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A sikeres kommunikációs
folyamat meghatározóiról
és feltételeiről

WACHA IMRE

A sikeres kommunikációs folyamatnak – az előkészítésétől befejezé-
séig – tíz meghatározó tényezője (determinánsa), hatékonyságának, ered-
ményességének pedig, öt felté tele van. Ezek kölcsönösen is determinálják 
egymást: összekapcsolódnak, mint a fogaske rekek fogai.

A meghatározó tényezők
A meghatározó tényezők tulajdonképpen válaszok kétszer öt kérdésre: 

Ezek: ki nyi latkozik meg – miről szól – mit mond el róla –, miért mondja el és 
kinek (ki előtt, kinek a számára) mondja el, valamint: hogyan, milyen kom-

Cuvinte cheie
proces de comunicare, comunicare efi cientă, emiţător, receptor, mesaj, receptare

Rezumat (Despre factorii determinanţi şi condiţiile comunicării efi ciente)

Factorii care determină comunicarea efi cientă pot fi  formulaţi ca răspunsuri la de două ori 
cinci întrebări: cine vorbeşte – despre ce vorbeşte – ce spune despre acest lucru – de ce spune şi 
cui spune, respectiv cum, în ce situaţie comunicaţională vorbeşte – cum îşi formulează gândurile – 
unde vorbeşte, - în ce condiţii – în prezenţa cui vorbeşte (incluzând sau tocmai excluzând persoana 
respectivă). Pentru ca procesul de comunicare să fi e efi cient, acesta trebuie să corespundă cerinţelor 
a cinci factori. Aceştia sunt: realitate comună, limbaj/sistem de semne comun, cunoştinţe anterioare 
comune despre realitate (acestea la un loc formează cultura comună), antecedente comune, 
respectiv situaţia comunicaţională.  

Keywords

 communications process, successful communication, sender, receiver, message, acceptance

Abstract (The Prmises and Defi ning Elements for a Successful Communication Process)
The defi ning elements for successful communication are in fact answers to fi ve questions: These 

are: who addresses  – what is it about – what does itt tell about – why and to whom (in front of who, 
and to whom) one tells, and: how, in what communicational situation one addresses oneself – how 
one formulates its thoughts – where he/she formulates them – under which circumstances – in the 
presence of whom (including or excluding) sends one’s thoughts. It must also meet fi ve requirements 
for a successful communication. These are: common reality, common language/sign-system or code, 
common knowledge of reality(these three together are common culture), common premises and 
dialogue-case. 

Wacha Imre

A szerző PhD, főiskolai docens, ELTE, Budapest.



ME.dok • 2009/2

6

munikációs helyzetben nyilatkozik meg – gondolatait miképpen fogalmazza 
meg – hol nyilatkozik meg – milyen körülmények kö zött – kinek a jelenlé-
tében (bevonásával vagy éppen kizárásával) közli gondolatait. 1 , 2.

1. A folyamat két legfontosabb meghatározója, amellyel már a kommu-
nikáció előké szítése során is számolni kell: a kommunikáció két szereplő-
je (ez a két „személy” szerepel a kommunikáció egyszerűsített képletében, 
sémájában is): a közlő (adó) (A) és címzett (ve vő) (B). Attól függően, milyen 
csatornán zajlik a kommunikációs folyamat, a közlő lehet beszélő és író, a 
címzett (vevő) (B) pedig lehet hallgató és olvasó. Mindkettő jük személyisége 
meghatározó. Retorikájában Arisztotelész így említi e két szereplőt: aki be-
szél és akihez beszél.

1.1. Az adó-közlő esetében meghatározó a neme, életkora, társadalmi (és 
vagyoni) helyzete, műveltsége (végzettsége), beosztása, társadalmi, politikai 
stb. szerepe, súlya (pl. magánemberként vagy hivatalos személyként, hiva-
talos-hivatali szerepben nyilatkozik-e meg) stb., stb. Mindez meghatározó a 
kommunikáció során szóba kerülő témák tekinte tében, hiszen – érdemben  
– főleg olyan témákról fog szólni, amelyekhez ért, amelyekben érintve, érde-
kelve van, s ezekről is olyan mértékben és mélységben, amilyen mértékben 
szakértelme, felkészültsége és felkészülése megengedi. A megnyilatkozásra 
való fel készülése is oly mértékben lesz időigényes, amilyen mértékben értő-
je a szóba kerülő té mának. Minél inkább közeledik tudása szakismeretének 
határterületei felé, annál hosszabb időt igényel a felkészülés, az új ismeretek-
nek, új szakanyagnak a megszerzése.
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 1.2. A vevő, címzett (kommunikációs partner) esetében meghatáro-
zó lehet még, hogy – az adónál említett determinánsok mellett – az, akinek 
számára megnyilatkozik a közlő, egy személy-e, vagy több személyből álló 
kisebb nagyobb csoport-e, s ha csoport, akkor ez (életkor, nemek, foglalko-
zás, érdeklődési kör, műveltség stb. szempontjából) homogén vagy heterogén 
csoport-e. A közlő és a címzett közötti partnerviszony is fontos. Az, hogy a 
kommunikációs partnerek egyenjogúak-e, egyenrangúak-e, vagy valamilyen 
szempontból alá- és fölérendeltségi viszony van-e közöttük (pl. eltérő életkor, 
szülő–gyermeke, tanár–tanítványa, főnök [feljebbvaló]–beosztott, szakértő–
laikus, hivatalos–magánszemély stb.). A címzettek jellemzői visszahatnak az 
adóra is és a szóban forgó té mára is, hiszen az ő ismereteiktől (szakértelmük-
től, érdeklődési körüktől) is függ, hogy a közlő milyen mértékben és mélység-
ben nyilatkozhat meg az adott kérdésről. A heterogén csoport azért jelenthet 
különös gondot, mert úgy kell megfogalmazni a közleményt, hogy a laikusok 
is megérthessék, és a szakértők számára se legyen „unalmas”, semmitmondó 
a közlésfolyamat. 3

1.3.1. A közlő és a címzett személye és a köztük feszülő partnerviszony 
több szem pontból is meghatározza, legalábbis módosítja annak az „üzenet”-
nek (közleménynek, kom munikátumnak) a témáját, tartalmát és célját, ame-
lyet a közlő valamilyen módon (valami lyen csatornán) el akar juttatni a cím-
zetthez. Az „üzenet” többnyire olyan kérdésekről szól, amelyek a „partnert” 
érdeklik vagy valamilyen formában érintik.

1.4. Az üzenet arról a témáról mond el valamit – ez a közlemény tárgya, 
mondan dója –, amely téma mind a közlőt, mind a címzettet érdekli vagy 
érinti. Optimális esetben arról a témáról szól, amelynek a közlő valamilyen 
szempontból (szak)értője. De erről a té máról – megint csak optimális esetben 
– azt mondja el, és annyit mond el, ami a címzettet érdekli vagy érinti és 
amennyi a címzettre tartozik, amennyit az igé-
nyel vagy „befogadni képes”. (Így pl. ugyanarról 
a témáról mást mond el a közlő szakértőknek és 
mást laikusok nak, felnőtteknek és gyermekeknek 
stb.) A téma (a mondandó) súlya megszabhatja 
a kifej tésének idő- vagy térbeli terjedelmét, de 
fordítva is: a rendelkezésre álló felkészülési vagy 
kifejtési idő (az előadás időtartama). Gondot je-
lenthet a téma megválasztása, kifejtése hete rogén 
tömegközönség esetén, hiszen úgy kell szólni a 
tárgyról, hogy mind a laikus, mind a vélemény-
alkotó elit, mind a szakértők számára vonzó, ér-
dekes legyen, hogy a laikusok is követni tudják, megértsék, és a szakértők se 
találják unalmasnak

1.5. A közlő és címzett személyén kívül a közlemény témáját is, tárgyát 
is meghatá rozza az is, hogy a mondandó segítségével a közlő mit akar elérni 
a címzettnél, azaz mi a célja a közléssel (pl. valamiről csak tájékoztatni akarja 
kommunikációs partnereit, új ismere teket akar átadni nekik, rá akarja beszél-
ni őket valamire, vagy éppen le akarja őket beszélni róla, fel akarja kelteni 
érdeklődésüket valami iránt stb.), ugyanis ennek érdekében választja meg azt 
is, miről szól, és az adott témáról mit mond el a közleményben.4 Amit elmond , 

A címzettek jellemzői visz-
szahatnak az adóra is és 
a szóban forgó té mára is, 
hiszen az ő ismereteiktől 
(szakértelmüktől, érdeklő-
dési körüktől) is függ, hogy 
a közlő milyen mértékben 
és mélységben nyilatkoz-
hat meg az adott kérdésről. 

AULA
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az adja meg a választ arra a néhány kérdésre is, amelyre a tömegtájékoztatás 
műfajai közül a hírnek illik válaszolnia:

1.6. Eléggé erőteljesen visszahat a közlemény szerkezetére, nyelvi for-
májára, és az egész kommunikációs folyamatra, hogy milyen csatornán zajlik 
a közlés.

1.6.1. Közvetlen, totális kommunikáció esetén kétirányú a közlésfolya-
mat, melyben szinte mind az öt érzékszerv segíti a gondolat átadását, cse-
réjét. A közlés módja verbális, vizuális és auditív, azaz a hallható nyelv és a 
nonverbális kommunikációs eszközök5 (látás, mozgás, hallás, tapintás [bőr-
érzékelés], szaglás) segítik a gondolat átadását átvételét. 

1.6.1.1. A közlés lehet párbeszéd, azaz a közlő és vevő szerepe váltako-
zik, a közlés spontán szövegalkotással zajlik és a kommunikáció szereplői 
társformálói a totális kommu nikációval (verbális és nonverbális eszközökkel) 
megfogalmazott szövegnek. A nyelvi for ma a spontán beszéd jellemzőinek 
felel meg. Nem mindig pontos, gyakran kihagyásos, tö redékes mondatokkal, 
változatos beszédritmussal és dallamvilággal. A szövegszerkezet is gyakran 
rapszodikus.

1.6.1.2. Az előadásos kommunikációban a közlésfolyamat egyirányú: a 
közlő (elő adó, tanár stb.) irányából halad a totális, verbális és nonverbális 
eszközök segítségével zajló közlés a partnerek felé, akik csak nonverbális esz-
közök segítségével jeleznek vissza. A ver bális közlés kétféle lehet: a) spontán 
beszéd a rá jellemző dallamvilággal, de pontosabban, logikusabban felépített 
szöveg- és mondatszerkezetekkel, valamint b) (értő/értető) felolva sás az írott 
szövegalkotásra jellemző, feszesebb szövegszerkezettel, szabályosabb, ponto-
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sabb mondatszerkezetű mondatokkal, és a felolvasásra jellemző dallamvilág-
gal. Mindkettőt kiegészíti a nonverbális közlés is.

1.6.2. A korlátozott kódú vagy írásos kommunikáció során a közlő és a 
címzett nem találkozik, a közlésfolyamat egyirányú, és csak verbális közlés 
(eltekintve az írásképnek, az ábráknak, képeknek nonverbalitásától). A köz-
lés eszköze az írott nyelv, amely más körül mények között jön létre, mint a 
spontán beszélt nyelv. Az így létrehozott szöveg szerkeze tében, mondataiban 
is szabályozottabb, mint a spontán beszélt szöveg. Ráadásul, míg ez utóbbi 
szinkron és szimultán szövegalkotással, négy lépéses szinkron és szimultán 
folya matban zajlik le (szinte egyidejű a közlés > vétel > visszajelzés > újra-
szabályozás), addig a korlátozott kódú írásos kommunikáció két vagy kétszer 
két lépésben, de más és más idő ben zajlik le. Az időben első folyamat első lé-
pése a szöveg megalkotása (amely önmagában is több lépéses folyamat lehet 
a közlő, azaz az író részéről 6), és ennek eljuttatása (nyom tatott vagy egyéb 
levél, cikk, könyv formájában) a címzetthez, az olvasóhoz, az: a közlés. A 
második lépés, időben jóval később, a vétel: a címzett (az olvasó) elolvassa 
(ha elolvassa) az írásos üzenetet. A második folyamat lépései: a címzettnek 
(most már új közlőnek) a válasza (a visszajelzés) és az újraszabályozás. Ez a 
folyamat gyakran el is marad (nincs visszajelzés a címzett, az olvasó részéről, 
ezért az eredeti közlő, az író nem mindig tudja meg, hogy írásban közölt gon-
dolatai milyen hatást keltettek az olvasóban. Mindegyik „lépcső” egyirányú 
közlésfolyamat. 7

1.6.3. A kevert és az áttételes kommunikáció az előbbi két fő kommuni-
kációs formá nak két változata.

1.6.3.1. A kevert kommunikáció, a felolvasás és az interpretálás végbe-
mehet közvet len, totális kommunikációs folyamatként. Két változata él. Az 
egyiknél az előre, írásban megfogalmazott (megszerkesztett és nyelvi formába 
öntött) gondolatsort a szerző vagy va laki más (adó-közlő) szó szerint vagy 
némi alkalmi változtatással felolvassa, rábízva ma-
gát az írott szövegre. Ennek hangzása – a szöveg lo-
gikailag is meg van megszerkesztve, nyelvi formája 
is – szabályozottabb kidolgozottabb, ezért hangzá-
sa is szabályozottabb (intonációja „kiénekeltebb”, 
mint a spontán beszédé. (A felolvasásnak is több 
változata él, a szövegnek és mondatainak mecha-
nikus hangosításától az értő-értető felolvasásig.) A 
kevert kommuni káció másik változatában a közlő 
be- és megtanulja az írott szöveget, és „szabadon” 
adja elő, némileg megjátszva, mintha spontán 
módon beszélne. A szöveg mondatainak szerkeze te és a szöveg intonációja 
(hangzása) azonban elárulja, hogy nem élő beszédet hallunk. A kommuniká-
ciós folyamat verbális és nonverbális (auditív is), a közlemény a közlőtől (A) 
halad a hallgatók (B) felé, (A ––> B), akik csak nonverbális eszkö zökkel tud-
nak vissza jelezni (B <--- A). Újraszabályozás, új közlés az esetek többségében 
nincs, vagy csak külön kommunikációs folyamatban lehetséges.

1.6.3.2. A áttételes kommunikáció körébe a rádiós és tévés prózai (infor-
mációs) mű fajok és műsorok tartoznak (de ide vonható a színház, a rádió- 
és tévéjáték is). Végeredmé nyükben a voltaképpeni adó és a voltaképpeni 

A korlátozott kódú vagy írá-
sos kommunikáció során 
a közlő és a címzett nem 
találkozik, a közlésfolyamat 
egyirányú és csak verbális 
közlés (eltekintve az írás-
képnek, az ábráknak, ké-
peknek nonverbalitásától). 

