurens párt támad-
ható kijelentései, ígéretei szerepeltek, vagy pedig a kampány kevésbé etikus 
megnyilvánulásai.	Igen	elterjedt	a	szavazócédulákra	emlékeztető	röpcédu-
lák terjesztése is, amelyeken mindenik párt a maga jelöltjének neve mellett 
jelölte meg a négyzetet, jelezve, hogy az a helyes szavazási mód. 

Kiemelt szerepük van a nyomtatott eszközök közül a plakátoknak. Mind 
tartalmukat, mind pedig formájukat tekintve a plakátok igen változatosak. Vá-
lasztási	kampányok	esetében	elsősorban	a	párt	és	a	jelölt	által	megfogalmazott	
üzenet	továbbítása	a	célja,	amely	jellemzően	tömören,	kulcsszavakban	törté-
nik.	Ugyancsak	ide	sorolhatók	a	city	lightok,	amelyek	elsősorban	a	gyalogo-
sok	elérése	szolgáló	eszközök.	A	hagyományos	ragasztott	plakátoktól	eltérően	
ezek	éjszaka	hátulról	meg	vannak	világítva,	így	sokkal	jobban	észrevehetők.	

Ogilvy A reklámról című	könyvében	többször	hangsúlyozza,	hogy	még	
mindig	az	egyik	igen	eredményes	eszköz	az	újságokban	megjelenő	cikk	for-
mátumú	fizetett	hirdetés.	Az	újságban	található	információkat	hajlamosak	

vagyunk	nem	megkérdőjelezni,	 tényként	elfogadni.	
Ezt a helyzetet használják ki azok a hirdetések, ame-
lyek a napi hírek közé beépülve jelennek meg. A hir-
detések kétfélék lehetnek: az egyik csoportba azok 
tartoznak, amelyek a párt által a kampányban hasz-
nált színeket felvállalva, más kampányeszközökkel 
összhangban jelennek meg, illetve a másik csoport, 
amely szintén a fizetett hirdetés kategóriájába tarto-
zik,	azonban	formailag	a	hagyományos	újságcikkre	
hasonlít. Ezeket a cikkeket nem szabad összetévesz-
teni azokkal, amelyek nem fizetett hirdetésként ke-

rülnek	be	a	lapokba,	hanem	a	párt	által	generált	eseményekről	számolnak	
be. Természetesen ezek is a nyomtatott eszközök közé tartoznak, viszont a 
kampánystratégiában	az	esemény	szerepel,	a	róla	megjelenő	cikkek	kevésbé	
a párt által szabályozott eszközök. Mindkét típusnál kiemelt fontossággal 
bír, hogy milyen környezetben jelenik meg a cikk, melyik oldalon. Fizetett 
hirdetés esetén ezt a kommunikációs szakemberek választják ki, viszont az 
események	 beszámolóinak	 elhelyezése	 a	 szerkesztőktől	 függ.	 Éppen	 ezért	
a szakembereknek arra kell törekedniük, hogy napirendet teremtsenek, és 
olyan hírértékkel bíró eseményeket kreáljanak, amelyek címoldalon, vagy 
a fontosabb események közt kapnak helyet. Szintén a hirdetések pozicio-
nálásával	kapcsolatosak	a	 folyóiratokban	szereplő	hirdetések	vagy	cikkek,	
riportok.	Ezeket	úgy	kell	kiválasztani,	hogy	az	elérni	kívánt	célcsoportok-
nak szóljanak, és ehhez kell igazítani az üzenetet is. Szorosan kapcsolódnak 
az eseményekhez a pártok által kiadott sajtóközlemények. Ezeknek szintén 
hírértékkel kell bírniuk ahhoz, hogy bekerüljenek a napi hírek közé. 

A szakembereknek arra 
kell törekedniük, hogy 
napirendet teremtsenek, 
és olyan hírértékkel bíró 
eseményeket kreáljanak,
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a fontosabb események 
közt kapnak helyet.
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Műfajilag	hasonlók	a	pártok	által	a	választási	kampány	időszakában	ki-
adott	ingyenes	pártlapok.	Ezek	a	színes	kiadványok	elsősorban	a	párt	országos	
és	helyi	vonatkozású	eseményeiről	számolnak	be,	interjúkat,	riportokat	közöl-
nek. Megjelennek a konkurenciával szemben megfogalmazott intézkedések, a 
választásokról	szóló	tájékoztató	jellegű	írások,	közvélemény-kutatások.

A röplapok a hagyományos eszközök közé tartoznak, és napjaink kam-
pányainak	alapeszközei.	A	kis	formátumú,	egylapos	röplapokat	az	önkénte-
sek	osztogatják	a	városok	különböző	pontjain,	illetve	a	pártrendezvényeken.	
Szintén	 kedvelt	 eszköz	 a	 kampányfüzet,	 amit	 elsősorban	 a	 pártrendezvé-
nyeken osztogatnak, valamit postaládás módszerrel juttatnak el a szavazók-
hoz. Szintén a nyomtatott kampányeszközök közé tartoznak a képeslapok és 
zsebnaptárak.	Előbbit	általában	névre	szólóan	küldik	ki	a	párttagoknak,	így	
azok érzik, hogy fontosak a politikusok számára. A naptárak szintén a pártot 
népszerűsítik.	Megjelent	a	kampányban	az	öntapadós	matrica	használata	is.	
Ezeken általában szerepel a párt logója, szlogenje, és mindenképpen a párt 
kampányban használt színei köszönnek vissza róla. Természetesen elkép-
zelhető	ezen	eszközök	használatának	szokatlan	módja,	amely	azt	szolgálja,	
hogy az emberek jobban felfigyelnek rájuk, illetve arra a problémára, amely-
re így hívja fel a párt a figyelmet. 

Kiemelt	szerepük	lehet	a	kampány	során	a	különböző	pártok	által	megje-
lentetett könyveknek. személyes találkozással és dedikálással volt egybekötve.

A sajtóval való kapcsolattartás is, illetve annak elemei szintén a nyo-
matott eszközök közé sorolhatók, hiszen nem csak maguk a pártok ál-
tal	 szervezett,	 elsősorban	 tájékoztató	 jelleggel	 bíró	 események	 a	 fontosak	
kampánykommunikációs	szempontból,	hanem	ugyanilyen	jelentőségűek	a	
különböző,	 a	 sajtó	 számára	 készített	 kiadványok	 is:	 sajtómappa,	 sajtóköz-
lemények. Egy jól összeállított közlemény, amely tartalmazza a szükséges 
formális elemeket, nagymértékben segíti a médiában való megjelenést, és 
ezzel párhuzamosan a célcsoportok hatékony elérését.  Éppen ezért a kam-
pány során kiemelt fontossággal bír az igényes sajtóközlemény, ugyanis sok-
szor	ettől	 függ,	hogy	hogyan	 jelenik	meg	az	esemény	akár	egy	híradóban	
vagy	egy	sajátos	tematikával	rendelkező	műsorban.	

elektronikus eszközök

Az ATL, vagyis a vonal feletti kommunikáció meghatározó eszközei az 
elektronikus osztályba sorolt elemek. Ezek közül természetesen nem minde-
nik tartozik a vonal feletti eszközök közé, azonban van-
nak olyan hagyományos elektronikus eszközök, amelyek 
még	 a	 vírusmarketing	megjelenése	 előtt	 használatosak	
voltak.	 Elsősorban	 a	 televíziót	 és	 a	 rádiót	 kell	 kiemel-
ni	ebben	a	kategóriában,	mint	az	első	két	olyan	eszközt,	
amelyet tudatosan kezdtek használni a kampányokban. 
Használatával a kampány során sok potenciális válasz-
tót	el	lehet	érni,	és	meglehetősen	széles	skálán	mozog	az	üzenet	eljuttatásá-

A látvány olyan plusz 
információkat képes 
nyújtani, amelyek sok 
esetben döntő szerep-
pel bírnak.
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nak	módja.	Ide	sorolhatók	a	fizetett	politikai	hirdetések,	interjúk,	riportok,	
viták, beszélgetések, pártok által generált események beszámolói. Az sem 
meglepő,	ha	a	pártok	kommunikációs	szakemberei	tematikus	eseményeket,	
rendezvényeket szerveznek annak érdekében, hogy azok beszámolói olyan 
műsorokba	kerüljenek	be,	amelyeket	a	megcélozni	kívánt	célcsoport	rend-
szerint	néz.	Ez	a	módszer	jellemző	a	rádiós	műsorokra	is.	A	két	eszköz	közti	
erőteljes	különbség,	hogy	a	 televízió	eggyel	 több	 ingert	képes	 továbbítani.	
A	látvány	ugyanis	olyan	plusz	információkat	képes	nyújtani,	amelyek	sok	
esetben	döntő	szereppel	bírnak.

Jelentős	teret	harcolt	ki	magának	a	számítógép	az	elektronikus	eszközök	
között.	Ennek	alkalmazása	a	kampányokban	kettős	jelleggel	bír.	Egyrészt	al-
kalmazható,	mint	hagyományos	ATL	eszköz,	de	az	elmúlt	időszakban	egy-

re inkább a BTL felé hajlott el a számítógép, 
illetve általa az internet használata. Vonal 
feletti eszközként beszélünk róla abban az 
esetben, ha a párthonlapokra gondolunk. Így 
online olvashatók a pártok programjai, a je-
löltek listája, a tervezett kampányesemények 
helyszínei,	valamint	időpontjai,	a	párttal	kap-
csolatos hírek, és más, a kampány szempont-
jából fontos információk. A honlap keretén 
belül	működtetett	fórum	is	az	eszközök	közé	

sorolható	csakúgy,	mint	a	honlapon	található	reklámfilmek.	Ezek	általában	
más,	a	különböző	célcsoportok	által	használt	honlapokon	is	megjelennek.	

Az online eszközök számára az online magazinok, hírportálok, közös-
ségi	portálok,	online	újságok,	valamint	a	napi-	és	hetilapok	honlapjai	számí-
tanak	a	kampányokban	hasznosítható	 felületeknek.	Ezeket	különbözőkép-
pen	lehet	hasznosítani,	hiszen	több	esetben	elég	lehet	az	egyszerű	banner	
megjelenítése az oldalon, azonban más esetekben indokolt lehet cikkek meg-
jelentetése,	 vagy	 akár	 az	 oldal	megnyitásával	 egy	 időben	 külön	 ablakban	
megjelenő	 reklám.	Az	 otthoni	 internethasználók	 száma	 az	 utóbbi	 időben	
jelentős	növekedést	mutatott,	ezért	a	megcélozni	szánt	csoportok	függvény-
ében mindenképpen érdemes beépíteni ezeket az eszközöket a stratégiába, 
hiszen általa könnyen és sok emberhez eljut az üzenet. A már korábban em-
lített vírusmarketing számára ez jelenti a melegágyat, ugyanis a direkt mar-
keting számára az internet képezi a kommunikációs közeget. 

A számítógéphez kapcsolódik további két eszköz is, a CD és a DVD. 
Ezek	a	multimédiás	eszközök	könnyen	terjeszthetők,	és	élményt	nyújt	a	cél-
csoportok számára velük foglalkozni.

Más jellegű eszközök

Az eszközök besorolása során a harmadik csoportot azok az eszközök 
képezik,	amelyek	elsősorban	a	PR	területéről	származnak.	Ezek	egy	része	
megtalálható a Magyar PR Szövetség8 által összeállított listán, azonban kam-
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pányszakemberek	kreativitásának	köszönhetően	ez	a	lista	meglehetősen	sok	
új	eszközzel	bővült	az	különböző	választások	során.	Természetesen	ez	azzal	
is magyarázható, hogy a politikai, illetve a választási kampányokba nem 
építhető	be	az	összes	olyan	eszköz,	amelyet	a	PR	területén	használnak.	A	PR	
eszközök szerepe olyan optimális feltételek megteremtése, amelyek mentén 
a marketing és a reklám tevékenysége hatékonyan tud megnyilvánulni. Ebbe 
a	csoportba	elsősorban	azok	az	események	tartoznak,	amelyek	szintén	esz-
közszereppel bírnak, valamint az olyan tárgyak, amelyeket a kampányban 
juttattak el a szavazókhoz.

A	választásokat	közvetlenül	megelőző	pártkongresszusok,	valamint	a	
kampányban	szervezett	gyűlések	és	nagygyűlések,	lakossági	fórumok	alap-
vetően	 hasonlítanak	 egymásra.	 Az	 ilyen	 típusú	 rendezvények	 célja	 a	 vá-
lasztók	számára	élményt	nyújtani.	A	párt	és	a	jelöltek	céljainak	bemutatása,	
valamint a program ismertetése mellett fontos szempont a választók ünnep-
lése.	Főként	a	nagygyűlések	esetében	 lehet	megfigyelni,	hogy	azok	együtt	
járnak	egyfajta	show-műsorral.	Rendszerint	közkedvelt	hírességek	jelennek	
meg a színpadon a politikusok mellett: sportolók, színészek, énekesek vagy 
akár	együttesek.	Ugyanide	sorolhatók	a	különböző	intézményekben	tett	lá-
togatások, amelyek szintén a párt és jelöltek, illetve az intézmények közti 
kapcsolatok	bemutatása	révén	az	intézmények	profiljától	függően	utalnak	a	
párt által felvállalt értékekre. 

Fontos egységet képeznek azok az események is, amelyek az adott nemzet, 
illetve ország számára fontosak. Természetesen nem minden ünnep engedi meg 
jellegénél fogva a politika megjelenését, azonban a pártok mégis felhasználják 
ezeket	az	eseményeket	pártprogramok	vagy	politikai	nézetek	népszerűsítésé-
re. Így a március 15-ék, október 23-ák, gyermeknapok, anyák napja, valamint 
vallási ünnepek egyaránt beépültek a politikai PR rendszerébe. Ezekben az 
esetekben	nem	az	egész	esemény	politikai	jellegű,	elégendő	csupán	egy	politi-
kus által tartott beszéd. Ilyen szempontból ide sorolhatók a megnyitók, avatá-
sok,	amelyek	alkalmával	szintén	beépíthetők	a	beszédbe	választási	szlogenek,	
a konkurens párttal kapcsolatban megfogalmazott kijelentések. 

A	 médiajelenlét	 érdekében	 előszeretettel	 használják	 a	 kommunikáci-
ós szakemberek a saját maguk által generált eseményeket. Demonstrációkat 
szerveznek	 többféle	 cél	 érdekében,	 aláírást	 gyűjtenek	 a	 párt	 által	 felvállalt	
ügyek megoldására. A sajtótájékoztatókról már esett szó, azonban sok esetben 
rendhagyó helyszínen szervezik meg azokat. Több esetben nem is annyira 
a	mondanivalón	van	a	hangsúly	–	gondoljunk	csak	arra,	hogy	minden	párt	
ellenszenvvel	beszél	a	konkurens	pártok	jelöltjeiről,	tagjairól	-,	hanem	sokkal	
inkább	arról,	hogy	ne	a	megszokott	sajtótájékoztatóra	jöjjenek	el	az	újságírók.

A kampányokban használt összes olyan eszköz, amelyek szerepe, hogy 
a pártok azokkal kedveskednek a választóknak, általuk lehet valaki a pártot 
támogató	csoportosulás	látható	és	felismerhető	tagja,	mind	azt	a	célt	szolgál-
ják,	hogy	a	lehető	legnagyobb	támogatottságot	elnyerjék	jelöltjeik	számára.	A	
golyóstollak,	kampányruházat,	kitűzők,	táskák,	ernyők,	órák,	zászlók	és	más	
ajándéktárgyak szerepe ugyancsak az együvé tartozás, illetve annak érzékel-
tetése, hogy népes a pártok mögött álló támogató állampolgárok csoportja. 

szóközök
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A reklám- és PR-kampányokhoz hasonlóan a választási kampányok 
során is meghatározó szereppel bírnak a pártok által használt szerkesztési 
elvek, valamint a színhasználat.
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Péter ÁrPÁd

integratív mediáció a természet- és 
humántudományi diskurzusokban

Érdemlegeset mondani a mai médiáról… Nos, ez megvalósíthatatlan 
feladat. Magát az ’érdemlegesség’ fogalmát sem lehet kielégítően, kimerítő-
en meghatározni. Legalábbis a média viszonylatában nem. Ezért kockáza-
tos lépésre vállalkozom, éspedig arra, hogy ne magát a médiát válasszam 
kutatásom, elemzésem tárgyául, hanem egy sokkal tágabb valamit: a me-
diálást. A közvetítésnek, az áttételezésnek, az összekötésnek azt a momen-
tumát, azt a lényegiségét, ami két entitás között létezik, és létezésének 
csak és csakis ott és úgy van értelme, ahol és ahogy ott van.

Egy árnyaltabb kritikai szövegnek már nem szabad valid módon meg-
határozni	valamit	 is,	 lett	 légyen	szó	húsz	méter	mélyről	előásott	 csontok-
ról,	 az	 űrből	 érkező	 meteorit	 kémiai	 összetételéről,	 valamely	 atomerőmű	
részecskegyorsítójának	vezetékrendszerét	szerelő	 ipari	alpinista	sisakjának	
márkajelzésén	lévő	karcolás	okozójáig…	Ugyanis	minden	annyira	tág	kör-
ben definiálható, minden annyi egyebet, annyi mást, annyi másságot von be 
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saját definíciójába, hogy a róla való beszédnek csak és csakis akkor lenne 
értelme, ha a diskurzusba implikálnánk minden releváns momentumot az 
emberi	kultúrából,	ami	meghatározta	és	befolyásolta	(meghatározza	és	befo-
lyásolja…)	az	illető	„létezmény”	valamiként-adottságának	mikéntjét,	illetve	
valamiként-működésének	(funkcionálásának)	hogyanját.	Az	a	beszéd,	az	az	
analitikus diskurzus lenne optimális, amely képes arra, hogy hozza, expli-
citen,	teljességében	kifejtve	a	minden	létezők	összes	aspektusát.	A	„minden	
létező”	alatt	értem	mind	a	természet,	mind	az	ember	által	alkotott	tárgyak	
mindenségét,	 azt	 a	 diskurzust,	 ami	 e	 kettőt	 elhatárolja,	 azt	 a	 diskurzust,	
ami diskurzusként határozza meg a két dimenziót (természetes és „humá-
nus”) elhatároló diskurzust, és így tovább… Az a leírás, az a bemutatás, az 
a definíció lenne az optimális, ami egyszerre beszél minden rajta kívül ál-
lóról, ugyanakkor önmagáról is, mind ennek a kívülállásnak a meta-viszo-
nyulása révén való felszámolójáról. Az önreflexivitás révén olyan körstruk-
túra	keletkezik,	 amely	 szükségszerű	végességében	hozza azt a diszkurzív 
mindenséget,	azt	az	analizáló	végtelent,	azt	az	abszolút-metaszintet,	mely	
tulajdonképpen	–	minden	korlátoltsága	ellenére	–	hű,	teljes	leírását	adja	az	
Összességnek.	Annak	az	Összességnek,	amely	nem	részekből	tevődik	össze,	
nem fragmentumokból kerekíti egésszé egy viszonyulás, nem szakaszos és 
emiatt	nem	áttekinthető	(tehát	le	sem	írható),	viszont	rendelkezik	egy	olyan	
attribútummal,	mely	olyanként	mutatja	meg	(fel)	az	elemző	beszéd	számára,	
mint ami több	annál,	ami	áttekinthető	belőle,	és	átfedőbb,	mint	az,	amit	le	
lehet írni. A teljesség tehát épp a teljesség hiányának feltárulkozásában mu-
tatkozik meg, az Egész saját része (figyelem: nem részei!!) részévé válik, és (a 
hozzá viszonyuló elemzés számára) így tesz szert arra a megismerhetetlen-
ségre, ami miatt nevezzük Egésznek, Mindennek, Összességnek stb.

A	teljességről	lehet	beszélni,	de	beláthatjuk,	hogy	sokat	nem	érdemes.	
Azért,	mert	 azon	kívül,	hogy	 az	összes	 létező	 és	nem	 létező	nyelv	összes	
melléknevével illethetjük, anélkül, hogy ellentmondásba keverednénk vala-

milyen kijelentéssel vagy akár magával az Összes-
séggel mint kijelentéssel, rá kell jönnünk, hogy 
az ilyesfajta viszonyulás számunkra, a huszon-
egyedik század európai lakosai számára nem bír 
nagy relevanciával abból a perspektívából, ami a 
mai életszemléletet jellemzi. Ahhoz, hogy igazán 
teljes,	kifogástalan	és	áttekintő	legyen,	ez	a	tanul-
mány	kellene,	hogy	 tartalmazza	az	összes	 létező	
és létezett (tehát már elpusztult, elveszett) média-
tényező,	 mediáló	 aktus	 felsorolását	 és	 az	 összes	
lehetséges szempontból való elemzését. El kellene 

mondania a minden ember összes olyan áttételezését, amelyhez valamilyen 
eszközt	használtak,	amelyhez	valamilyen	közvetítő	tényező	segítségével	fér-
tek hozzá, amit valami mediálásával tettek	hozzáférhetővé.	

Elismerem azt, hogy a mediálás	szónak,	a	medialitással	összefüggő,	eb-
ből	a	szócsaládból	származó	szavaknak	gyakorlatilag	minden	tudományágban	
más és más az értelme, minden viszonyuló, minden tekintő másképpen hasz-
nálja. Ami közös lehet ezekben a divergens értelmezésekben,1 az a már fent 
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említett közöttiség. Ez a közötti	a	két/több	végpont	között	értelmezhető	csak	
önmagaként, de ugyanakkor a végpontok csak ez a közötti viszonylatában vég-
pontok, tehát a humán(us)viszonyulás	számára	ugyanúgy	benne vannak a saját 
közöttiségükben, mint az a mediáló gesztus/aktus/tárgy – vagy ilyenként in-
terpretált akármi	–,	aminek	közöttiségének	feltételezéséből	indul	ki	tulajdon-
képpen	minden	média-és	mediálás-vizsgáló	szöveg.	Ezért	is	nem	adtam	első	
referátumomban	pontos	és	egyértelmű	definíciót	arra,	hogy	mit	is	fogok	médi-
aként felismerni, mit is fogok mediálásként (mediáló alakzatként) analizálni. 
Ez	az	attitűd	amolyan	Régis	Debray-szerű.	Beismerem.	Az	ő	médiaelmélete2 
átfogóbb,	mint	amilyen	ez	a	rövid	áttekintő	lesz.	ő	a	„transmission”,	a(z	eszme)	
közvetítés történetírói szemponthoz hasonló perspektívából való világ-áttekin-
tésének az áttekintése hasznos lenne számomra3,	ám	az	előző	paragrafusokban	
felvázolt gondolatmenet fényében ugyanakkor értelmetlen is lenne, hiszen a 
Végtelenre, a Mindenre, az Egészre való hivatkozás révén eleve integráltam 
Debray	 teljes	életművét	 is,	 referenciának	neveztem	ki	 Jacques	Wolgensinger	
drága krétapapírra nyomott kisiskolásoknak való szintézisét is4, és ugyanezt 
cselekedtem	Frédéric	Barbier	és	Catherine	Bertho-Lavenir	kitűnő	kézikönyvé-
vel is5. Ennek az egésznek az a természete, hogy akkor is egész, ha nem beszél-
nek róla, akkor is egész, ha nem egészként beszélnek róla, és akkor is minden, 
amikor	hiányzik	belőle	valami.

A média, szorosabban a korunk médiája (arbitrárisan akár posztmodern 
médiának is nevezhetnénk, de talán helyesebb lenne a poszt-posztmodern 
média	megfogalmazás)	mint	 jelenségegyüttes,	mint	 létezőhalmaz	egy	ember	
számára átfoghatatlan, elemezhetetlen. A több mint hatmilliárd ember számá-
ra készült több száz milliárd6	újságlap,	a	több	ezer	milliárd	percnyi	rádió-	és	
tévéadás, a naponta több milliárd letöltött weblap mindenféle statisztika szá-
mára hozzáférhetetlen. Ez a beszédmód (a statisztikáé) csak és csakis azt tudná 
elmondani	erről	a	témakörről,	hogy	összetettsége	miatt	annyira	nem	átlátható,	
hogy az ilyen metadiskurzus számára befoghatatlan. A teljes médiáról, mint 
globálisan	jelenlévőről	nem	lehet	szintetikus	kijelentéseket	tenni.	Nem	lehet	
egységesen	beszélni	a	korunk,	a	jelenünk	médiájáról.	A	részek,	a	hozzáférhető,	
az	áttekinthető	halmazok	szintetizáló	vizsgálata	meg	az	elmélet(ek) számára 
irreleváns, ugyanis megengedhetetlen kellene legyen az, hogy egy mondat 
egyszerre beszéljen	a	bubaneshwari	újságokkal	takarózó	hajléktalanokról	és	a	
Siemens	igazgatósági	tanácsának	legutóbbi	sajtóközleményéről.	Még	akkor	is,	
ha	bubaneshwari	újságban	szerepel	is	ez	a	sajtóközlemény…	A	kulturális	más-
ság, a kulturális különbséget másságként azonosító metadiskurzus, a metadis-
kurzust metadiskurzusként leíró hiperszöveg nem szabadna egyszerűsítsen, és 
egy,	önmagával	azonos	elemző	beszéd	számára	tegyen	hozzáférhetővé	eltérő	
„észlelményeket” – még akkor is, ha az észlelésbeni (akár kognitív, akár empi-
rikus észlelésbeni) különbségeket eltérésként leíró (elmondó) beszéd szerepe 
nem	is	tisztázódott	(és	említődni	is	későn	említődött)	jelen mondatunkban. A 
részek tanulmányozása megismerési7 szempontból tulajdonképpen irreleváns 
kellene	legyen,	hiszen	az	áttekinthető	részről	sem	állíthatunk	semmi	érdemle-
geset	anélkül,	hogy	tudnánk,	hogy	milyen	egész	részéről	beszélünk.	Az	egész	
viszont	mint	az	egyén,	mint	az	által	használt	metadiskurzus,	mint	az	őt	(az	
egyént)	metapozícióban	rögzítő	diskurzus	számára	hozzáférhetetlen.	
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Paul de Man Kantról értekezve8 azt állítja, lehetséges az apprehenzív 
és a komprehenzív mozgás, hogy szóképek, trópusok segítségével hozzáfér-
hetünk valamihez	a	világból	–	és	ezen	nyelvi	elementumok	természetéből	
kifolyólag,	annak	(a	világnak)	a	végtelenségéről,	végtelen	összetettségéről	is	
tudunk értekezni.

Kant szerint „az apprehenzió folytatólagosan halad, akár egy tengely 
mentén	 történő	szintagmatikus,	 folymatos	mozgás,	és	képes	minden	nehé-
zség	nélkül	ad	infinitum	előrehaladni.	A	komprehenzió	azonban,	amely	az	
apprehendált pályagörbe egy paradigmatikus totalizációja, egyre nehezebbé 
válik az apprehenzió által felfogott tér nagyságának növekedésével. A modell 
az olvasás fenomenológiájára emlékeztet bennünket, ahol folyamatos szinté-
zist kell végeznünk a szöveg folytatólagos kibontásának komprehendálásáért: 
a	szem	horizontális	mozgásban	halad	előre,	míg	az	elmének	vertikálisan	kell	
összekapcsolnia a szöveg apprehenziója során felhalmozódó megértést.”9

Tanulmányomban	kitűnően	hasznosítható	ez	a	Kant-értelmezés,	hiszen	
módszert	nyújt	arra,	hogy	a	 fenségesen nagyot, az áttekinthetetlent, a vég-
telent	miként	kell	megközelíteni,	ezt	a	„posztmodern	médiát”	úgy,	hogy	ne	
vesszünk	el	az	adathalmazokban,	hogy	ne	telítődjön	az	agyunk,	ne	mondja-
nak	csődöt	az	információfeldolgozásban	segítségünkre	levő	gépek.	Paul	de	
Man	Kantot	követve,	azt	állítja,	hogy	a	lineáris	módszer,	a	lépésről	lépésre	
történő	megközelítés	és	egyúttal	feldolgozás	gyümölcsöző	lehet.	

Fel kell figyelni viszont a második mondatra. De Man ebben azt állít-
ja, hogy egyre nehezebbé válik a paradigmatikus totalizáció, a komprehen-
zió. Ezzel szemben én fent azt éreztettem, hogy ez a komprehezió lehetetlen, 
hogy	nem	lehet	semmiféle	beszédet	valami	(és	főleg	mikor	ilyen	nagy vala-
miről	van	szó,	mint	a	minden korban atemporálisan jelenlévő posztmodern 
média) paradigmatikus totalizációként felfogni, hiszen a rész totalizációja 
nem	totalizáció	anélkül,	hogy	(időben)	előtte	az	egészet	is	ne	totalizálta	vol-
na egy viszonyulás, ami a részekre és az azok közti viszonyra való tekintet 
nélkül jelentette ki az épp elemzett tárgyról (témáról), hogy teljesség, hogy 
egész-ség. A de Man által leírt totalizáció tulajdonképpen nem totalizáció, 
hanem fragmentáció, hiszen épp a lineáris mozgást megszakító „körbefor-
dulás”,	az	incipitbe	való	visszatérés	révén	ismeri	el	az	illető	elemző	(beszéd,	
diskurzus, viszonyulásrendszer- vagy rendszertelenség), hogy van honnan 
visszafordulnia,	hogy	előtte,	körülötte	(tehát	hatáskörében)	még	van	valami,	
amit meg kellene nézni, saját zajlásába kellene integrálni ahhoz, hogy valid, 
kezelhető	 valamiként	mutathassa	meg	 azt	 a	 tárgyalt	 tényezőt,	 és	 implicit	
módon igazolja önnön létezését is.10 Ehelyett az történik, hogy egy nem refe-
renciális viszonyulás fellép a referencialitás igényével, és olyan hatékonyan 
érvel	 amellett,	 hogy	 ő	 (a	 viszonyulás)	 képes	 valamihez	 úgy	 viszonyulni,	
hogy	közben	vissza	is	ad	abból	a	valamiből	valamit,	hogy	ez	a	magatartása	
–	a	viszonyulást	integráló	–	kultúrában	elfogadottá,	kanonizálttá	válik	(an-
nak	minősül).11 Viszont a már referenciálisnak nevezett viszonyulás tulaj-
donképpen nem tesz egyebet, mint valamit	mond	a	referált	tényről	(tárgyról,	
jelenségről	stb.),	és	azt	úgy	tünteti	fel,	mintha	igaz lenne. 

Az vitathatatlan, hogy lehetetlen igaz	(valid)	dolgokat	állítani	akármiről	
is.	A	tényezők	annyira	összetettek,	annyira	függenek	körülményeiktől,	annyira	
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függenek	atomjaik	viselkedésétől,	annyira	más	és	más	pozícióban	és	fényben	
tudnak megmutatkozni, hogy róluk lehetetlen igazságot állítani, róluk nem lehet 
elmondani semmit, ami ténylegesen rájuk vonatkozna, és nem egy, a kogníció 
számára a kogníció által, a kognícióban kreált objektumra. A kogníció ugyanis, a 
világhoz	viszonyulva,	megteremti	az	általa	kezelhető	valóságot,	amolyan	„szim-
bolikus rendet”12,	ami	megelőzi	úgy	a	diskurzust,	mint	az	annak	működésével	
(működtetésével?)	interferálódó	szubjektumot,	ám	ugyanakkor	önmagát	ehhez	
a	teremtő	aktushoz	képest	utólagosnak	posztulálja,	létrehozván	egy	olyan	idő-
fogalmat, aminek önkényes kezelésével (tulajdonképpen állandó átértelmezésé-
vel)	azt	a	látszatot	tudja	kelteni,	hogy	ő	(a	meta-viszonyuás)	az,	amely	viszonyul,	
és	nem	hozzá	viszonyul	az	a	környezet(e),	ami	az	ő	létezése	alatt	belőle jött létre, 
és mint ilyen, elkülöníthetetlen kellene legyen attól a céltudatosan előrehaladó 
diskurzustól,	ami	önmagát	saját	létének	termékétől	való	elkülönítéssel	próbálja	
legitimálni.	Rendet	nem	lehet	teremteni	még	a	legszűkebb	környezetben	sem,	
hisz a kvantummechanika arra tanít meg, hogy ott,	a	lehető	legkisebb	terekben	
ugyanolyan áttekinthetetlenség uralkodik, mint az intergalaktikus terekben. A 
metadiskurzus tehát arra ítéltetett, hogy egyfajta, Lacan 
által is felismert és jelzett, szimbolikus rendet tartson 
fenn,	 amiben	 hatékonyan	 tudja	működtetni	 referencia-
litását is. A diskurzuson kívülre diskurzus nem juthat 
el,	az	azon	kívül	levőkkel	csak	úgy	kommunikálhat,	ha	
„lefordítja”	 őket	 saját	 szerkezetére,	 saját	 hasonmására,	
saját analógiájára. Ez a lefordítás azonban eleve hamis, 
hiszen az fordítódik le, amit a meta-viszonyulás, a me-
tadiskurzus	észlelni	vél,	látni	hisz	az	őt	körülvevő,	nem-
beszédszerű	környezetben.13	Az	viszont	még	az	előbbi	mondatnál	is	teljesebb	
igazság, hogy valószínű,	hogy	a	beszédszerű	meta-viszonyulás	létesíti	nem-be-
szédszerűként	azt	a	környezetet,	amit	nem-beszédszerűen	ismer	fel,	és	amelytől	
elkülöníti	a	(szerinte)	beszédben	(beszéd	révén,	által)	hozzáférhető	elementu-
mokat. Ezt a gondolatmenetet továbbvíve kijelenthetjük, hogy ennek az állapot-
nak	a	felismerésének	lehetőségét	is	létrehozza	(többek	közt	ezt	a	dolgozatot	is…)	
a	mindenkori	meta-attitűd,	ahhoz,	hogy	lineáris	mozgását	tudja	önmaga	előtt	
megismerőként	azonosítani,	komprehenzió-faktorként	leírni.	

Az	eddigiekből	úgy	tűnhet,	hogy	a	diskurzus14 önmagának és önmagá-
ban	létrehoz	egy	világot,	amit	aztán	önmaga	működtetése	révén	eltávolít	saját	
definíciójától (de véglegesen nem idegeníthet el, hiszen magát az eldegenítés-
konceptust	 is	 ő	 létesíti…),	 és	 ahhoz,	 önmaga	 egy	 részéhez	 úgy	 viszonyul,	
mintha az egész lenne, és külső.	Ebből	a	perspektívából	szemlélve	a	Kant-
féle	apprehenzió-komprehenzió	kettőst,	kijelenthetjük,	hogy	az	ilyen	típusú	
diskurzus számára lehetetlen a megismerés, hiszen tulajdonképpen önmagát 
kellene megismerje, tulajdonképpen önmagával kellene diszkurzív viszonyt 
teremtsen ahhoz, hogy valamiféle komprehenziót tudjon létrehozni. A refe-
renciális	igénnyel	fellépő	diskurzus	tehát	önmagát	kellene	komprehendálja	
önmaga eszközeivel, önmagát használva fel mint viszonyítási alapot.

Ez egy egységes egész diskurzus esetében elképzelhetetlen helyzet, 
ugyanis, mint fent írtam, ez a diskurzus egy részt kellene megértsen az 
egészből,	 ami	 (körösített	 szerkezete	miatt)	 azonos	 az	 egésszel,	 ám	ugyan-
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akkor	nem	az,	hiszen	temporalitásában	(mely	dimenziót	szintén	ő	generált)	
magán	 hordozza	 a	 magábaforduló-teljesség-előttiség-jegyét.	 Az	 önmagába	
forduló,	és	így	önmagát	magyarázó	referenciális	igényű	diskurzus	tehát	ön-
magát is csak mint saját maga részletét tudja önnönmagával közölni. Azért 
nem nevezhetjük referenciálisnak, mert, annak ellenére, hogy fenntartja 
ennek a tulajdonságnak a meglétének a látszatát, ugyanakkor meg is vonja 
önmagától	azzal,	hogy	saját	megismerőeszközeit	el	akarja	különíteni	a	meg-
ismerendőktől,	és	így	létrehoz	egy	olyan	(értelmező	viszonyulás	számára)	át-
tekinthetetlen	rendszertelenséget,	ahol	az	ő	kognitív	ambíciói	a	vektorok,	és	
azok irányultsága, kiterjesztettsége tulajdonképpen az a világ, amire (látszó-
lag) irányulnak, és amit látszólag feltérképeznek. Foucault hasonlóképpen 
írja	le	a	diskurzus	viselkedését,	ám	ő	szóródásról	beszél.	ő	a	„dispersion”-
t	 főleg	a	kognitív	 tevékenységet	mímelő,	 tehát	 tudományos	 igénnyel	 fellé-
pő	diskurzusrészekhez	 (amik	 tulajdonképpen	egyek	azzal	a	diskurzussal,	
amely	 létrehozta	és	mintegy	kisugárzásaként	kibocsátotta	őket)	kapcsolva	
vizsgálja,	és	ezeknek	a	csápszerű	letapogatóknak	a	viselkedését	szabályok-
kal leírhatóaknak tartja.15 Ha viszont a fentiek fényében reflektálunk Fou-
cault ezen kijelentésére, beláthatjuk, hogy ezek a szabályok is csak és csakis 
a	meta-diskurzus	belső	működésében	kezelhetőek	szabályokként,	 és	hogy	
tulajdonképpen csak és csakis a metadiskurzuson belül való szóródás fér-
hető	hozzá	a	mindenkori	analizáló	beszédek	számára,	hiszen	az	azon	kívül 
leledző	eleve	csak	mint	belüli	észlelhető.

A	 szóródásnak	ha	van	 is	 szabályszerűsége,	 akkor	 az	újólag	 csak	egy,	
az analitikus diskurzus szemléletében (és az analitikus diskurzus tevékeny 
szemlélése	közben)	létesült	észlelési	struktúra	szempontjából	az,	ami,	mint	
ilyen	eleve	in-valid,	vagyis	tulajdonképpen	irreleváns,	hiszen	kényszerű	ön-
referenciájával tulajdonképpen abban a helyzetben van, hogy saját magáról 
beszéljen	úgy,	hogy	saját	magát	felismerje.	Pontosabban:	a	szóródás	szabály-
szerűségének	vagy	szabályszerűtlenségének	megállapítása	irreleváns,	mert	
valójában nem is lehet a diskurzuson belüli diskurzusszóródásról beszélni, 
mert akkor ilyen tagolással találnánk szembe magunkat: egy egész, amely 
végtelen számban tartalmazza önmagának a folyton változó, de tulajdonsá-
gainak,	viselkedésének	környezetének	cserélődése	közben	megfigyelhető	és	
leírható önmagát. Innen meg csak egy lépés a metafizika (ha már a fentiek 
akaratlanul is nem transzcendáltak ebbe a szférába), amibe való beleártó-
dást	nem	szívesen	vállalna	ez	a	dolgozat,	főleg	hogy	ott	(a	metafizikában)	az	
állítások verifikációja nem (mindig) az empíria és legtöbbször nem a logi-
ka segítségével történik. A metafizikában feltételezett mögöttes, az Egész, a 
Minden, az Integrátor és a Dezintegrátor egyszemélyessége analóg a fent fel-
vázolt Diskurzus-Totalitással, és, beismerem, teljesebb, kidolgozottabb, levé-
dettebb,	mint	ez	a	mű,	ám	mégis	el	kell	határolnom	tőle	(a	metafizikától)	írá-
somat. Igaz, hogy a megszemélyesítésnek hasonló formáit használom, igaz, 
hogy az érvrendszerem, de még a tárgyalt témáim is kapcsolódóak a metafi-
zika	fő	ágaihoz,	de	valószínűsítem,	hogy	azáltal,	hogy	megteremtettem	en-
nek az egységnek, végtelenségnek egyfajta fizikaiságát, egyfajta tapintható 
létezés-módját	 (a	körszerkezet	 egyszerre	 történő	 rávetítésével	 és	megvoná-
sával),	megszűntettem	a	metafizika	„fenyegetését”.	Az	általam	felvázolt	dis-
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kurzus integrálja mind a metafizikát, mind annak kritikáját is, de integrálja 
a	metafizikát	metafizikának	minősítő	kognitív	viszonyulás	annak (kognitív 
viszonyulásnak)	való	minősítését	is.	Ez	a	diskurzus	tulajdonképpen	olyan	
komprehenzió, amely megértette önmagát, amely átlépte az apprehenzió 
komprehendálásának fázisát (és ezáltal időben visszamenőleg is felszámolta 
azt), és átlépett egy olyan dimenzióba, ahol sem az apprehenziónak, sem 
annak „divergens” változatának (tehát a szóródó diskurzusok apprehenzi-
ójának)	sincs	megismerési	szempontból	 jelentősége.	Ebben	a	dimenzióban	
az	apprehenzió,	a	vektorizált	mozgás	nem	léteztethető,	és	mint	 ilyen	csak	
potenciális	(a	diskurzus	által	beismerten),	csak	diszkurzív	szinten	lehet	mű-
ködéséről	beszélni	az	őt	önmagából	és	önmagában	létrehozó	diskurzusban.

Ez a diskurzus azonban nem mitizálandó, mint a metafizika transzcen-
dens,	végső	dimenziója.	Ez	a	diskurzus	nagyon	is	humánus, nagyon is véges, 
nagyon	is	kötött,	és	emellett	nagyon	jelentéktelen.	Legfőbb	jelentősége	abban	
áll,	hogy	jelzi	a	határait,	hogy	célelvű	mozgásainak	következményeképpen	
folyton	tájékoztatja	a	belőle	és	benne	élőket	(az	embereket)	arról,	hogy	még	
van valami rajta kívül. 

Az	 ördögi	 körből	 azonban	 nem	 lehet	 kijutni	
ilyen könnyen, ugyanis hova tegyük azt a diskur-
zust, amely kívül helyezné magát ezen az integratív 
Nagybeszéden, és megengedi magának azt, hogy a 
benne és körülötte	folyó	(zajló)	tényezőkről	úgy	nyi-
latkozzon, mintha nem is léteznének ennek a dolgo-
zatnak	az	ultrarelativizáló	első	oldalai…

Ezt a szófejtést a szó szoros értelmében a végtelenségig lehetne folytat-
ni. Generációk ezrei tölthetnének tele Borges-novellák által ihletett könyv-
tárakat, és sokmilliomodik diskurzus-áttétel elemzésekor is ugyanott len-
nének,	 ahol	 az	 első	diskurzus,	 ami	 a	 világot	mint	nem-olyant (tehát nem 
világszerűt)	írja	le,	de	ugyanakkor	igényt	tart	arra,	hogy	rajta	kívüli	létezők	
fennállását	feltételezzék	az	ő	használói	(és	akiket	ő	használ),	és	elhiggyék	
(a	használók),	hogy	az	ő	(a	diskurzus)	beszámolója	felhasználásával	(tehát	
ennek a primér metadiskurzusnak a továbbgenerálásával) el is tudnak iga-
zodni abban, amit a meta-beszéd természetnek, környezetnek nevez. A soka-
dik meta-meta-meta-…meta-…metadiskurzus is csak azt tudná elmondani, 
hogy	az	előtte	levő	meta-meta-…metadiskurzus	nem	födte	le	teljességében	
az	előtte	levő	meta-meta-…metadiskurzust,	tehát	érvénytelen,	és	világfeltáró 
tekintetben impotens, hiszen azért van szükség a metadiskurzusok validi-
tásfokának	minősítésére,	hogy	a	metadiskurzus	applikálói	(az	emberek)	úgy	
tudják használni a metadiskurzust, hogy közben ne haljanak étlen, vagy 
szomjan, vagy golyó által.

A	posztmodern	médiáról	 tehát	 csak	 és	 csakis	 úgy	 érdemes	 beszélni,	
mint	ennek	a	metadiskurzusnak	egy	ilyen	belső	„szóródása”,	amelynél	foko-
zottan érvényesül a referencialitás-igény, de amelynél nem veszik tudomásul 
a	diskurzus	kritikátlan	részét	alkalmazók,	hogy	ugyanúgy	érvénytelen	ez	az	
igény,	mint	egy	kubista	festmény	esetében,	sőt:	legtöbbször	lehet,	hogy	még 
érvénytelenebb. Ha elfogadjuk Lacan fent említett kijelentését a szimbolikus 
rendbe	való	beleszületésről,	és	ezt	 felülvizsgáljuk	egy	olyan	diskurzussal,	
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amely mind a „szimbolikus”, mind a „rend” (ordre), mind pedig a „születés” 
szavaktól megvonja a referencialitást16, akkor egy olyan kijelentéssorozattal 
maradunk,	amely	arra	való,	hogy	rákérdezzen	az	Isten	(az	istenek?)	létezé-
sének	valóságosságára,	de	emellett	megkérdőjelezze	a	„létezés”	és	a	„valósá-
gosság” diskurzuson belüli és kívüli vonatkozásrendszereinek, viszonyítási 
alapjainak érvényességét is. 

A média eleve rosszul indul ezen a megmérettetésen, hiszen empiriku-
san	hozzáférhető	manifesztációi	az	elkerülhetetlen	önreferenciáján	kívül17 
át	kell	essenek	cenzúrák	és	cezúrák	sokaságán.	A	végső,	a	megnyilvánuló,	
a diskurzus-részek zajlásában hangot kapó elemek már annyira távol áll-
nak	 a	 valóságnak	 nevezett	 diskurzusrésztől,	 hogy	 szinte	 nem	 is	 érdemes	
figyelni rájuk. Viszont ha tekintetbe vesszük azt, hogy eleve egy kijelentés 
sem	referenciális,	akkor	az	úgynevezett	cenzúra	tevékenysége	nevetségesen	
fölöslegesnek	tűnik,	és	a	különböző	obskúrus	vagy	éppenséggel	azonosságu-
kat	nyíltan	vállaló	cenzúrázó	hatalmasságok	meg	ugyanabba	a	regiszterbe	
kerülnek, mint ahová a literátorokat meg a filozófusokat helyeznénk. A dis-
kurzus önmagában ártalmatlan, zajlása legfeljebb csak saját magát erodálná, 

csak	saját	egységes	egész-ségben	szemlélendő	részeit	
minősítené	át	folyamatosan	egységes	egész-séggé,	de	
ha elgondoljuk azt, hogy emberek halnak meg azért, 
mert	valahol	megjelent	egy	felbujtó	újságcikk,	vagy	
elhangzott egy lázító beszéd a televízióban, vagy 
interneten	 körbefutott	 egy	 hasonló	 tartalmú	 levél,	
nos	 akkor	 (és	 főleg	 ha	 mi,	 diskurzushasználók	 is	
többé-kevésbé implikálva vagyunk ebbe a diskur-
zusmutációval járó összevisszaságba és kellemet-

len	helyzetek	sokaságába)	valószínű,	hogy	átértékelődik	a	metadiskurzusok	
meta-jellegének érvényesülésének mikéntjét firtató szövegek relevenaciája, 
és	a	hangsúly	áttevődik	az	élelemszerzést,	vagy	a	menekülési	módokat,	vagy	
a harcászati technikákat akkurátusan leíró szövegekre.

Az	emésztés	beszédszerű?	A	halálfélelem	biztosan	az	(beszédszerű),	de	
a	meghalás	–	az	milyen	természetű?	Milyen	az	ölés?	Milyen	az	ölelés?	Hol	le-
het	abbahagyni	a	kérdezést?	Honnan	nem	lehet	metaszintre	lépni?	Honnan	
nem kell18	metaszintre	lépni?

A média mindig metaszinten volt, a barlangrajzoktól kezdve a római 
Acta Diurna-kon keresztül a Yahoo! internetes portál percenként frissített 
hír-adatbázisáig. A média mindig meglátott (vagy alkotott…) egy eseményt, 
és	ahhoz	viszonyult.	Általa	úgy	az	éhezés,	mint	a	jóllakás,	úgy	a	gyilkolás,	
mint a nemzés egy és ugyanazon elbánásban részesültek. Ebben a divergens, 
de	ugyanakkor	egynemű	 (l.	 fent)	viszonyulásrendszerben	hiába	keresnénk	
meg az annyit emlegetett „vektorokat”, hiába írnánk le a „szóródási szabá-
lyokat”,	hiába	keresnénk	meg	az	alfát	és	követnénk	útját	és	átalakulását	(tu-
lajdonképpen: mediálódását) egészen az ómegáig (vagy fordítva, ómegától 
az alfáig, mert ezek a diskurtus-vektorok, teleologikusságuk ellenére elke-
rülhetetlenül egy olyan másra irányulnak, ami tulajdonképpen önmaguk), 
akkor	sem	jutnánk	közelebb	sem	ahhoz	a	beszédképződményhez,19	melyről	
referálnak, sem ahhoz a beszéden kívüli (beszéd által még nem megkörnyé-
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kezett) eseménysorhoz, ami kiváltotta azt, hogy módosuljon a beszédrészek 
vektora.

Attól	függően,	hogy	a	diskurzus-teljességnek	melyik	részét	(ami	végül	is	
maga a teljes és osztatlan beszéd) emeljük ki, melyik felé irányítjuk a beszéd-
rész	vektorát,	más	és	más	viszonyulás-eredményt	kapunk.	Ezek,	első	látásra	
legyenek	akármilyen	különbözőek,	azáltal,	hogy	az	eredeztető	diskurzusból	
származnak,	abban	léteznek,	és	ott	is	enyésznek	el	(más	vektorú	beszédekké	
transzformálódnak). Ennek a ténynek a felismerése azt kellene eredményez-
ze, hogy lemondjunk mindenféle meta-metadiskurzusról, hogy elfogadjuk a 
(média-)hipo-rétegek	zajlásának	szemléléséből	eredő	benyomásokat	anélkül,	
hogy reflektálnánk rájuk, de… nem ez történik. A(z egyén által) megszámlál-
hatatlan	tömegű	„anyagi”	(pl.	újság)	és	multimédiás	produktum	számbavéte-

lezése eredményeképpen ha mennyiségben nem is, de összetettségben, komp-
lexitásban hasonló valami	keletkezik,	amelyről	szintén	nem	lehet	kijelenteni	
azt, hogy operatívan tud beszélni arról, amit referenciája tárgyául választott, 
hogy hatékonyan tudja kezelni azt a jelenséget, aminek a megmagyarázására 
(esetenként felismerésére) létrejött. Beláthatjuk, hogy itt is ugyanaz a mecha-
nizmus	működik,	mint	a	primér	metaszövegeknél,	vagyis	az,	hogy	a	metaszö-
veg nem tudja elmondani tárgyát, nem tudja ismertetni azt a kérdéses (mé-
dia-)eseményt, amelynek a „kiköbözése” tulajdonképpen feladata lett volna. A 
média eseményei is ugyanolyan (diszkurzív) események, mint a „világnak ne-
vezett	diskurzusműködés”	eseményei,	és,	mivel	tulajdonképpen	mindketten	
ugyanannak a (dolgozatomban fetisizált) diskurzusnak a részei (pontosabban: 
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az egy és oszthatatlan beszédnek olyan megnyilvánulásai, amelyek csak azért 
különböznek egy harmadik/negyedik diskurzusrész perspektívájából, hogy 
a	diskurzushasználók	számára	kezelhetővé	tegyék	a	környezetüket	–	többek	
között	a	média-környezetüket	is).	Ez	a	kezelhetővé	tétel	tulajdonképpen	azt	
jelenti, hogy a médiának nevezett diskurzusrészt felhasználók olyan tájéko-
zottságot nyernek a beszédek20	között,	hogy	azzal	a	nem-beszédszerű	világ-ré-
szeket is befolyásolják (pl. halál). A beszéd (itt és másutt az ’idea’, a ’diskurzus’, 
a ’meta-viszonyulás’ értelemben), tehát használói révén interferálódik a nem-
beszédszerű	szférával	is	–	de	amelyet,	mint	fent	láttuk,	csak	beszédszerűen	
tud megragadni és értelmezni, ám nem tud kezelni, egyáltalán: nem tud hozzá 
viszonyulni. Az a viszonyulás, amit performálnak a mai médiatudósok, ille-
gitim	a	bevezető	 lapok	perspektívájából	szemlélve,	ugyanis	nem	mondanak	
el mindent, és legtöbbször nem is igyekeznek még azt a látszatot sem kelteni, 
hogy	a	Teljességről	akarnának	beszámolni.	A	részletek	tárgyalása,	hiába	épü-
letes helyi szinten21, nemzeti, esetleg globális szinten említésre sem méltóak, 
annak	ellenére,	hogy	vállalt	korlátoltságuk,	leszűkítettségük	amúgy is hordoz-
za a végtelen és átfoghatatlan beszédet. 