AULA
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címzett(ek) soha nem találkoznak. Az áttéte les 
kommunikáció többnyire többlépcsős folyamat. 
Az első lépcsőben létrejön a közlemény vagy írott 
formában, írásműként (a rádió és tévéhírek kom-
mentárjai, bizonyos tudósítások tartoznak ide) 
– párbeszédes, esetleg élőszavas formában (a ri-
portok –, élőszavas, helyszíni tudósítások, portrék 
stb. formailag közvetlen totális kommunikációs 
szituációban) tartoznak ide. A második lépcsőben 
az írott anyagokat a rádió- vagy tévéadás számára 
hangzó formában (vagy a szerző vagy más hang-
jával rögzítik, a hangos anyagokat (ripor tokat stb.) 
megszerkesztik, megvágják és rögzítik), a televízi-
óban hanggal és képpel rögzí tik. A harmadik lép-
csőben a rögzített anyagokat valamilyen műsor ré-
szeként sugározzák a valódi címzett számára, aki 
az egyirányú közlést (sugárzást) vagy veszi, vagy 
elszalasztja. Negyedik lépcsőként a címzett telefo-

non vagy írásban reflektálhat az adásban hallottakra, látottakra. De ez már 
egy másik kommunikációs folyamat. A műsorok egy részében az írott anya-
gok felolvasása, a riport-beszélgetések, tudósítások (pl. sporttudósítások), 
helyszíni közvetítések „egyenes adásban” zajlanak. Olykor az ún. telefonos 
vagy interaktív műsorok ban közvetlen kommunikációs kapcsolat is létrejö-
het a valódi címzett (rádióhallgató, tévé néző) között.8 – Ezekben az adások-
ban részben az írott nyelvhasználat hangzó változatával találkozunk, részben 
pedig a riportokban, tudósításokban elhangzó spontán beszédnek meg vágott, 
javított változatával. Spontán élőszó csak az ún. telefonos műsorokban és a 
helyszí ni közvetítésekben hangzik fel. A rádióban csak verbális és auditív a 
nyelv használat, a tele vízióban megjelenik a nonverbális kommunikáció is.9

1.7. A kommunikációs folyamatban a nyelvhasználatot (a beszédstílus, 
a közlemény megfogalmazásának módját), a „miképpent” éppúgy „szabályoz-
za” a közlő beszéd (és ma gatartás)kultúrája, mint a címzetté. Hiszen ugyan-
arról a témáról, kérdéskörről mást és más képpen kell elmondani pl. kisisko-
lásoknak, középiskolásoknak, és mondjuk, egyetemet vég zett közönségnek és 
a témával foglalkozó szakmabelieknek. Meghatározhatja a stílust, de azt is, 
amit a tárgyról elmondunk, hogy érdeklődést akarunk-e fölkelteni, új ismere-
teket aka runk-e adni vagy bizonyos ismeretanyagot rendszerezve akarunk-e 
összefoglalni. Egysze rűbb stílusban, szemléletes példákkal kell megvilágíta-
ni valamilyen kérést heterogén össze tételű laikus nagyközönségnek, elvont, 
szűkszavú kifejtéssel, utalásokkal, száraz fejtegetés formájában pedig szól-
hatunk homogén szakközönség előtt. Nyelvi s érvelési formában jelsza vakat, 
jelképeket jó felhasználni tömegközönség előtt, objektív és logikus érvelésre 
van-lehet szükség a véleményalkotó elit vagy az irányítók meggyőzésére.

1.8. A hol kérdésre adott válasz a külső körülményeknek, a megnyilat-
kozás helyszí nének és alkalmának a meghatározó szerepét veszi figyelembe. 
Hiszen ugyanarról a témá ról mást és másképpen kell szólni attól függően, 
hol hangzik el vagy jelenik meg a gondo latsor. Így mást és másképpen kell el-
mondani ugyanarról a témáról pl. egy történelmi meg emlékezés szertartásos, 

Egysze rűbb stílusban, 
szemléletes példákkal kell 
megvilágítani valamilyen 
kérést heterogén össze-
tételű, laikus nagyközön-
ségnek, elvont, szűkszavú 
kifejtéssel, utalásokkal, 
száraz fejtegetés formájá-
ban pedig szólhatunk ho-
mogén szakközönség előtt. 
Nyelvi s érvelési formában 
jelsza vakat, jelképeket 
jó felhasználni tömegkö-
zönség előtt, objektív és 
logikus érvelésre van-lehet 
szükség a véleményalkotó 
elit vagy az irányítók meg-
győzésére.
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ünnepi külsőségekkel megrendezett ünnepi nagygyűlésén heterogén összeté-
telű hallgatósága, tömegközössége előtt, és egy osztályteremben a viszonylag 
kis számú és ezért homogén diákközösség előtt. Hasonlóképpen másképpen 
kell megnyilatkoz ni rádióban, televízióban, ahol a beszélő hangjával-képé-
vel belép a hallgatók-nézők ottho nába, és másképpen színházteremben vagy 
templomban. Mindegyik esetben gondolni kell a helyiség akusztikájára is, 
nem szólva berendezésének elegáns vagy leromlott állapotáról. Még a beszélő 
megvilágítása is befolyásolhatja a közlemény hatását. Ugyancsak másképpen 
kell megformálni gondolatainkat, ha egy ünnepi kiadványban jelennek meg, 
vagy egy napilap vezércikkében az első vagy a harmadik lapon (a belső vezér-
cikkben), vagy egy faliújságon.

1.9. A milyen körülmények között kérdésre adott válasz a „belső körül-
ményeket” vizsgálja. Szempontokat adhat a közlés (információ) tartalmá-
hoz, stílusához, ahhoz, hogy miről szóljon és milyen megfogalmazásban a 
kommunikátum (cikk, előadás, hír stb.), megszabhatja célját, terjedelmét 
(időtartamát) is az, hogy – könnyebb esetben – a napnak mely szakában 
hangzik el a megnyilatkozás, zajlik a kommunikációs tevékenység (reggel, 
délelőtt, ebéd után, a munkanap befejezése előtt). Komolyabb esetben a té-
mát és a mon danivalót is megszabhatja, hogy a közlőnek egy-egy előadást, 
elemzést politikailag feszült, esetleg közömbös légkörben kell-e elmondani, 
megjelentetni. Miről „kell” beszélni, mit „kell” elhallgatni, mit kell nyilvá-
nosságra hozni, de manipulálva, az igazi információt elfedve. Aki napjaink 
közéletét figyeli, számtalan példát találhat.

AULA
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1.10. Ritkán szokott szóba kerülni a kinek a 
jelenlétében kérdés felvetése és gondja. Ez arra a 
kommunikációs folyamatra keres választ, ami-
kor a megnyilatkozás során olyan „címzett” (kí-
vülálló harmadik személy) is jelen van, aki vagy 
nem tartozik a szoro sabban vett célközönségnek, 
a szorosabban vett címzetteknek a körébe, de be 
kellene vonni a kommunikációs folyamatba, vagy 
éppen ellenkezőleg, úgy kellene akár kölcsönös, 
akár egyoldalú párbeszédet folytatni a tényleges 
címzett(ekk)el, hogy az „illetéktelen” harmadik 
személy ne tudja, valójában mi is a közlés igazi 
mondandója, miről is folyik a szó. A „lá nyomnak 
mondom, hogy a menyem is értsen belőle”, illető-
leg „a lányomnak mondom, de a menyem ne értsen 

belőle, másra gondoljon”. Az a szituáció ez, amikor a közlés úgy „rejtje les”, 
hogy másra lehet magyarázni, mint ami, másképpen lehet értelmezni, mint 
azt a szö veg felszíne mutatja. Az irodalomból ide lehet sorolni a kulcsregé-
nyeket, Aranynak A walesi bárdok, Tompának az A madár fiaihoz c. költemé-
nyét, és azokat a megnyilat kozásokat, amelyekben sok az olyan rejtett utalás, 
amelyeket csak a beavatottak érthetnek. A nonverbális közlések közül ilyen 
volt az őskeresztények hal jelképe, az újabb korból ilyen a szabadkőművesek 
sajátos kézfogása. Ilyen volt annak idején Olaszországban Verdi neve, ilyen a 
tolvajnyelv, és ilyen sokszor a szerelmesek sajátos nyelvhasználata.

A kommunikáció feltételei 
Ahhoz, hogy a kommunikációs folyamat eredményes lehessen, meg 

kell felelnie öt feltételnek. Ha e feltételek hiányoznak, meg kell teremtenünk 
őket. 

1. Az első feltétel a közös valóság. Csak ebből, a közlő és a címzett(ek) 
közös való ságából kiindulva lehet eredményes a közlésfolyamat, hogy majd 
a kommunikációs folya mat végén a többi feltétel és meghatározó tényező se-
gítségével létre jöhessen (legalábbis a kommuni kációs folyamat tekintetében) 
a közlő és a címzett új közös valósága.

A megnyilatkozás tárgya eleve objektív, erről szól a megnyilatkozás. De 
az objektív valóságot a partnerek szubjektív valóságként élik meg és tükrö-
zik vissza. A kommuniká ció akkor lesz sikeres, ha a szubjektív valóságoknak 
(V1, V2, V3, ....Vn) van közös részük (Vk), ha találkoznak. Az interakció alapja 
tehát a közös valóság. Ha nincs közös valóság alap, az interakció közben meg 
kell teremteni. (Ez adja, adhatja a témát és a mondanivalót, amely tulajdon-
képpen a partner tájékoztatása a magunk valóságáról.) A kommunikációs 
folyamat eredménye lesz az új közös valóság.

2. A második feltétel a közös nyelvűség, azaz a közös jelrendszer, amely-
lyel, közlő kódolja az „üzenetet”, és amellyel a címzett dekódolja azt, hogy 
felidéződhessen benne a közös (új) valóság. A nemzeti nyelven belül azon-
ban a kommunikációs partnereknek azt a nyelvváltozatot (kódot) kell hasz-
nálniuk, amelyet mindegyikük egyformán megért (pl. kö zös szakmai nyelv) 

Ha hiányoznak a közös 
(elő)ismeretek a valóság-
ról, a beszéd tárgyáról, 
nem jöhet létre a megértés; 
ha hiányoznak, meg kell 
teremteni őket, pl. a nem 
ismert szakszó megma-
gyarázásával, a partner 
számára új elvek megis-
mertetésével stb. Alapja a 
megszerzett tudás, isme-
retanyag és ismét a nyelvi 
és nem nyelvi műveltség, 
tanulmányok.
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(J1, J2, J3, … Jn) Ha hiányzik ez a közös nyelv (Jk), korlátozódik a meg értés. A 
tudományos stílus, a szakmai, politikai zsargon, a könyvnyelv, a túlzott szak-
mai vagy csoportnyelvi nyelvhasználat gátolhatja a megértést, ha a partner 
– pl. alacsonyabb fo kú iskolázottsága vagy másmilyen szakmája miatt – nem 
ismeri, vagy nem szokta meg azt a nyelvhasználati formát, amellyel a közlő 
él. A nyelvhasználat meghatározója a nyelvi és nem nyelvi kultúra és művelt-
ség, a szakismeret stb.

3. Ha hiányoznak a közös (elő)ismeretek a valóságról, a beszéd tárgyá-
ról, nem jöhet létre a megértés; ha hiányoznak, meg kell teremteni őket, 
pl. a nem ismert szakszó megma gyarázásával, a partner számára új elvek 
megismertetésével stb. Alapja a megszerzett tudás, ismeretanyag és ismét a 
nyelvi és nem nyelvi műveltség, tanulmányok.

4. A közös előzmények azok a – partnerek számára – közös ismeretek, 
tudnivalók, él mények, amelyekre az adott kommunikáció épül, amelyek 
alapjai lehetnek az adott kom munikációs folyamatnak. Pl. egy korábban meg-
kezdett közös téma, a partnerek közös ér deklődése, a beszélgetést megelőző, 
korábbi – mindegyikük számára ismert – események, egy korábbi (hivatalos) 
levél stb.10

5. A kommunikáció, a gondolatcsere az adott beszédhelyzetben, beszéd-
szituációban (intertextusban11) zajlik le. Ebben alakulnak ki, fogalmazódnak 
meg és épülnek össze a partnerek „szövegei”. Összehordó, felépítő, lebontó, 
kódoló, folyamatokban realizálódik az adó fél részéről, és dekódoló, össze-
szerelő, felépítő, azaz megértési, értékelő, tudomásul vételi vagy visszajelző 
egységekben a címzett (a vevő) részéről, verbális és/vagy nem-ver bális esz-
közökkel kifejezett közlemény vagy üzenet formájában. Ennek megfejtője és 
társformálója a kommunikációs partner.

AULA
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Jegyzetek

1 Ezt a tíz kérdést nem szabad összetéveszteni a klasszikus igazságügyi retorikának 
versbe szedett nyolc kérdésével: „Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?” 
(Ki s mikor, mit, hol, miért, hogyan és mely eszközök által?) És azzal az 5 W + 1 H kérdés sel 
sem, amelyre a tömeg tájékoztatásban a hírnek, a tudósításnak kell válaszolnia. Ezek a: Who: 
ki, kivel történt; What: mi tör tént; When: mikor történt; Where: hol történt; Why: miért 
történt; és How: hogyan történt kérdések. 

2 Vö. Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai. Szemimpex Kiadó, Bp. 1994. I-II.
3 A kommunikációs szerepek és helyzetek: Magánszemély: a) magánszerepben: 

beszélge tésben, baráti társaságban, utcai beszélgetésben, bevásárlás közben; b) hivatalos 
helyzetben: saját ügyének intézése közben, de magánemberként, hivatalban, munkahelyen; 
c) közéleti szerepben és helyzetben: pl. érte kezleten, gyűlésen felszólalás, hozzászólás, vita 
közben, de saját nézetének képviseletében. Közéleti személy: a) magánszerepben és helyzet-
ben: beszélgetés baráti társaságban, utcán, bevásárláskor, mun kahelyi beszélgetés közben; 
b) hivatalos szerepben, funkcióban: hivatalban, munkahelyen ügyintéző ként, tisztségvise-
lőként – hivatalos ügyben ténykedve –, előadóként, tárgyaló partnerként a munka hely kép-
viseletében; tanárként diákkal vagy annak szüleivel beszélve stb.; c) közéleti funkcióban, de 
magánszerepben: a szervezet, intézmény stb. tisztségviselőjeként, de munkahelyi beszélge-
tésben; munkahelyi vezetőként; tanárként tanítvánnyal bizalmas (folyosói) beszélgetésben; 
d) közéleti szerep ben: kis- és nagyközéleti nyilvánosság előtti megszólalásban: felszólalás, 
előadás, vita közben (akár saját maga, akár munkahelye, közössége nevében, képviseleté-
ben szólal is fel) tanárként órán, szak körben tevékenykedve stb.; e) közéleti funkcióban és 
szerepben: termelési beszámoló, közmeghall gatás, munkahelyi tájékoztatás – elnöklés, vita-
vezetés, ünnepi szónoklat – nyilatkozat, tájékoztatás alkalmával  „főszereplőként”. Közéleti 
személyiség: a) hivatalos szerepben: ügyintézés, munkahelyi, hivatali ténykedés; b) közéleti 
szerepben: ha valahol megjelenik, fel- pl. ünnepélyen; c) közéleti szerepben és funkcióban: 
elnöklés, előadás, tárgyalás esetén.

4 Egy példával próbálom megvilágítani, mire gondolok. Kodolányi János Égő csipke-
bokor című regé nyének témája a zsidó történelem egy eseménye, tárgya (a „sztori”) Mózes 
életének, a zsidók életének egyik mozzanata: Egyip tomból való kivonulás. Mint maga is 
mondta: célja ezzel az, hogy bemutassa, miként lesz egy elnyo mott „nációból” egy karizma-
tikus vezető segítségével nagy szenvedések árán egységes „nép”.

5 A nonverbális kommunikáció eszköztára. – Eszköztár-bemutató kísérlet. http://
www.kodolanyi. hu/szabad-part/32/32_komm_wacha.htm 

6 A klasszikus retorika ennek lépéseit így adja meg: 1. Feltárás (inventio) 2. A konk-
rét üggyel (témá val) kapcsolatos anyaggyűjtés (az indítékok feltárása; a megoldás megta-
lálása; az adatok összegyűj tése): a források, a szakirodalom tanulmányozása, cédulázása; 
3. Az elrendezés (dispositio): a feltárt anyag logikus megszerkesztése; a beszéd (elő)váz-
latának felépítése; 4. A formába öntés (elocutio): a feltárt, az elrendezett, megszerkesztett 
anyag megfogalmazása, megszövegezése; 5. Az előadásmód kidolgozása (pronuntiatio): a 
hangos megszólaltatás eltervezése, a szónoki magatartás eltervezése; 6. Emlékezetbe vésés 
(memoria): a megírt szöveg megtanulása, begyakorlása.  



15

7 Az írásos kommunikáció sajátos változatában (az irodalomban) gyakran van ún. 
író–olvasó találko zó, amikor is a partnerek, a szerző és olvasói egy-egy adott irodalmi műről 
cserélnek eszmét, közvet len, totális kommunikációs „csatornán”. Ez azonban más kommu-
nikációs folyamat, nem az „elküldött műre” adott válasz. Egyébként vita folyik arról, hogy 
kommunikációnak tekinthető-e az irodalom és a publicisztika. Nem csak informálás-e, hi-
szen az esetek többségében nincs meg a gondolatcsere, azaz az oda-vissza való párbeszéd, 
amely – némely szerző szerint – fő ismérve és jellemzője a kommuni kációnak. De akkor így 
a rádiózás, tévézés sem kommunikáció, a rádió és tévé nem tömegkommu nikációs, csak 
tömegtájékoztató eszköz. 

8 Vö. Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai. Szemimpex Kiadó, Bp- 1994. I–II.; 
Wacha Imre: Az elektronikus tömegtájékoztató eszközök és a nyelvhasználat. In: A nyelv 
szerepe az információs társadalomban. A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresz-
szus előadásainak válogatott gyűjteménye. Szerk.: Bartha Magdolna, Stephanides Éva. 
Kodolányi János Főiskola, 2001. 25–48; http//www.kodolanyi.hu/szabad-part.hu;. Wacha 
Imre: A kommunikációs helyzetekről és folya matokról részletesebben. http//www.kodolanyi.
hu/szabad-part.hu 2004. decemberi szám; Wacha Imre: A felolvasó rádiótól az interaktív rá-
dióig. – A rádiós beszédhelyzetekről és a rádiósok beszédéről. (Szabadpart könyvtár) 2007. 
december 17. http//www.kodolanyi.hu/szabad-part.hu 37. szám.

9 A nonverbális kommunikáció eszköztára. – eszköztár-bemutató kísérlet. http://
www.kodolanyi. hu/szabad-part/32/32_komm_wacha.htm. 

10 A közös valóság, a közös nyelvűség, a közös előismeretek együtt a közös kultúra.
11 Az intertextus egy másik jelentése: ’azok a szövegek, tények, amelyekre az éppen 

elhangzó szöveg (asszociációs lehetőségeivel) utal(hat), vagy amelyet felidézhet’. 

AULA



ME.dok • 2009/2

16



17

Az OTV és a 
médiaboszorkánykonyha

MÁTÉ ERZSÉBET

Új trendek a médiában. Hogy jön ide az OTV? 

A XX. század közepén, a fokozatosan liberalizálódó televíziós piac át-
alakulásának következtében megjelenik egy újfajta televíziós forma, amit 
Umberto Eco1 „neotelevízióként” határoz meg, s amely elsősorban a való-
ságot próbálja megragadni. „ A Neotévének az a legfőbb jellemzője, hogy 
- szemben az Őstévé színleges vagy valóságos gyakorlatával - egyre keve-
sebbet beszél a külvilágról. A Neotévé önmagáról és a nézőkkel fennálló 
kapcsolatáról beszél. Nem fontos, mit mond és mit választ témául (hiszen 
a néző távvezérlővel a kezében maga dönti el, meddig hagyja beszélni, és 
mikor kapcsol át másik csatornára).

Cuvinte cheie
OTV, televiziuni comerciale, mass-media din România, documentele Elodia, emisiune în di-

recti
Rezumat (Fenomenul OTV şi mass-media comercială din România )Postul OTV este în pre-

zent una din cele mai vizionate din România. Postul a dat marea lovitură în anul 2007, atunci când 
a ajuns în topul canelelor de televiziune, depăşind la un moment dat chiar şi posturile comerciale 
cu un buget considerabil, precum ProTV. Canalul a pierdut din audienţă în 2009, însă chiar şi în 
aceste condiţii se clasează în faţa postului public. Studiul analizează fenomenul OTV, încercând 
să defi nească acele puncte de-a lungul cărora s-a produs transformarea radicală a mass-mediei 
comerciale din România.

Keywords

OTV, commercial television, Romanian media, Elodia-fi les, live broadcast

Abstract (The OTV-phenomenon issue with the Romanian commercial media)

OTV is currently Romania’s most watched television network. The big breakthrough comes in 
2007, when it comes from nowhere to the top, even more, it surpasses the rating of such big-budget 
networks, such as ProTv. In 2009 it loses from its ratings, yet still it surpasses the rating of the 
Romanian national television. This study comments ont he OTV phenomenon, and tries to grab the 
points where the Romanian commercial media was radically overwritten.
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Hogy az átkapcsolás hatalmának ne essen ál-
dozatul, így szól a nézőhöz: „Itt vagyok, én vagyok, 
én és te egyek vagyunk.” A leginformatívabb hír, 
amelyet a Neotévé közread, legyen szó a rakétákról 
vagy épp Stanci néniről, aki feldöntött egy hokedlit, 
így hangzik: «Hírül adom neked a csodát, hogy en-
gem nézel; ha nem hiszed, járj utána, hívj fel ezen 
és ezen a telefonszámon.»” 2 

Új médiafogyasztási szokás születik, a befoga-
dó nem pusztán eltűri a rá zúduló üzeneteket, ha-

nem – ha akar – „visszabeszélhet”3 a médiának. A Word of Mouth-nak (WOM), 
a szóbeszéd hatalmának a kihasználásán alapszik az új média sikere, amely 
a befogadót  a média részévé tette: a néző már otthonosan viselkedik, korlát-
lanul beleszól vagy visszaszól,  információt ad át, kiegészít, cáfol, egyszóval 
igényeihez mérten használja a médiát. A neotévé korlátlan szabadságot ad a 
nézőnek, aki teljes jogú résztvevőjévé válik a médiának. 

Romániában az 1989-es fordulat után hamarosan megjelennek a kereske-
delmi televíziók, a néző szabadsága azonban egyik televíziónál sem annyira 
kiteljesedett, mint a „népi televízióként” számon tartott OTV-nél. A bulvárhí-
reiről, extrém témahasználatáról nevezetes televízió (túlzott) közvetlenségé-
vel és nyitottságával akár a legdemokratikusabb romániai televízió is lehet-
ne. Folyamatosan biztosítja a néző számára a visszajelzést, a bekapcsolódást 
a műsorokba: az OTV gyakorlatilag a  néző  participációján alapszik.  Ám 
egyoldalú látásmódja, a párbeszéd, a véleményütköztetés hiánya, az agresz-
szivitás, a szexuális témák felülreprezentáltsága, bizonyos domináns ábrá-
zolási minták kultiválása (előítélet-rendszerű diskurzus) mind ellentmond a 
demokratikus televíziózás alapszabályainak. 

Kis stúdió nagy témákkal
 
Az OTV-t 2001-ben egy ellenmondásos médiaszemélyiség, Dan 

Diaconescu4 hozta létre egy bukaresti garzonlakásban. Az induló televíziót 
egyfajta görbe tükörként határozta meg, amelynek elsődleges szerepe, hogy 
megmutassa a társadalomnak a, média által fel nem tárt oldalát. Közvetlen-
sége és cenzúrázatlansága meghökkentette  a román médiaelemzőket, kez-
detben az értelmiségi fanyalgó kritikákon kívül nem kapott nagyobb figyel-
met. Besorolták a kérész életű, hirtelen felbukkanó és rövid időn belül a süly-
lyesztőbe került televíziós társaságok közé, hiszen látszatra olyan televízió, 
amely sem anyagi bázissal, sem szakmai háttérrel nem rendelkezik. Ennek 
ellenére az OTV-nek sikerült egy évet kihúznia, 2002-ig jelen  volt a romániai  
médiapiacon, eredményként könyvelhető el, hogy olyan helyi hírességeket 
tudott maga mellé állítani, mint Florin Piersic, aki saját műsorral is rendel-
kezett. Hétköznapi nyelvhasználatáért és szélsőséges, antiszemita témáiért 
2002-ben5 a CNA úgy dönt, hogy 600 napra felfüggeszti az OTV műsorszórási 
jogát. A felfüggesztést a közvélemény akkor politikai lépésként értékeli, ve-
zető értelmiségiek, ellenzéki politikusok (pl. Traian Băsescu) elítélik a CNA 
(Consiliul Naţional al Audiovizualului, Nemzeti Audiovizuális Tanács) intéz-
kedését. A sajtószabadság elleni agresszióként értelmezi az OTV vezetője is, 
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aki később a stúdió javára fordította közvélemény szimpátiáját.  2004-ben az 
OTV újraindul, stílusáért, nyelvezetéért a CNA azután is többször megbünte-
ti, napokra felfüggesztik, maximális pénzbírságot kap. 

2007-ben az OTV már erősen paternalista alapállásból határozza meg 
magát, egyenesen a  kommunista média tanító és értelmező szerepének örö-
köseként tünteti fel magát. Az öndefiníció szerint az OTV olyan kereskedelmi 
televízió, amely a közszolgálati média oktató funkcióját veszi át, azonban 
ez a szerep erősen torzítottan, egyoldalúan jelentkezik. A néző szerintük a 
média áldozatává vált, az OTV hivatása pedig az, hogy enyhítsen a néző ki-
szolgáltatottságán. „A románok javarésze máról holnapra él, anélkül, hogy 
idejük lenne civil kezdeményezésre vagy megmozdulásra. A szindikátusok 
azért léteznek még, mert vannak gyárak és üzemek, az ellenzékről senki sem 
tud semmit. Annak ellenére, hogy zord időket élünk, Románia és a románok 
mindenből a legjobbat érdemlik vezetőiktől. Jó törvényeket és igaz országot. 
Méltóságteljes életet, szebb jövőt a gyerekeknek, azt, hogy méltóságot kapjon a 
román szó. Mindez, a parlament, az igazságszolgáltatás mellett, csak a sajtó  
segítségével érhető el”6 A nyilatkozat szerint a legfőbb virtuális hatalomként 
számon tartott sajtónak az információszolgáltatás mellett az a legfőbb felada-
ta, hogy olyan egyértelmű üzeneteket adjon át, amely mentén „a román em-
ber meg tudja állapítani, hogy mi a jó és mi a rossz, kiben bízhat és kiben nem, 
hogy melyik az az út, amin el szabad indulnia, amit követhet. Minél többet kell 
tudnia arról, aki a sorsát vezeti (…)” 7Az OTV-nek elsősorban szókimondó-
nak kell lennie, olyan televíziónak, amely semmit sem rejt el  „a társadalom 
mocskából”. Ez az öntudat televíziója, a tükör, amely mindent megmutat. Dan 
Diaconescu szerint a román közszolgálati televízió képtelen erre a feladatra, ő 
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olyan televíziót hozott létre, amely vállalja ezeket a 
magasztos célokat. „Így jött létre a Dan Diaconescu 
Oglinda (Tükör) Tv-je, amely ahhoz szegény, hogy 
amerikai filmeket vetítsen le, de eléggé gazdag ah-
hoz, hogy karaktereket ábrázoljon.”8

Az ábrázolás módja azonban nélkülöz min-
denféle alapvető szakmai követelményt. A hangza-
tos  tényfeltáró újságírás címen sugárzott esti mű-
sor, a Dan Diaconescu Direct,  a műfaj  mélypontja.  
A témaválasztás a testiséggel, a szexualitással, a 
pénzzel és a bűnözéssel kapcsolatos, mindennel 
ami szélsőséges, botrányos, deviáns, tabu. Sikerét 
növeli az is, hogy meghívottai személye – varázs-
lók, kuruzslók, prostituáltak, bűnözők – nézők kí-

váncsiságát tökéletesen kielégíti. A román társadalomban, a román ortodox 
kultúrában a miszticizmus, a varázslás, az átok gyakorlata a hétköznapok ré-
sze. Az OTV amikor kuruzslókat népszerűsít, nem tesz egyebet, mint felszín-
re hoz egy létező kulturális viselkedési formát. 

Az OTV a nép televíziójaként  kerüli a szakértőket, elvet mindent, ami-
nek köze lenne az elitizmushoz. Felértékelődik a laikus vélemény, gyakor-
latilag át is veszi az elit korábban domináns értelmező szerepét. Egyfajta 
értékdisszonancia figyelhető meg, míg a laicizmus normateremtővé válik, 
a hagyományos értékrend háttérbe szorul. Konkrét esetekben nem szakér-
tőkhöz fordulnak, hanem kétes végzettséggel rendelkező sajtósok, varázslók 
értelmezik a történteket. Egy gyilkosság esetén ugyan megszerzik és közzé is 
teszik a rendőrségi felvételeket, de nem gyilkossági szakértők, hanem hétköz-
napi emberek „nyomoznak”. 

Az OTV esetében nehéz műfajról beszélni, az OTV maga a tabloid. Mivel 
kis tőkéjű, parányi stúdióról van szó, az utca emberéből termelte ki a sztárja-
it, karaktereihez sorozattörténeteket talál ki, ami napról napra biztosítja szá-
mára a szenzációt. Nagy hangsúlyt fektet a szubjektivitásra: mind a műsor-
vezető, mind a meghívottak vagy a betelefonáló (emailező, üzenetet küldő) 
néző szubjektív, általában a szükséges ismeretek teljes hiányában, felületesen 
nyilatkozik. A tárgyszerűség helyett az előítéletekre, a feltételezésekre és sab-
lonszentenciákra fektetik a hangsúlyt.

Hogyan válik az OTV Románia vezető televíziójává? 

A garzontelevízió 2007-ben szabályszerűen berobbant a román média-
piacra. Sikerét egy rejtélyes, könnyen elmesélhető és fokozható gyilkossági-
ügynek köszönheti, amelyet sikerül olyannyira kiaknáznia, hogy bekerül az 
öt legnézettebb romániai televízió közé.  

2007. augusztus 29-én brassói otthonából eltűnik Elodia Dinescu ügy-
véd. Az eset kezdetben  egy szokványos házastársi vitának tűnik, az eltűnést 
a férj, Cristian Cioacă néhány nap  késéssel hivatalosan bejelenti a rendőrsé-
gen. Az eltűnés hírét a sajtó szokásos rendőrségi hírként kezeli, 9az országos 
lapok pár sorban számolnak be róla, a helyiek részletesebb személyleírással 
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(tetoválás a hason, két szemölcs a hátán), a családi háttér ismertetésével. Mi-
után tüzetesen átvizsgálják a házaspár lakását, a lakásban és a férj autójában 
talált vérnyomok alapján a rendőrség gyilkosságra  gyanakszik,  az  első szá-
mú gyanúsítottként a férjet nevezik meg. Széleskörű keresést rendelnek el, 
hogy megtalálják Elodia tetemét. 