A	beszéd	nem,	de	a	beszélő	képes	arra,	hogy	interferálódjon	a	nem-be-
szédszerű	 környezetével,	 képes	 arra,	 hogy	azt	 (a	 nem	beszédszerűt)	módo-
sítsa	a	beszéddel	generált	és	azzal	működtetett	eszközeivel.	Régis	Debray	a	
techno-kulturális	 interferenciát	elemzi	egyik	kitűnő	könyvében,	 többek	kö-
zött	kijelentve,	hogy	e	két	„szféra”	közötti	összemosódások	nevezhetőek	tulaj-
donképpen mediálásoknak.22 Debray azt vizsgálja ebben a könyvében, hogy 
milyen hordozói	voltak	annak	a	beszédnek,	mely	a	nem-beszédszerűre	befo-

lyással	volt.	A	halál	aktusa/gesztusa	valószínűen	
nem	beszédszerű,	annak	ellenére,	hogy	történtek	
kísérletek az esemény, az exitus leírására. Debray 
egyik	 kedvenc,	 visszatérő	 példája	 Marx	 művei-
nek a való megjelentetése, ami tulajdonképpen az 
egész világ (emberi szempontból és emberi mér-
tékben) való katasztrofális átalakulását okozta.23 
A megjelenített, formát öltött beszéd immár képes 
arra, hogy a fentebb jellemzett osztatlan beszéd 
vektorait transzformálva kihasson azok haszná-
lóinak nem beszéd révén (és beszéden keresztül) 

megélt élettevékenységeire is. Azt például elég nehéz lenne vizsgálni, hogy a 
média diskurzusa, hogy a média mint diskurzus(-rész) miképpen befolyásol-
ja	a	lélegzetvételünk	ritmusának	a	bélben	történő	táplálékfelszívódással	való	
kapcsolatát,	és	ennek	a	bal	hüvelykujj	körme	alá	potenciálisan	beszúródó	fe-
nyődeszka	szálka	okozta	seb	elfertőződésével	való	összefüggést.	Ha	sikerülne	
is	olyan	módszert	kidolgozni,	amely,	relevánsnak	látszó	adatokat	képes	előál-
lítani	ebből	a	korpuszból,	akkor	is	csak	nagyon	szűk	embercsoportról	lehet-
ne teljes felmérést	végezni	(amelynek	az	eredményei	amúgy	is	verbalizáltak	
lennének	(úgy,	ahogy	a	beszéd	szempontjából	történne	a	felmérés	is),	és	mint	
ilyenek nem bírnának azzal a hitelességgel, amellyel kellene hogy rendelkez-
zenek	ahhoz,	hogy	önmagukon	túlmutatva	(tehát	beszéd-jellegükre	kritiku-
san	reflektálva)	érdemleges	tájékoztatást	nyújtsanak	a	beszéd	használói	(és	a	

Életeket lehetne eltölteni az-
zal, hogy utánajárjunk annak, 
hogy hány órakor felejtették 
ott a könyvet, melyik jára-
ton, és megtudni azt, hogy 
Rejtő Jenő papíron masírozó 
idegenlégiósai hány pofont 
osztottak ki közben.
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mindenkori beszéd által kihasználtak) számára azért, hogy azok a halálukat 
minél	későbbre	tudják	elhalasztani.	

A felmérések problematikusak, azért, mert jelenségek vizsgálatával (je-
lenségként való azonosításával) próbálnak ok-okozati láncokat felderíteni. Az 
ilyen kezdeményezésekre Régis Debray ironikusan így felel: „…il y a un rap-
port presque évident entre jorneaux à grande tirage et train, mais quel rapport 
entre Mme Bovary,	et	le	train?”24	Valószínű,	hogy	Flaubert	is	utazott	vonaton,	
és	valószínű,	hogy	megjelenése	óta	elég	sokan	olvasták	vonatozás	közben	ezt	
a	regényt.	Elképzelhető	az	is,	hogy	nagyobb	tételeket	ebből	a	„polgárpukkasz-
tó”	írásból	szintén	vonattal	szállítottak	egyik	helységből	a	másikba	–	tehát	a	
regény mediatizációjához hozzájárulhatott az is, hogy a vonatot használta ve-
hikulumként, mediálóként. Azt viszont nem lehet kideríteni, hogy miképpen 
befolyásolja	 a	 kolozsvári	 BRD-székhely	 ablakmosójának	 munkaminőségét	
péntek	reggel	fél	tízkor	az	a	tény,	hogy	a	1952-ben	a	Nantes-ből	Párizsba	tartó	
gyors	harmadik	kocsijának	az	ülése	alatt	felejtették	a	regény	első	kiadásának	
egy példányát. Mert az tagadhatatlan, hogy befolyás létezik. Sokszorosan át-
tételes,	talán	elenyésző,	de	van,	létezik	ok-okozati	összefüggés	e	két	tényező	
között.	A	kettő	közötti	átjárás	milyenségét	azonban	nem	lehet	megállapítani	
a jelenlegi eszközeinkkel, nem lehet teljességében visszaadni azt az ok-oko-
zati viszonyláncot, ami összeköti több ezer kilométeren és több évtizeden ke-
resztül ezt a két eseményt (a könyv vagonban felejtését meg az ablakmosást). 
Életeket lehetne eltölteni azzal, hogy utánajárjunk annak, hogy hány órakor 
felejtették	 ott	 a	 könyvet,	melyik	 járaton,	 és	megtudni	 azt,	 hogy	Rejtő	 Jenő	
papíron masírozó idegenlégiósai hány pofont osztottak ki közben (a regény 
megjelenése	és	a	vonaton	történt	–	fiktív	–	elvesztése	miatt).	Nem	lenne	idő	
arra,	hogy	egy	jelenség	összes	okát	feltárjuk,	nem	lenne	elég	egy	(Mit	egy?	
Több…) élet arra, hogy összeszámoljuk ezeket az átjárásokat, amik két ennyi-
re	különböző	és	időben	zajlottak	le,	és	térben	is	távol	esnek	egymástól.

Az emberiség, ahhoz, hogy kommunikálni tudjon önmagával, irrele-
vánsaknak	minősítette	az	okok	nagy	részét,	és	érdekes	módon	ugyanezt	tette	
az okozatok egy részével is.

(A szerző a BBTE doktorandusa)
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Jegyzetek

		1	 Itt	most	nem	kényelemből	nem	hivatkozok	szótárakra.	
		2	 L.	főleg	Debray	2000	és	Debray	1991.
  3 Telnének az oldalak, és bebizonyítanám, hogy értem azt, amit Debray mond, vagy 

legalábbis megpróbálom megérteni...
  4 Wolgensinger, 1989.
  5 Barbier – Bertho Lavenir, 2000.
		6	 Becsült	számadat,	lehet	ennél	sokkal	többről	is	szó.
  7 Nem írom, hogy ismeretelméleti, mert az már problematikus fogalom. A „megisme-

rési” még problematikusabb, de épp emiatt támadható nehezebben...
  8 de Man, 2000.
  9 de Man, 2000, 63.
10 Nem feltétlenül kell itt pragmatikára gondolni. Habár Jean Jérome Bertolus köyn-

vének elolvasása után arra kellene gondolnunk, hogy csak és csakis a pragmatikai 
szemponból	való	elemzés	minősíthető	tolerálhatónak. (Bertolus, 2000)

11	 Ennek	a	kanonizációnak	is	lehetne	boncolgatni	a	mechanizmusait.	Az	első	referátu-
momban	ki	is	tértem	a	műalkotások	kanonizációjának	néhány	aspektusára,	viszont	
alig érintettem a metadiskurzusok kanonizációjának mikéntjét...

12 L. pl. Lacan, 1966, 11, 25. 
13 A folyton használt beszéd szó	immár	feszítően	aktuálissá	váló	definíciójához	lásd	
Foucault,	1969.	Mivel	egy	teljes	könyv	méretű	definícióról	van	szó,	eltekintünk	idé-
zésétől,	de	még	összefoglalásától	is.

14 Tulajdonképpen meta-diskurzus, de mint fent láttuk, a diskurzus teremti saját 
meta-és hiposzintjeit is, tehát felesleges és redundáns lenne minduntalan ismételni 
a	„meta-”-előtagot.	Ezt	ott	cselekedjük	meg,	ahol	nagyon ki	kell	hangsúlyozni	azt,	
hogy	meta-szintről	értekezünk.

15 Foucault, 1969, 255.
16	 Tehát	olyanoknak	minősíti	ezeket	a	fogalmakat,	amiknek	a	működései	nem	takarják	
azokat	a	beszéden	kívüli	folyamatokat,	amelyekről	beszélni	igyekeznek.

17 Ez most ellentmondás, hiszen fent arról beszéltem, hogy csak és csakis az önreferen-
cia létezik, hogy a diskurzus csak és csakis önmagának az irreferenciátlanságáról 
tud beszélni. De fogadjuk el, mert nem tudom minden mondat mellé csatolni Lacan 
és	Foucault	teljes	életművét,	még	egy	lábjegyzet	erejéig	sem.	Nem	egyetemi	dolgozat-
ba	illő	az	a	kijelentés,	hogy	„L.	Lacan	életművét”...

18 Újólag kockázatos szó, hiszen a „kellés” fogalma beszédben és beszéd által definiált. 
Ha valamit kellő-ként értelmezünk, akkor a diskurzusban leledzünk, akkor a be-
szédről	mondunk	beszédet.	

19 Egyszer már jeleztem, de még leírom: a foucault-i értelemben használom mint a be-
széd,	mint	a	beszédképződmény,	mint	a	diskurzus	(„discours”)	szavakat.	Amit	velük	
teszek	az	az,	hogy	bevonjam	őket	egy	kérdések	kérdéseire	rákérdező	(legalábbis	a	
mai diskurzushasználók számára) végeérhetetlen diskurzusba, ahol a Foucault által 
olyan	ravaszul	kidolgozott	fogalmak	értelme	szegényedik	kulturális	(főleg	történeti)	
referenciákban,	de	gazdagodik	„kritikaibb”	vonatkozású	jelentés-összetevőkkel.

20	 Ezentúl	értsd:	az	egy	és	osztatlan	beszéd	olyan	része,	amely	értelmét	csak	és	csakis	
ehhez a teljességhez viszonyítva nyerheti el.

21	 Értsd:	 helyi	 kutatási	műhely,	 helyi	 értelmiségi	 közösség,	 helyi	 tudományos	 fóru-
mok, stb.

22 Debray, 1991, 19.
23 Debray, 1991, 23.
24 Debray, 2000, 160.
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ZÁgoNi BÁliNt

Janovics Jenő filmes tervei és 
megvalósításai 1�1�–1�4� között

Az elmúlt évtizedekben több olyan kezdeményezésnek lehettünk ta-
núi, amely a filmtörténetírás módszertanát szándékozott megreformálni, 
és jogosan kérdőjelezte meg a korábban használt eljárások érvényességét. 
Ezek a kezdeményezések kiemelt fontosságot tulajdonítottak a meglévő 
ismereti anyag újbóli elemzésének, illetve újabb korabeli források felku-
tatásának.

Az	erdélyi	magyar	filmtörténet	esetében	túlzás	lenne	a	hagyományos	
filmtörténetek felülbírálásáról tárgyalni, hiszen a némafilmgyártás pár évét 
leszámítva teljesen járatlan területeken találja magát a kutató. Jól példázza 
ezt	a	kolozsvári	filmgyártás	története	is:	míg	az	1913–1918-as	éveket	felölelő	
időszakról	született	ugyan	pár	tanulmány,	könyv,	a	két	világháború	közötti	
periódus szinte teljesen feldolgozatlan maradt, egy olyan tévhit kialakulását 
segítve	elő,	miszerint	Erdély	és	a	román	területek	egyesülése	után	mindenfé-
le	magyar	érdekeltségű	filmes	tevékenység	megszűnt	Kolozsváron.	Ennek	a	
témának	a	kutatása	tehát	mindenekelőtt	forrásfeltáró	és	adatgyűjtő	munkát	
feltételez,	mely	a	továbbiakban	alapot	szolgáltathat	a	szigorú	elméleti	meg-
fontolásokat	érvényesítő	filmtörténeti	munkák	számára	is.	

Az	alábbi	forrásfeltáró	dolgozat	a	két	világháború	közötti	erdélyi	filmes	
életre	 vonatkozóan	 közöl	 pár	 fontosabb	 információt:	 Janovics	 Jenőnek	 az	
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1920–1945 között folytatott levelezése és más dokumentumok alapján igyek-
szünk	minél	 élethűbb	 képet	 vázolni	 arról,	 hogy	 a	 kolozsvári	 filmgyártás	
megteremtője	milyen	módon	folytatta	filmes	tevékenységét	az	első	világhá-
ború	befejezte	után.	Az	idézett	dokumentumok	egészét	eddig	csak	Jordáky	
Lajos tárgyalta egy, kézirat formájában fennmaradt, 1967-ben írt román nyel-
vű	 tanulmányban.	 Jelen	 dolgozat	 azonban	 egy	 ettől	 független	 feldolgozás	
eredményeként született.

Janovics Jenő tevékenysége 1919–1924 között

Janovics	 Jenő	1913–1918	között	Erdély	 legtermékenyebb	 stúdióját	mű-
ködtette, hat év alatt körülbelül hetven film készült Kolozsváron, nagy ré-
szük	később	híressé	vált	 rendezők	 irányítása	alatt.	1918	után	nem	 folytat-
hatta	olyan	fokozott	ütemben	a	filmgyártást,	mint	ahogyan	a	háborús	évek	
alatt, ennek oka viszont csak részben magyarázható Erdély elcsatolásával. 
A	háború	a	külföldi	filmek	behozatalának	tilalma	által	kedvezett	a	nemzeti	
filmgyártásnak, a béke beálltával pedig az amerikai és a nyugati filmek el-
özönlötték mind Magyarországot, mind Romániát – a helyi, alacsony költség-
vetésű	filmgyárak	ilyen	körülmények	között	nem	jelenthettek	konkurenciát.	

Ugyanakkor	nem	szabad	elfelejtenünk,	hogy	Janovics	ez	idő	alatt	a	Ko-
lozsvári	 Színház	 igazgatója	 volt,	 és	 a	megváltozott	 konjunktúra	 olyannyira	

kedvezőtlen	 volt	 a	 kisebbségi	 színházak	 számára,	
hogy	 Janovics	 csak	 nagy	 erőfeszítések	 árán	 tudta	
társulatát	 a	 csődtől	 távol	 tartani.	 (Kántor	 –	 Kötő,	
1998.	27)		Ennek	ellenére	szakított	időt	filmes	tervei	
megvalósítására is: már 1919. január 4-én létrehozta 
a Transsylvania Filmgyárat, mely részvénytársasági 
alapon	működött,	és	filmgyártással	és	filmkölcsön-
zéssel foglalkozott. (I /1)1 
Az említett körülmények miatt nagyobb mérték-

ben összpontosított a filmkölcsönzésre – 1921-ben például a budapesti Cor-
vin	Filmgyárral	kötött	 szerződést	az	ott	gyártott	 filmek	Romániában	való	
értékesítése végett. (I/7) Janovics üzleti érzékét dicséri, hogy cége ezzel egy 
időben	mozikat	is	bérelt.	Kolozsváron	az	Apollót,	az	Urániát	és	az	Egyetem	
mozgót üzemeltette. Ezek mellett Erdélyben körülbelül százötven mozgó-
színházat látott el filmekkel. (Jordáky, 1980. 111.)

Janovics megszerezte néhány olyan film vetítési jogát is, melyet koráb-
ban	ő	maga	gyártott	a	saját	stúdiójában.	Egy	dokumentumból	arról	értesü-
lünk,	hogy	a	következő	filmeket	feliratozta	magyar	vagy	román	nyelven	a	
Fotofilm	 stúdiójában:	 Tanítónő, Névtelen asszony, Kölcsönkért csecsemők, 
Tisztítótűz, Akik életet cseréltek, Métely, Vadorzó, Kancsuka hazájában, Vágy, 
Doktor úr. (I/8)

Új	filmek	is	készültek	ebben	az	időszakban:	1920-ban	két	művészfilmet	
forgattak	a	Transsylvania	Filmgyár	stúdióiban,	A két árvát és a Világrémet. 
Ezek	közül	kétségkívül	az	utóbbi	nagyobb	jelentőségű:	egyfajta	román–ma-

Janovics Jenő 1913–1918 kö-
zött Erdély legtermékenyebb 
stúdióját működtette, hat év 
alatt körülbelül hetven film 
készült Kolozsváron, nagy 
részük később híressé vált 
rendezők irányítása alatt.
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gyar	koprodukciónak	is	tekinthető,	mivel	a	forgatókönyvet	Constantin	Le-
vaditi	román	orvosprofesszor	és	Gyalui	Jenő	írta,	a	színészek	és	a	rendező	
a kolozsvári magyar színház tagjai, viszont a film állami támogatásban is 
részesült.	A	kortárs	dokumentumok	egyértelműen	 tanúsítják,	hogy	a	 film	
rendezője	Janovics	Jenő	volt,	1960-ban	készült	azonban	egy	rádiófelvétel	a	
film kapcsán, melyben megszólalt a színészek közül Poór Lili és Baróti Er-
zsi, valamint Fekete Mihály is, mint a film rendezője. A Világrém	főleg	témá-
ját illetve érdekes: a vérbaj pusztító hatásáról szól, ez az oka annak is, hogy 
film terjesztését hivatalosan is támogatták a román hatóságok. Egyike azon a 
kevés	kolozsvári	filmnek,	mely	épségben	fennmaradt	–	egy-egy	kópiáját	őrzi	
a Román és a Magyar Nemzeti Filmarchívum.

A másik 1920-ban készült játékfilm, A két árva forgatókönyvét Incze Sán-
dor	írta	–	ő	kapcsolatai	révén	az	elkövetkező	években	Janovics	fontos	segítő-
társa	lesz.	A	film	rendezője	Janovics	Jenő	volt,	szereplői	pedig	többek	között	
Poór Lili, Baróti Erzsi, Izsáky Margit, Lengyel Vilmos és Berky József. A film 
Adolphe d’Ennery és Eugene Cormon drámájának adaptációja, cselekménye 
híven követi a dráma eseményeit. (Cantacuzino – Ripeanu, 1970. 195.)

Moziszkeccsek2	 is	készültek	a	világháborút	követő	években:	1919-ben	
forgatták A mozitündért Hetényi Elemér rendezésében, 1924-ben pedig A 
szakállas embert,	melynek	a	rendezője	Salgó	Géza	volt.	Mindkét	szkeccset	a	
Transsylvania tapasztalt	operatőre,	Fekete	László	filmezte.

A	húszas	évek	elején	a	Transsylvania	stúdió	néhány	dokumentumfil-
met is készített. A Cluj-Kolozsvár város látképe többek között kulturális in-
tézményeket, a társadalmi és a sportélet kiválóságait, az ipari és kereskedel-
mi vállalatokat és szállodákat mutatta be. Információval rendelkezünk arról 
is,	 hogy	 a	 stúdió	 operatőre	 lefilmezte	 Ferdinánd	 román	 király	 kolozsvári	
látogatását is. (Jordáky, 1980. 130.)

A	húszas	évek	második	feléből	nem	rendelkezünk	olyan	adattal,	ami	
Janovics	filmes	tevékenységére	utalna,	feltételezhetően	ezekben	az	években	
a	színháznak	szentelte	idejének	nagy	részét.	Mégis	ezalatt	is	működtek	az	
általa üzemeltetett mozik, és arra sem utal semmilyen jel, hogy a filmköl-
csönzés	megszakadt	volna.	Ugyanakkor	egy	későbbi	levelében	említ	egy	Ko-
lozsvárról készült dokumentumfilmet, a film leírásában pedig szerepel az 
1926-os	Magyar	Dalosverseny	 felvétele	 is,	 tehát	a	Transsylvania	operatőre	
ezekben az években is dolgozott.

A	későbbi	évek	tevékenységét	 illetően	fontos	megemlíteni,	hogy	szín-
házi társulata révén Janovics sikeresen építette bukaresti kapcsolatait is. 
Nicolae	Iorgat	például	román	nyelvű	levélben	hívja	meg	az	író-történész	egy	
színdarabjának	kolozsvári	bemutatójára.	Iorga	magyar	nyelvű	válaszban	fo-
gadja	el	a	meghívást.	(Kántor	–	Kötő,	1998.	42.)

Janovics Jenő levelezése Incze Sándorral – szerzői jogok eladása

Pár	éves	szünet	után	Janovics	a	harmincas	évek	elején	kezdett	el	újból	
komolyabban	foglalkozni	 filmes	 terveinek	megvalósításával.	Ekkor	kezdő-
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dött intenzív, egy évtizeden át tartó levelezése Incze Sándorral. Incze ekkor 
a budapesti Színházi Élet	 főszerkesztője	 volt,	 az	 évtized	második	 felében	
azonban már Angliából és New Yorkból, a Henry Miller’s Theatre	címéről	
válaszolt a levelekre.

Janovics egy sor regény és színdarab megfilmesítési jogával rendelke-
zett, ezeket ruházta át Incze Sándorra 30-ban és ’31-ben. 1930 májusában 
például Molnár Ferenc Doktor úr	című	vígjátékának	filmnegatívját	és	a	film	
egész világon való használati jogát, Gábor Andor Palika című	regényének,	
Bródy Sándor Tanítónő	 című színdarabjának, Molnár Ferenc Andor című	
regényének	és	Szomaházy	István	bármely	művének	a	megfilmesítési	 jogát	
ruházta	át.	(I/11)	A	szerződés	értelmében	a	jogok	értékesítéséből	befolyó	ösz-
szeg	fele	Incze	Sándort,	fele	pedig	Janovicsot	illette.	Egy	évvel	később,	1931	
júniusában	a	Gyurkovics lányok és A dolovai nábob lányának a megfilmesí-
tési jogait adta el hasonló feltételek mellett.

A megfilmesítési jogok átruházása jogi bonyodalmakat is szült. 1936-
ban a Tanítónő kapcsán alakult ki parázs vita Janovics és dr. Marton Sándor 
Színpadi Kiadóvállalata között. Mint kiderült, a Bródy örökösök eladták Kor-

da Sándornak a Tanítónő hangosfilmjogait, ugyanak-
kor Marton azt állította, hogy Janovics csak a néma-
filmjogok felett rendelkezett. Dr. Marton Sándornak 
Incze	Sándorhoz	 írt	 leveléből	 idézzük:	 „Minthogy	a	
hangos filmjogok felett (illetve a sound-kiterjesztési 
jogokról)	ők	kétségtelenül	rendelkeztek,	Janovicsnak	
pedig csak néma filmjogai voltak, mely néma film-
jogok	Kordáék	részére	 történő	optálásáért	egy	 fillért	
sem kaphattunk volna, – Janovics igénye nem áll 
fenn.” (I/24)

Janovics	 egy	 későbbi	 levelében	 a	 következőképpen	 érvel:	 „Az	 Incze	
Sándorral	kötött	szerződésem	szerint	a	Tanítónő filmjogának	mindennemű	
értékesítéséből	50%	engem	illet.	Az	opció-adás	kétségtelenül	az	értékesítés	
egyik	módja,	az	ebből	befolyt	jövedelem	50%-a	tehát	engem	illet.	Így	történt	
legutóbb a Nagymama filmjogának értékesítése alkalmával is, amikor igen 
mélyreható	és	az	összes	joggyakorlatot	mérlegelő	tárgyalások	után	a	hangos-
film-jog	birtokosa	(maga	is	kiváló	jogász)	az	eladási	ár	50%-át	nekem	ponto-
san kifizette.” (I/28)

A Színházi Élet egykori	 szerkesztőjével	 tartott	kapcsolat	a	30-as	évek	
második felében sem szakadt meg. 1938 decemberében Incze arra kérte Ja-
novicsot, hogy küldje New Yorkba a Mese az Írógépről egy régi filmkópiáját 
és	a	szerződést.	Ezzel	együtt	kérte	Az ember tragédiája adaptációjával kap-
csolatosan a vetített díszletek lemezeinek eredeti rajzait, a díszletterveket, 
Ádám, Éva és Lucifer összes kosztümtervét és fényképét.

1939	szeptemberében	újból	arra	kérte	Janovicsot,	küldje	el,	hogy	milyen	
darabok megfilmesítési jogával rendelkezik, rá két hónapra pedig A Gyur-
kovics lányok megfilmesítési jogával kapcsolatosan írt. Janovics késlekedés 
nélkül küldte a dokumentumokat, és kétségbeesetten kérte, hogy értékesítse 
ezeket,	amint	alkalom	adódik,	mert	sürgősen	pénzre	van	szüksége.

Janovics késlekedés
nélkül küldte a dokumen-
tumokat, és kétségbeeset-
ten kérte, hogy értékesít-
se ezeket, amint alkalom 
adódik, mert sürgősen 
pénzre van szüksége.
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1940	áprilisában	Incze	Sándor	a	Hollywoodban	élő	Paál	Sándor	címét	
adta	meg	 Janovicsnak,	állítólag	őt	érdekelték	egyes	darabok	megfilmesíté-
si jogai. Paál azonban Janovicsnak egy levelére sem válaszolt. Janovics és 
Incze levélváltásának utolsó dokumentumai is ennek a sikertelen kapcso-
latfelvételnek a jegyében íródtak, Incze azzal nyugtatta az igazgatót, hogy 
személyesen	fogja	felkeresni	Paált,	és	a	háború	végével	remélhetőleg	megol-
dódik ez a kérdés is.

A román nemzeti filmgyár terve 

Az	erdélyi	magyar	színjátszás	kisebbségi	helyzetében	csak	úgy	tudott	
tovább létezni, ha támogatókat talált, azok a gazdasági csoportok, amelyek 
a színjátszást támogatták viszont egy-egy színésztársulat vezetésébe is be-
leszóltak. 1934 elején Janovics a kolozsvári színjátszást támogató csoport 
tagjaival	került	összetűzésbe,	ekkor	döntött	úgy,	hogy	 lemond	mindenféle	
színházi funkcióról. Ilyen körülmények között több ideje maradt arra, hogy 
a filmgyártással kapcsolatos terveit gyakorlatba ültesse. 

1934 februárjában beadványt címzett a román oktatási miniszternek, 
majd rá egy évre a román nemzeti filmgyár megalapításának részletesen ki-
dolgozott javaslatát írta meg. Mindkét dokumentum megér egy-egy részlete-
sebb ismertetést.

1934-ben írt beadványában Janovics az ország iskolái számára készü-
lő	tudományos	filmek	támogatását	kérte	a	minisztertől.	(I/31)	Levelét	azzal	
kezdte, hogy a nyugati országokban a tudományos és természetfilmek képe-
zik	a	legfontosabb	szemléltetőanyagot	az	iskolákban,	ezek	vetítése	nagymér-
tékben hozzájárul ahhoz, hogy a diákok hamarabb elsajátítsák a tananyagot. 
Janovics rögtön hozzátette, hogy nem anyagi támogatást kér az államtól: sa-
ját	költségén	kívánja	megvalósítani	ezeket	a	dokumentumfilmeket.	Hosszú	
listát közölt arról, hogy mik lehetnének ezeknek a felvételeknek a tárgyai: 
városi	érdekességek,	múzeumok,	szobrok,	templomok,	utak,	hegyek,	fonto-
sabb	csaták	helyszínei,	várak,	bányák,	kőolaj-kitermelések	helyei,	gyárak,	a	
tenger,	az	ország	összes	fürdője,	ásványi	források,	sportpályák,	vadászterü-
letek,	kikötők,	és	a	felsorolás	tovább	tart.	Megjegyzése	szerint	ezek	a	felvéte-
lek idegenforgalmi céllal is felhasználhatók. 

Janovics kidolgozta a vetítések menetét is. Mivel az iskolák nem rendel-
keztek	vetítőgépekkel	vállalta,	hogy	a	cég	képviselője	alkalmilag	felszereli	
saját	vetítőgépjüket	és	amennyiben	az	iskolák	igazgatói	meggyőződnek	a	ve-
títőgépek	hasznosságáról,	egy-két	éven	belül	mindegyik	iskola	beszerezné	a	
szükséges	 felszerelést.	A	lefilmezendő	témák	kiválasztása	előtt	szakembe-
rekkel	egyeztetnének,	vetítés	előtt	pedig	a	cenzúra	képviselői	és	a	miniszté-
rium által kinevezett tanári delegáció is megnézné a filmeket.

A Transsylvania igazgatója négy pontban foglalta össze az államtól kért 
támogatást:
•	 miniszteri ajánlat, hogy az illetékes hatóságok támogassák a felvételek 

elkészültét;
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•	 rendelet, melyben kötelezik az iskolákat, hogy az engedélyezett filme-
ket minden tanuló megnézze egy minimális összeg kifizetése mellett 
(öt-hat lej személyenként);

•	 utasítás minden mozi számára, hogy havonta egyszer levetítsék ezek-
nek a kulturális filmeknek egy részét (körülbelül kétszázötven-három-
száz métert) minimális kölcsönzési díj ellenében; a mozik némi adó-
csökkentést is kaphatnak a kulturális filmek vetítése alkalmából, hogy 
hajlandóak legyenek minél gyakrabban vetíteni ezeket;

•	 a nemzeti és idegenforgalmi szempontból értékesebb filmeket vegye át 
a külügyminisztérium propagandahivatala, hogy a konzulátusokon ke-
resztül	külföldön	is	megtekinthetőek	legyenek.
Bár	a	levél	végén	Janovics	még	egyszer	hangsúlyozta,	hogy	őt	anyagi	ér-

dekek nem vezérlik ennek lebonyolításában, és a tanulóktól kért öt-hat lejes 
jegyár	a	kiadási	költségeket	sem	fedezi,	logikusnak	tűnik,	hogy	az	igazgató	
nem	kezdett	volna	veszteségesnek	ígérkező	vállalkozásba.	Ugyanakkor	nem	
vitás,	hogy	az	országban	működő	négy-ötszáz	mozi	által	fizetett	díj	is	jelen-
tékeny bevételt képezhetett volna a Transsylvania számára.

A román nemzeti filmgyártás létrehozásának javaslata a fenti bead-
ványnál is részletesebb. Öt pontban foglalja össze egy nemzeti filmgyár lé-
nyegét.	(I/32)	Janovics	már	a	levél	bevezetőjében	kifejti,	hogy	minden	ország,	
még	a	legyőzött	Magyarország	is	rendelkezik	virágzó	filmgyártással,	Romá-
nia	pedig	évente	kétszázötven	millió	lej	 jövedelemtől	esik	el	azáltal,	hogy	
körülbelül	háromszázötven	filmet	hoz	külföldről.

Janovics négy érvet sorakoztat fel a filmgyár szükségessége mellett:
•	 művészi	szempontból	a	film	fontossága	megegyezik	a	színházéval,	de	
ha	a	nép	művelését	 tekintjük,	a	 film	a	színháznál	 legalább	ötvenszer	
nagyobb közönséggel rendelkezik és eljut a községekbe, kis falvakba is;

•	 a nemzeti propaganda szempontjából a film a leghatékonyabb propa-
gandaeszköz,	magyarázza	a	nemzet	múltját,	a	történelmet;

•	 gazdasági szempontból megmutatja az ország gazdasági kincseit, gyá-
rakat,	 aranybányákat,	 ezáltal	 külföldi	 befektetési	 tőkét	 is	 vonzhat	 az	
országba;

•	 az itt készített filmek turisztikai célt is szolgálnának, megismertetnék a 
külföldi turistákkal az ország természeti szépségeit.
Ezt	 követően	 a	 gyár	 felépítésének	 költségeit	 tárgyalja.	 Hangsúlyozza,	

hogy ehhez az állam nem kell hozzájáruljon semmilyen anyagi támoga-
tással. A helyszínt a bukaresti polgármesteri 
hivatal biztosítaná egy külvárosi, olcsóbb he-
lyen. Egy kormányrendeletet említ, melynek 
értelmében minden mozijegy árából egy lej a 
nemzeti filmek gyártására létrehozott alapba 
kerül és a külföldi filmek méterenként tíz lej 
vámot kell fizessenek ugyanabba az alapba. Ja-
novics ennek a rendeletnek a módosítását kéri, 
és a külföldi filmek vámjának a magyarorszá-

gi árakhoz való igazítását javasolja, ami méterenként harminc lejt jelent. 
Számításai szerint az így befolyó összeg évenként ötvenegymillió lejt tesz 

Minden ország, még a legyőzött 
Magyarország is rendelkezik 
virágzó filmgyártással, Románia 
pedig évente kétszázötven millió 
lej jövedelemtől esik el azáltal, 
hogy körülbelül háromszázötven 
filmet hoz külföldről.
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ki,	ami	bőven	elég	a	 filmgyár	 fenntartásához.	Ugyanakkor	egy	százmillió	
lejes	bankkölcsönből	képzeli	el	a	 filmgyár	 felépítését,	amelyet	 tíz	év	alatt	
törlesztenének.

Azzal kapcsolatosan, hogy mivel foglalkozna a filmgyár, nyolc téma-
kört határoz meg:
•	 évente	öt	nemzeti	témájú,	román	színészeket	szerepeltető	film	elkészíté-

se – ezeknek a költsége filmenként körülbelül négymillió lej, ami viszont 
megtérülne	a	kölcsönzésből	 (minden	mozit	köteleznének,	hogy	vetítse	
ezeket	a	filmeket),	valamint	az	alapnak	szánt	jegyenként	egy	lejekből;

•	 kulturális	témájú	filmek	készítése	–	létezik	egy	rendelet,	mely	kötelezi	a	
mozikat, hogy minden programban hatszáz méter ilyen filmet vetítsen, 
a másik célközönséget pedig az iskolák szolgáltatják;

•	 heti híradók készítése – a filmgyár hetente kétszázötven-háromszáz mé-
ter	filmet	készítene	a	fontosabb	politikai,	társadalmi,	művészeti	és	sport-
eseményekről;	 a	 terv	 szerint	 ezek	 vetítése	 is	 kötelező	 lenne;	 hírteker-
cseket más országok híradóival is lehetne cserélni: Janovics ugyancsak 
magyarországi példát említ, miszerint ott ezek elkészítése hetente négy-
ötezer	pengőbe	kerül	(az	átlagjövedelem	tizennégy-tizenötezer	pengő);

•	 reklámfilmek	készítése	–	Janovics	különböző	gyárakat,	bányákat,	intéz-
ményeket képzelt el potenciális ügyfélként;

•	 a	stúdiót	és	laboratóriumait	bérbe	is	lehetne	adni	–	példaként	ezúttal	a	
budapesti Hunnia szerepel, melyet éjjelre is kibérelnek, mivel olcsóbb a 
nyugati	városok	stúdióinál;

•	 Janovics	szerint	a	balkáni	országok	képviselőit	kellene	Bukarestbe	csa-
logatni,	mivel	ezek	az	országok	nem	rendelkeznek	saját	stúdióval;

•	 az	angol,	francia	és	német	nyelvű	filmeket	lehetne	román	nyelven	szink-
ronizálni, ami a közönség számára is hasznos lenne – a példa Olaszor-
szág, ahol csak az olasz nyelven szinkronizált filmeket lehet vetíteni;

•	 a	laboratórium	másolatokat	készíthet	a	filmekről,	feliratozhatja	azokat,	
ugyanakkor	fényképészeti	műteremként	is	működhet.
A	 filmgyár	potenciális	 kihasználási	 lehetőségei	után	 a	Transsylvania 

igazgatója a gyár nyereségességét szemlélteti egy részletes költségvetés csa-
tolásával. Számításai szerint a maximális kiadások nem haladják meg éven-
te a negyvenhét lejt, a bevételek azonban legrosszabb esetben is hatvannyolc 
és fél millió lejt tesznek ki. Hozzáteszi, hogy ez valóban a legpesszimistább 
eset,	mert	a	bevételek	az	említett	összegnek	akár	tízszeresére	is	rúghatnak.

A	levél	végén	megemlíti	a	filmgyár	sikeres	működésének	legfontosabb	
feltételét is: a vezetés egy ember kezében legyen: „A filmgyártás természete, 
a	pillanatról	pillanatra	alakuló	helyzetek,	amikor	nincs	idő	bizottságok	ös-
szehívására nyilvánvalóvá teszi azt a tényt, hogy amint a színházakat is jól 
csak egy ember irányíthatja, a film esetében is egy megbízható, tekintéllyel 
rendelkező,	energikus,	széles	művészi	és	gazdasági	ismeretekkel	rendelkező	
emberre van szükség, akinek a kezében van a teljes hatalom és aki min-
den	felelősséget	magán	visel.”	Az,	hogy	a	leírás	tökéletesen	illik	Janovicsra,	
egyaránt világít rá az egykori filmgyárigazgató számos kvalitására, valamint 
arra,	hogy	–	bár	nyíltan	nem	írja	 le	–	ő	szerette	volna	elfoglalni	a	 leendő	
nemzeti filmgyár igazgatói székét.
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Nem tudjuk mennyi valósult meg az egykori színházigazgató javaslata-
iból. Az állami filmgyár létrehozásának terve nem talált ugyan visszhangra, 
azonban Janovics készített 1935–1936-ban dokumentumfilmeket, melyek-
nek	a	leírásai	megmaradtak.	A	következő	filmekről	van	tudomásunk: Bihar 
megye; Abrudbánya, Verespatak, Topánfalva; Petroleum – olaj – benzin stb. 
-gyártás. Astra Romana – Boldeşti – Ploieşti – Moreni; Brăila – Sodronyipar 
RT.; A Marosújvári állami sóbányászat; Déva és Szászváros; Kosztesd, Den-
sus, Sarmisegetuza, Vajdahunyad; Nagybánya és környéke; Három egyházfő 
Torockón.

A	forgatókönyveket	Janovics	írta,	minden	bizonnyal	ő	volt	a	filmek	ren-
dezője	is.	Egy	dokumentum	szerint	az	operatőr	Miskowszky	István,	Fekete	
László egyik tanítványa volt. 

Témájukat	tekintve	eléggé	változatos	filmekről	van	szó:	történelmi	je-
lentőségű	 helyszínek	 felvételeit	 (Vajdahunyad,	 Sarmisegetuza),	 természet-
filmeket (Bihar megye, Nagybánya környéke), egy-egy ipari szegmenst be-
mutató dokumentumfilmeket találhatunk (sóbányászat, aranybányászat, 
sodronyipar,	benzingyártás,	 vegyi	 termékek	gyártása),	de	 jelentősebb	ese-
mények bemutatására is van példa (Három egyházfő Torockón). Nem nehéz 
felismerni,	hogy	ezek	a	filmek	nagyrészt	Janovics	első	beadványának	szel-
lemében készültek.

Több jel is arra mutat, hogy a filmek – vagy legalábbis egy részük – ál-
lami támogatással készültek. Az Állami aranybányászat Nagybányán vagy 
A marosújvári állami sóbányászatról készült felvételek kimondottan az 
állami ipar egy szegmensére koncentrálnak. Emellett a román történelem 
szempontjából fontos helyszíneket is találunk a filmekben – a kosztesdi és 
a sarmisegetuzai dák és római emlékek felvétele (I/40), de erre utalnak a 
topánfalvi felvételekhez tett megjegyzések is, miszerint a Szohodol völgyé-
be	„ereszkedett	le	Avram	Iancu	és	itt	gyűltek	később	össze	Horea	vezetése	
mellett a mócok” (I/35).

A Három egyházfő Torockón című	dokumentumfilm	1935-ben	készült,	
leírása három nyelven is fennmaradt: magyarul, románul és angolul. A ma-
gyar változatban egy megjegyzés is olvasható, miszerint a román változat-
ban	fel	kell	tüntetni,	hogy	„a	látogatás	felvétele	a	hatóságok	előzetes	támo-
gatásával történt”.

Részben	a	többnyelvű	leírás	is	arra	utal,	hogy	Janovics	nem	csak	egy	he-
lyen szándékozta értékesíteni a dokumentumfilmeket. A Torockóról készült 
filmet például 1939-ben a Magyar Filmirodának ajánlja fel. (I/50)

Egy	1937-ben	kelt	levélben	azt	írja,	hogy	azelőtt	három	évvel	a	magyar	
kultuszminiszter	bízta	meg	történelmi,	néprajzi	vonatkozású	dokumentum-
filmek	készítésére:	„igen	fontos	megbízatásom	van	a	miniszter	úrtól,	hogy	
felvegyem	filmre	a	magyar	ifjúság	részére	Erdély	múltját,	geográfiáját,	mű-
emlékeit; ehhez a munkához még legalább két évre van itt szükségem.” (I/46) 
Bár	egyes	felvételek	beilleszthetőek	egy	ilyen	jellegű	programba	nem	felté-
telezhetjük, hogy az összes film Magyarországnak készült volna, hiszen a 
ploieşti	benzingyártás	vagy	brăilai	sodronyipar	bemutatásának	nincs	sem-
milyen magyar vonatkozása.
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Elmondható tehát, hogy Janovicsnak sikerült Erdély politikai helyzetét 
javára fordítania, és szerteágazó kapcsolatai révén több irányba hasznosíta-
ni a befektetett munkát.

Fennmaradt egy 1937-ben kelt levél, melyet Janovics írt egy magyaror-
szági barátjának, sajnos nem tudjuk, hogy pontosan ki volt a címzett. (I/46) 
A	 levélből	megtudhatjuk,	 hogy	 Janovics	 ezidőtájt	 komolyan	 gondolkozott	
azon	a	lehetőségen,	hogy	Budapestre	költözzön.	Tervei	szerint	a	pesti	filmes	
szakoktatásban vállalt volna szerepet, erre ugyanis már korábban megkérte 
Odry Árpád, aki akkoriban a színiakadémia igazgatója volt.

Együttműködés a Magyar Filmirodával

A	harmincas	évek	végén	Janovics	személyesen	és	levelek	útján	is	szo-
rosabb kapcsolatba lépett a Magyar Filmirodával. 1939-ben írt leveleiben a 
Torockóról készült dokumentumfilm mellett többször is említ egy Kolozsvár-
ról szóló filmet: „Tisztelettel kérem, méltóztassék az Önök raktárában tároló, 
tulajdonomat	képező,	»Magyar	képek	Erdélyből«	című	kb.	500	méter	hosszú	
kultúrfilm	kópiáját	megvétel	céljából	az	Államtudományi	Intézetnek	felaján-
lani. A film a régi Kolozsvár magyar képét örökíti meg, azokat az emlékeket, 
a	melyek	ma	már	a	múltéi,	mert	az	új	uralom	jórészt	 lerombolta,	megsem-
misítette	őket.	A	régi,	igazi,	magyar	Kolozsvár	rekonstrukciója	tekintetében	
pótolhatatlan értéket képviselnek ezek a sorozatos képek.” (I./50, 55)

Bár	egyértelmű,	hogy	több	évvel	1939	előtt	készült	a	film,	mégsem	lehet	
azonos az 1921-es Cluj-Kolozsvár város látképével,	sőt	a	Janovics	által	részlete-
zett	tartalom	alapján	feltételezhető,	hogy	több	év	során	felvett	anyagból	vágták	
össze. Erre utal, hogy az egyik kép az 1926-os Magyar Dalosversenyt mutatja 
be,	de	a	házsongárdi	temetőben	készített	felvételek	között	megtalálható	Szent-
györgyi	István	színész	sírja	is,	így	ez	a	felvétel	nem	készülhetett	1931	előtt.	

Janovics számos vers megfilmesítésének tervét, forgatókönyvét küldte 
be	a	Magyar	Filmirodának.	Ezek	közül	biztosan	elkészült	Petőfi	Sándor	Falu 
végén kurta kocsma című	versének	a	filmváltozata.	E	film	kapcsán	azonban	
jogi	 problémák	 is	 akadályozták	 az	 együttműkö-
dést: „Amint már említettük az Igazgató Úrnak, a 
legújabb	szigorú	előírások	szerint,	forgatókönyvet	
csak kamarai tag írhat. Abban az esetben, ha Igaz-
gató Úr megszerzi a kamarai tagságot, semmi aka-
dálya nincs, hogy a film szövegkönyvét Igazgató 
úr	bocsássa	rendelkezésünkre.	Ellenkező	esetben	
szakmai	útbaigazításokat	és	jó	tanácsokat	minden-
kor	nagy	hálával	vennénk,	és	rendezőnk	ezeknek	
figyelembevételével készítené és irányítaná a film 
felvételeit.” (I/56) Janovics román állampolgársága miatt nem lehetett kama-
rai	 tag,	viszont	barátja,	báró	Wlassics	Gyula	államtitkár	 ideiglenes	műkö-
dési engedélyt bocsátott ki számára. A neve ennek ellenére sem szerepelt a 

Janovics számos vers megfil-
mesítésének tervét, forgató-
könyvét küldte be a Magyar 
Filmirodának. Ezek közül biz-
tosan elkészült Petőfi Sándor 
Falu végén kurta kocsma című 
versének a filmváltozata.
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stáblistán, „a film ugyanis – mint kintlétekor látni méltóztatott – teljesen el-
készült	és	a	jelenleg	főcím	feliratai	között	Igazgató	Úr	nem	szerepel”.	(I/60)

A Falu végén kurta kocsma mellett Janovics elküldte a filmirodának a 
Tetemrehívás, a Bajusz, a Családi kör, a Kisbéres, a Szilaj Pista, a Péter Bátya, 
a Petike és Az árva forgatókönyv-változatát is, és kidolgozta A walesi bárdok, 
a Gábor diák, a Két kuruc beszélget, A tábortűz mellett és A Kalota partján 
forgatókönyveit is.

Észak-Erdély visszacsatolásának hírére Janovics egy kolozsvári fiók ala-
pításának javaslatával fordult a filmiroda igazgatóságához. Levelében ez alka-
lommal is részletesen taglalta, milyen feladatokat láthatna el az erdélyi fiók. 
(II/72) Ezek közé tartozik a filmeknek, híradóknak a kolozsvári központból 

való leosztása is. Az igazgató szerint a visszacsatolt 
területnek	körülbelül	hatvan	működő	mozija	van,	de	
a kolozsvári fiók szerepet játszhatna az alvó mozik fel-
élesztésében is. Ugyanakkor a híradók számára ötven-
hatvan méteres felvételeket is készíthetne A visszatért 
Erdély élete címen,	 melyek	 különböző	 előre	 látható	
eseményeket örökítenének meg: egyetem megnyitása, 
iskolák	feléledése,	ünnepélyek,	sportesemények,	főis-
páni,	polgármesteri	beiktatások	stb.	Janovics	úgy	vél-
te, a kolozsvári fiók segédkezhetne az erdélyi tájakon 

készült	külső	felvételek	előkészítésében	is	–	ez	sokkal	előnyösebb	lenne,	mint	
ha	Budapestről	próbálnák	irányítani	a	felvételeket.	Az	igazgató	tervei	közé	
tartozott	 egy	 kolozsvári	Híradó	Mozi	 létesítése	 is,	melyben	kultúrfilmeket	
vetítettek volna. Emellett a feladatok között említette egy szerényebb labora-
tórium létesítését, az idegenforgalmi hivatal munkájába való bekapcsolódást, 
erdélyi	iparvállalatokról	és	kereskedésekről	reklámfelvételek	készítését,	va-
lamint	különböző	oktatófilmek	felvételét.	Levelét	a	következőképpen	zárja:	
„Végül: sem tolakodó, sem szerénytelen nem akarok lenni. Életemben soha-
sem ajánlkoztam semmire, mindig megvártam, amíg engem hívnak. Erre a 
feladatra, a fiók megszervezésére, vezetésére azonban készségesen ajánlom 
fel	teljes	munkaerőmet,	lelkiismeretes	szolgálataimat	abban	a	meggyőződés-
ben,	hogy	ezt	senki	sem	tudja	úgy	elvégezni,	mint	én.”

Janovics terjedelmes levelére mindössze egy háromsoros válasz érkezett: 
„Köszönettel vettük szept. 18.-i nb. levelét. A kolozsvári fiók felállításának ter-
vével mi is foglalkoztunk. Amint a dolog aktuális lesz, visszatérünk rá.” (II/73)

Az	szűkszavú	és	némileg	visszautasító	válasz	ellenére	nem	szakadt	meg	
a kapcsolat a Magyar Filmiroda és Janovics között. 1941-ben az igazgató több 
megbízatást	is	kapott	a	filmiroda	részéről.	A	kalotaszegi	népművészetről	és	
Ady Endre A Kalota partján című	verséből	készülő	kultúrfilmek	a	filmiroda	
prioritásai között szerepeltek. Ezeknek a forgatókönyvét kellett Janovicsnak 
megírnia,	valamint	a	felvételnél	művészi	vezetőként	kellett	segédkeznie.	A	
forgatást	a	filmiroda	Nagy	László	budapesti	operatőr	leutazásához	kötötte,	
és	bár	több	alkalommal	is	úgy	tűnt,	hogy	a	felvételre	napokon	belül	sor	ke-
rül,	arról	nincs	tudomásunk,	hogy	a	kultúrfilmek	végül	elkészültek-e.

Arról azonban biztos információval rendelkezünk, hogy két másik vál-
lalkozáshoz, melyben Janovics fontos szerepet vállalt, készültek felvételek. 

A fiók megszervezésére, 
vezetésére azonban kész-
ségesen ajánlom fel teljes 
munkaerőmet, lelkiisme-
retes szolgálataimat
abban a meggyőződésben, 
hogy ezt senki sem tudja 
úgy elvégezni, mint én.
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Egyiknek címe Erdélyi népszokások: „Erdély különféle vidékein, falvain 
találhatók	még	ezek	az	ősi	magyar,	részben	vallási	motívum	népszokások,	
amelyeknek megörökítése és megismertetése kulturális szempontból felbe-
csülhetetlen	értékű	szolgálat,	amellett	olyan	változatos,	színes,	ismeretlen,	
hogy a közönséget is szerfölött érdekelné.” (II/76)

A másik dokumentumfilm-tervezet címe Székelyföldi képeskönyv volt. 
Ezzel kapcsolatosan Janovics két forgatókönyv-változat megírását is vállalta. 
„Egy 3–400 méterre való színes, mindenen átvillanó formát, olyan »Röpté-
ben	a	Székelyföldön	át«-szerű	képsorozatot	a	Kereskedelmi	Hivatal	részére3 
és	egy	szélesen	hömpölygő	rapszódiát,	amely	a	Székelyföld	minden	gazdag-
ságát, minden szépségét, minden eredetiségét, a székely nép természeti és 
lelki	kincseit,	nemzeti	értékei	és	történelmi	múltját	tárja	fel.”	(II/78)

Janovics	és	a	Fotofilm	operatőre	1941.	 június	első	napjaiban	 tett	meg	
egy hosszabb erdélyi utat, hogy az Erdélyi Népszokások tervéhez a pünkösdi 
népszokásokról	készítsenek	felvételeket.	Levelében	így	ír	erről	az	útról:	„Én	
azt	hiszem,	hogy	ez	a	634	kilométeres	autóút	megérte	a	költségeket,	mert	
nem csak a Pünkösdi Népszokásokat vettük fel, hanem, már elmentünk Ko-
rondra is, megcsináltuk egy szász községben az erdélyi szászok templombe-
menetelét,	Pazar	szép,	festői	ruhákban,	megcsináltuk	az	egész	sóvidéket	és	
megcsináltuk	egész	Marosvásárhelyt,	úgy,	hogy	összesen	630	métert	vettünk	
fel és ebben igen gazdag anyag van már a Székelyföldi Képeskönyvhöz, meg 
van az egész Pünkösdi Nészokások anyag, igen sok rész van, amit oktató 
filmre	lehet	használni,	sok	kultúrfilm	anyag	van	és	temérdek	Híradó-anyag.	
Minden nap hajnali 5 órától esti 7 óráig dolgoztunk egy percnyi megszakítás 
nélkül, csak így lehetett három nap alatt ezt az igen nagy anyagot elvégezni.” 
(II/84)

Egy	későbbi	levélből	kiderül,	hogy	a	húsvéti	népszokásokról	is	készült	
anyag és Janovics szerint a karácsonyi népszokások felvételével lesz teljes 
az téma.

A fent említett feladatok mellett a filmiroda megkérte Janovicsot, hogy 
írjon	forgatókönyvet	egy	székely	népmeséből	ihletett	rajzfilmre	is.	Az	igaz-
gató a Bálványos vár című	mesét	dolgozta	fel,	ám	a	filmiroda	nézőpontjából	
ennek	megfilmesítése	a	sok	szereplő	miatt	nagyon	költséges	lett	volna.	Ek-
kor Janovics ajánlatot tett Tompa László Lófürösztés című	versének	megfil-
mesítésére: „Meg tudjuk csinálni az Olt valamelyik vadregényes vidékén. 
Színész	nem	kell	hozzá,	csupán	két	szép,	jókötésű,	jól	lovagló	székely	legény.	
Hangosítás és versmondás teljesen a laboratóriumban történhetik. Az összes 
kiadás: kiszállási költség és laboratóriumi munka. Svájcot homályba borító, 
gyönyörű	székely	tájakat	lehet	hozzá	fotografálni,	úgy,	hogy	az	amit	keres-
tünk:	székely	költő,	székely	milet,	székely	szereplők.”	(II/76)

A filmirodának tetszett a javaslat, meg is kérte Janovicsot, hogy vegye 
fel a kapcsolatot Tompával a jogdíjjal kapcsolatos. Sajnos további adataink 
nincsenek, ami ennek a tervnek a megvalósítását illeti.