Az országos sajtó ekkor figyel fel az ügyre. A vezető televíziók hétről-
hétre követik a rendőrség munkáját, megszólaltatják a férjet, annak ügyvéd-
jét, a hozzátartozókat. Az eset érdekességét és vonzerejét növeli a rendőrség 
és az ügyészség tehetetlensége, már-már médiaeseményként számolnak be a 
férj többszöri letartóztatásáról és - bizonyíték hiányában - elengedéséről. A 
férj higgadt viselkedése, a sebhelyes arcú ügyvéd bizarr légköre is fokozza a 
média érdeklődését, így az ország rejtélyévé válik Elodia eltűnésének esete. 
A  média az ügy értelmezésében ráerősít a hétköznapi beszéd sztereotípiáira, 
felszínre hozza a lappangó előítéleteket az igazságszolgáltatással szemben10, 
szimpatikus, legendás figurává változtatva a vádlott férjet.11 Cristian Cioacă 
nyilatkozataiban ki is használja ezt a hangulatot, üldözöttként tünteti fel ma-
gát, és amikor a média is átveszi e diskurzust, a rendszer áldozataként teljes 
erkölcsi győzelmet arat. 

A román televíziós társaságok közül a legnagyobb figyelmet az ügynek 
az OTV szentelt. Kétségtelen, hogy későbbi sikerét elsősorban annak kö-
szönhette, hogy elsőként figyelt fel az eset médiaszenzáció-értékére. A tele-
vízió legnézettebb műsorában, a Dan Diaconescu Direct-ben, estéről estére 
követte az ügyet. A „nyilvános nyomozás” kezdetben a férj és az ügyvéd – 
azaz a legfőbb érintettek bevonásával történt, később újabb és eladhatóbb 
figurák bevonásával növelték a műsor nézettségét. Így jelent meg Cristian 
Cioacă mellett a K1 harcos Anatolie Tolea, annak extrovertált felesége, Mag-
da Ciumac, vagy a frissen felfedezett „oknyomo-
zó-újságíró” Luis Lazarus.  A műsorok végig nyi-
tottak maradtak, polgárjogot nyertek a hétközna-
pi tapasztalatok és a mindennapi problémák.  A 
néző bármikor betelefonálhatott, cenzúrázatlanul 
elmondhatta véleményét a férjről, Elodiáról és a 
családról, eközben Dan Diaconescu ügyelt arra, 
hogy meghívottai újabb és pikánsabb részletek-
kel tárgyalják az esetet. Egy éven keresztül vezető 
anyag az Elodia-senzaţional, ez bőséges idő ahhoz, 
hogy 239 adásban összeálljon az eredeti ügytől tel-
jesen eltérő Elodia-szappanopera, és arra, hogy az 
OTV 2008-ra a harmadik legnézettebb adó legyen 
Romániában. A hatalmas költségvetéssel dolgozó 
PRO TV 2008 júliusában percenként átlag 221000 
nézőt ültetett a képernyők elé, a garzonstúdió pe-
dig 104000 nézőt kötött le. Reklámbevétele rohamosan megugrott, míg 2007 
szeptemberében havi bevétele 75000 euro volt, addig 2008 júliusában 400000 
eurós reklámbevételre tett szert.  A minimális befektetéssel dolgozó televízió 
kilenc hónap alatt megduplázta piaci értékét.12

Az Elodia-eset a populáris kultúra szerves részévé vált. Alakja megje-
lent a román folklórban, életéről vers, regény, videójáték születik, süteményt 
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neveznek el róla. Az OTV legnagyobb sikere azon-
ban hatása a román kereskedelmi televíziózásra. 
Új médiadiskurzust és műsorpolitikát teremtett, 
amelyben előtérbe került a szenzációs, erőszakos 
és pornografikus anyag. A nagy kereskedelmi te-
levíziók show-műsorai átvették a Dan Diaconescu 
által felfedezett és elindított „sztárokat”. A  kriti-
kusok a román média  otévésítésének jelenségéről 
beszélnek. Ez szerintük egyfelől a szórakoztató, 
bulvár, könnyed műfajokban figyelhető meg, más-
felől – ami sokkal veszélyesebb – a nehéz műfajok 
retorikájában, a nyelvezetében. 

A szórakoztató műsorok otévés bulvárosodá-
sa elsősorban a Diaconescu által elindított sztárok átigazolásának következ-
ménye. A nézettségre hajtó nagy kereskedelmi televíziós társaságok, mint az 
Antena 1 vagy a PRO TV hajszolják az OTV-ikonokat13. Az Antena 1 késő 
esti showműsora, az Un show păcătos  egyenesen az OTV által kitermelt 
sztárra14 építette számtalan műsorát. De ugyanígy árasztja el a többi romániai 
kereskedelmi televíziót a többi OTV-felfedezett, például a Kanal D az „ok-
nyomozó” Luis Lazarust saját szórakoztató műsorral bízza meg. A szereplők 
pedig új retorikát és tematizációt hoznak magukkal e fórumokra, s ami talán 
sokkal veszedelmesebb, az az OTV sajátságos nyelvezetének terjedése. Dan 
Diaconescu tudatosan reklámozta a bukaresti szlenget használó, szókimon-
dó, trágár „hétköznapi” figurákat,15 a  televízió a közérthetőséget az utcanyelv 
használatával oldotta meg. Az Elodia-ügy sikere után zonban az OTV-nek a 
piaci értéke mellett a pozíciója is megnő a romániai televíziók sorában, és 
a vegyes műfajú országos adók mellett a hírekre szakosodott adók, mint az 
Antena 3 vagy a Realitatea is konkurenciát lát benne. Ezek az adók pedig úgy 
veszik fel Diaconescuval a versenyt, hogy beengedik a nehezebb műfajú mű-
soraikba az OTV-retorikát. Így szorul ki lassan a politikai elemző műsorokból 
az érvelő retorika, és átveszi helyét az érzelmekre ható, személyeskedő dis-
kurzus16, az OTV „népi-nyelvezete.”

Dan Diaconescu ez év júniusában tartott sajtótájékoztatón bejelentette, 
hogy  terjeszkedni kíván az OTV-vel Ausztria felé. „Először Ausztriába törünk 
be. 2004-től évi egy millió eurós bevételünk van. Ez a profit 4 millió, ebből 3 
milliót költünk el. Ahogy hallottam, a konkurencia tönkrement, vége van. Az 
már túlzás, hogy 30-40 ezer eurót fizess a sztárokért. Az OTV előnye az, hogy 
nem fizeti meg a sztárjait.“17 – idézi Diaconescut a Mytex.ro portál. Mindenki 
televíziója lenne a jövő televíziós formája?
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média segítségét. “A média segítsége nélkül rég börtönben lennék!”

12 Becali, a PNG párt elnöke a kampány idején három órás adásért 60000 eurót fizet 
az OTV-nek. 2007 szeptemberétől az adó kilenc hónap alatt két és fél millió eurót keres 

13 A már említett Antena 1-en az Acces Direct úgy vette fel a harcot az  azonos 
időpontban a PRO TV-n elindított Măruţă  show-val, hogy heteken keresztül az OTV által 
generált Magda Ciumac-Tolea-esettel foglalkozott. 

14 A Nikita név alatt ismert hölgyet Dan Diaconescu „fedezte fel”. 
15 Egy Gândul-interjúban Dan Diaconescu úgy fogalmaz: „Mi-am văzut visul cu 

ochii. Am otevizat România. O mie de Magda Ciumac stau să apară” (Láttam az álmaim 
beteljesedését. ,,Otelevizáltam“ Romániát. Ezer Ciumac Magda jelenjen meg a képernyőn!) 
http://www.gandul.info/actualitatea/dan-diaconescu-mi-am-vazut-visul-cu-ochii-am-
otevizat-romania-o-mie-de-magda-ciumac-stau-sa-apara.html?3927;4062572, 2009.06.28

16 Lásd. Sinteza zilei - Antena 3, Naşul – B1, stb. 
17 http://www.mytex.ro/tex-monden/dan-diaconescu-vrea-sa-extinda-otv-ul-in-

austria.php, 2009.06.25
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Somebody Else: The Erotic
Blog of Transindex Portal

KASSAY RÉKA

1. About the portal. The new structure of the headers and the role of 

the „charme” subdomain

The dominant Romanian portal in Hungarian language started 10 years 

ago, in 1999. It was founded by a circle of friends, and edited in their homes. 

At first it was updated weekly, but because of the increasing number of the 

visitors, it became a daily updated news portal. First it was attended by a short 

segment of mostly young, intellectual people, but in time it had to satisfy 

Cuvinte cheie
jurnalism online, portaluri de ştiri, bloguri, abordarea sexualităţii

Rezumat (Cineva altcineva: Blogul erotic al portalului Transindex)

Articolul prezintă un studiu de caz privind blogul erotic postat pe portalul de ştiri Transindex, 
conceptele care au condus la apariţia ei, principiile iniţiale de redactare şi transformarea acestora în 
perioada de maximă popularitate şi apoi în perioada de stagnare a blogului Cineva altcineva.

Keywords
online journalism, news portals, blog, treatement of sexuality

Abstract (Somebody Else: The Erotic Blog of Transindex Portal)

The essay offers a case study of the Erotic community blog hosted by the Transindex news 
portal, the concepts that lead to its apparition, the guidelines of editing used originally and their 
transformation during the period of high popularity and than the period of stagnation of the com-
munity blog Valaki Más. 

Kassay Réka
A szerző a BBTE magiszteri hallgatója.
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more interests. So the topics transformed, together 

with the design of the site, which was changed 4 

times since its beginning. In the previous head-

structure there was a subdomain called sarm.

transindex.ro („charme”): this was the surface of 

some occasionally published articles about hot 

themes, but in that system the topics were not so 

well separated. In the new structure, the system of 

the heads has much more importance, the themes are more accentuated, and 

some of them were grouped in another way when the design was changed. 

Before, the different subdomains were not labelling only thematic categories: 

for example, there was an article with the title „Sex In the Shop-Windows”. 

It was published in the subdomain fotoriport.transindex.ro, which is not a 

thematic category. Since the new structure of the heads was applied, those 

(together with the same subdomains) are defined by content, so the article 

was moved to the „charme” subdomain.

2. Blogs of the portal: surfaces edited by the users and the jurnalists as 

well. The community site’s ability of treating „hot themes”

An other, and more important change in the profile was the appear-

ance of the hot theme’s area: in the last 2-3 years, the blogs became a much 

more important segment of the electronic media. Because of the interactivity 

– the main aspect of the internet, the user’s opinion, comment and experi-

ence is integrated in the content to a much higher extent. So, these kind of 

community blogs are very convenient to publish so called hot themes – like 

sex – because, from one hand, they have more attendance if people start to 

write, to comment, and to argue about the themes, from the other hand, in 

such a surface the tolerance is higher. One can speak more freely and about a 

higher number of topics in a blog than on the pages of the portal. It is an easy 

and comfortable way of treating hot themes: let the users speak it out! The 

editors in many cases do not have to show their standpoint, they just bring 

up a theme and after that their responsibility is made up of moderating the 

comments. 

As the other portals of general profile, Transindex does also have some 

community blogs, which are edited by the jurnalists of the portal and by the 

users as well. Some of them are permanently updated, like Bloodymary, the 

An other, and more 
important change in the 
profi le was the appearance 
of the hot theme’s area: 
in the last 2-3 years, the 
blogs became a much more 
important segment of the 
electronic media. 
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data base of locals, pubs, and restaurants in Romania, or Popsuli (Pop-school) 

– the music site of young talents. The others are refreshed occasionally, like 

Negative Kampány (Negative Campaign) before the political acts, or Fesztiv-

ity, the online reality-show organized once a year. The newest community-

blog of the portal is the Valaki Más (Somebody Else), which was supposed 

to be an erotic community-blog. As in the other cases, anybody can register 

here and upload posts, photos or videos. Even so, this is the less success-

ful blog of the portal, which is interesting, considering the fact that erotic 

themes usually generate the highest attendance-rates in the content of the 

portal – sometimes it is enough just to write a keyword in the title, which has 

something to do with sex, and the number of the clicks will increase remark-

ably. However, after the first enthusiasm, the audience of the blog somehow 

lost its interest in writing. 

3. The identity of Somebody Else

The surface was started in January 2008. It was conceived to fill the 

empty space in the territory of subtle eroticism. It didn’t intend to be only 

about sex, but still, for 18+ visitors. (When somebody wants to access the 
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site, he/she is directed to the blog of the fairy tales, if he/she doesn’t have 

18 years old). But it was created for erotic (and not just simply sexual or 

pornographic content) and this concept turns out from it’s motto too: Not 

banal. Erotic. The blog was defined as „somebody else” with a personality. 

On the first page there is written about it: „Somebody Else can provoke you, 

but Somebody Else can also inspire you as you can inspire Somebody Else 

too. Like you, Somebody Else also doesn’t know exactly, who he is, but this 

is where the challenge begins”. Naturally, the text refers to the blog, but it 

is also an allusion to that inexistent Somebody, who is living in every ones 

fantasy, who’s presence in our mind makes things more exciting. 

At the beginning the blog was associated with some projects that caught 

the attention and the interest of the audience: there was a game and a prize 

for the writer of the best post, and there were invited guests (well-known 

people of social life: poets, humourists, etc.), who wrote their personal erotic 

posts. In that time there were more comments, the blog was just like a forum, 

where the users wrote very personal things, and there was really existing 

some tension in those lines. But for a couple of moths the blog’s profile, the 

style of the posts began to transform and that caused a regress in the sites’s 

history. In January and February 2008 there were updates almost every day 

(sometimes even more times a day). In the next months generally the number 

of the posts was between 5 and 10. In June there was an other increase, but 

after June there were just a couple of posts, and at the end of the year the blog 

was updated only once a month. 
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4. The possible reason of the stagnation of 

the project

At the beginning there were a lot of personal 

posts about themes that are usually published in 

blogs, but not in mass media. 

Some of the titles posted in January 2008 

are:

The First (about the first sexual experience)

About the Taxi, but not only (about the first 

sexual experience as well)

It is Hard to Forget a Woman, Because it is Good to Remember 

Her (about the meeting with an old lover)

Dream (about trying to forget an ex-lover, and dreaming about him)

Let’s have the courage to talk about masturbation (which pro-

voked an argue between a woman and two man parties)

The latest posted articles are:

 Different denominations of the sexual organs of women and men 

(after a book) – January 2009

 The Woman turned to her wrong side December 2008

 What are the porno-sites advertising (case study) – November 2008

 Nudity of 100 years – interesting pictures for lords (about an exhibi-

tion of old erotic photos) – October 2008

Short history of whorehouses in Cluj-Napoca (a long, informational ar-

ticle) – October 2008

When the traffic of the blog began to slow down, editors of the portal 

published some articles about hot themes on the pages of the blog. There was 

nothing wrong with those texts, but there were too much edited newspaper-

articles which didn’t stimulate people to write their personal adventures. It 

turned out to be exactly in the opposite way. Before, there were short posts 

written in a personal style, about erotic dreams, fantasy, or just little ad-

ventures, about feelings, a touch of someone, a smell: Somebody Else could 

really inspire it’s readers to share their opinion and their experiences. Later 

the editors tried to fill in the emptiness, but not with their personal writ-

ing: they published mostly informational texts, sometimes full with scientific 

data which have had a very good place in the „charme” header of the portal. 

When the traffi c of the 
blog began to slow down, 
editors of the portal 
published some articles 
about hot themes on the 
pages of the blog. There 
was nothing wrong with 
those texts, but there 
were too much edited 
newspaper-articles which 
didn’t stimulate people 
to write their personal 
adventures.
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The Somebody Else blog’s posts also appear in the „charme” subdomain, like 

others (for instance, a fashion blog etc.). But the main idea of the community 

blog has been lost somewhere.