1941	júliusában	a	filmiroda	a	Janovics	Jenőnek	fizetendő	tiszteletdíja-
kat	tárgyalta,	ezek	között	két	olyan	tétel	is	szerepel,	amiről	a	korábbiakban	
nem volt szó. Egyrészt bizonyos Só-felvételeket	említ	(ez	akár	a	marosújvári	
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sóbányászatról készült film is lehet), másrészt szó esik egy Történelmi Erdély 
című	filmről	is,	amely	elkészült	és	amelyet	a	filmiroda	Svédországban	pró-
bált értékesíteni – sikertelenül. (II/88)

Ezt	 követően	 alig	 néhány	 dokumentum	 tanúskodik	 Janovics	 filmes	
tevékenységéről.	 Egyrészt	 közvetít	 a	 Filmiroda	 és	Fényes	Alice	 színésznő	
között – a Filmiroda Az ördög nem alszik című	film	főszerepét	ajánlotta	fel	
számára,	a	művésznő	viszont	túlságosan	magas	honoráriumot	kért	a	szere-
pért. (II / 85, 87)

1942-ben	Janovics	a	Hunniában	dolgozó	Kalmár	László	rendezőnek	írt	
bizonyos versek megfilmesítése és filmes jogok kapcsán. (II/92) Kalmár vá-
laszában megjegyzi, hogy a versek megfilmesítése csak a rövidfilmgyártókat 
érdekelheti,	ő	csak	játékfilmek	gyártásával	foglalkozik.

1943-ban a filmiroda felszólítja, hogy biztosítsa be, vagy szállítsa el a 
náluk tárolt filmjeit, mivel a bombázások ezek épségét is veszélyeztetik. Ezt 
követően	Janovics	intézkedik,	hogy	A vén bakancsos, és fia, a huszár kópiá-
ját visszaszállítsák Kolozsvárra. (II/93–97)

A ii. világháború utáni hónapok

Az,	 hogy	 1943-ból	 csak	 kevés	 levél,	 1944-ből	 pedig	 egyáltalán	 nem	
maradt fenn írásos dokumentum azzal magyarázható, hogy a Magyaror-
szágon	érvényben	 lévő	zsidótörvények	 teljesen	ellehetetlenítették	 Janovics	
tevékenységét.	1944-ben	Budapesten	bujdosott	a	fasiszta	hatóságok	elől.	Egy	
1945-ben	írt	kérvényében	így	ír	erről	az	időszakról:	„Igaz,	nem	voltam	itt	a	
felszabadulás	idején,	de	úgy	a	kolozsvári,	mint	a	budapesti	politikai	rendőr-
ség	tudja,	hogy	nem	az	oroszok	elől	menekültem,	hanem	azért	kellett	mene-
külnöm, mert 1944. március 31-én a Gestapo letartóztatott. Annak a karmai 
közül	kellett	megszöknöm.	Azóta	pedig	állandóan	bujkálnom	kellett	úgy	a	
Gestapo	kopói,	mint	a	nyilasok	elől.	Véletlen	szerencse,	hogy	életben	tudtam	
átvészelni	ezt	a	szörnyű	üldözést.”	(II/100)

A	 fegyverletétel	 után	 Kolozsvárra	 utazott	 vissza,	 újból	 a	 Kolozsvári	
Színház	 igazgatójának	nevezték	 ki,	 és	 filmes	 tevékenységét	 is	 újrakezdte.	
Megpróbálta visszaszerezni az egykori Egyetem mozi bérleti jogát. A Nem-
zeti	Demokratikus	Frontnak	írt	beadványában	a	következőképpen	indokolja	
kérését: „A Select mozgót én alapítottam Egyetem-mozgó néven 32 évvel ez-
előtt,	és	én	nyitottam	meg	1913.	okt.	30-án.	A	ház	tulajdonosával	én	kötöt-
tem	meg	a	házbér-szerződést	1918.	szept.	23-án	és	pedig	1944	március	31-ig	
való érvényességgel. (…) A bécsi döntés után a magyar hatóságok elvették a 
Transsylvaniatól	 a	mozi-engedélyt,	 s	 50%-ban	 feleségemnek,	Poór	Lilinek	
adták át, a teljes berendezés, gépek stb. azonban továbbra is a Transsylva-
nia r.t.-é maradt. Miután pedig a bécsi döntés után hozott magyar hatósági 
intézkedések	érvényességüket	vesztették,	világos,	hogy	az	1940.	v	előtti	jog-
állapot áll vissza s e szerint a mozi concessioja is visszaszáll a Transsylva-
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niára, amelynek részvénytöbbsége ma is az én birtokomban van, tehát jog 
szerint a concessiot nekem kell visszakapnom.” (II/100)

Janovics minden bizonnyal nemleges választ kapott kérésére azon az 
alapon, hogy a magántulajdon gyarapítása ellenkezik a rendszer törekvé-
seivel.	 Így	a	következő	azonos	beadványt	már	a	kolozsvári	városi	színház	
tagjai	írták	alá,	a	hangsúly	ezúttal	a	kollektív	kezelésbe	való	áttérésen	volt,	
és	50–50%-os	részesedést	szerettek	volna	a	Frontul	Plugarilorral.	„Az	új	vi-
lágrend törekvése nagyon helyesen az, hogy hasznot hajtó vállalkozások, 
aminő	a	cinematograf	is,	kollektív	tulajdonban	és	kezelésbe	menjenek	át.	Ha	
mi kapjuk meg a concessiot, akkor ennek az elvnek maradéktalanul elég van 
téve.	(…)	A	berendezés,	gépek,	stb.	fele	részben	a	dr.	Janovics	Jenő	egyéni	tu-
lajdonát képezik, másik fele pedig a Transsylvania r.t.-é. Erre vonatkozólag 
is	bírjuk	úgy	a	Transsylvania	r.t.,	mint	a	dr.	Janovics	Jenőn	kijelentését,	hogy	
minden berendezés használatát korlátlanul átengedi nekünk és a Frontul 
Plugarilornak.” (II/102)

Egyértelmű,	 hogy	 Janovics	 a	 színháztársulata	 segítségével	 próbálta	
megszerezni a mozi bérleti jogát, ám ez a próbálkozása sem járt sikerrel. Vé-
gül	a	tulajdonát	képező	felszereléseket	kényszerült	bérbe	adni	a	mozi	bruttó	
bevételeinek	3,75%-ának	fejében.	Ezt	követően	újra	létrejött	a	Transsylvania 
Filmkereskedelmi és Mozgóképszínházi Vállalat R.T., ami	a	statútum	szerint	
filmvásárlással, filmkölcsönzéssel, filmeladással, esetleg filmgyártással 
foglalkozott.	Hogy	a	Transsylvania	valóban	működött	is,	
azt	egy,	a	Józsa	Béla	filmszínház	részéről	érkezett	levél	
tanúsítja:	„Ugyancsak	reklamációnk	van	a	kópiákat	ille-
tőleg	is.	Konkrétan	egyelőre	csak	a	»Machita«	kópiájáról	
van szó. A kópiát Ön ill. a laboratórium formollal kezel-
ték, aminek következtében a román feliratokat nem lehet 
rendesen kivitelezni rajta. Ezt a kópiát a rossz feliratok 
miatt nagyobb városban egyáltalán nem tudjuk leforgat-
ni, tehát ennek értéke nagy mértékben csökken. Miután 
a kópiát feliratoztuk, tisztában vagyunk vele, hogy annak visszavételét nem 
kérhetjük	Öntől,	azonban	a	megállapodott	ár	1/3-nál	többet	nem	tudunk	fi-
zetni érte. Ezzel szemben felkérjük Önt, szíveskedjék megállapodásunk sze-
rint	mind	 a	 »Machitáról«	mind	 pedig	 a	 »Boldog	 idők«-ről	 a	 szerződésben	
kikötött	egy-egy	új	kópiát	haladéktalanul	leszállítani	nekünk,	a	szerződése	
feltételei	 szerint.	Előre	 is	 figyelmeztetjük,	hogy	mindkét	kópiának	 stanci-
rozhatónak	kell	lennie,	mert	ellenkező	esetben	azokat	használni	nem	tud-
juk.” (II/105)

Janovics ekkor hetvenkét éves volt. Októberben színésztársulatával 
másodszor kellett elhagynia a Hunyadi téri színházépületet, az évadkezdés 
előkészületeire	újból	az	egykori	Nyári	Színkör	épületében	került	sor.	A	Bánk 
Bánt	tűzték	először	műsorra,	a	darabot	Janovics	rendezte,	és	ő	játszotta	volna	
Biberach szerepét is. Az események azonban annyira megviselték szerveze-
tét, hogy a bemutató napján, 1945. november 16-án a déli órákban elhunyt. 

Az	első	világháború	végével	a	kolozsvári	filmgyártás	fénykora	is	lezá-
rult,	azonban	ez	korántsem	 jelentette	a	 Janovics	által	elindított	 filmstúdió	

Az első világháború végé-
vel a kolozsvári filmgyár-
tás fénykora is lezárult, 
azonban ez korántsem 
jelentette a Janovics 
által elindított filmstúdió
történetének végét.
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történetének	végét.	A	 játékfilmek	 futószalagon	 történő	 gyártásának	kedve-
ző	konjunktúra	megszűnt,	viszont	Janovics	helyesen	ismerte	fel	az	újonnan	
felállt helyzetet: olyan filmek készítésére vállalkozott, melyeket viszonylag 
könnyen	előállíthatott,	és	piacot	is	talált	értékesítésükre.	Mozikat	is	üzemel-
tetett, és filmkölcsönzéssel is foglalkozott, így gyakorlatilag a filmgyártás 
minden	fázisában	jelen	volt.	Szűk	technikai	lehetőségei	ellenére,	kapcsolatai	
révén	mindig	 tárgyalóképes	 félként	 sikerült	 feltűntetnie	magát.	Az	erdélyi	
magyar	filmgyártás	meghatározó	személyisége	maradt	az	első	világháború	
után is.

(A szező a Sapientia–EMTE végzős hallgatója)
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Jegyzetek

1	 A	zárójelben	szereplő	számok	a	Janovics	Jenő-hagyatékdosszién	belül	az	illető	doku-
mentum jelzetére utalnak.

2	 Vegyes	műfaj,	melyben	a	filmjelenetek	színpadi	betétekkel	keverednek.
3 A Magyar Filmiroda több esetben a Kereskedelmi Hivatal megrendeléseit közvetítet-
te	Janovics	Jenő	és	más,	külső	munkatársak	irányába.
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Nagy BoglÁrka

interaktivitás és azonosulás
A The Grudge és a The Grudge 2 című horrorfilm 
reklámkampányának elemzése

Jelen dolgozatban annak vizsgálatára törekszem, hogy a The Grudge 
(Az Átok) című horrorfilm részeinek reklámkampánya milyen eszközök-
kel próbál hatni a célközönségre, hogy mennyiben függ ez össze a film mű-
fajára való utalásrendszerrel és egyáltalán milyen elemekben érhető tet-
ten a reklámkampány során a műfajra való utalás. A reklámkampányok 
anyagából kiemelném a trailereket, a különböző országokban elterjedt 
plakátokat, valamint a filmek weblapját, az azokon nyújtott információ-
kat, szolgáltatásokat; megpróbálom beazonosítani azokat a motívumokat, 
amelyek megjelennek mindegyik médiumban és ezáltal a film világát kép-
viselik. 

Fontos kiindulópontnak tekintem, hogy a trilógia eddig megjelent két 
része (most készül a The Grudge 3) japán horrorfilm-remake. Ez beleillene az 
ázsiai filmek – különösen az akció- és rémfilmek – térhódításának trendjébe, 
de	nem	hanyagolható	kérdés,	hogy	az	amerikai	változatot	ugyanaz	a	rendező	
jegyezte mindkét esetben, mint az eredetit. Mitöbb, megtartotta a helyszínt, 
az	átkot	megtestesítő	szereplőket	és	az	ázsiai	stáb	nagy	részét.	Csak	néhány	
szereplőt	„cserélt	le”	amerikai	sztárokra	–	ez	merész	lépésnek	számíthat	egy	
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amerikai	sikerfilmnek	szánt	alkotás	esetében.	Kicsi	a	valószínűsége	annak,	
hogy a költségek csökkentése végett forgattak volna jórészt ázsiai stábbal.1

Valószínűbbnek	 tartom,	hogy	 a	 japán	környezet	 és	 szereplők	 szerepe	
hitelesíteni	a	történetet.	Misztikus	horrorfilmről	(legalábbis	ez	a	meghatáro-
zása az internetes filmes adatbázisban) lévén szó, a megfejthetetlen termé-
szetfeletti	erők	fontos	szerepet	játszanak	benne.	A	filmben	átok	sújtja	azt	a	
helyet,	ahol	erőszakos	halállal,	dühben	vagy	fájdalomban	múlik	ki	valaki;	
és ez az átok addig követi azt az embert, aki belépett arra a helyre, míg el 
nem pusztítja.

Amerikai környezetben nem igazán él meg ez az egzotikus mítosz, mert 
annak	ellenére,	hogy	az	amerikai/európai	kultúrában	van	példa	elátkozott	

helyekre,	visszatérő	lelkekre,	azok	helyhez	kötöt-
tek;	a	fiatal	nőben,	gyerekben	és	macskában	„meg-
testesülő”	 átok	 viszont	 bárhová	 követi	 azt,	 aki	
egyszer hatáskörébe került. Másrészt az amerikai 
néző	számára	ismeretlen	környezet	hangsúlyosab-
ban	képviseli	a	félelmetes	„más”-t.	Habár	első	rá-
nézésre	nem	tűnik	a	reklámhoz	tartozó	részletnek	
a	film	„ázsiai	jellege”,	úgy	vélem	különös	vonzerőt	
képvisel	a	 japán	és	a	koreai	erőszakos	filmek	ra-
jongótáborának,	 ráadásul	 az	 ezt	 a	 kultúrát,	 illet-

ve	ennek	filmjeit	még	nem	ismerő	horrorrajongóknak	is	teret	nyit	amerikai	
sztárfőszereplői	és	magyarázatai	révén.

Mindenképp	érdekesnek	tartom	az	első	rész	japán	és	amerikai	verziójá-
nak trailerének összehasonlítását, majd a második rész trailerét viszonyíta-
ni	ehhez,	mivel	ebből	le	lehet	szűrni,	hogy	mi	az,	amit	az	amerikai/európai	
néző	szempontjából	fontosnak	tartottak	a	készítők/terjesztők.2

A Ju-On	esetében	sokkal	pergőbb	a	vágás,	nagyon	sok	váltást	figyelhe-
tünk meg olyan képek között, amelyek nyilvánvalóan valamilyen monitoron 
jelennek	meg.	Nehéz	beazonosítani,	amit	látunk,	de	annyi	egyértelmű,	hogy	
a	szereplők	közül	valakiket.	Majd	megjelenik	a	felirat	és	elhangzik,	hogy:	
„From the creators of international award winning sensation, Ringu.”3 A 
következőkben	is	látszólag	különösebb	logika	nélkül	villannak	fel	egymás	
után a képek, továbbra is jórészt egy monitor képei; épphogy felvillannak, 
majd	sötétbe	buknak.	Ezalatt	egy	hang	közli	velünk,	hogy	egy	túlélő	tudhat-
ta	meg	az	igazságot	egy	kegyetlen	gyilkosságról,	egy	elveszett	gyermekről	és	
egy	véget	nem	érő	átokról.

Az	első	felvillanó	képekből	vagy	a	produkciós	cégek	nevéből	kevés	do-
logra	 lehet	 következtetni:	 arra,	 hogy	 ázsiai	 filmről	 van	 szó	 és	 arra,	 hogy	
valamilyen	erőszakkal	kapcsolatos	a	történet	–	a	felvillanó	szenvedő	arcból,	
az	erős	kontrasztos	képekből	és	a	nagyon	agresszív	(még	trailernek	is	szokat-
lanul	gyors	és	durva)	vágás	alapján.	A	következő	információ	viszont	biztos	
pontot jelent a moziközönség számára – „a Ringu	készítőitől”.	Egy	kultusz-
film már jó hivatkozási pont és a Ringu (amerikai változata a The Ring – A 
kör) eléggé	ismert	ahhoz,	hogy	azok	a	nézők	is	hallottak	volna	róla,	akik	nem	
hívei	a	horror	műfajának.	Mivel	a	vágástechnika	a	továbbiakban	sem	módo-
sul,	a	legerősebb	konkrét	információ	továbbra	is	az	marad,	ami	elhangzik,	
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tehát	a	néző	megtudja,	hogy	gyilkosság	van	a	filmben	és	egy	átok.	Utóbbi	
biztosítja	az	esetleg	tájékozatlanabb	nézőket	affelől,	hogy	a	Ju-On valóban 
horrorfilm,	mivel	természetfölötti	erők	jelennek	meg	negatív	szerepkörben,	
kivédhetetlen veszélyként.4	A	sok	sötét	tónusú	képek	és	az	azokat	elválasztó	
fekete	 rések	 hangsúlyozzák	 a	 bizonytalanságot	 és	 a	 félelmet,	 ugyanakkor	
azt	az	érzést	keltik,	hogy	a	sötétből,	talán	a	tudatalattiból	bukkannak	elő	és	
ugyanoda merülnek vissza.

Az amerikai remake sokkal koherensebb képi világot mutat és az ázsiai 
eredetihez	képest	hosszú	snittekben	egészíti	ki	az	elhangzó	szöveget.	Képek-
ben	először	egy	zsúfolt	nagyváros	képeit	látjuk	–	be	lehet	azonosítani,	hogy	
ázsiai	nagyváros,	feltehetőleg	Tokió.	Majd	megjelenik	Sarah	Michelle	Gel-
lar	közelképe	és	elhangzik	a	szereplőjének	egyik	filmbeli	mondata,	amelyik	
szerint »volt valami abban a házban«. A feliratokból pedig kiderül, hogy ha 
valahol	erőszakos	halállal	hal	meg	valaki	dühvel	vagy	bánattal,	akkor	örök-
re	átok	sújtja	azt	a	helyet	és	mindent	elpusztít,	ami	a	részévé	válik.	Ennek	
megfelelő	 a	 trailerben	 és	 a	plakáton	 is	megjelenő	 reklámszöveg:	 »It	 never	
forgives. It never forgets.«5 

A	jeleneteket	tagoló	feliratokat	egy	hosszú	hajzat	áradása	vezeti	be	és	
képileg	 is	gyakran	visszatérő	elemek	a	hosszú	sötét	haj,	a	sötét	szem,	egy	
fekete	macska,	egy	halottsápadt	ázsiai	gyerek	és	egy	ázsiai	nő.	A	gyerek	és	
a	nő	egyértelműen	negatív	szerepkört	tölt	be,	néha	felvillan	egy	kép,	amely-
ben	különös	helyekről	 támadják	meg	az	 amerikai	 „normális”	 szereplőket.	
Mindezek	olyan	motívumok,	amelyek	előfordulnak	majdnem	minden	Ázsi-
án	kívül	is	sikert	aratott,	odavalósi	horrorfilmben.	Izgalmas	és	ijesztő	képek,	
erőteljesen	képviselnek	egy	másik	kultúrát.

Továbbá	fontos	eleme	a	reklámfilmnek,	hogy	az	első	közelkép	a	fősze-
replőnőé,	egy	jellegzetesen	„fehér	emberé”,	ráadásul	olyan	színésznőé,	aki	
egy tinédzsereknek szóló misztikus televíziós sorozat (Buffy, a vámpírölő) 
főszereplőjeként	vált	ismertté.	Ez	a	színésznő	így	két	értelemben	is	közvetít	
a	néző	irányába:	aki	ismeri	korábbi	szerepeiből,	felismerheti	benne	a	gonosz	
ellen harcoló bátor lányt6;	de	előző	szerepköreinek	ismerete	nélkül	is	meg-
könnyíti	a	nézőnek	a	vele	való	azonosulást,	mint	hozzá	
hasonló	kultúrájú	és	fajú	ember	a	filmben	ábrázolt	ide-
gen környezetben.7

Az Átok második	részének	trailere	elég	erősen	épít	
arra,	hogy	az	emberek	 ismerik	az	előző	rész	cselekmé-
nyét (ha még nem, akkor megveszik a dvd-t és megné-
zik,	mielőtt	 jegyet	váltanának	a	második	részre).	A	vá-
gástechnikája és snittelése hasonlít az amerikai változat 
első	részéhez	és	az	első	rész	főszereplőnőjéhez	kapcsolja	az	új	főszereplőnő-
nek	a	fellépését	is,	ugyanis	az	egyik	első	mondat	ami	elhangzik	a	barnahajú	
lány	közelképe	alatt	az,	hogy	»mi	történt	a	nővéremmel?«,	majd	megmutatják	
Sarah Michelle Gellart. Ez nem csak azért fontos, hogy a film/történet két 
része	között	meglegyen	az	összeköttetés,	hanem	hogy	az	új	lányt	be	tudjuk	
azonosítani,	a	színészként	is	ismertebb	arc	szerint.	Megint	előkerülnek	a	sö-
tét	haj,	víz,	szem,	fekete	macska,	(élő)halott	fiatal	ázsiai	nő,	(élő)halott	ázsiai	

Előkerülnek a sötét 
haj, víz, szem, fekete 
macska, (élő)halott 
fiatal ázsiai nő, 
(élő)halott ázsiai 
gyerek képei.
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gyerek	képei	és	az	előző	rész	reklámfilmjének	jeleneteihez	hasonlatosan	vá-
ratlan	helyekről	támadnak	a	gyanútlan	„normális”	szereplőkre.

Következőnek	a	moziplakátot	venném	figyelembe,	mivel	ugyanannak	a	
„reklámszakasznak” a tartozéka. Értelmezésem szerint a film reklámkam-
pánya legalább két szakaszból áll és nem feltétlen (csak) a filmet adja el. Az 
első	szakaszt	a	film	vetítését	megelőző	időszakra	helyezem.	Ezidő	alatt	fut	
a	trailer	más	(legtöbbször	hasonló	műfajú)	filmek	vetítése	előtt	a	moziban,	
plakátok és internetes források hívják fel a figyelmet a bemutatóra. A film 
iránti	érdeklődést	azonban	fent	kell	tartani	a	vetítések	után	is,	hogy	külön-
böző	termékeket	adjanak	el	vele	kapcsolatosan	–	DVD-t,	játékokat,	könyve-
ket, (ebben az értelemben már a film adja el a hozzá kapcsolódó termékeket) 
vagy	hogy	fönntartsák	az	érdeklődést	a	következő	rész	megjelenéséig.8

Visszatérve a moziplakátra: fontos, hogy olyan dolgot emeljen ki a film-
ből,	ami	maradandó	(lesz?)	a	néző	számára.	Az Átok esetében	ez	annak	a	női	
megtestesítője,	a	legijesztőbb	szereplő.	A	legtöbb	ország	esetében	egyforma	a	
plakát	–	sötét	háttérbe	mosódik	egy	sötét	hajú	női	fej,	a	hajtincsek	közül	egy	
résen	egy	tágra	meredt	szem	néz	ki.	A	lengyel	változaton	felismerhető	a	nő	

sápadt	arca,	 fekete	kontúrú	szeme.	Annak,	aki	nem	
ismeri a filmet, a plakáton látható kép motívumokra 
bomlik: sötét hajra és sötét meredt szemre, ami figyel 
mögüled, akárhová mész. Ez a tekintet rossz érzést 
ébreszt az emberekben, különösen, hogy a sötétség-
ből	figyel.	Ha	csak	a	haj	lenne	fekete,	még	nem	vol-
na	 ilyen	 egyértelmű	 –	 de	 a	 sötét	 szereplő	 egy	 sötét	
környezetben	mindenképp	valami	rejtőzködő,	lesben	
álló,	támadásra	készülő	alakot	juttat	eszünkbe	és	ez	
a biztonságérzet hiányát eredményezi.9 Ez a sötétség 

és a biztonságérzet hiánya utal arra, hogy a film meg akarja ijeszteni a né-
zőt,	tehát	minden	valószínűség	szerint	horrorfilm.	A	felirat,	amit	már	em-
lítettem az, hogy „Soha nem bocsát meg. Soha nem felejt.” Mivel a szöveget 
a	képen	 látható	 szereplővel	hozzuk	kapcsolatba	 egyértelművé	válik,	hogy	
ő	az,	akitől	 félni	kell.	A	második	 rész	plakátján	ehhez	hasonlóan	az	átok	
gyermek-megtestesülésének az arcát látjuk – ami éppoly kellemetlen, mint a 
másik	szereplő	jelenléte.10

A filmek weblapja képezi elképzelésem szerint az általam felvázolt két 
szakasz	közötti	átmenetet,	mivel	feladatuk	erősíteni	a	filmet	előkészítő	kam-
pányt	 és	 fenntartani	 valamilyen	 szinten	 az	 érvényességét.	Az	 előkészítés	
jele például, hogy Az Átok 2	weblapján	mindenki	kiderítheti,	hogy	az	ő	vá-
rosában mikor várható a film bemutatója, ugyanakkor a legkiugróbb helyen 
szereplő	információ,	hogy	a	hivatalos	bemutató	2006.	október	13-án,	pénte-
ken	volt	(ami	közismerten	a	balszerencse	napja	a	mi	kultúránkban).

A weblapok vizuálisan rokoníthatók a plakátokkal, fekete alapra készül-
tek,	előfordulnak	a	film	fontosabb	képi	motívumai	és	van	a	horrorfilmhez	
méltó	zenei	aláfestésük.	Amúgy	 fejlődést	 figyeltem	meg	az	 internetes	 rek-
lámfelületnek, a weblapnak a kihasználásában (különösen a második rész 
lapján):	 elkezdett	 építeni	 egy	 rajongói	 közösségre.	Ez	 abban	 érhető	 tetten,	
hogy a második rész forgatása alatt, már meghívtak valakit, aki blogot vezet 

A weblapok vizuálisan ro-
koníthatók a plakátokkal, 
fekete alapra készültek, 
előfordulnak a film fonto-
sabb képi motívumai és 
van a horrorfilmhez méltó 
zenei aláfestésük.
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a	forgatáson	történt	eseményekről,	különleges	megoldásokról	és	színészek-
ről,	valamint	a	sok	extrában,	amit	a	lapon	keresztül	lehet	elérni	(megrendel-
ni, letölteni).11 Számos háttérképet, playstation-háttérképet, AI messenger-
ikonokat,	 képernyővédőt	 bocsátanak	 a	 látogatók	 rendelkezésére,	 valamint	
mobiltelefonra	rendelhető,	a	filmmel	kapcsolatos	hangokat	és	képeket.	Ezen	
felül	három	összefüggő	kis	filmecske	is	megtekinthető,	amelyben	megnyil-
vánul	az	átok	 (megöl	mindegyik	 részben	egy-egy	 fiatalt)	különböző	 terek-
ben, ezek a terek határozzák meg a filmecskék címét – Hotel, Iskola, Ház.12 

Már a mobiltelefonra rendelés megoldása és az átok mindenütt-ott-le-
vése is Az Átoknak	 a	 valóságosságát	hivatott	 erősíteni	 az	 emberekben,	de	
különösen	az,	hogy	a	filmek	főszereplőinek	van	egy	internetes	hálózaton,	a	
myspace-en belül adatlapjuk. Nem Sarah Michelle Gellarnak vagy a másik 
színésznőnek	van	adatlapja,	hanem	az	általa	játszott	szereplőnek	és	ezeken	
az oldalakon bemutatkozik Karen és Aubrey, elmondják hogy kerültek To-
kióba, milyen hobbijaik vannak, hány évesek, milyen zenét hallgatnak; aki 
részese a myspace hálózatnak fölveheti a lányokat a „baráti körébe”. Külö-
nösen	meglepett	ez	a	megoldás,	mert	úgy	éreztem	erőszakos	felépítése	egy	
olyan	valóságnak,	ami	nem	lehet	működőképes,	mivel	vállaltan	egy	filmre	
épül	és	a	színésznő	és	a	szereplő	nem	azonos.	Találkoztam	horrorfilm	esetén	
a valóság látszatának fenntartásával – a Blair Witch Project (Ideglelés), de ott 
az	volt	a	cél,	hogy	a	filmet	dokumentum-értékűként	kezeljék,	hogy	ettől	le-
gyen nagyobb a hatása. Arra a következtetésre jutottam, hogy a rajongói kö-
zösségek számára hozták létre ezt a valóságot, hogy a film megnézése után 
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is	foglalkozzanak	a	szereplőkkel	és	az	eseményekkel,	míg	meg	nem	jelenik	
a harmadik rész.

A filmes élmény életben tartása szempontjából ugyancsak fontosak 
a	 filmekhez	 kapcsolódó	 online	 játékok.	Az	 első	 részhez	
kapcsolódó játék különlegessége az, hogy azzal indul, 
hogy	a	 játékos	ki	kell,	 töltsön	egy	a	(filmbeli	 főszereplőt	
foglalkoztató)	 szociális	 központ	 által	 kibocsátott	 szerző-
dést	a	keresztnevével	és	vezetéknevének	kezdőbetűjével.	
Mivel a központ az átkozott házba küld dolgozni, a játé-
kosnak van alkalma bejárni a házat (ami teljes egészében 

rekonstruálva van háromdimenziós grafikában), mígnem el nem kapja az 
„átok”	és	meg	nem	hal.	Ekkor	a	képernyő	megtelik	nevekkel	és	megjelenik	
egy	felirat,	miszerint	az	átok	újabb	áldozatot	szedett	és	ezt	a	nevekkel	zsú-
folt tablót letöltheti a játékos háttérképnek. Érdekes kérdést vet fel a játék, 
mivel a játékost olyan szerepbe kényszeríti, ami biztos pusztulást feltételez. 
A második rész játéka többfokozatos és a játékos feladata kimenekülni a Sa-
eki házból, de ha sikerült teljesíteni a feladatot, akkor is csak ideiglenesen 
ússza	meg	a	halált,	mivel	az	átok	részesévé	vált.	El	 tudom	képzelni,	hogy	
egy rajongó szeretne minél inkább a filmnek és ezáltal az átoknak a részese 
lenni,	de	csak	olyan	körülmények	között,	ha	akkor	léphet	ki	belőle,	mikor	
szorult helyzetbe kerül – mintha meglenne az embereken az az igény, hogy 
veszélytelenül	játszhassanak	a	tűzzel.	Mással	nem	tudom	magyarázni,	hogy	
valaki önkéntesen a pusztulás pozícióját választja.

Nem találtam Az Átok filmre specializálódott internetes fórumot, de fel-
tételezem, hogy létezik, mivel a www.youtube.com nyitott mozgóképes fóru-
mon (ahová bárki tölthet fel képi anyagokat, aki regisztrálja magát) rengeteg 
olyan	felvétellel	találkoztam,	amin	valaki	utánozza	az	„átok-nőnek”,	Kaya-
konak	a	speciális	hangeffektusát	vagy	különös,	gépies	mozgását,	interjúkat	
amelyek a moziban készültek a film kapcsán, vagy felvételt olyan emberek-
ről,	akik	a	filmet	nézik	és	közben	megijednek.	

Akárhogy is van, a rajongói közösségek létrejöttét is valahogy befolyá-
solnia	kell	egy	 reklámkampánynak,	nem	csak	a	műnek.	Meggyőződésem,	
hogy óriási szerepe van ebben manapság a gyártók által rendelkezésre bo-
csátott interaktív reklámoknak, amelyek azt az érzetet hivatottak ébreszteni, 
hogy	a	film	szereplői	élő	emberek,	akik	barátai	a	nézőnek.

(A szerző a Sapientia–EMTE hallgatója)
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Jegyzetek

  1 Christina Klein Martial arts and the globalization of US and Asian film industries 
című	tanlumánya	szerint	a	költségek	csökkentése	az	első	számú	oka	az	annak,	hogy	
az	amerikai	stúdiókban	ázsiai	szakembereket	is	alkalmaznak,	illetve,	hogy	Ázsiá-
ban forgatnak. (Klein, 2004. 360–384.)

  2 A japán változatnak egy, az amerikai piacra szánt trailerét sikerült megszereznem, 
ami jó abból a szempontból, hogy ugyanannak a közönségnek az ízlésvilágához pró-
bálták igazítani mindkét változat promociós anyagát, viszont a két változat vizuális 
építkezése lényegesen eltér (mivel a forgatott film már nem ugyanannak a közönség-
nek készült).

  3 „A Ringu	című	nemzetközi	sikereket	szerzett	szenzációnak	a	készítőitől.”	(saját	ford.)
		4	 J.	P.	Telotte	különböző	szerzőkre	hivatkozik	a	science-fiction	műfajról	írt	kötetének	be-
vezetőjében,	mikor	megállapítja,	hogy	a	science-fiction	és	a	horror	szorosan	kötődnek	
egymáshoz, csak ez utóbbi inkább a tudatalattit szólítja meg és a kíváncsiság veszélyes 
oldalát mutatja be. Tzvetan Todorovnak ugyancsak ebben a szövegben felvázolt elmé-
lete	szerint	pedig	a	két	műfaj	kétféle	fantasztikumot	képviselhet:	a	rejtélyest	(uncan-
ny) és a csodálatosat (marvelous); ezek közül a rejtélyes fantasztikum narratívája a 
tudatalattira fókuszál és a megmagyarázhatatlan eseményekre. (Telotte, 2001. 9–11.).

  5 „Soha nem bocsát meg. Soha nem felejt.”
		6	 Akár	a	slasher	filmekből	ismert	„végső	lány”	(final	girl)	is	lehetne,	hisz	ő	az	egyedüli	
szereplő,	akit	üldöz	az	átok	és	mégsem	hal	meg	a	film	végéig.	Aktív	férfi-hős	szerepet	
vállal magára, hajlandó feláldozni magát, hogy megsemmisítse az átkot, de kudarc-
ba fullad vállalkozása, nincs esélye egy olyan történetben, ahol a természetfölötti 
erők	irányítják	az	eseményeket,	csak	ál-aktív	szerepet	vállalhat,	igazából	ő	sem	tud	
kilépni	az	áldozat	szerepköréből.	A	„végső	lány”	horror-filmes	karakter,	de	nem	a	
misztikus	oldalágban	található	szereplő,	úgy	is	lehet	értelmezni,	hogy	ebben	az	al-
műfajban	még	ő	sem	élheti	túl	a	pusztító	erőket.	(Rieser,	2001.)

		7	 A	szereplőkkel	való	azonosulással	kapcsolatos	műfaj-meghatározása	Torben	Grodal-
nak	 így	 szól:	 „A	horrofilmek	 olyan	 történetek,	 amelyekben	 a	néző	 egy	 viszonylag	
„passzív” tárggyal azonosul, amelynek azonban averzív vagy bizonytalan kapcsolata 
van	a	történet	idegen	erőivel.	A	néző	a	félelmi	és	a	lehetséges	védekező	válaszokat	
mutatja.”	(Grodal,	342)	Ennek	a	filmnek	a	során	–	mivel	már	említettem	a	végső	lányt,	
szerintem	inkább	a	passzív	és	az	aktív	szerepkör	között	ingadozik	a	főszereplő.
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		8	 „A	korai	 80-as	 évektől	 kezdődően	 egy	 film	anyagi	 sikere	nem	csak	 a	mozis	 vetí-
téseken	múlik,	hanem	a	kapcsolódó	piacokon	is”,	ezen	felül	az	American Cinema 
and the Entertainment Economy: The 1980s and After	című	fejezetükben	felvázolja	a	
Kristin	Thompson–David	Bordwell	szerzőpáros,	hogy	filmek	alapján	hogy	adnak	ki,	
majd el televíziós sorozatokat, képregényt, videojátékot stb. (683.)

		9	 A	negatív	női	főszereplő	hangsúlyosan	természetellenes	és	ellenszenves	arca	sem	sok-
kal	bizalomgerjesztőbb,	érzékelteti,	hogy	egy	nem	evilági	lény	fenyeget	minket.	Mint-
ha	a	rémálmainkból	lépett	volna	elő	és	a	film	során	elő	is	fordul,	hogy	a	rémálom	va-
lósággá válik; de ez alaptörténet a horrorfilmek cselekményében, ahogy azt Douglas L. 
Rathgeb	is	hangsúlyozza	Az ösztön-én szörnyei című	tanulmányában.	(Rathgeb	2000).

10	 Az	interneten	lehet	találni	a	filmmel	kapcsolatos	interjúkat.	A	kérdéseket	akkor	tet-
ték	fel	az	embereknek,	mikor	azok	kijöttek	a	vetítőteremből	és	az	egyik	néző	kiemeli,	
hogy	az	igazán	ijesztő	a	filmben,	hogy	„hazamész	és	még	mindig	az	az	érzésed,	hogy	
követ az átok.” Így igazoltnak látom a plakátértelmezésemet.

11	 Ugyancsak	a	Thompson-Bordwell	szerzőpáros	tesz	említést	arról,	hogy	milyen	fon-
tos szerepe lehet egy rajongói közösségnek a film sikerre vitelében vagy megbukta-
tásában.

12 Ezek a rövid filmek Tales from the Grudge címen jelennek meg a weblapon, emlékez-
teta néhai horror-rajzfilmsorozatra, a Tales from the Cryptre.



67

kulcsÁr aNdrea

egy fesztivál kulisszái mögött
Félsziget 2006

Jelen írás a tavalyi Félsziget Fesztivál és sajtóirodája működését elem-
zi. Célra rámutatni azokra a gyakorlati kérdésekre, amelyeket egy ilyen 
rendezvény a PR-tevékenység szempontjából felvet.

A globalizálódó világban egyre több olyan rendezvény létezik, amely 
kontinuitása révén fontos szerepet játszik a közéletben. Ilyenek azok a fesz-
tiválok	is,	amelyek	egybegyűjtik	a	különböző	régiókban	élő	embereket,	akik	
számára a rendezvény ideje a konkrét eseményen való részvétel mellett kap-
csolattartási	lehetőséget	is	biztosít.	Ezek	az	alkalmak	egyfajta	törzsközönséget	
is	létrehoznak,	amely	alkalomról	alkalomra	újabb	érdeklődőkkel	bővülnek.

Hipotézisem	az,	hogy	az	egyes	rendezvények	iránti	érdeklődést	nagy-
mértékben befolyásolja az esemény sajtóvisszhangja. A rendezvénnyel 
kapcsolatos	 információk	 a	 médiában	 közölt	 előzetes	 beharangozók,	 napi	
programajánlók, rendszeres helyszíni tudósítások, hangulatriportok révén 
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kerülnek	be	a	köztudatba.	A	sajtóvisszhang	meghatározza	az	illető	rendez-
vény megítélését, amellyel szoros összefüggésben van annak sikere, illetve 
sikertelensége	is.	Írásom	központi	kérdése	az,	hogy	a	sajtóiroda	működése	
milyen	mértékben	befolyásolja	egy	rendezvény	sikerét,	sajtóvisszhangját? 

A sajtóvisszhang fontosságát felismervén, a komoly rendezvények egyik 
ismérve	 a	 sajtóiroda,	 illetve	 sajtóközpont	működtetése.	 Az	 alkalmi	 intéz-
mény	munkatársai	 többnyire	maguk	 is	 az	 újságírók	 köréből	 kerülnek	 ki:	
néhány napnyi státusváltást jelent ez számukra, hiszen a rendezvény ideje 
alatt saját kollégáikkal szemben immár „a másik oldalon” foglalnak helyet. 
Feladatuk	a	szakszerű	PR-tevékenység.	

További,	és	az	előzőnél	semmivel	nem	jelentéktelenebb	„szereplői”	en-
nek	a	kommunikációnak	a	különböző	sajtótermékek	képviseletében	a	rendez-
vénnyel	foglalkozó	újságírók,	akik	maguk	is	furcsa	helyzettel	szmebesülvén,	
új	szerepet	öltenek	magukra,	amikor	kollégájukkal	immár	más	státusban	ta-
lálkoznak. Ez a helyzet mindkét fél kommunikációját meghatározza.

Az elméleti megközelítés mellett a gyakorlati kutatáshoz felhasznált for-
rást	elsősorban	a	fesztiválok	sajtóanyagai,	illetve	a	rendezvénnyel	kapcsolat-
ban	(előtte,	közben	és	utána)	közzétett	írások,	illetve	hangzó	anyagok	(rádió-	és	
televíziófelvételek) képezték, különös tekintettel a marosvásárhelyi Félsziget 

Fesztiválra, amely azért is érdekes, mert viszonlyag 
fiatal rendezvényként nemcsak Magyarországon, ha-
nem a hazai román fesztiválpiacon is figyelem kíséri. 
A 2006-os Félsziget Fesztiválon a romániai magyar 
sajtó	képviselőin	kívül	jelentős	számban	vettek	részt	
hazai	román	és	magyarországi	újságírók	is.	Az	általuk	
közvetített fesztivál-image összehasonlítása a sajtó-
iroda munkatársai által közzétett sajtóközlemények-

kel,	a	sajtóiroda	megszervezése	és	működése,	illetve	a	gyakorlatban	felmerült	
gondok és azok megoldási kísérletei érdekes kutatói munkának ígérkezett.

A sajtóiroda sikerének egyik kulcsa a csapatmunka, hiszen az egyes mun-
katársak	szakértelme	nem	elegendő	a	feladat	megfelelő	elvégzéséhez:	közös	a	
cél, amelynek érdekében a munkát területenként le kell osztani, koordinálni, 
illetve	számonkérni	is	kell.	Ez	a	munka	is	a	sajtóiroda	vezetőjére	hárul,	ami	erős	
kommunikációs	készséget	igényel	a	vezetőtől	–	ez	a	kommunikáció	egy	másik	
vetülete, amely szintén fontos szerepet játszik az eredmény tekintetében.

A Félsziget

A marosvásárhelyi Félsziget Fesztivál a legnagyobb romániai szabad-
téri	 rendezvénysorozat,	 amelynek	 elsődleges	 célja	 tartalmas	 szórakozási,	
kikapcsolódási	lehetőséget	biztosítani	a	vakációzók	–	nem	kizárólag	diákok,	
fiatalok	 –	 számára.	A	 rendezvény	 –	 szórakoztató	 jellegéből	 adódóan	 –	 el-
sődlegesen	a	zenei	programokra	fekteti	a	hangsúlyt,	emellett	a	fesztivál	öt	
napja	alatt	más	jellegű	kikapcsolódási	lehetőséget	is	kínál.	Amint	az	alábbi	
adatokból	 is	kiderül,	a	rendezvény	egyre	nagyobb	népszerűségnek	örvend	

A sajtóiroda megszerve-
zése és működése, illetve 
a gyakorlatban felmerült 
gondok és azok megoldási 
kísérletei érdekes kutatói 
munkának ígérkezett.
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Romániában,	és	nem	kizárólag	a	magyar	anyanyelvűek	körében.	Évről	évre	
szélesíteni kívánja kínálatát is, és ezzel egyre több látogatót vonz, ugyanak-
kor egyre nagyobb figyelmet kelt a sajtósok körében is – ebben a sajtóirodá-
nak	is	jelentős	szerepe	van.

A Félsziget Fesztivál alapötlete 2003-ban született, modellként a budapesti 
Sziget	Fesztivál	szolgált,	ahonnan	a	szervezők	a	névhasználati	jogot	is	megkap-
ták.	A	Maros-part	Marosvásárhely	közelében	húzódó	szakasza	és	a	Víkend-te-
lep jó helyszínnek bizonyult, így 2004-ben a budapesti Sziget Kulturális Szer-
vezőirodával	közös	szervezésben	zajlott	a	Félsziget.	Jelenleg	a	Félsziget	Fesztivál	
többségi	tulajdonosa	a	marosvásárhelyi	székhelyű	magyar–román	vállalkozás,	
a	Sziget	Management	Kft.,	társszervező	a	Magyar	Ifjúsági	Értekezlet.	A 2006-
ban negyedik alkalommal megrendezett fesztivál ugyanabban az évben a 
Vacanţe&Călătorii	című	lap	és	a	PunctRo	ügynökség	által	Brassóban	szerve-
zett A román turizmus szuperlatívuszai	nevű	seregszemle	hatodik	kiadásán	
a Nyári turisztikai termék kategóriában díjat is nyert a rendezvény. Olyan 
versenytársakat	előzött	meg,	mint	a	mangaliai	Callatis	 fesztivál,	 illetve	a	
kolozsvári TIFF (Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál).

Első	évben,	azaz	2003-ban	huszonhétezer	látogatója	volt	a	rendezvény-
nek,	második	 évben	 a	 látogatók	 száma	harmincnégyezerre	nőtt.	 2003-ban	
a meghívott együttesek egy színpadon koncerteztek, 2004-ben egy nagy- és 
egy	kisszínpad	állt	a	 fellépők,	köztük	az	első	 itt	bemutatkozó	nemzetközi	
sztárcsapat – a brit Chumbawamba – rendelkezésére. 2005-ben két azonos 
méretű	színpadot	állítottak	fel	a	szervezők,	ahol	öt	nap	alatt	közel	hetven	
koncertből	 válogathattak	 a	 résztvevők	 (köztük	 volt	 például	 a	 világhírű	
Apocalyptica, a Freestylers, dj. Goldie és dj. Rush). 

Egy	évvel	később	a két nagyszínpad mellett saját helyszínt kaptak az 
elektronikus zene rajongói, ahol fellépett a világ tíz legjobb lemezlovasa közé 
beválasztott ATB is. Tavaly a rendezvény nemzetközi sztárkínálata tovább 
bővült:	a	Félszigetnek	köszönhetően	Romániában	először	lépett	színpadra	a	
finn The Rasmus és a brit Toy Dolls, és jelen volt a román és a magyar zenei 
élet krémje is (Megasztárok, Pokolgép, Edda, Tankcsapda, Zanzibár, Kispál 
és a Borz, Bikini, Quimby, colorStar, Yonderboi, Alvin és a mókusok, Phoe-
nix,	Vama	Veche,	Iris,	Voltaj,	Zdob	şi	Zdub,	Shukar	Collective,	Paraziţii,	
omul	cu	Şobolani,	Luna	Amară,	Cargo,	Direcţia	5). A fesztiválnak 2006-
ban összesen ötvenhatezer látogatója volt, az öt nap alatt a sátortáborban 
összesen több mint ezernyolcszáz sátrat regisztráltak.

 „Nincs menekvés”

A Félsziget Fesztivál minden évben egy-egy jeligével hirdeti magát: 
2006-ban	 a	 „Nincs	menekvés”	 szlogent	 választották	 a	 szervezők.	A,	 frap-
páns,	kifejező,	a	rendezvény	dinamikus	jellegét	hangsúlyozó	szolgenválasz-
tás szerencsés, viszont, a rendezvény folyamán az események forgatagában a 
szervezők	és	PR-osok	megfeledkeztek	a	jelszó	hangoztatásáról,	így	tulajdon-
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képpen a szlogen ötletszinten maradt, nem sikerült tudatosítani, egybefor-
rasztani a rendezvény arculatával.

Az	 előzetes	 sajtótájékozatón	 a	média	munkatársainak	 kiosztott	 sajtó-
mappában	található	rendezvényismertető	még	tartalmazza	a	„Nincs	menek-
vés” jelszót, de utána már nem találkozunk ezzel a kifejezéssel. Ugyanezt 
tükrözik	a	különböző	sajtótermékekben	megjelent	írások	is,	ez	is	bizonyítja	
tehát, hogy milyen nagy szerepe, hatása van az egyes sajtóközleményeknek 
a médiában megjelent közlésekre.

A sajtóiroda elhelyezkedése, felépítése

Időszakos	rendezvényről	lévén	szó,	a	Félsziget	Fesztivál	esetében	a	
sajtóiroda	2006-ban	július	26-ától	július	31-éig	állt	az	újságírók	rendel-
kezésére.	Mivel	a	rendezvény	fő	helyszíne	a	Maros-part	volt,	de	néhány	
sátor a Víkend-telepen is helyet kapott, illetve a fesztivál hetijegyének 
birtokosai a strandra is beléphettek, a sajtóiroda számára olyan helyet 
találtak	a	szervezők,	amely	egyrészt	a	média	munkatársai	által	könnyen	
megközelíthető	 volt,	 másrészt	 a	 Víkend-telepen	 berendezett	 szervezői	
irodákhoz is közel volt, harmadrészt pedig ide az is bejöhetett, aki még 
nem	 rendelkezett	 a	 (sajtó)belépőként	 szolgáló	 karkötővel.	 A	 sajtóiroda	
helyszíne a strand területén található, Mobex-villaként ismert emeletes 
épület	volt:	az	iroda	helyéről	és	munkarendjéről	a	rendezvényt	beharan-
gozó	előzetes	sajtótájékoztatón	kiosztott	sajtómappából	értesülhettek	az	
újságírók.1

Ugyanott	kaptak	helyet	a	sajtóirodához	tartozó,	de	elsősorban	a	feszti-
vál dokumentálását vállaló fotósok is, akik külön irányítás alatt, de a lénye-
ges	dolgokban	egyeztetve	működtek	együtt	a	sajtóirodával.

A Mobex-villa emeletén két (egy kisebb és egy tágasabb) terem, illetve 
az emeleti erkély szolgált a sajtóiroda színhelyéül: a kisebb teremben egyet-
len	számítógép	és	egy	vezetékes	telefon	állt	az	iroda	vezetőjének	rendelke-
zésére.	Ebbe	a	terembe	az	újságíróknak	nem	volt	bejárási	lehetőségük,	késő	
este ezt az ajtót bezárták. A szomszédos, jóval tágasabb teremben a rendez-
vény	sajtóirodájának	munkatársai	és	a	dolgozni	betérő	újságírók	osztoztak	
hat – internet-hozzáféréssel ellátott – számítógépen. A gépek egy részét (ösz-
szesen	kettőt)	a	sajtóiroda	munkatársai	használtak,	itt	készültek	a	sajtóköz-
lemények, nyertek nyomtatott formát a programmódosulások, készültek el 
különböző	kimutatások	és	listák.	

Az	újságírók	munkáját	megkönnyítette,	hogy	előzetes	felhívás	nyo-
mán	leadhatták	interjú-kéréseiket	a	sajtóiroda	munkatársainak,	azaz	ha	
a	fellépők	valamelyikével,	vagy	esetenként	többel,	előre	jelezve	interjú-
készítési	lehetőséget	igényeltek,	és	írásban	leadták	kérésüket,	a	sajtóiroda	
munkatársai	megpróbáltak	lehetőséget	teremteni	az	interjúk	elkészítésé-
hez.2 Természetesen az igényeknek nem minden esetben sikerült mara-
déktalanul	eleget	tenni,	mivel	ehhez	az	egyes	fellépőknek,	sztároknak	is	
hozzá	kellett	járulniuk,	és	közösen	kellett	alkalmas	helyszínt	és	időpon-
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tot találni a munka elvégzésére. Viszont a legtöbb esetben – hosszas és 
sok	időt,	illetve	energiát	igénylő	szervezőmunka	nyomán	–	ezt	sikerült	
megvalósítani. 

Az	 interjúk	 megszervezése	 újdonságnak	 számít	 a	 romániai	 magyar	
fesztiválok sajtóirodáinak tevékenységében. A Félsziget Fesztivál sajtóiro-
dájában	dolgozóknak	tulajdonítható	ez	a	kezdeményezés:	mivel	ők	maguk	
is	újságíróként	 tevékenykednek,	 tudják,	hogy	olykor	milyen	nehézségekbe	
ütközik	egy-egy	sztárinterjú	elkészítése,	és	ebben	kívántak	segítséget	nyúj-
tani.	A	fesztiválra	dolgozni	érkezett	újságírók	általában	méltányolták	a	kez-
deményezést,	csupán	néha	fordult	elő,	hogy	egy-egy	interjút	igénylő	„kollé-
ga”	nem	vette	komolyan	a	feladatát,	és	egyszerűen	elérhetetlen	volt,	amikor	
a	 sajtóirodából	 értesíteni	 szerették	volna	 a	megszervezett	 interjúlehetőség	
helyszínéről	és	időpontjáról.	

A villa emeleti erkélye a sajtótájékoztatók helyszínéül szolgált. Itt tar-
tották a Félsziget Fesztivál nyitó, illetve záró sajtótájékoztatóját, amelyen a 
szervezők	ismertették	a	rendezvénnyel	kapcsolatos	adatokat,	újdonságokat,	
illetve	a	médiások	számára	lehetőség	nyílt	a	kérdések	és	megjegyzések	meg-
fogalmazására. Azon sztárok, meghívottak esetében, akiknek irányába több 
interjúkérést	 is	megfogalmaztak	 az	újságírók,	 a	 központ	munkatársai	 saj-
tótájékoztatót szerveztek. A sajtótájékoztatókon a sztárok biztonságáról is 
az iroda munkatársainak kellett gondoskodniuk a rendezvényen szolgálatot 
teljesítő	őrző-védő	cég	munkatársainak	segítségével.