5. The treatment of sexual minorities on the site

An important aspect of the blog is the treatment of sexual minorities. 

The Transindex portal has always been liberal from this point of view, it 

always took in consideration the rights of homosexual poeple. Even so, too 

much accent on the topic can result the opposite effect. A very good example 

for this is the case of Somebody Else blog: at each post there are more labels 

and cathegories, one of these is the problem of the point of view of the speak-

er (women’s point of view, men’s point of view, and there is a third cathegory: 

homosexual point of view). As if they were not exactly the same. And even 

if the intention was good (the blog intended to be a place where people can 

discuss about topics like this) the result is the impression that homosexual 

people is a different category from all the rest of people (women and men, 

meaning everyone else).

6. Conclusions

The idea of Somebody Else is very good, and the conception was also 

good: it wanted to be a surface of subtle eroticism, erotic art and poetry, 

where users can write their opinion, comment the opinions of others, and 

where they can share their favourites about the theme. It was intended to 

be a place where people can talk about beautiful, funny, cute, and serious 

things (like for example the problem of homosexuality) too, in a normal way. 

The realisation of the blog can be criticized from some points of view, but as 

in the case of many other projects, after a low point, there can come a better 

period, with new ideas.
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A magyar sajtóbibliográfi a
gondjai

Beszélgetés Lakatos Évával, az 
Országos Széchényi Könyvtár munkatársával

2005-ben volt 300 éve annak, hogy az első magyarországi hírlap, a 
Mercurius Hungaricus megjelent. A tudománytörténet e lap születésétől 
számítja a magyar sajtó történetét. A Rákóczi-szabadságharc lapja óta 
eltelt három évszázad alatt a magyar sajtó hatalmas fejlődésen ment ke-
resztül. Magyarországon a 19. század második felétől folynak sajtótörté-
neti kutatások. Azóta számos kurrens és retrospektív korszakos, területi 
és szakbibliográfia látott napvilágot.1

Cuvinte cheie
bibliografi a presei, muzeul presei, bază de date, sistematizare, salvarea valorilor

Rezumat (Problemele bibliografi ei presei maghiare. Interviu cu Lakatos Éva de la Biblioteca 
Naţională Széchényi). În 2005 s-au scurs 300 de ani de apariţia primului ziar în limba maghiară, 
Mercurius Hungaricus. Istoria presei datează apariţia presei maghiare de la apariţia acestui ziar. 
În cele trei secole de publicarea ziarului luptei de eliberare conduse de Rákóczi presa maghiară a 
trecut printr-un proces de evoluţie considerabil. În Ungaria, cercetările de istoria presei au început 
în cea de-a doua jumătate a secolului al 19-lea. Bibliograful Lakatos Éva de la Biblioteca Naţională 
Széchényi, autoarea a mai multe studii, bibliografi i, repertorii şi cărţi, va publica în urma unei munci 
de asidue de mai multe decenii o bibliografi e a literaturii de specialitate apărute despre publicaţiile 
periodice. Interviul este legat de publicaţia amintită. 

Keywords
press-bibliography, press museum, database, systematisation

Abstract (The issues of hungarian press-bibliography. Interview with Eva Lakatos, the associate 
of the National Szechenyi Library)

It was in 2005 that the fi rst Hungarian journal, the Mercurius Hungaricus had its 300th anniversary. 
Scientifi c history regards this as a starting point of hungarian press. It has developed much in the 
last 3 centuries, since the Rakoczi liberation-struggle. In Hungary, press-history is being researched 
since the latter hal of the 19th century. Eva Lakatos press-bibliographer, the co-worker of the National 
Szechenyi Library, the author of many studies, bibliographies, repertoriums and books is preparing a 
study on the printed periodicals which have been accumulated over the past decades. We’ve had a 
dialogue with her on this topic.

György Béla
A szerző történész, az OSZK munkatársa, PhD.
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Lakatos Éva sajtóbibliográfus, az Országos 
Széchényi Könyvtár (OSZK) munkatársa, több 
tanulmány, bibliográfia, repertórium és könyv 
szerzője,2 szorgos munka által évtizedeken át 
felhalmozott gyűjtése alapján a megjelent idő-
szaki kiadványokról szóló irodalmat készíti ki-
adásra. Ennek kapcsán beszélgettünk készülő 
munkájáról.

Az 1705 és 1944 közötti évek sajtójának adat-
bázisán dolgozol. Mit tartalmaz ez tulajdonképpen?

Amikor három évtizede gyűjteni kezdtem a sajtóra vonatkozó közlemé-
nyeket (az ún. másodlagos irodalmat), rövidesen kiderült, hogy csak akkor 
válhat használhatóvá, ha az adatokat valamilyen jól áttekintő rendszerbe so-
rolom. Kézenfekvőnek látszott az irodalomtörténet bibliográfiájának a példá-
ja, amely személyi és általános részben tekintette át anyagát.

A személyi részbe az egyes írókra vonatkozó „cédulákat”, az általános 
részbe pedig az irodalom legkülönbözőbb területeit érintő kérdéseket sorol-
tam. A minta jónak látszott, azzal a különbséggel, hogy sajtó esetében két 
személyi rész alakult ki: az egyikbe különféle lapokra, címekre vonatkozó 
anyag kívánkozott, a másikba – ugyanúgy, mint az irodalmi esetében – az 
újságírók, hírlapírók, publicisták, szerkesztők személyére, tevékenységére 
vonatkozó említések. 

Az általános részhez került mindazon közlemény, amely nem az egyes 
lapokkal (vagy írókkal) foglalkozik. Az általános rész meghatározása egysze-
rűnek látszik, de az anyag rendezése új és új kérdéseket vetett fel. A begyűj-
tött közlemények ugyanis a sajtó létezésének legkülönbözőbb metszeteit raj-
zolták ki, mindenféle előzetes szerzői koncepció nélkül. A közlemények egy 
része, pl. a történeti jellegű, egyes korszakok sajtóját világítja meg, egy másik 
csoportja a sajtó területi megoszlását tárja fel: pl. dél-magyarországi, erdé-
lyi, felvidéki stb., de a „területhez” magát a világsajtót is oda kell sorolnunk, 
amely kategória az egyes országok, földrészek lapjairól ad hírt.

Egy új csoport a sajtó világnézet szerinti tagolását kínálja, katolikus, re-
formátus, evangélikus sajtótermékekkel. Ugyanilyen rendezés alapján cso-
portosíthatóak - a pártok irányzataitól meghatározottan - a politikai lapok 
is. Ha viszont a kiadványok tartalmát tekintjük, új rendezési szempontok 
rajzolódnak ki előttünk, például az úgynevezett szaksajtó irodalma, a külön-
féle szakmák, foglalkozások kérdéseinek tárgyalásával. De egyik-másik „szak-
szempont” is ide kívánkozik, amely a lapokat különféle életkorú olvasóknak 
szánja, a diáklapoktól a nyugdíjasok problémáit tárgyaló címekig.

És ez még mindig csak a sajtó „külső” vonatkozásait érinti. Legalább ek-
kora azoknak a sajtóközleményeknek a száma, amelyek magukkal a nyom-
tatással, az újságírás belső kérdéseivel, a lapokban kialakult műfajokkal – a 
vezércikktől az apróhirdetésig – foglalkoznak. És még mindig itt van egy to-
vábbi csoport, amely az újságíró társadalom létezésének kérdéseit tárgyal-
ja, kezdve az újságíróképzéssel, és folytatódva az újságírói munka különféle 
speciális területeivel, pl. a hadi tudósítással vagy a zughírlapírók nem túl 
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ízléses, de szórakoztató történeteivel. 
A felsorolt példák jól érzékeltetik, hogy az összegyűlt anyag rendezése 

mennyire szerteágazó és bonyolult. Igen nehéz lett volna valami olyan szer-
kezetet kitalálni, amely ezt a rendezést egységes szempont szerint végezte 
volna el, nem szólva arról, hogy bizonyos kérdéseket nehezen lehetett volna 
elhelyezni bármilyen rendszerben. Ezért végül is azt a megoldást választot-
tam, hogy az általános részt tárgyszavak szerint rendeztem, és a tárgyszava-
kat  betűrendbe soroltam. Elgondolásom illusztrálására vessünk egy rövid 
pillantást az abc. elejére, ami érzékeltetni képes e tárgyszavas elrendezés elő-
nyeit, pl.: álnevek, álhírlapírók, anarchista sajtó, apróhirdetés, bulvársajtó, 
cenzúra, cím, diáklapok stb.

Ahhoz pedig, hogy az egyes tárgyszavakon belül milyen jellegű anyag 
gyűlt fel, ismertetek néhány példát, címekben, az apróhirdetésről: Apróhir-
detések (1905), Az apróhirdetés (1907), Apró hirdetés (1915), A vezércikktől 
az apróhirdetésig (1930), Felfedező úton az apróhirdetések világában (1942), 
Figyeld az apróhirdetéseket, a mai élet tükröződik vissza bennük! (1944), Az 
apróhirdetés 300-ik születésnapjára (1947) stb.

Az általános rész rendszerezése, a tárgyszavak kínálta „előadás”, vala-
mint a felsorolt tárgyszavak részletezése beszédesen érzékelteti, hogy a saj-
tóról készülő irodalom általános része a sajtó történetének olyan kérdéseit 
és vonatkozásait világítja meg, amelyeknek jelentős része eddig elkerülte a 
figyelmet, pl.: szerkesztői üzenetek, újságolvasás, vidéki sajtó stb.

Az új vonatkozások bemutatása életközelbe hozza a sajtó külső és belső 
vonatkozásait, és az adatok tömegeit ajánlja azok számára, akik ezt a kérdést 
közelebbről is meg kívánják ismerni.
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A számos téma közül kettőt emelnék ki, az irodalmi és színházi sajtóbib-
liográfiát. Ezekről mit lehet tudni?

Amikor az OSZK a Nemzeti Múzeum épüle-
tében volt, a Hírlaptár pedig önálló külön gyűjte-
mény – önállóságát a vásárlások, köteles példány 
reklamálása, nemzetközi cserekapcsolatok, stb. 
jelentették – ugyancsak egy utcában voltunk a 
Múzeum körúti antikváriumokkal. Mint visszame-
nőleges gyarapító, szinte hetenként látogattam az 
antikváriumokat, mert volt egy szabály: bármilyen 
,1952 előtti periodikumot vásároltak, addig nem 
tehették ki az eladótérbe, amíg meg nem történt az 
ún. behasonlítás, vagyis az illető cím, évfolyam, 
szám, füzet nem hiányzik-e a Hírlaptár állományá-
ból, vagy pedig olyan ritkaság, hogy többes pél-
dányra is szükségünk lehet. Példa rá József Attila 
1932 júniusában, egyetlen lapszámot megélt Való-
ság című folyóirata. Így esett meg, hogy örömmel 
értesítettek, hogy komoly összegért megvették az 

Ars Una című művészeti szemle utolsó, 1924 júniusában megjelent számát. 
Hasonlításkor kiderült, hogy a vásárolt példány utolsó oldalszáma 344 volt, 
holott a valóságban az utolsó oldalszám 355 volt! Kicsiség, de a lapot hiányo-
san, értéken felül vásárolták meg. Több ilyen eset után felmerült a kérdés: mi-
kor teljes a teljes, milyen az ideális példány, év, évfolyam? Ilyen tapasztalatok 
után vetődött fel az ötlet, hogy a bélyeggyűjtők Bélyegkatalógusához hasonló 
kiadványt kellene összeállítani annak pontos formai leírásával, mi tartozik 
egy évfolyamhoz, térképmelléklettel, műmelléklettel, hirdetési oldallal stb. A 
Petőfi Irodalmi Múzeum 1972-ben felvállalta ennek anyagi vonzatát, kiadá-
sát. Így készült el az A-D-ig terjedő címek leíró jegyzéke. Később befutott egy 
kérés az Irodalomtörténeti Intézet részéről: adjam meg a jelentősebb szerzők 
névsorát, akik írtak az adott lapszámba és jelezzem az illusztrátorok, művé-
szek nevét is, hiszen egy fejléc, borítólap, belső illusztráció ugyancsak emeli 
egy folyóirat értékét. Később – ekkor már egymás után készültek, jelentek 
meg a megyei sajtóbibliográfiák, helytörténeti gyűjtemények alakultak – az-
zal, hogy kik írtak bele, kiterjesztettem a címanyagot a külföldi magyar nyel-
vű, és a megyei hetilapok részletes felvételére – hiszen a megyei bibliográfiák 
csak katalógus adatokkal írtak le egy-egy periodikumot. Így született meg, és 
növekedett mind terjedelmesebb füzetekké az 1972-ben indult és 2000-ben 
befejeződött 4604 tételből álló irodalmi bibliográfia.

Meg kell jegyeznem: hálás köszönetet mondok ismételten az antikvári-
umoknak. Az utolsó füzet kiadásánál anyagi nehézségek jelentkeztek, nem 
volt elegendő pénz nyomdaköltségre: Praznovszky Mihály, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum főigazgatója Art Literatura címmel folyószámlát nyitott, amelybe 
az antikváriumok – mint a reformkorban volt szokás – anyagi helyzetüktől 
függően „Vállaljuk” nyilatkozattal adakoztak, így látott napvilágot az utolsó 
füzet!

Mint visszamenőleges 
gyarapító, szinte hetenként 
látogattam az antikvá-
riumokat, mert volt egy 
szabály: bármilyen 1952 
előtti periodikumot vásá-
roltak, addig nem tehették 
ki az eladótérbe, amíg meg 
nem történt az ún. beha-
sonlítás, vagyis az illető 
cím, évfolyam, szám, füzet 
nem hiányzik-e a Hírlaptár 
állományából, vagy pedig 
olyan ritkaság, hogy töb-
bes példányra is szüksé-
günk lehet. 
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A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája, 1778–1948 története egy-
szerűbb. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet vezetője, Kerényi 
Ferenc körlevelet intézett Magyarország könyvtáraihoz, levéltáraihoz, hogy 
jelezzék, milyen színházi lapokat őriznek. Meglehetősen csekély számú cím 
érkezett be, vagyis az OSZK-n kívül csak az, ami egy-egy színész, rendező 
hagyatékával került be a Színháztörténeti Múzeumba. Igen ám, de a Színház 
című lapokból 51 különféle lapcím került elő, a Színházi Újságot az idők 
folyamán 105 lap választotta címéül. Így együtt mindez egy színházkutató 
történész számára semmitmondó: mögöttük vándortársulatok, kőszínházak, 
nyári, alkalmi színjátszók élete, működése rejtőzött. Részletes feltárást kívánt 
tehát a műfaj, milyen színigazgató, hol, meddig „játszatta” társulatát, milyen 
rovatok voltak az újságjában, és legfőképp érdekes: közölt-e szereposztást, 
hiszen színlapplakátot nem mindenki jelentetett meg.

Érdekesség: a sok kis, rövidéletű lapocska megalapítója legtöbbször a 
színházi titkár, a súgó, vagy valamelyik lírai érzelmű bonviván volt, sűrűn 
kérve a nagylelkű közönség támogatását. A komoly, hosszú életű folyóiratok-
ra, mint például a Színházi Élet, természetesen ez nem volt érvényes. Apró-
ság: a múlt századtól, az újságírók, kritikusok „szabadjegyet” (ingyen belépőt) 
kaptak vonatra, színházba. Hosszas polémiák folytak, olykor sajtóperek is, 
hogy ezzel a kedvezménnyel vajon nem fizették-e le az újságírót, így a megje-
lent kritikákat mennyire lehetett komolyan venni?