A Félsziget Fesztivál sajtóirodája 2006-ban, a ren-
dezvény	ideje	alatt	nyolc	tagú	volt:	a	sajtóiroda	veze-
tője	(Turoczki	Emese)	mellett	hét	személy	biztosította	
a	működtetést:	 négy	 újságíró	 (Balázsi-Pál	 Előd,	Kul-
csár Andrea, Sisko Camelia és Vizi Iulia3 – két utóbbi a 
román	sajtóval	való	kapcsolattartásért,	a	román	nyelvű	
közlemények	és	interjúk	elkészítéséért	felelt),	egy	egye-
temi oktató (Ármeán Otília, a Sapientia–EMTE tanára, 
akinek	 feladata	 elsősorban	 a	megírt	 anyagok,	 illetve	 a	
beérkező	információk	szerkesztése	és	javítása,	valamint	
a munkatársak tevékenységének koordinálása volt), két egyetemi hallgató 
(Gombos	 Zoltán,	 a	 kolozsvári	 Babeş–Bolyai	 Tudományegyetem	 filozófia-
kommunikáció szakos diákja, és Koszta Ferenc, a Sapientia–EMTE kom-
munikáció szakos diákja, akik számára szakmai gyakorlatot is jelentett a 
fesztivál sajtóirodájának munkájában való részvétel; feladatuk általában a 
kiegészítő	munkák	elvégzése	volt).	A	két	magyar	anyanyelvű	újságíró	falada-
tai	a	következőképpen	oszlottak	meg:	egyikük	a	zenei	programokkal,	illetve	
a	sztárokkal	való	interjúkészítési	lehetőségek	megszervezésével	foglalkozott,	
társa pedig a fesztivál nem zenei programjainak – civil szervezetek, szakmi-
nisztériumok által szervezett programpontok – dokumentálásért felelt.

A	feladatok	elosztása	mellett	azonban	a	sajtóiroda	működésének	egyik	
alapfeltétele az volt, hogy a munkatársak bármelyike (leszámítva a diáko-
kat),	 gyakorlatilag	bármikor,	 bármilyen	 felmerülő	újságírói	 kérdésre	 vála-
szolni	tudjanak.	Ez	úgy	valósulhatott	meg,	hogy	egyrészt	a	sajtóiroda	veze-
tője	folyamatosan	informálta	a	csapat	tagjait	a	történésekről,	tudnivalókról,	

A fesztiválra dolgozni ér-
kezett újságírók általában 
méltányolták a kezde-
ményezést, csupán néha 
fordult elő, hogy egy-egy 
interjút igénylő „kolléga”
nem vette komolyan a 
feladatát.
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másrészt az egymás közti kommunikációra is figyelni kellett. Ez néha ne-
hézségekbe ütközött, hiszen a feladatok sokasága és a történések gyorsasága 
miatt	előfordult,	hogy	egyszerre	több	dologra	is	figyelnie	kellett	egy	ember-
nek. Emellett nem elhanyagolható a folyamatos készenléti állapot, és a napi 
tizennyolc-húsz	órás	munkaidő	miatt	egy-két	nap	után	mindenkin	érezhető	
fáradtság és kimerültség is. 

A munkatársakhoz tartoztak a fotós csapat tagjai is: a sajtóközpont 
egyik termében kapott helyet irodájuk, ahol egy koordinátor (Bíró István) 
irányításával	két	számítógépre,	előzetesen	egyeztetett	munkabeosztás	sze-
rint, folyamatosan, gyakorlatilag éjjel-nappal töltötték le a rendezvény hely-
színein készült fotóikat. A négy fényképész munkájának eredményét a fotós 
csapat	vezetője	rendszerezte	és	töltötte	fel	folyamatosan	a	rendezvény	hon-
lapjára,	illetve	ajánlotta	fel	azoknak	az	újságíróknak,	akik	fotókat	igényeltek	
a	rendezvényről.	

A	sajtóiroda	működtetésének	egyik	konfliktusos	pontja	a	médiásokkal	
való kommunikációnak az a része volt, amelynek során meg kellett értetni 
minden	újságíróval,	hogy	a	számítógépeket	kizárólag	az	újságcikkek,	illetve	
tudósítások megírására használják, és a nap minden órájában vegyék figye-
lembe azt, hogy a sajtóiroda munkapont és nem szórakozási helyszín, ahol 
akár hangoskodni is lehet… Az ajtóra kifüggesztett „házirend” láthatóan 
nem sokak figyelmét keltette fel, a szóbeli figyelmeztetés általában eredmé-
nyesebb volt. Következetes, türelmes és kitartó munkával sikerült többnyire 
kielégítő	eredményt	elérni	anélkül,	hogy	bárki	is	sértődötten	elrohant	volna	
bosszút	esküdve	a	sajtóiroda,	és	ezáltal	a	rendezvény	iránt.

A fesztivál az interneten 

A Félsziget Fesztivál esetében nagy szerepet játszott a rendezvényt 
népszerűsítő,	 és	 tájékoztató	 célú	 honlap4, a www.felsziget.ro, amelynek 
látogatottsága	napi	több	tízezerre	rúgott.	A	honlap	a	rendezvény	hivatalos	
logójának	és	fejlécének	megfelelő	arculattal	várta	a	látogatókat,	és	már	a	ren-
dezvény	megkezdése	előtt	másfél	hónappal	aktív	volt.	

A Vendégkönyv címszóra kattintva bárki elmond-
hatta véleményét, igényeit a rendezvénnyel kapcsolat-
ban, kapcsolatokat létesíthetett másokkal, akik szintén 
tervezték	a	fesztiválon	való	részvételt.	A	felmerülő	kér-
désekre	szabályos	időközönként	a	szervezők	által	kine-
vezett	 adminisztrátor	 válaszolt.	A	 fesztiválon	 fellépő,	
különböző	műfajban	zenélő	fellépőkről,	együttesekről	
számos információt lehetett megtudni az Együttesek 
címszó	alatt.	Ezeknek	a	feltöltése	a	sajtófelelős	munka-

köréhez tartozott. A honlap látogatói elolvashatták a legfrissebb Híreket, il-
letve	a	rendezvényről	a	nyomtatott	sajtóban	megjelent	írásokat	(Sajtószemle) 
olvashatták, és nyereményjátékon vehettek részt (a nyertesek ingyenes Félszi-
get-belépőt,	és	ajándéktárgyakat	nyerhettek).	A	Munkalehetőség címszó alatt 

A honlap a rendezvény 
hivatalos logójának és 
fejlécének megfelelő ar-
culattal várta a látogató-
kat, és már a rendezvény 
megkezdése előtt másfél 
hónappal aktív volt.
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azok találtak ajánlatokat, akik a rendezvény idején diákmunkával zsebpénzt 
akartak keresni. A Fényképek link a fotós csapat által készített és a csoportve-
zető	által	kiválogatott	és	rendszerezett,	letölthető	fényképekhez	vezetett.

Az öt napos rendezvényt webkamerás közvetítéssel is követni lehetett: 
a	honlapról	bárki	számára	hozzáférhető	volt	annak	a	három	kihelyezett	ka-
merának a „látószöge”, amely a Félsziget legfontosabb pontjain napi huszon-
négy órában követte az eseményeket.

A honlap feltöltése folyamatosan történt, a szervezéssel kapcsolatos hí-
rek	(előzetes	egyeztetés,	és	folyamatos	odafigyelés	eredményeképpen)	is	pár	
perc alatt bárki számára olvashatóvá váltak.

A	 fesztivál	 honlapja	 három	–	 román,	magyar	 és	 angol	 –	 nyelvű	 volt.	
Hiányosságként róható fel, hogy míg a magyar és a román oldalt folyamato-
san,	ugyanazokkal	az	információkkal	frissítették,	az	angol	nyelvű	változatra	
jóval ritkábban kerültek fel információk.

Sajtóközlemények 

A 2006-os Félsziget Fesztiválról összesen tizennégy sajtóközleményt 
adott ki a rendezvény sajtóirodája. Ezek közül tizenegy a napi, rendszeres 
közlemények	 közé	 tartozik,	 három	pedig	 egy-egy	 kiemelkedő	 eseményről	
tájékoztat.	A	napilapok	lapzárta-időpontjához,	illetve	az	elektronikus	média	
híradóinak	 időpontjához	 igazítva,	a	 rendezvény	 ideje	alatt	napi	két	közle-
ményt	–	egy	délelőttit	és	egy	estit	–	küldött	ki	a	sajtóiroda.	A	délelőtti	köz-
leményekben	általában	az	előző	este	és	éjszaka	eseményeit,	a	várható	napi	
programot, illetve annak módosulásait tartalmazta, az esti közlemény pedig 
a	nap	legfontosabb	eseményeiről	számolt	be.

A rendszeres napi közlemények közül az 
első	július	24-én,	a	fesztivál	megkezdése	előtt	két	
nappal	készült.	Célja	a	 tájékoztatás	a	közhasznú	
információkról,	 illetve	 az	 újdonságok	 beharan-
gozása. Hangneme semleges, stílusa magázó. Ez 
az egyetlen olyan sajtóközlemény, amelyben a 
sajtóiroda csapatának tagjait név szerint említik. 
A	második	 (június	 25-i)	 közlemény	 aláírásaként	
„A Félsziget fesztivál sajtóirodája” szerepel, (az 
utolsó kivételével) a további közlemények végén nincs semmiféle aláírás. 
A sajtóközlemények közül csak a legutolsón, az augusztus 1-jén kiküldött 
közleményen szerepel ismét aláírás, itt viszont már nem a csapat, hanem 
a	sajtófelelős	köszöni	meg	az	újságírók	munkáját,	illetve	közli	a	következő	
fesztiválkiadásra vonatkozó tudnivalókat.

Következetlenségre utal az egyes közleményekben használt stílus is: hol 
magázó,	távolságtartó,	hol	pedig	tegező,	fiatalos,	közvetlenséget	sugallni	pró-
báló	stílusban	íródtak	a	közlemények	(először	a	június	26-i	közleményben).

További	következetlenség	érzékelhető	a	szerkesztési	módban	is:	a	közle-
mények	egy	részében	a	különböző	információk	egymás	után,	mindenféle	el-

Következetlenségre utal az 
egyes közleményekben hasz-
nált stílus is: hol magázó, 
távolságtartó, hol pedig 
tegező, fiatalos, közvetlensé-
get sugallni próbáló stílus-
ban íródtak a közlemények
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különítés	nélkül	sorjáznak;	a	június	26-án	délután	kiküldött	közlemények-
től	kezdődően	időnkét	alcímek	köré	tömörülnek	a	közzétett	információk.

Először	a	június	29-én	jelenik	meg	olyan	információ,	amely	a	sajtóiroda	
saját	rendezvényéről	a	The	Rasmus	együttessel	szervezett	sajtótájékoztatóról	
számol be. Külön közleményt szentel a sajtóiroda a 2006-os Félsziget egyik 
legnagyobb	nevű	csapatának	tagjaival,	a	Megasztárok	fellépőivel	szervezett	

sajtótájékoztató ismertetésére, illetve a Max Weber 
Társadalomkutató Központ munkatársai által a fesz-
tivállátogatók körében végzett közvélemény-kutatási 
eredmények, valamint a rendezvényt záró sajtótájé-
koztatón elhangzott információk közlésére. Ez utóbbi 
a	szervezők	következtetéséit	összegzi.
Megfigyelhető,	 hogy	 a	 sajtóközlemények	 zömében	 a	
legfontosabb információ a látogatók, az eladott jegyek, 
a sátrak stb. számarányára vonatkozik, és csak ez-

után	következnek	a	különböző	programokról	szóló	beszámolók,	figyelemfel-
keltő	beharangozók.	Ez	annak	is	következménye,	hogy	a	korábbi	tapasztalat	
szerint	a	rendezvényről	tudósító	médiásokat	elsősorban	a	számszerűsíthető	
adatok érdekelték. Ennek az igénynek próbált eleget tenni a közlemények 
szerkesztési koncepciója. 

Hiányosságaik	ellenére,	a	szervezők	szerint	2006-os	Félsziget	Fesztivál	
sajtóközleményei elérték céljukat. Ezt bizonyítják a rendezvény ideje alatt, 
illetve	 utána	megjelent	 újságcikkek	 és	 rádiós-,	 illetve	 televíziós	műsorok,	
amelyekben sok esetben felhasználták, esetenként szó szerint átvették a köz-
lemények tartalmát.

Sajtóvisszhang�

A TransObserver	nevű	erélyi	magyar	sajtófigyelő	a	Félsziget	Feszti-
vál	szervezőinek	felkérésére	szemlézte	a	következő	magyar	nyelvű	napi-
lapokat: Bihari Napló, Hargita Népe, Háromszék, Népújság, Nyugati Jelen, 
Szabadság, Szatmári Friss Újság, Új Magyar Szó.

A 2006.	július	16–2006.	augusztus	9.	között	megjelent	írások	vizsgálata	
nyomán	kiderült:	a	2006.	július	26–30.	között	megrendezett	fesztiválról	az	
említett lapokban összesen hatvanöt cikket írtak, a legtöbbet – tizennégy-
tizennégyet – a Krónika, illetve a Népújság	közölte.	(A	rendezvényről	közölt	
cikkek	összleütésszáma	107	139.)	A	hatvanötös	 szám	nehezen	értékelhető	
viszonyítási adatok hiányában, például fontos lenne tudni, hogy a 2005-ös 
fesztivál esetében ez a szám mekkora volt.6	Az	idősávot	tekintve	a	felmérés-
ből	kitűnik,	hogy	az	erdélyi	magyar	napilapokban	megjelent	írások	inkább	
a fesztivál kezdete után láttak napvilágot, csupán három-négy beharangozó 
írás	született	július	17–25.	között.	Mintegy	húsz	cikk	a	fesztivál	ideje	alatt,	
további	huszonhárom	pedig	a	Félszigetet	követően	jelent	meg.

A legtöbb írásnak maga a fesztivál a központi témája, ezeknek a nagy 
része	programismertető,	 beharangozó	vagy	 általános	beszámoló	 (összesen	

A legtöbb írásnak maga 
a fesztivál a központi 
témája, ezeknek a nagy 
része programismertető, 
beharangozó vagy általá-
nos beszámoló.
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harminc	cikk).	Ezen	írások	legfőbb	jellemzője,	hogy	a	fesztivál	több	aspektu-
sát sorolják fel egyszerre, igyekeznek részletes képet festeni a programokról, 
hangulatról,	érdekességekről.	Ezek	közül	öt	beharangozó,	huszonegy	pedig	
beszámoló	 jellegű	cikk.	A	programismertetők	 száraz,	pontszerű	 felsorolá-
sai a Félsziget programjának. További tizenöt cikk szintén beszámolónak 
tekinthető,	ezek	is	szorosan	kötődnek	a	Félszigethez,	de	az	ottani	történések	
csak egy-egy eseményét emelik ki. Ezekre a témákra azt mondhatjuk, hogy 
önálló	hírgenerátorokként	működtek,	önmagukban	nagy	 jelentőségnek	ör-
vendtek, az, hogy a Félszigettel kapcsolatosak, csupán másodlagos fontos-
ságú.	Ezek	az	írások	azok,	amelyek	népszerűség-többletet	hoztak	a	Félsziget	
Fesztiválnak – legalábbis a magyar sajtót tekintve.

Van egy harmadik kategória is, amelyek esetében a központi téma nem 
kötődik	 a	 fesztiválhoz,	 ezekről	 azt	 mondjuk,	 hogy	 közvetetten	 érintik	 a	
Félszigetet. Bár ebben a periódusban csupán két ilyen írás van, mégis fon-
tos	foglalkozni	velük,	hiszen	olyan	témák,	amelyek	az	előbbi	kategóriához	
hasonlóan szintén hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Félszigetre az esemény 
lejárta	után	is	találjunk	utalást	a	sajtóban.	Elsősorban	az	„RMDSZ-reform”	
ilyen,	 amelyről	 bizonyára	 több	 írás	 is	 fog	 születni,	 és	 ezek	 visszautalnak	
majd a Félszigeten elhangzottakra, de ilyen a „Behálózunk” internet-népsze-
rűsítő	program	is,	amelyet	szintén	a	fesztiválon	mutattak	be.	E	két	témával	
az általunk elemzett periódus után már több cikk is foglalkozott, ezek továb-
bi négy említést hoztak a „Félsziget”-nek.

Érdemes	megfigyelni	 az	 interjúk	 alacsony	 számát.	 Jórészt	 két	 interjú	
van	a	mintában,	mindkettő	egy-egy	Megasztár-csillaggal	készült.	Hiányoz-
nak	a	koncertezőkkel	készült	interjúk,	amelyek	ilyen	esetekben	viszonylag	
nagy gyakoriságnak örvendenek.

A vizsgált írások mintegy ötvennégy százaléka kitér 
a	különböző	koncertekre	és	bulikra	–	ezek	képezik	a	leg-
nagyobb kategóriát. A színhelyek közül leggyakrabban 
az	Arigato	Aréna	tűnik	fel,	amely	a	szerintünk	érdekes,	
frappáns	neve	miatt	örvendett	ilyen	népszerűségnek,	ta-
lán	nemcsak	a	 sajtó,	hanem	a	 résztvevők	szemében	 is.	
A másik két színpadot, a Maros- és a Weekend- (vagy 
Víkend-) színpadot alig két-háromszor említették. A kon-
certező	együttesek	közül	a	magyar	sajtó	legtöbbet	a	Tank-
csapdáról	és	az	Irisről	ír	(ennek	két	említése	az	EUfonika	támogatás	kapcsán	
merül	fel),	illetve	a	Kispál	és	a	Borzról,	a	The	Rasmusról,	a	Zdob	şi	Zdubról,	a	
Cargoról,	az	Eddáról	és	a	Pokolgépről	cikkezik.	Jelentős	figyelemnek	örvendtek	
a Megasztár-csillagok is.

Aránylag	sok	cikk	foglalkozik	a	résztvevők	számával,	amely	a	fesztivál	
sikerességének	objektív	mércéje,	illetve	az	előbbi	Félszigetekkel	való	össze-
hasonlítási alapként szolgálnak.

A	 különböző	 sporteseményekről	 is	 számos	 említés	 történik,	 viszont	
a beszámolók felaprózódnak az egyes sportágak mentén, leginkább az 
RMDSZ–MIÉRT focimeccs, illetve a csocsózás kerül a sajtó figyelmébe.

Érdemes megfigyelni az 
interjúk alacsony számát. 
Hiányoznak a koncerte-
zőkkel készült interjúk, 
amelyek ilyen esetekben 
viszonylag nagy gyakori-
ságnak örvendenek.
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Az	 internetezés	 szintén	 jelentős	 témát	képez	a	 sajtó	 számára,	 ez	egy-
részt az internetsátornak, a Behálózunk	 internetnépszerűsítő	programnak,	
illetve	a	Félsziget	eseményeinek	on-line	követhetőségének	köszönhető.

A	sporthoz	hasonlóan	a	kulturális	rendezvényekről	szóló	tudósítások	is	
felaprózódnak, itt a táncaréna és a táncprodukciók, valamint a filmfesztivál 
vezet,	de	kiemelkedőnek	nevezhető	a	Képvadászat fotóverseny is.

Több cikk foglalkozik a szervezési kérdésekkel. A legérdekesebb részlet-
nek a fesztivál pénzügyi háttere bizonyul, ennek ellenére nagyon kevés cikk 
foglalkozik a rendezvényt támogatókkal. Jóformán csak az EUfonika, illetve 
a Távközlési és Informatikai Minisztérium nyer név szerinti említést.

A sátorozási és higiéniás körülmények is folyamatosan a sajtó figyelmében 
vannak,	ez	valószínűleg	az	előbbi	évek	negatív	tapasztalatainak	tudható	be.

A	Félsziget	Fesztivál	nemzetközi	jellegéről	összesen	öt	cikk	tudósít.	A	
magyar sajtó ennek nem tulajdonít akkora fontosságot, mint Gerendai Ká-
roly,	a	Sziget	Kulturális	Szervezőiroda	igazgatója,	aki	egyik	legnagyobb	po-
zitívumként	beszél	erről	a	sajtótájékoztatón.

Bár összesen hetvennyolc névvel találkozhatunk az elemzett negyven-
egy	cikkben,	csupán	három	személyről	ír	gyakrabban	a	sajtó.	A	listát	Nagy	
Zsolt	akkori	távközlési	és	informatikai	miniszter	vezeti,	róla	tíz	különböző	
félszigetes	 cikkben	 találunk	 említést,	 őt	 követi	 Szepessy	 Szabolcs	 és	 Ge-
rendai	Károly,	a	fesztivál	két	főszervezője.	Míg	utóbbiaknak	szervezőkként	
természetes	az	állandó	jelenlétük,	Nagy	Zsoltot,	mint	résztvevőt	a	fesztivál	
egyik	húzónevének	tekinthetjük.	

A	 Félsziget	 Fesztiválról	 szóló	 cikkek	 mindegyike	 alapvetően	 pozitív	
(esetenként	semleges)	hangvételű.	

következtetések

A sajtóiroda fontos szerepet játszik egy szervezet, rendezvény életében, 
megszervezése pedig számos olyan kérdést felvet, amelynek végiggondolása 
alapos	munkát	 igényel.	A	helyszín	megválasztása,	 a	megfelelő	munkatár-
sak kiválasztása és felkészítése a szervezet, illetve a rendezvény tevékeny-

ségéből,	a	sajtóiroda	munkatársai	közötti	megfelelő	
munkakapcsolat	kialakítása	felelősségteljes	munka,	
amely nagymértékben befolyásolja a szervezet vagy 
a rendezvény kifele kommunikált arculatát. 

A sajtó munkatársai számára szervezett ren-
dezvények (sajtótájékoztatók, sajtóbeszélgetések, 
sajtóreggelik stb.), illetve a segédanyagként ajánlott 
szerkesztett kiadványok (sajtóközlemények, fotók) 
csak egy részét alkotják annak a képnek, amelynek 
teljessége alapján születik meg a szervezet vagy ren-
dezvény arculata és sajtóvisszhangja. Fontos alkotó-

elemet képezik azok az informális kapcsolódási pontok, amelyek önkéntele-
nül is hatást gyakorolnak a sajtósokra, és ezek a hatások is szerepet játszanak 

A helyszín megválasztása, 
a megfelelő munkatársak 
kiválasztása és felkészí-
tése a szervezet, illetve a 
rendezvény tevékenységé-
ből, a sajtóiroda munkatár-
sai közötti megfelelő mun-
kakapcsolat kialakítása
felelősségteljes munka.
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akkor,	amikor	a	szervezetről,	rendezvényről	szóló	híreket,	tudósításokat,	be-
számolókat vagy riportokat elkészítik. Ennek tudatában kell megszervezni 
és lebonyolítani minden fajta kommunikációt a sajtóirodában.

A szervezetek, intézmények sajtóirodáihoz viszonyítva némi eltérést mu-
tatnak	a	rendezvények	sajtóirodái:	időlegességükből,	és	intenzív	tevékenysé-
gükből	fakadóan	mind	a	munkatársak,	mind	pedig	az	elvégzendő	feladatok	
szempontjából	 különleges	 a	 helyzet.	 Az	 általában	 újságírókat	 foglalkoztató	
sajtóiroda munkatársai többnyire szabadságuk idején végzik ezt a feladatot, és 
a rendezvény ideje alatt olyan szerepváltásra kényszerülnek, amely sokak szá-
mára	komoly	gondot	okoz:	néhány	napig	nem	a	kutakodó,	tényfeltáró	újságíró,	
hanem	a	PR-munkát	szakszerűen	végző,	kifele	és	befele	egyaránt	megfelelő	
módon	kommunikáló	„szerepét”	kell	magukra	ölteniük.	Feladatuk	ez	idő	alatt	
a	 rendezvény	 „szolgálata”,	 anélkül,	hogy	egyértelműen	szócsövei	 lennének:	
értékes és használható információkat kell átadniuk a sajtó munkatársainak. 

Mivel a Félsziget Fesztivál „fiatal” rendezvény, amelynek sajtóirodai 
munkájában	alkalmam	volt	részt	venni,	sőt,	a	kialakítására	vonatkozó	kon-
cepciókat is igyekeztem ötletekkel segíteni, személyes tapasztalatokból is 
merít ez az esettanulmány.

Ugyanakkor	 fontosnak	 tartottam	a	 rendezvény	arculatépítő	 tevékeny-
sége szempontjából megvizsgálni a Félsziget honlapját is, mert a tapasztalat 
azt	mutatta,	hogy	a	 rendezvény	célközönségének	 jelentős	 része	 internetes	
forrásokból (és ezen belül a rendezvény saját honlapjáról) szerezte be infor-
mációinak zömét. 

(A szerző a BBTE 2007-ben végzett mesterképzős hallgatója)

ME.dIák
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Felhasznált irodalom

ANGELUSZ Róbert: Kommunikáció társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest, 1983.
COMAN, Cristina: Relaţiile publice. Principii şi strategii.	Polirom	Kiadó,	Iaşi,	Col-
legium sorozat, 2001.
COMAN, Cristina: Relaţiile publice şi mass-media.	Polirom	Kiadó,	Iaşi,	Collegium	
sorozat, 2000, 2004.
DAGENAIS, Bernard: Campania de relaţii publice.	Polirom	Kiadó,	Iaşi,	Collegium	
sorozat, 2003.
DAGENAIS, Bernard: Profesia de relaţionist.	Polirom	Kiadó,	Iaşi,	Collegium	sorozat,	
2002.
DESCHEPPER, J.: Campania de relatii publice, Polirom Kiadó, Bukarest, Collegium 
sorozat, 2000, 2004.
INCZE Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye 2.0. A hatékony médiatervezés és vásár-
lás kézikönyve. Stardust Publishing Kft., Budapest, 2006.
KÁDÁR Magor: Kapcsolattartás a médiával. Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2007.
THEODORE Roszak: Az információ kultusza. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1990.
Újságíró Kézikönyv – Magyar Újságírók Országos Szövetsége – World Press Freedom 
Committee, 1992.
www.transobserver.ro
www.felsziget.ro

Jegyzetek

1	 Részlet	 a	 tájékoztató	 közleményből:	 „A	 sajtóiroda	helyszíne	nem	változott	 az	 el-
múlt	évhez	képest,	és	naponta	11.00	és	20.00	óra	között	használhatják	az	iroda	inf-
rastruktúrájának	egy	részét.	Az	iroda	a	Week-end	telepen	található,	a	Maros-parti	
bejárathoz	közel	eső	Mobex	villában.	Folyamatosan	frissített	hírek	és	hirdetések	a	
www.felsziget.ro oldalon találhatóak. Amennyiben valamelyik fesztiválesemény-
hez kapcsolódó fényképre lenne szükségük, forduljanak hozzánk, megpróbálunk 
kéréseiknek eleget tenni.”

2	 Részlet	az	erre	vonatkozó	felkérésből:	„A	fellépőkkel	készítendő	interjúk,	sajtóérte-
kezletek	folyamatos	és	zökkenőmentes	megszervezése	érdekében	kérjük,	ilyen	irá-
nyú	igényeiket	legkésőbb	szerdán,	2006.	július	26-án	13	óráig	jelezzék	e-mail-ben!	
Kérjük,	tüntessék	fel	elérhetőségüket	(név,	e-mail,	telefonszám),	és	mellékeljék	azok-
nak	a	fellépőknek	a	listáját,	akikkel	interjút	szeretnének	készíteni.”

3	 A	 román	 anyanyelvű	 munkatársak	 kiválasztásában	 több	 tényező	 játszott	 szerepet:	
szakmai felkészültségük, a feladatra való alkalmasságuk és hozzáértésük mellett – mi-
vel	 ez	 egy	kétnyelvű	 rendezvény	volt	 –	 az	 is	 számított,	hogy	mindketten	 ismerik	 a	
magyar	nyelvet	is,	és	az	esetenként	magyar	nyelven	érdeklődő,	Magyarországról	érkező	
újságírókkal	is	képesek	megfelelő	szinten	kommunikálni	–	ez	arculati	kérdés	is.

4	 Ezen	a	címen	jelenleg	a	2007-es	fesztiválhoz	kapcsolódó,	folyamatosan	frissülő	in-
formációk	érhetők	el,	de	az	archívumban	a	2006-os	évhez	kapcsolódó	fontosabb	lin-
kek is megtalálhatók.

5	 Forrás	a	Transobserver	nevű	erdélyi	magyar	sajtófigyelő	által	készített	felmérés.	A	
következő	adatok	csupán	példaként	értékelhetők.	A	sajtófigyelőt	Barna	Gergő	állí-
totta össze.

6	 Csupán	az	érdekesség	kedvéért	érdemes	megemlíteni,	hogy	egy	hasonló	időperió-
dusban az „RMDSZ” kulcsszó négyszázötvenöt, a „Markó Béla” pedig százhetven-
három cikkben szerepel a TransObserver archívumában.
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kiüresedett sajtókapcsolatok ellen
Ajánló	Kádár	Magor	könyvéről

A fiatal kommunikáció-szakember „kiégett” sajtóközleményekkel és 
-tájékoztatókkal veszi fel a harcot idén megjelent, A média mint partner 
című könyvével. A kötet hiánypótló szerepet vállal, „mivel ezidáig nem 
jelent meg magyar nyelven olyan átfogó munka, amely a médiával való 
egyéni és intézményi kommunikáció gyakorlati oldalát ismertetné”. Va-
lóban: a hazai diákok, illetve a médiával való kapcsolattartás témaköre 
iránt érdeklődők rendelkezésére többnyire csak román nyelvű források 
– köztük Cristina Coman színvonalas, a kötetben is gyakran hivatkozott 
szakkönyve –, illetve nehezebben hozzáférhető, angol nyelvű tanulmá-
nyok és kötetek álltak.

A	szerző	gyakorlati	je-
lentőségű	kérdésekre	 keres	
ugyan választ, ám azok el-
méleti vonatkozásai sem 
maradhatnak el. Ilyen ket-
tős	 megközelítésben	 tisz-
tázza a sajtóval való kap-
csolattartás minden egyes 
lépcsőfokát	 és	 formáját.	
A hatékony kommuniká-
ció fontos eszköze minden 
intézmény vagy esemény 
szervezőcsoportja	 számára	
a jól megszervezett sajtóiro-
da	működése,	a	következe-
tes és kitartó kapcsolattar-
tás a sajtósokkal, amelynek 
ideális esetben személyes 
kapcsolatra,	 jól	 működő	
szakmai kapcsolatra kell 
épülnie.

A könyv négy tartal-
mi pillérre támaszkodik: 
„a médiakommunikáció 
intézményi feltételei, sze-
mélyi feltételei, formai és 
tartalmi sajátosságai, illet-
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ve	működése”	kap	helyet	benne.	A	kötet	részletesen	tárgyalja	a	sajtószóvivő	
intézményét, arculat-, illetve példakép-típusokat körvonalaz, ugyanakkor 
felhívja a figyelmet a nyilvános megjelenés hatékonyságának a követelmé-
nyeire	is.	Az	első	benyomás	már-már	közhelyként	ismert	jelentősége	mellett	
érdemes	odafigyelni	a	sajtószóvivő	személyi	arculatára,	illetve	a	tulajdoná-
ban	levő	státusszimbólumokra,	valamint	a	nonverbális	kommunikáció	teljes	
eszköztárára a mimikától és a gesztusoktól a szagjelzésekig és a interperszo-
nális térhasználatig. 

Hogyan	 lesz	az	eseményből	hír?	Mik	a	 jól	megírt	 sajtóközlemény	 jel-
legzetességei?	Mikor	és	hogyan	érdemes	sajtótájékoztatót	kérdezni?	Hogyan	
érdemes	az	újságírókhoz	viszonyulni	egy	sajtótájékoztatón,	miért	kell	odafi-
gyelni	egy-egy	ilyen	találkozóhoz	kapcsolódó	háttérbeszélgetésekre?	A	sajtó-
tájékoztatón kívül milyen rendezvényekkel – fogadásokkal, bálokkal, kirán-
dulásokkal	–	 lehet	 további	 információkat	nyújtani	és	kellemes	benyomást	
kelteni	a	sajtó	képviselőiben?	Milyen	módszerekkel	követhetjük	a	sajtóhoz	
eljuttatott	információink	sorsát?	És	végül:	mit	cselekedjünk,	ha	krízishely-
zet	alakul	ki	a	kommunikációban?	Ilyen	és	ehhez	hasonló	kérdésekre	keresi	
Kádár Magor a választ.

Külön	erőssége	a	kötetnek	a	részletes	fejezetes	tagolásnak	köszönhető	
áttekinthetőség,	az	egyes	fejezetek	végén	megjelenő,	vázlatszerű	összegzés,	a	
kulcsszavak felsorakoztatása, valamint a találékony gyakorlatok, feladatok. 
Ez utóbbiak – helyszíni munkára, improvizációra vagy tanulmányírásra szó-
lítsanak is fel –, minden esetben önálló és kreatív tevékenységre biztatnak.

Kádár Magor: A média mint partner. Gyakorlati kézikönyv a médiával 
való kapcsolattartás módszeréről. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2007.

(A szerző a BBTE doktorandusa)
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A sztálinizmus irodalma  
romániában

A könyv címe – A sztálinizmus irodalma Romániában – sokat ígér. 
Ennél részben többet, részben kevesebbet teljesít. Kevesebbet, mert nem 
nyújt szintetikus, átfogó, monografikus képet a korszak irodalmáról” – 
írja bevezetőjében Balázs Imre József, a kötet szerkesztője. 

A	szerkesztői	kételyt	megcáfolva	hiánypótló	kötetet	vesz	kézbe	az	olva-
só. A tanulmánykötet a sztálinista irodalom bizonyos szegmenseit elemzi, 
elsősorban	a	hatalmi	beszédre,	toposzokra	és	fikciókra	fókuszál.

A	kommunista	hatalom	militarizáló	elképzeléseiről,	a	hatalmi	beszéd	
felépítéséről	Balázs	Imre	József	tanulmánya1 fest átfogó képet. A negyvenes-
ötvenes években az irodalmat a bürokratikus hatalmi nyelv jegyei árasz-
tották	el.	Egy	új	jelenség	körvonalazódott,	a	proletárköltészet	–	ahogy	a	ta-
nulmány	szerzője	 fogalmaz,	kialakul	az	 „anonim”	költészet.	A	klasszikus	
magyar	költészet	 toposzai	újraíródnak	az	adott	 leszűkítő-aktualizáló	kon-
textusban.	A	versek	jellemzően	a	dichotomikus	logika	mentén	íródnak.	

A	kommunista	kultúrpolitika	alapjában	egyezett	 a	hitlerista	kultúra-
szervezéshez,	a	számtalan	ünnepség,	üzemi	és	gyári	előadás	a	„szabadidő”	
kontrollálásának eszközét jelentette. Az író magánya, a magánszféra átérté-
kelődik,	a	költő	szemtanúként	szólal	meg	a	versekben.	Éles	különbség	volt	
a	kritikai	versek	és	a	gyűlöletversek	tárgyát	illetően.	Míg	az	előbbi	esetben	
csak	„belső”	ellenség	lehetett,	aki	még	megtéríthető,	az	utóbbi	a	„külső”	el-
lenségre	 (pap,	 kulák,	 gyáros)	 összpontosított.	 Alapjában	 egyszerű	 szerke-
zetű,	retorikusan	és	dichotomikusan	építkező	versek	 jellemzik	az	ötvenes	
évek	 irodalmát.	A	 tanulmány	kitér	a	szatíra	és	a	paródia	 lehetőségeire	 is,	
Bajor Andor Kerek perec	című	kötetéből	indulva	ki.	

A kötet második tanulmánya – Antropológia szempontok a Gheorghiu-
Dej korszak rövidprózájának megközelítéséhez2 – az vizsgálja, hogy milyen 
jellegű	változás	ment	végbe	a	prózában.	„Ezt	a	kérdést	azért	is	releváns	fel-
vetni, mert versben könnyebb észlelni a változást: a Szilágyi Domokos, Her-
vay	Gizella	vagy	a	Lászlóffy	testvérek	versnyelve	sokkal	egyértelműbben	kü-
lönül	el	a	náluk	idősebbek	poétikájától	–	a	versformák	szabadabb	kezelése,	
a	szabadversek	erőteljesebb	jelenléte	formailag	is	leírható.	Prózában	inkább	
a	hangsúlyosabb	realitás-effektus,	 illetve	a	két	világháború	közötti	próza-
hagyományhoz	 való	 visszakapcsolást	 emeli	 ki	 néhány	 értelmező”	Míg	 az	
ötvenes évek erdélyi magyar irodalma a romániai és a szovjetunióbeli iro-
dalmi elveket követi, a hatvanas években ez a tendencia háttérbe szorul. Az 
átmenetileg	liberalizálodó	kultúrpolitika	következtében	sokszínűbbé	válik	
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a	próza,	lehetőség	teremtődik	a	hivatalos	kultúrától	eltérő	szubkultúrák,	„az	
én	kultúrájának	irracionális	elemeket	is	eltűrő	megkonstruálására”.

A kritikai gondolkodás elemzésére két tanulmányban kerül sor: Gyulai 
Levente Irodalomkritikai gondolkodás és olvasói preferenciák a korai Utunk-
ban, valamint Vári Csaba Az irodalomkritika mint hatalmi médium az Iro-
dalmi Almanach című folyóirat tükrében az ’50-ev évek első felében című	
írásaiban.

Gyulai	Levente	az	irodalmi	élet	leértékelődésének	kérdését	járja	körül.	
A	második	világháború	után	az	 irodalmi	életet	markánsan	meghatározza	
a termelés-eredményorientált politika, az irodalmi alkotás a sztahanovista 
termelés	útjára	terelődik.	A	szerző	tanulmányában	két	alapvető	kérdést	jár	
körül: milyen irodalmi kánon alakul ki az aktuális politikai, társadalmi és 
irodalmi	kontextus	közepette	és	hogyan	működött	az	elemző,	kritikai	dis-
kurzus.

Vári Csaba munkája az Irodalmi Almanachban	megjelenő	kritikai	szem-
lélet	és	műbírálat	gyakorlatának	elemzésére	tesz	kísérletet.

A ötvenes évek erdélyi irodalmának egy érdekes szegmensét képezte a 
női	lap.	Sütő-Egeressy	Zsuzsa	Nőkép a Gheorghiu-Dej korszak reprezentatív 
női lapjában	című	tanulmányában	a	Dolgozó Nő 1948 és 1965 között meg-
jelent	 évfolyamain	keresztül.	közvetített	nőképet	vizsgálja,	 arra	 is	választ	
keresve, hogy milyen társadalmi, politikai, jelenségek befolyásolhatták e 
nőkép	alakulását.	A	kommunista	propaganda	szerint	a	népi	demokratikus	
rendszer	 alapértéke	 a	női	 egyenjogúság,	 ami	 gyakorlatilag	 a	nőknek	mint	
munkavállalóknak	az	egyenjogúságára	redukálódik.

A	kötetet	Vallasek	Júlia	írása	(A gyermekkép alakítása a Gheorghiu-Dej 
korszak lapjaiban)	zárja.	A	szerző	tanulmányában	a	propaganda-	és	a	gyer-
mekirodalom kapcsolatát vizsgálja a Pionír és a Napsugár	című	gyermekla-
pokat	véve	alapul.	„Mindkét	gyermeklapban	az	irodalmi	szövegek	legfőbb	
jellemzője	a	korabeli	megszólalásmód	uralkodó	vonása:	a	logokrácia”	–	ösz-
szegez	Vallasek	Júlia	–	„A	logokrácia	a	végletekig	kiüresedett	 jelentés	és	a	
valóságot	rendszeresen	behelyettesítő,	felülíró,	megszüntető	ellenőrzött	be-
széd uralma. A Pionír, illetve a Napsugár oldalain közzétett, (közvetlen vagy 
közvetett) propagandisztikus irodalom esetében mindez az indoktrináció, 
az	új	ember	formálásának	didaktikai	eszköze,	amelyet	a	hatalom	az	ország	
valamennyi gyermekén rendszeresen alkalmazott.”

Balázs Imre József (szerk.): A sztálinizmus irodalma Romániában. Ta-
nulmányok. Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2007.

(A szerző a BBTE doktorandusa)

Jegyzetek

1 A hatalmi beszéd az erdélyi magyar irodalomban a második világháború után
2 Balázs Imre József
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Sajtó- és kommunikációelméleti 
folyóirat a román sajtópiacon

Két éve jelenik meg, egyenletes színvonallal, újságírás- és kommuni-
kációelméleti témákat dolgoz fel. Szerkesztőbizottságában a szakma ha-
zai és külföldi „nagy nevei” sorakoznak, főszerkesztője a bukaresti egye-
tem tanára, Marian Petcu. Megjelent a Revista Română de Jurnalism şi 
Comunicare idei második és harmadik, összevont lapszáma. Következzen 
tematikai ajánlóként egy rövid bemutató.

A folyóirat öt rovatban közöl elméleti vagy alapos kutatásokat elem-
ző	 írásokat.	Magyar	olvasók	számára	különlegesen	érdekes	 lehet	mindjárt	
az	első	írás,	amely	a	kisebbségi	román	sajtóval	foglalkozik	–	a	nagybányai	
Cornel Munteanu taglalja ezzel az apropóval a kisebbségi sajtó európai vo-
natkozásait.

A	kommunikációs	rovat	történeti	jellegű,	ugyanakkor	nagyon	aktuális	
tanulmánnyal indít: Sorin George Toma a 21. század elejének kommuniká-
ciós	formáit	kutatja.	A	rovatban	hangsúlyos	terjedelmet	foglalnak	el	a	reklá-
mokkal foglalkozó írások, amelyek több szempontból közelítenek a témához: 
egyik	szerző	(Adela	Fekete)	a	nyelvi	manipuláció	eszközeit	elemzi,	egy	má-
sik (Costin Popescu) reklám és vallás kapcsola-
tát,	ismét	másik	(Elena-Mădălina	Moraru)	a	rek-
lám mítoszokkal való érintkezéseit kutatja, de 
olyan tanulmány is került a válogatásba, amely a 
reklámkommunikációban	 megjelenő	 kulturális	
átfedésekkel	foglalkozik	(Gabriela	Rusu-Păsărin	
munkája).

A Medianalize rovat beszédes címének 
megfelelően	 többek	 közt	 az	 Adevărulban meg-
jelent	mítoszokat	mutatja	be	Claudia	Talaşman	
írása által, Sorin Preda cikke pedig a politikai 
diskurzusban	 megjelenő,	 „önmagukat	 betelje-
sítő”	 jóslatokkal	 foglalkozik.	 Figyelemre	 méltó	
azonban	Diana	Pişcărac	írása	is,	amely	a	román	
gyermeklapokban	megjelenő	nemi	 sztereotípiá-
kat tárja fel.

A	 kötetnyi	 vastagságú	 folyóirat	 sajtótörté-
neti rovata egy, a 19. század végén, rövid ideig 
megjelent	lappal	foglalkozik,	a	román	szabadkő-
művesek	Triunghiul	 című	 folyóiratának	 temati-
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kai és történeti vonatkozásait taglalja, egy másik írás pedig az 1974-es sajtó-
törvény néhány szabályát emeli ki.

A	folyóirat	utolsó	oldalaira	könyv-	és	sajtófigyelő	került,	amely	többek	
közt	a	Georgeta	Drulă	szerkesztette,	weblogokról	szóló	2007-es	kiadványra	
hívja fel a figyelmet (a címe: Weblog. Platformă de publicare online).
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Abstracts – rezumate

Ádám Dávid: Odour-editing. Intermediality and „intersensuality” in 
Süskind’s and Twyker’s Perfume

Ádám Dávid’s article investigates the relation of intermediality and „in-
tersensuality” between Süskind’s novel and its cinematographic adaptation, 
directed by Tom Tykwer, among which many paralells can be found. The 
first is the musical proneness: this is found in the repeated musical analo-
gies in Süskind, who studied the piano, and in the musical composition of 
cinematic dramaturgy in Tykwer’s work. Dávid’s study was presented at the 
tenth Transylvanian Film and Media Conference.

Magor Kádár: Choose me! Approaching election campaigns through 
campagin communication

For the untrained eye, campaign communication means almost exclusi-
vely political campaigns. Yet there are so much more campaign-genres from 
advertising, through social consciousness-stimulation up to lobby campa-
igns. And political campaigns don’t exist: the parties a) build the image 
of the party or an individual candidate (PR), or b) mobilize people to join 
them in an activity (sensi-mob campaigns), or c) gathering votes (election 
campaign). The paper studies the peculiarities, the targets and the message-
transmitting methods of the latter.

Noémi Zörgő: The tools of election campaigns
One of the common characteristics of political and election campaigns 

is that they are based mainly on using specific tools. The dissection of cam-
paigns demonstrates us the ever broadening scale of campaign tools. The 
role of marketing can be felt here, as communication specialists make use 
of new tools for the sake of the campaign. The author clarifies the role of 
campaign tools, classifies them and analyzes their peculiarities.

Árpád Péter: Integrative mediation in discourses of natural and hu-
man science

The author tries to define, beyond the concept of media, the concept of 
mediation itself.  The momentum of transmitting, transposing, connecting, 
the pure moment of substantiveness itself which exists only between two 
entities, and its existence has meaning only there and the way where it is 
and as it is.

Bálint Zágoni: Planned and completed film-projects by Jenő Janovics 
between 1919-1945

The author presents some relevant information about cinema in Tran-
sylvania between the two world wars: based on Janovics’s 1920-1945 corres-
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pondence and other documents, it depicts an accurate image of the Transyl-
vanian film school founder’s activity after the first world war.

Boglárka Nagy: Interactivity and identification. Analysing the adver-
tising campaigns of The Grudge and The Grudge 2

The paper presents the means through which the advertising campa-
igns of the two sequels of the horror movie tries to influence the target pub-
lic, the way these things are linked to the movies’ allusion-system and the 
way the genre-references can be found in the elements of the campaign. 
Of these elements, the author underlines the role of trailers, the different 
movie posters and the movie’s homepage. And in the same time, she tries to 
identify the common elements which appear in all media and thus represent 
the movie.

Andrea Kulcsár: Behind a festival’s scenes
In this globalizing world, more and more festivals are spawned, whi-

ch, thanks to their continuity, begin to play an important life in public 
life. These are the festivals that gather a lot of people who live in different 
regions and for whom, aside from participating at that specific event, this 
also means an opportunity to keep connection. These events form a base 
community of festival-attenders, which grows larger and larger every year. 
The author presents the work of a festival press bureau, and its role in a 
festival’s success.

Ádám Dávid: Montaj de arome. Intermedialitate şi „intersenzualita-
te” în Parfumul de P. Süskind şi T. Tywker

Articolul	semnat	de	Ádám	Dávid	investighează	relaţia	de	intermediali-
tate	şi	„intersenzualitate”	dintre	romanul	Parfumul	de	P.	Süskind	şi	adapta-
rea	cinematografică	a	acestuia,	regizată	de	T.	Tykwer.	

Se	pot	regăsi	numeroase	paralelisme	între	creaţiile	artistice	ale	lui	Süs-
kind	şi	Tykwer.	Cea	mai	pregnantă	este	înclinaţia	spre	muzică.	Acest	lucru	
se	regăseşte	la	Süskind,	care	a	studiat	pianul,	în	repetatele	analogii	muzi-
cale,	iar	la	Tykwer	în	compoziţia	muzicală	a	dramaturgiei	cinematografice,	
prin compunerea muzicii de film.

În	acelaşi	timp,	una	dintre	cele	mai	mari	merite	ale	romanului	lui	Süs-
kind	 este	 problematizarea	 critică	 şi	 autoironică	 a	 relaţiei	 dintre	 cuvinte	
şi	arome.	Conflictul	dat	de	imposibilitatea	de	a	găsi	corespondenţa	dintre	
arome	şi	cuvinte	apare	şi	la	Tykwer,	însă	regizorul	reflectează	în	plus	şi	la	
dificultatea	interacţiunii	dintre	imagini	şi	arome.

Studiul	lui	Ádám	Dávid	a	fost	prezentat	la	cea	de-a	10-a	ediţie	a	Confe-
rinţei	Transilvănene	de	Film	şi	Media.

Kádár Magor: Votează-mă! Abordarea campaniilor electorale prin pr-
isma comunicării de campanie

Pentru	observatorul	neavizat,	comunicarea	de	campanie	caracterizează	
exclusiv	campaniile	politice.	Însă	în	afară	de	acestea	mai	există	o	sumede-
nie	de	tipuri	de	campanii,	de	la	campaniile	publicitare	şi	cele	de	sensibili-
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zare	până	la	campaniile	de	lobby.	De	fapt,	nu	există	campanii	politice	pro-
priu-zise:	campaniile	duse	de	partidele	politice	încearcă	să	creeze	imaginea	
organizaţiei	sau	a	candidatului	(campanii	de	relaţii	publice	sau	de	imagine),	
să	mobilizeze	pentru	participarea	la	o	anumită	activitate	(campanii	de	sen-
sibilizare)	sau	să	adune	voturi	(campanii	electorale).	

Studiul	analizează	particularităţile,	distribuţia	grupurilor	ţintă	şi	me-
todele	de	transmitere	a	mesajului	în	cazul	acestora	din	urmă.	

Noémi Zörgő: Mijloacele campaniilor electorale
Unul	 din	 caracteristicile	 comune	 ale	 campaniilor	 politice	 şi	 a	 celor	

electorale	 este	 faptul	 că	 se	 bazează	 în	 principal	 pe	utilizarea	mijloacelor	
specifice.	Analiza	campaniilor	ne	demonstrează	lărgirea	treptată	a	sistemu-
lui	de	mijloace	utilizate.	Tocmai	aici	rezidă	importanţa	marketingului,	căci	
specialiştii	în	comunicare	recurg	la	noi	şi	noi	instrumente	pentru	a	asigura	
succesul	campaniei.	Se	pare	deci,	că	soarta	candidaţilor	depinde	de	mijlo-
acele utilizate.

Studiul	încearcă	să	clarifice	rolul	mijloacelor	folosite,	să	clasifice	tipu-
rile	de	mijloace	şi	să	analizeze	caracteristicile	acestora.	

Árpád Péter: Mediere integrativă în discursurile din domeniul şti-
inţelor naturii şi ştiinţelor umaniste

Studiul	lui	Árpád	Péter	încearcă	să	definească,	dincolo	de	conceptul	de	
mass-media,	însăşi	fenomenul	de	mediere.	Acel	moment	al	intermedierii,	al	
transpunerii,	al	relaţionării,	aceea	esenţă	care	ia	naştere	între	două	entităţi,	
iar	existenţa	acestuia	are	rost	numai	acolo	unde	se	află	şi	în	numai	în	modul	
în	care	se	află	acolo.

Bálint Zágoni: Proiectele şi filmele realizate de Janovics Jenő în peri-
oada 1919–1945 

Autorul	 prezintă	 câteva	 informaţii	 relevante	 despre	 viaţa	 cinemato-
grafică	din	Transilvania	dintre	cele	două	războaie	mondiale:	în	baza	cores-
pondenţei	 lui	 Janovics	 Jenő	din	perioada	1920–1945	şi	a	altor	documente,	
încearcă	să	prezintă	o	imagine	cât	mai	veridică	asupra	activităţii	de	după	
primul	război	mondial	a	creatorului	şcolii	cinematografice	clujene.	

Boglárka Nagy: Interactivitate şi identificare. Analiza campaniei 
publicitate a filmului de groază The Grudge şi The Grudge 2

Articolul	prezintă	mijloacele	prin	care	campania	publicitară	referitoare	
la	părţile	filmului	de	groază	The	Grudge	încearcă	să	influenţeze	publicul	
ţintă,	modul	 în	 care	 acest	 lucru	 este	 legat	 de	 sistemul	de	 trimiteri	 la	 ge-
nul	filmului,	respectiv	în	care	trimiterile	la	gen	se	regăsesc	în	elementele	
campaniei	 publicitate.	Dintre	 aceste	 elemente	 subliniază	 rolul	 trailerelor,	
al	afişelor	din	diferite	 ţări	şi	al	paginii	de	 internet	a	 filmului,	 informaţii-
lor	şi	serviciilor	furnizate	de	acestea.	În	acelaşi	timp,	încearcă	să	identifice	 
acele	elemente	care	apar	în	fiecare	din	medii	şi	reprezintă	în	acest	fel	lumea	
filmului. 
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Andrea Kulcsár: Din culisele unui festival
Datorită	 procesului	 globalizării	 se	 organizează	 tot	 mai	 multe	 eveni-

mente	care,	datorită	continuităţii	lor,	joacă	un	rol	important	în	viaţa	publică.	
Acestea	sunt	festivalurile	care	adună	laolaltă	oamenii	care	trăiesc	în	diferite	
regiuni	şi	pentru	care,	în	afară	de	participarea	la	evenimentul	propriu-zis,	
se	 asigură	 şi	 oportunitatea	de	a	 ţine	 legătura	 cu	 semenii	 lor.	 În	 acest	 fel,	
evenimentele	conduc	la	formarea	unor	comunităţi,	care	se	lărgesc	la	fiecare	
ocazie	cu	noi	membri.	 Interesul	 faţă	de	un	anumit	eveniment	depinde	 în	
mare	măsură	de	prezentarea	acestuia	în	presă.

Studiul	investighează	influenţa	funcţionării	birourilor	de	presă	asupra	
succesului	şi	prezentării	în	presă	a	diverselor	evenimente.	
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