Tegyünk említést a Sajtó Múzeum tárgyszóról: magyar sajtómúzeum máig 
sem jött létre.

Az 1980-as évek végéig mintegy 60 hír, cikk kapcsolódik ehhez. A Sajtó 
Múzeum tárgyszó a Pesti Napló 1871. július 6-i híradásával kezdődik, ahol id. 
Szinnyei József, egy pesti biztosító intézet hivatalnoka, aki a hírlapstatisztika 
területén működött, a párizsi „commune” alatt megjelent lapok mindegyiké-
ből szerzett egy-egy példányt, így saját lapgyűjteményének száma hatezerre 
emelkedett.

Később, 1884. július 13-án a Szilágy című lap 
adta hírül, hogy Trefort Ágost miniszter a hírlap-
ok megőrzése céljából törvényjavaslatot terjeszt 
elő a Képviselőházban. A Budapesti Hírlap 1886. 
február 9-én megjelent cikke szerint Oskar von 
Forckenbeck, a város polgármestere Aachenben a 
világ összes újságjaiból Hírlap Múzeum-ot alapí-
tott, és Kaas Ivor bánhoz fordult, hogy a magyaror-
szági lapokból is juttassanak el gyűjteményébe. 

Az Erdélyi Múzeum 1910-es évfolyama beszámolt arról, hogy 1909-ben 
elhunyt Thuránszky Tamás magyar birtokos: hagyatéka, 217 kötet heti és na-
pilap, képeslap, szaklap – végrendelete alapján – az Erdélyi Múzeum Hír-
lapkönyvtárába került. Az akkori könyvtárigazgató, Erdélyi Pál, ex librissel 
jelölte a hagyatékot. 

1914. május 1-én a Hírlapírók Egyesülete házi lapja, az Otthonunk adta 
hírül, hogy az újságírók Párizsban Hírlapkönyvtárat alapítanak és az archí-
vum számára külön épületet emelnek. 
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Magyarországon máig nincsen Sajtó Múzeum, talán egyszer majd lesz... 
Amikor a hímestojás-múzeum és az óra-múzeum megalakult - persze ezek is 
fontosak -, kezdtem reménykedni, hogy sor kerül Sajtó Múzeum megalapítá-
sára is. Milyen lenne megsimogatni például a Kelet Népé-t, amely gyászkeret-
ben jelent meg, amikor Móricz Zsigmond meghalt? 

Könyvtárak fontos feladata állományuk megőrzése. Hogyan látod a sajtó-
termékek megmentését a pusztulástól?

Egy sajtóbibliográfus soha nem cenzúrázhat amikor felgyűjti a sajtóvo-
natkozású híranyagot, közleményeket: csak pontos adatokkal rögzítheti azo-
kat, de nem véleményezheti. Ha kézbe veszünk egy 1780-as bármilyen újsá-
got, mintha most került volna ki a nyomdából. Kossuth Pesti Hírlapja például 
1841-ből, és az összes kortársai, jó minőségű, rongypapír-alapanyaguk miatt 
csodálatosan jó állapotban vannak. Meghatódva, a legnagyobb tisztelettel 
lapozom azokat. Aztán az 1870-es évek tájékán megjelentek a rotációs (kör-
forgós) nyomdagépek, míg az időtálló rongypapír-alapanyagot felváltotta a 
savas, törékeny, csak egy napra szánt rotációs újságpapír. Budapesten például 
1885-ben 14 (magyar és német nyelvű) napilap jelent meg, naponta 160.000 
példányban. Ezek megmentése a pusztulástól? Megvalósíthatatlan álom len-
ne, hogy a napilapok könyvtári archiválásra szánt példányait ne az „egyszer 
használatos” újságpapírra, hanem rongypapírra nyomtassák? Az elmúlt 50 
évben a napilapok megmentésére kifogástalan, jó minőségű mikrofilmezés 
szolgált. Erre mentik állományukat még ma is a levéltárak. A közelmúltban 
mondta egy levéltáros kolléga, hogy a washingtoni, New York-i könyvtárak 
filmezett újságjaik negatív filmjeit sóbányákban tárolják. Körbe kellene kér-
dezni az öt földrész levéltárait és könyvtárait, hogy ők mit csinálnak újságaik-
kal?! A digitalizálás mint új eljárás vajon mit őriz meg az utókornak?

György Béla

Jegyzetek

1 A teljesség igénye nélkül: Szalády Antal: A magyar hírlapirodalom statisztikája 
1780–1880; Kereszty István: A magyar és a magyarországi időszaki sajtó áttekintése 1705-
1867; Kristóf György: Az erdélyi időszaki sajtó a kiegyezéstől a közhatalom változásáig 
1867–1919; Kemény György: Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig; V. Busa 
Margit: Magyar sajtóbibliográfia I-II, 1705-1849; A magyar sajtótörténet válogatott bibliográ-
fiája 1705–1945; Monoki István: A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919–1940; 
Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940–1989. 

2 Magyar irodalmi folyóiratok (1972-2000 között megjelent 15 kötet, amely 
4604 tételt tartalmaz); Magyar Írás 1921–1927. Repertórium (1973); A Toll 1929–1938. 
Repertórium (1977); Kőhalmi Béla bibliográfiája 1895–1984 (1985 – társszerző); A magyar 
színházi folyóiratok bibliográfiája 1778-1948 (1993); Sikersajtó a századfordulón: sajtótör-
téneti megközelítések (2004 – tanulmánykötet).
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„Milk”. The reception of a movie 
and the presentation of alterity

DÉNES IDA

1. Introduction and objectives

The following essay deals with the theme of presenting alterity in the 
Mass Media. I would like to study the reception of a movie about Harvey 
Milk, a gay rights activist, the first openly gay city supervisor of San 
Francisco, California. My objective is to establish the tendencies in treating 
the theme of otherness while writing about the movie itself, or the sanctions 
made against it in the printed and electronic press in Romania, (both 
Hungarian and Romanian languages). As I couldn’t process the totality of 
the sources, I have chosen some in order to represent their groups.

Cuvinte cheie
 alteritate, fi lme, mass-media din Ungaria, mass-media din Ungaria, mass-media tipărită, 

jurnalism online

Rezumat (Milk. Recepţia fi lmului şi prezentarea alterităţii)
Articolul prezintă un studiu de caz privind anumite cotidiene româneşti şi maghiare publicate 

în România, analizând modul de abordare al alterităţii în cazul fi lmului Milk regizat de Gus van Sant, 
câştigător al marelui premiu la American Academy Award în 2009. După investigarea câtorva ziare 
tipărite şi online (atât în limba maghiară cât şi română), studiul ajunge la concluzia că abordarea 
alterităţii sexuale este încă problematică în mass-media românească. 

Keywords
alterity, fi lms, Hungarian Media, Romanian Media, printed media, online journalism

Abstract (Milk. The reception of a movie and the presentation of alterity)
The essay is a case study of  some Romanian and Hungarian dailies (edited in Romania) focusing 

on the presentation and treatment of alterity in the case of the 2009 American Academy Award winning 
movie directed by Gus van Sant, Milk. After analyzing a sample of the printed and online media (both in 
Hungarian and in Romanian languages) the study points out, that the treatment of sexual alterity is still 
a problematic point of the Romanian Media.

Dénes Ida
A szerző a BBTE magiszteri hallgatója.



ME.dok • 2009/2

40

According to this consideration the essay refers to articles from two 
websites (transindex.ro, erdon.ro), three Hungarian (Krónika, Új Magyar Szó; 
Szabadság) and three Romanian daily newspapers (Adevărul, Cotidianul, 
Ziua). The essay is mostly based on the articles posted on the internet, due 
to the fact that the theme requires focused exploration of several online and 
printed (daily) newspapers.

„Protest against lesbian festival. More than 850 people subscribed at 
the petitieonline.ro the protest against the lesbian festival at Cluj Napoca, 
which the organizers addressed to the city hall, asking the local leadership 
not to authorize the event on the 9th of February.”1

“Iceland to appoint gay woman minister to PM post. REYKJAVIK, 
Iceland (AP) - Iceland’s next leader will be an openly gay former flight 
attendant who parlayed her experience as a union organizer into a decades-
long political career.(…)”2

“In front of the Lincoln monument the first gay bishop, Gene Robinson 
prayed for Obama recently.”3 The former extracts are quoted in order to 
give an example of the treatment of homosexuality in the Romanian Mass 
Media. The first one shows that the theme can be found in the Press when 
different programs involving homosexuals are scheduled, are held or when 
the press reflects to whatever had happened during these events. Usually 
these programs provoke public deliverance in form of petition-collection, 
demonstration or even more serious atrocities. The second quotation stands 
for “the famous people”, political/cultural personalities who are homosexual 
themselves, or hold strong relations with gay people. They can be politicians 
(as in our cases), movie stars etc. They can “come out” with their previously 
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hidden tendency, get/lose a position, do something, something can happen 
to them, shortly: they live their lives in the front the cameras and journalists. 
The third case is when different acts affect them. 

The most important category of texts treating alterity is art, in its largest 
sense. The common feature of the cases I have mentioned above is the stirring 
of sensation and/or indignation or an appeal to tolerance. Stereotypes can 
always be found in them, if not in other way, by refusing them. The main goal 
of the essay is to detect the stereotypes used in the discourse of the studied 
articles, and to identify the tendencies in treating the theme of otherness. 

According to a scale which was elaborated by Gordon W. Allport 
stereotiyization, prejudices can shift from verbal prejudices to actions, 
namely to avoidance, to disadvantageous distinguishing, to corporal 
violation and finally to liquidation, due to the stoutness which can be found 
in them.4 These possibilities sound depressing, although prejudices have 
their root in categorization which is a necessary process for normal human 
life. The problem is that irrational categorization is at least as possible as 
the rational one, and in many cases they seem so outstanding that even the 
newly deplored knowledge is notable to affect them.5 Prejudice is a false and 
inflexible antipathy, based upon generalization. It can remain on the level 
of feelings or can come to expression and can tend towards a totality of a 
group or towards an individual, built upon the cognition that the person in 
question is the member of a certain group.6

2. About Harvey Milk and the movie

Although, this essay is not a movie review 
and I willingly did not watch the movie itself 
before writing it, I need to mention a few words 
about Harvey Milk and the film.

Harvey Milk (22th of May 1930 – 27th of 
November 1978) was the first confessedly gay man 
who served as a public officer in the United States 
(California), as a member of the San Francisco 
Board of Supervisors (from 1977). After three 
unsuccessful tries, he could get in the position 
due to the new voting system, which based upon 
district ballots. Under his service, Milk was a 
successful gay activist, for example he managed to 
prevent an initiative which would prescript the dismissal of the gay teachers. 
On November 27th, 1978, a formerly resigned colleague of Milk (Dan White) 
assassinated him and the Mayor (George Moscone) of the city.

The movie about the last eight years of Harvey Milk`s life is directed by 
Gus Van Sant, the protagonist is Sean Penn. Milk was nominated for 8 Oscars, 
and won two of it, has been nominated for other 39 awards, and had already 
won 16 different awards. As we will see, most of the articles about the movie 
are treating this subject.

The most important 
category of texts treating 
alterity is art, in its largest 
sense. The common 
feature of the cases I have 
mentioned above is the 
stirring of sensation and/
or indignation or an appeal 
to tolerance. Stereotypes 
can always be found in 
them, if not in other way, by 
refusing them. 
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3. Analysis of the Hungarian Mass Media from Romania

As I already mentioned the selected Hungarian press organs were 
Transindex.ro, Erdon.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság. In the case of 
Krónika I did not find anything mentioning the movie Milk. This can be 
deliberate, or the article(s) did not appear in the online version. However, 
I did not want to dismiss this paper (alongside with the other Hungarian 
statewide “collegue”, Új Magyar Szó), I treated the lack of information as 
information: at the moment of writing this essay, (February 2009) there seems 
to be no discourse about the movie or about its reception in Krónika.

In the Új Magyar Szó I found one article about Milk, in which we 
are informed about the Oscar award nominations. There is nothing else 
mentioned related to the movie, except the fact that is a probable winner 
in different categories.7 In the online press organ Erdon.ro appeared some 
articles referring to the movie itself, but these are irrelevant, because they 
are long enumeration of moviesnominated for Oscar without mentioning 
anything specificity about them.8 The Erdon even commits the mistake of 
translateing “milk” into Hungarian “tej”, which is odd in case of a proper 
name. The first “sign of interest” can be seen in Szabadság, where – while 
reporting the Screen Actors Guild’ decision made in Los Angeles – we can 
read only about Sean Penn`s character (no other awarded is presented in 
details), mentioning that the actor deserved this acknowledgment due to his 
performance in the biographical drama about a gay American politician.9. 

On the news portal Transindex  we can find three references to the 
movie. The first reports the Screen Actors Guild’s award.10 The title itself is 
Sean Penn, the actor playing a gay politician in Los Angeles was awarded too, 
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and the article presents the role of the actor in the mouvie Milk. I think that 
this title was chosen intentionally, and not given at random, it expresses an 
utter accent on the fact that the character in which the actor deserved the 
award is of a gay person. This can mean that the title (as normally too) wants 
to get the attention of the reader to the article itself by emphasizing otherness 
(which is cognitively connected to something unusual and sensational), and 
additionally it has a willingness to express condemnation or tolerance (in our 
case the latter). However, this report uses the stereotype of otherness as an 
instrument to evoke attention. 

As I said before, that the title of this article suggests tolerance and 
not conviction. This is based on the message of the other two articles as 
well. The first emphasizes a “Romanian specialty” related to the movie, by 
focusing on the fact that in our country the Movie Registration Board rated 
it as an IM 18 (forbidden under the age of 18).11 This article would deserve a 
deeper analysis, because it is very obvious how every judgment of the Board 
is counterpointed with the merits of the movie. First, after mentioning the 
rating, comes the name of the famous director, the nominations for the Oscar 
in more categories, and the theme of the movie (biography of a gay politician). 
Second it presents the Board’s arguments, which are the following: making 
propaganda for a sexual orientation12, showing oral sex and hanged man. This 
is weighted by the article with the information that usually horror movies get 
this rating. Finally, we can read that a gay rights defender organization is 
asking the Antidiscrimination Council for help. 

The third article on Transidex is more like a 
movie review, tuned up with some actualities.13 
For example the author let the readers know that 
the Board of the Movie Registration in Romania 
changed the original rating into N15 (movies not 
recommended under the age of 15). This “victory” 
is compared to the activity of Harvey Milk 
mentioned earlier. Also, the author  of the article 
criticizes the Board`s “narrow-minded” judgment, 
presents details from the main character`s life, 
writes about the movie, and ends his article with 
these sentences: “The director speaks about human 
rights, equality, human characteristic, and about 
the whole period trough the story of a gay Martin 
Luther King. Gus, thank you for introducing us 
Harvey Milk.” I think that this quotation exemplifies 
perfectly the manner and the discourse of the article: suggesting tolerance 
towards gay people and their rights and disapproving homophobia. 

4. Analysis of the Romanian Mass Media

In Adevărul I found two pieces of news concerning Milk . The first focuses 
on the actor Sean Penn, and emphasizes his contribution to the growth of the 
intimate scenes in the movie.14 The tone is sensation-centered and shows 
anything but tolerance towards the actor and the character he is playing 
(although Sean Penn`s previous Oscar and his other roles are mentioned). 
The second writing reports about the rating IM 18 (the newspaper does 

The fi rst emphasizes a 
“Romanian specialty” 
related to the movie, by 
focusing on the fact that 
in our country the Movie 
Registration Board rated 
it as an IM 18 (forbidden 
under the age of 18).11 This 
article would deserve a 
deeper analysis, because it 
is very obvious how every 
judgment of the Board is 
counterpointed with the 
merits of the movie.
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not cover the issue of rate-
changing).15 The article 
shares the opinion of one 
member of the National 
Center of Cinema, who 
says: “The movie deserves 
this, that’s it”.

From Cotidianul I have 
chosen four articles, most 
of them focusing on the 
scandal around the rating of 
the movie in Romania. The 
standpoint of the newspaper 
can be called tolerant, 
no direct stereotypes are 
used. The article: “Milk: a 
biography which does not 
prove anything” points to 
the fact that the movie does 
not make propaganda for a 
sexual orientation (because 
this was one of the main 
objection of the Board when 
rating the movies), and 
enumerates the virtues of 
the movie Milk.16 There is 
an article in this newspaper 
from 2008 (the only one 
of this kind between the 
articles I have found), which 
reports about the intentional 
silence in the USA before 
the releasing of the movie: 
“the best way to help this 
movie in getting mainstream 
is to keep off partisanity. To 
evoke this people have to 
know about the movie from the movie itself”.17 These words from a film studio 
representative express an important factor about the film: people usually 
tend to use their prejudices and stereotypes, which can get deeper in the case 
of a movie which is labeled as a “gay movie”. Even the producers of the film 
want to avoid stereotypization, by selling their movie as a “story about hope 
and change, which happens to be gay.” The third Romanian newspaper, Ziua 
writes about Milk in one single occasion, in a praising manner.18

5. Conclusions

Taken all round I can state that no matter if the Mass Media conveys 
information about events related to an “other” group, person, or about 
a work of art related to alterity the standpoints of the newspapers can be 
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distinguished because in reality it doesn’t exist an absolutely neutral point 
of view. Stereotypes and prejudices come into work and refusal or tolerance 
can be evoked even in the case of a movie, partly because the wide public is 
its target and partly because it can be sensational.
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Transindex.ro 26th of January 2009.

http://multikult.transindex.ro/?hir=882 
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Egy ember, aki megváltoztatta a világot, és egy film a változásról (A 
man who changed the World an a Movie about Change) Transindex.ro 27th 
of January 2009.

http://multikult.transindex.ro/?cikk=8885 

Sean Penn, la puterea politicii (Sean Penn at the power of Politics) 
Adevărul 25th of January 2009. http://www.adevarul.ro/articole/sean-penn-
la-puterea-politicii.html 

 
Filmul „Milk”, interzis minorilor (Milk, Forbidden Underage) Adevărul 

24th of January 2009. http://www.adevarul.ro/articole/filmul-milk-interzis-
minorilor.html 

„Milk“: o biografie care nu dovedeşte nimic (Milk: a biography which 
does not prove anything) Cotidianul 27th of January 2009.

http://www.cotidianul.ro/milk_o_biografie_care_nu_dovedeste_nimic-
71466.html 

 
Scandalul “Milk” va ajunge la Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării
Cotidianul 23th of January 2009 
http://www.cotidianul.ro/scandalul_milk_va_ajunge_la_consiliul_

national_pentru_combaterea_discriminarii-71098.html  

Filmul “Milk” a fost interzis minorilor de către Centrul Naţional al 
Cinematografiei (Milk was forbidden Underage) Cotidianul 22th of January 
2009.

http://www.cotidianul.ro/filmul_milk_a_fost_interzis_minorilor_de_
catre_centrul_national_al_cinematografiei-71026.html  

Sean Penn joacă într-un “Brokeback Mountain” cu politicieni (Video) 
(Sean Penn plays in a “Brokeback Mountain”with Poloticians) Cotidianul

28th of October 2008.  
http://www.cotidianul.ro/sean_penn_joaca_intr_un_brokeback_

mountain_cu_politicieni_video-62484.html  

CRONICA DE FILM: Milk - Pretul curajului. (Film Cronicle: The Price 
of Braveness) Ziua. 29th of January 2009.

http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-01-
29&id=20215&kword=milk  
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Notes 

1  Szabadság 29th of January 2009. (only in printed version)
2  Associated Press 28th of January 2009. http://hosted.ap.org/dynamic/

stories/E/EU_ICELAND_NEW_LEADER?SITE=VAWAY&SECTION=HOME&TE
MPLATE=DEFAULT

3  http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/
article%2CPArticleScreen.vm/id/20256  21th of January 2009.

4  Allport, G.W. 1999.44
5  Idem. 37,49,53.
6  Idem. 38.
7  http://umsz.manna.ro/index.php?menu_id=2105&cikk=86283     22th of 

January 2009.
8  For example: http://www.erdon.ro/hirek/im:erdon:people/cikk/a-benjamin-

button-13-oscar-jelolessel-lett-listavezeto/cn/news-20090122-04080402  22th of 
January 2009.

9  http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/
article%2CPArticleScreen.vm/id/20506  27th of January 2009.

10  http://multikult.transindex.ro/?hir=877  26th of January 2009.
11  http://multikult.transindex.ro/?hir=882 26th of January 2009.
12  This argument appears between quotation marks, this way, by using the 

very words of the Board, it can suggest the paradoxical meaning of it (in other cases 
the precise quotations can emphasize the pertinence but this quotation is not one of 
this kind).

13  http://multikult.transindex.ro/?cikk=8885 27th of January 2009.
14  http://www.adevarul.ro/articole/sean-penn-la-puterea-politicii.html  25th of 

January 2009.
15  http://www.adevarul.ro/articole/fi lmul-milk-interzis-minorilor.html 24th of 

January 2009.
16  http://www.cotidianul.ro/milk_o_biografi e_care_nu_dovedeste_nimic-

71466.html  27th of January 2009. Other articles from the Cotidianul  concerning the 
scandal in connection with the rating: http://www.cotidianul.ro/scandalul_milk_va_
ajunge_la_consiliul_national_pentru_combaterea_discriminarii-71098.html  23th of 
January 2009 ; http://www.cotidianul.ro/fi lmul_milk_a_fost_interzis_minorilor_de_
catre_centrul_national_al_cinematografi ei-71026.html  22th of January 2009.

17 http://www.cotidianul.ro/sean_penn_joaca_intr_un_brokeback_mountain_
cu_politicieni_video-62484.html  28th of October 2008.  Of course, this article itself 
shows the lack of success in “hiding”the movie. 

18  http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-01-29&id=20215&kword=milk  
29th of January 2009.

ME.FILM



ME.dok • 2009/2

48



49

TIFF 2009
PÉTER ÁRPÁD

A TIFF (Transilvania International Film Festival/Erdélyi Nemzetközi 
Filmfesztivál) idei, nyolcadik kiadása meglepetésként szolgált még a min-
den eshetőségek folyamatos beteljesedésének lehetőségével felvértezett 
fesztivállátogatóknak is. A válogatásban ugyanis olyan alkotások kaptak 
helyet, amelyek olyan esztétikumot képviseltek, amely, amellett, hogy elle-
ne mentek a „mainstream” blockbustereinek és a nyálas-csöpögős, legtöbb-
ször túl explicit vagy túl latens szexualitásra alapozó, erősen neuronkímélő 
filmeknek, amelyekkel Hollywood, és újabban, egyes román tévécsatornák-
nak (pl. a Naţional TV) köszönhetően Bollywood is eláraszt, eléggé idege-
nek voltak az akutt TIFF-ezők számára is. 

A TIFF-nek eddig sem volt határozott arcéle, eddig sem volt egységes 
stílusa, eddig sem csak egy-két specifikus „fesztivállátogató” réteget célzott 

Cuvinte cheie TIFF, 2009, internaţional, fi lm, festival, dramă, comedie, timp
Rezumat (TIFF 2009) Autorul analizează câteva fi lme prezente la TIFF-ul din 2009. Se 

poate constata că dramele au predominat selecţia din anul curent. Desfăşurarea lentă a acţiunii 
acestor fi lme a indus parcă o stare de melancolie şi în rândul publicului. Comediile au lăsat 
şi ele mai degrabă un gust amar, rareori am avut parte de catharsisul purifi cator al râsului. 
Această atmosferă tihnită a fost rareori tulburată de câte un fi lm de acţiune. Prin analiza câtorva 
fi lme (Cenuşă şi sânge, Apărerea chinezească, Dl. Guvernator etc.) autorul va trasa un portret 
al celei de-a opta ediţii a Festivalului. Din studiu nu lipsesc nici referinţele la implicaţiile crizei 
economice şi sociale de azi asupra fi lmografi ei.

Keywords TIFF, 2009, international, fi lm, festival, drama, comedy, time
Abstract (TIFF 2009) The 2009 (Transilvanian International Film Festival) was under the sign 

of „slowing down” Perhaps knowingly, perhaps not, but in this year’s edition there was an over-
fl ow of slow-fl owing dramas, comedys ending in absurd, where the viewer was left with a bitter 
aftertaste instead of leaving the theatre with laughter. This series was seldomly interrupted by 
„action movies”, which in most cases were ironic paraphrases of the bigger brothers known from 
Hollywood. Our author reviews a number of movies from this years TIFF (such as Ashes and 
blood, Chinese defense, etc.), passes through the international fi lm-movement as well, and tries to 
conclude what mutations take place in the aesthetics of today’s ruling medium, given the economic 
and social crisis of today.

Péter Árpád
A szerző a BBTE doktorandusa, egyetemi oktató.
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meg, de az idei szóródása és „el-különböződése” annyira szokatlan volt, hogy 
legalább egy rövidke cikkecske erejéig érdemes szót ejteni róla. 

A fesztiválok szerencsére nem arhiválhatóak, hiszen egyáltalán nem me-
rülnek ki a levetített filmekben. A mindenkori filmfesztiválokhoz hozzátar-
tozik az egyik moziteremből a másikba való rohanás – akár zuhogó esőben 
is, a hosszadalmas sorban állások alatt folytatott beszélgetések, az orrod előtt 
elfogyó jegyek és az ingyen kapott meghívókkal való üzérkedés is. Ugyanígy 
beletartoznak a „nemtetszik-filmekről” való dühödt kivonulások, a két film 
szünetében való sörözgetések, az ismerősökkel való váratlan találkozások stb. 
A fesztivál él – a filmekben és az azokat körítő eseményekben, a nézők tapsa 
vagy éppen hurrogása révén, a jegyet eltépő lány mosolyában, a szabadtéri 
vetítéseken fagyoskodó szpektátorok vacogásában, a filmekre való „belógá-
sokban”... Egy hét, amely arról szól, hogy mindent hanyagolunk, és megszáll-
juk a mozikat. Nem eszünk, nem alszunk, nem tanulunk, hanem habzsoljuk 
a válogatottnál válogatottabb filmeket...

Álljon alább ezen rangos kulturális eseménynek egy rövidke, szubjektív 
értelmezése. 

Ami az első látásra feltűnhet, még az avatatlan szemlélő számára is, az 
az, hogy közel sem volt annyira harsány a fesztivál felvezető kampánya, mint 
amilyen volt ezidáig. Az ET-re, Marilyn Monroe-ra, a 007-es ügynökre, vagy 
(szerintem) a legsikerültebbre, A postás kétszer csenget-re alapozó beharango-
zók. A 2005-ös amerikai tabudöntögető film, a Brokeback Mountain (Ang Lee 
rendezésében) alapmotívumára felépített kampányfilmecske azonban közel 
sem olyan karakteres, mint a tavalyi, a hetedik TIFF „csobánkavalkádja” – 
a tavalyi, 2008-as filmfesztivál főplakátjain ugyanis hét hazai filmes szak-
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ember szerepelt, akik a királynő leghíresebb ügynökének egy-egy jellegzetes 
pózában tetszelegve csábították a nézőket a mozitermekbe. Az idei reklám-
kampány közel sem olyan kultúrateremtő, alapozó referenciát választott ma-
gának, mint az eddigiek, mert pl. homoszexualitás témából lehetett volna 
választani a sokkal „ütősebb” tragikomédiát, az American Beauty-t is (USA, 
1999, Alan Ball rendezésében), vagy ugyancsak az amerikai Tropic Thunder-t 
(USA, 2008, Ben Stiller rendezésében) – ez utóbbi kegyetlen paródiája a „ki-
sebbségi” jogaikkal élő, és esetenként visszaélő, „hátrányos” helyzetű sztere-
otip amerikai főhősöknek.

A Brokeback Mountain valószínűleg azért találóbb erre a szerepre – an-
nak ellenére, hogy mind esztétikája, mind drámaisága messze a két, példának 
felhozott, film alatt van, mert egy olyan mítoszt ás alá, amelyre gyakorlatilag 
az amerikai életstílus egyik jellegzetes irányzata alapul. Az amerikai „fíling” 
el sem képzelhető a borostás, marcona, szótlan, érzelemmentes, kifejezéste-
len arcú sheriff, esetenként a még borostásabb, még marconább, egyáltalán 
nem beszélő, csak lövöldöző magányos lovas nélkül (tetszés szerint fejjel 
vagy fej nélkül szolgálva), akiknek férfiasságához semmiféle kételyt nem fű-
zött soha semmiféle tévé-, illetve mozinéző. Azonban ezekben a sztereotip 
westernekben (példát mindenki keressen az interneten, Clint Eastwood-dal, 
vagy anélkül) mindig kerül egy-egy amazon, aki ugyanúgy bánik a hatlövetű-
vel, ha nem még jobban, és akinek a megmentése elkerülhetetlenül kiváltja 
a szpektátorok torkából az elismerő „Ah!” –t, és tulajdonképpen ez a reakció 
a főhős férfiasságának a nyugtázása. Láttuk azonban, hogy mi történik, ha a 
western nem követi ezt a morfológiát:1 ha nincs amazon, akkor... 

De mivel itt, a Kárpátok délceg ormainak árnyékában nincs hagyomá-
nya a félszeg juhászatnak, sem a vadóc, préris tehenészetnek, elképzelhető, 
hogy annak ellenére, hogy a nézőkben aktiválódott az „aha-effektus” (főleg 
azért, mert a TIFF célközönsége inkább a fiata-
lok és az örök fiatalok köréből származik), a sokk 
nem volt akkora, mint Monroe vagy a „puliszkás-
marcoferreris2” felismerések esetében. Valószínű-
leg azért, mert az „eredeti” film esztétikailag nem 
azon a szinten foglal helyet, ahol az eddigi PR-
anayagok referenciái, vagy a TIFF átlagos rétegébe 
tartozó filmek. A Brokeback Mountain, akárcsak az 
idén Oscar-díjjal jutalmazott Milk (USA, 2008, Gus 
Van Sant rendezésében) a témája miatt kaphatta 
ezt a rangos elismerést. Amerika, amely a polgár-
háború óta fokozottan érzékeny a mindenféle ki-
sebbségek létezésének és médiában való megjele-
nítésének mikéntjére, régóta erőlködik azon, hogy a latens vagy helyenként 
nagyon is manifeszt négerellenességet, homoszexuálisok elleni intoleranci-
át, bevándorlókkal szemben érvényesített hátrányos megkülönböztetéseket 
lehetőleg elítéljék a fő médiumok. Az ultrademokratikus USA-ban ugyanis 
megengedhetetlennek tekintenek minden olyan megnyilvánulást, amely a 
másik másságát, a másik idegenségét negatívumként tünteti fel – azonban 
ennek ellenére elkerülhetetlenül történnek hatalom-visszaélések, amelyek 
esetenként fellépnek ezen idegenség ellen. 

 Az amerikai „fíling” el sem 
képzelhető a borostás, 
marcona, szótlan, érze-
lemmentes, kifejezéstelen 
arcú sheriff, esetenként 
a még borostásabb, még 
marconább, egyáltalán 
nem beszélő, csak lövöldö-
ző magányos lovas nélkül 
(tetszés szerint fejjel vagy 
fej nélkül szolgálva), 

ME.FILM



ME.dok • 2009/2

52

A média meg hol uszít, hol fékez, hol a toleranciát, hol meg az intole-
ranciát aktiválja a fogyasztóiban – de ennek a mozgásnak a tendenciáit nem 
tudja egy ilyen kis léptékű cikkecske lefedni. 

A fő médiákba szerencsére olyan termékek kerülnek bele, amelyek ha 
nem is mindig a legtalálóbb módon, ha nem is mindig az optimális esztéti-
kai és pszichológiai színvonalon, de a toleranciát igyekeznek előmozdítani. 
Sikerük relatív, ugyanis valami okból kifolyólag az emberiség nagy hánya-
da intoleránsabb annál, mint amennyire toleráns, így a morzsákban adagolt 
uszítások sokkal nagyobb szociális zűrt tudnak kelteni, mint amekkorákat el 
tudnak simítani a „nyugtatást” előmozdító intézkedések. 

A homoszexualitás, ezen belül is a fiúszerelem, olyan téma, amely ilyen 
vagy olyan formában, de végigkísérte a nyugati kultúrát. Ha már ezt a ter-
minust használtuk, akkor folytassuk is ugyanebben a fogalomkörben: ren-
geteg „kultikus”, a nyugati tudatvilágot meghatározó személyhez fűződnek 
homoszexualitást implikáló mítoszok (Példák az interneten. Igyekszem inte-
raktívvá tenni a cikkem...).  

Úgy gondolom azonban, hogy fesztiválszervezők azon döntése, hogy ez-
zel a motívummal üssék meg az alaphangot (tudom, képzavar...), nem túlzot-
tan célsze-
rű, ugyanis 
hazánkban, 
R o m á n i á -
ban, ponto-
sabban la-
kóinak kol-
lektív tuda-
tában nem 
él olyan mí-
tosz, amely 
a juhászok 
nemi hajla-
maira épül-
ne (itt most 
tekintsünk 
el attól, hogy 
a Mioriţa 
„ardelean” 
juhásza túl-
zottan szere-
ti a bárány-
káját, és 
viceversza, 
mert ezt a 
típusú ra-
gaszkodást 
más termi-
nusok írják 
le...), így el-
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képzelhető, hogy nem talált magára a nézőkben 
a „szpott”. 

Ugyanezt az idegenséget érzetem a TIFF lég-
körében is. Most is megvolt a szokásos közönség-
roham – talán picivel kisebb lelkesedéssel, mint a 
tavaly, vagy azelőtt, de megvolt (statisztikákat újó-
lag nem idézek, mert ez a cikk a TIFF szubjektív 
szempontból történő elemzése), ám olyan freneti-
kus lelkesedést, amilyent a tavaly pl. a Patru luni, 
trei săptămâni şi două zile (Négy hónap, három 
hét és két nap, Románia, 2007, Cristian Mungiu 
rendezésében) vagy Haneke Funny Games (USA, 
1997) című alkotása váltott ki,  nem tapasztaltam 
– vagyis talán igen, a Bahrtalo! esetében, de erről 
később. 

Kár lenne ezt a pszeudo-paradigmaváltást a mindennapjainkat néhány 
hónapja belengő válsághangulattal magyarázni, mert a TIFF-ezők az optimis-
ta és törtető középfiatalság rétegeiből kerülnek ki, akiket mindig a legkésőbb 
kap el a kétségbeesés, ugyanis nekik a mindennapi  katarzison kívül gya-
korlatilag semmi sem jut, és ezt TIFF-el vagy anélkül is, de be tudják szerez-
ni, tehát olyan réteg ez, amelynek nincs semmi olyan a birtokában, amit egy 
válság negatívan érinthetne. A lelkesedő „Bravó!”-k, a hangos tetszésnyilvá-
nítások visszafogottságát talán azzal is tudjuk magyarázni, hogy idén kevés 
olyan film „jött el”, amely olyan csafaros lenne, mint a Snatch (USA, 2000, 
Guy Ritchie rendezésében), vagy olyan itthoni, mint a fentebb említett sok 
számjegyű filmcím. A tavaly összeválogatott drámák, mint pl. a Minden nap 
vasárnap (Németország, 2007, Niels Laupert rendezésében), vagy a Zóna 
(Spanyolország–Mexikó, 2007, Rodrigo Pla rendezésében) – és még jöhetne 
ötven példa – sokkolóbbak voltak azáltal, hogy sokkal stilizáltabban, sok-
kal allegorikusabban viszonyultak a valósághoz, míg a mostani összeállítás 
sokkal életszagúbb, a művész mintha kilépett volna az alkotásokból. Mintha 
csak éppen ott lett volna, és filmezett volna, mintha csak végigkövette volna 
az eseménysorokat, anélkül, hogy értelmezte volna azokat. Az új TIFF töb-
bet mutat, mint amennyit mond, ellentétben a korábbiakkal, amelyek inkább 
értelmeztek, mintsem (csak) beszámoltak. Ezzel viszont nem azt akarom el-
mondani, hogy a TIFF dokumentumfilm-gyűjteménnyé avanzsált, hanem in-
kább azt, hogy olyan szerkezetet adtak neki a szerkesztői, amely esztétikumát 
közvetlenül a leképezés aktusából nyeri, és nem a leképezés mikéntjéből.

Minden olyan műalkotáshoz méltóan, amelyet narratív szálak köré épí-
tenek, a filmnek is megvan a maga mozgástere a potenciálisan számára hoz-
záférhető események halmazában. Ahhoz, hogy hatásos tudjon lenni, egy 
műalkotás mindig határhelyzetet kell megragadjon, azt az állapotot, amikor 
a megjelenített állapot hirtelen vagy lassan egyik helyzetből átvált egy másik 
helyzetbe – így természetesen szükségszerű az, hogy olyasmikről készüljenek 
filmek, amelyek empirikusan vagy kognitívan hozzáférhetőek a mindenkori 
nézők számára, de a mindenkori nézők elvárás-horizontjában3 nem feltétle-
nül ez a helyzet jelenik meg a tranzíció legvalószínűbb módjaként.

Kár lenne ezt a pszeudo-
paradigmaváltást a min-
dennapjainkat néhány 
hónapja  belengő vál-
sághangulattal magya-
rázni, mert a TIFF-ezők 
az optimista és törtető 
középfi atalság rétegeiből 
kerülnek ki, akiket mindig a 
legkésőbb kap el a két-
ségbeesés, ugyanis nekik 
a mindennapi  katarzison 
kívül gyakorlatilag semmi 
sem jut... 
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De térjünk vissza a TIFF-re, és annak egyfajta neorealizmus felé hajló 
filmjeire.

Legjobb az elején kezdeni: az Amintiri din Epoca de Aur (Emlékek az 
Aranykorszakból, Románia, 2009) egy maró szatíra arról a korszakról, amely 
tulajdonképpen a kommunizmus apoteózisa kellett volna legyen, de annak 
paródiájaként él a köztudat(unk)ban. Fekete humor, feketemunka, fekete má-
gia, fekete végzet... Minden, ami csak kell egy olyan népnek, amely sosem 
értette, hogy mi is történik vele, és azt még kevésbé, hogy mi is történt vele 
hajdanában. Ez az önterápia régóta jellemző neolatin honfitársainkra – gon-
doljunk csak arra a rengeteg filmre, regényre, ön- és életrajzra, ami erről a 
gyászos periódusról született.4  A traumákat sosem lehet teljességükben fel-
dolgozni, és sem mi, sem állapolgár-társaink5 nem leszünk arra képesek, hogy 
azt a fájdalmasan groteszk eseménysort, amit végig kellett szenvedni, vagy a 
legjobb esetekben is végig kellett nézni, valaha is meg tudjuk érteni. Megértés 
nélkül meg feloldozás sincsen. Legfeljebb az istenhitben, de most inkább ne 
kezdjünk bele a transzcendenciába, mert itt ér bennünket az Apokalipszis. 

És hogy stílusosak legyünk, térjünk rögtön a fesztivál hivatalos 
zárófilmjére, a Cenuşă şi sânge címűre (Vér és hamu, Franciaország–Románia–
Portugália, 2009, Fanny Ardant rendezésében). A balladai hangulatú film há-
rom erdélyi nemesi család versengését meséli el, a Kárpát-medence kultu-
rális sokszínűségét megtetézve egy muzulmán utalásvilággal.  Cselekményt 
itt sem szívesen mesélek, ugyanis ezt a filmet látni kell. Látni kell azt, hogy 
itthon, nálunk hogyan viselkedik az az idegen, aki nem érti a hagyományos 
rítusokat, látni kell azt, hogy a patriarchátus miképpen interferál a matri-
archátussal, és miképpen lehet mágikus elemeket úgy bevonni egy filmbe, 
hogy azok  fel se tűnjenek mint idegen elemek, ne másítsák át a mozgóképsort 
irreferenciálissá. A nagyon is valószerű, posztmodern maffia- és örökléstör-
ténet, stilizált saga6  antik referenciákat illeszt keresztény motívumokhoz, 
miközben látjuk, hogy a húszas éveikben járó fiatalemberek miképpen vál-
toznak vissza vad farkaskölykökké, hazatérve Franciaország ultracizellált mi-
liőjéből. 

A dák nép ezen szimbóluma hangsúlyosan van jelen, annak ellenére, 
hogy felbukkanásai legtöbbször cselekményen kívül történnek. A másik 
emblémaállat a ló, amely köztudottan az erdélyi magyar kisebbség „fő szál-
lítóeszköze” volt akkoriban, amikor még sem ki-
sebbség-fogalmak, sem országhatárok nem laktak 
errefelé. Judith apját egyetlen méltóságteljes meg-
jelenésekor nagyon is magyaros lajbiba öltözött 
lovas „testőrök” kísérik, akiknek a csizmáján az is 
látszik, hogy sokat nem gyalogolnak velük (tükör-
fényesek voltak a lábbelik) – legfeljebb táncolnak. 
Viszont szerencsénkre (az esztétikumot kedvelő 
nézők szerencséjére) a filmet nem az etnikumköz-
ti különbségekre, illetve konfliktusokra hegyezték 
ki, hanem ezeknek a már-már sztereotip motívu-
moknak a nagyon finom és ugyanakkor fájdalmasan életszerű összefonásából 
alkották. A farkasok a házban laknak, a lovak tűzkörökben futnak körbe-kör-
be, a kúriák kívülről magyarosak, klasszicisták, belülről románosak, spleen-
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esek, art-deco-sok és antikok egyszerre. A ruhák 
a tizenkilencedik század végének és a huszadik 
század elejének dandy-stílusát adják vissza, míg a 
különböző nemzetiségű nemesek a keleti-európai 
nemesi családok eszperantóján, francia nyelven 
kommunikálnak és... harcolnak egymással.

Végkövetkeztetést nem lehet ehhez a filmhez 
írni, ugyanis olyan komplex utalásrendszerrel dol-
gozik, hogy csak annak a feldolgozásához kisebb 
könyvecske kellene. Itt beérjük azzal, hogy még 

egyszer felkérjük kedves olvasóinkat: ha tehetik, nézzék meg ezt a filmet.
A továbbiakban szinte találomra fogunk kiragadni egy-egy filmet, egy-

egy jellegzetes vagy kevésbé jellegzetes „irányzat”7 illusztrálására. A hetedik 
mennyország (Wolke Neun, 2008, Németország, rend. Andreas Dresen) arról 
beszél, hogy a szerelem intenzitása nem korhoz, nem a megélt évek számá-
hoz kötött. Ezt azonban úgy mondja el a film, hogy a nézőben nem a felis-
merést váltja ki, és nem is empátiát, hanem inkább azt mutatja meg, hogy 
miképpen lehet esztétizálni ezt a típusú viszonyt. A nem kanonizált korban 
„összeszerelmesedő” pár viszonya természetesen nem ér olyan véget, mint 
egy Werther vagy a Rómeó és Júlia-típusú sztori, de itt, a cselekmény szem-
pontjából működőképes a végkifejlet. A következő film, amelyről szót ejtünk, 
A nyomozó (Magyarország–Svédország–Írország, 2008, rendező: Gigor Attila) 
cselekménye nem tipikusan kelet-európai, ugyanis a „kényszer-bérgyilkos” 
motívuma nem egy óceánon túl született filmből is ránk köszön.

Egy másik, kelet-európai témájú, de  nyugati szempontú alkotás a Car-
men îl întâlneşte pe Borat (Carmen találkozik Borat-tal, Hollandia). Ez a vi-
lágsikerű Borat  (USA, 2006, rendező: Larry Charles) különleges folytatása. 
Míg a Borat-ban azt nézhetjük végig, ahogyan egy posztmodern kazah felfe-
dezi Amerikát, a Carmen... c. alkotásban annak lehetünk tanúi, ahogyan egy 
többségében cigányok által lakott falu lakói felfedezik önmagukat. A romákra 
kivetített sztereotípiák között eléggé ügyesen manőverező, „hazai atmoszfé-
rájú” mű hatékonyan és realistán mutatja meg azt, ahogyan a nyugati népi 
kultúrát lereagálja a balkáni népi kultúra.

Ha pedig a balkanizmusoknál és a cigány kultúránál tartunk, föltétlenül 
meg kell említenünk a Lakatos Róbert által rendezett Bahrtalo!-t (Jó szeren-
csét!, Magyarország, 2008), amely frenetikus közönségsikert aratott. Az egyet-
len magyar nyelvű alkotás, amely versenyfilmként is beneveztetett, a közön-
ség preferenciájában a második helyet kapta a Machan c. film mögött.8

A Bahrtalo! Boros Lóránd és Gábor Lajos főszereplésével készült mű, 
amelyben a fentnevezett két világkalandor önmagát játssza. A film tulajdon-
képpen önmaga története, azt mutatja be, hogy ebben a balkáni módon kapi-
talizálódott országban miképpen próbál megélni két lókötő, akik Ausztriától 
Egyiptomig hajlandók vándorolni pár száz euróért, ami itthon társadalmi 
státust biztosítana nekik, megengedvén, hogy úgy éljenek, ahogy azt elvárja 
tőlük az értékeiben megingott társadalom. Lali bádogos cigány, Lóri meg ló-
gós egyetemista. Kettejük szövetsége Kolozsvár kocsmalátogató íróival olyan 
egyedi struktúrájú és működésű „business-karriert” hoz létre, amely az er-
délyi fiatal értelmiségi körökben kanonizálta a két figurát. Néhány éve Lóri 
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és Lali mindennapos látogatói voltak Kolozsvár diákkocsmáinak, mára csak 
Lali maradt, és ő is egyre ritkábban... Lóri Egyiptomban idegenvezetősödik, 
és Lali meg, nos, szerintem „igazolatlanul hiányzik” a kocsmákból. Viszont 
időnként vissza-visszatér egy-egy ünnepi alkalomból, mint amilyen volt 
nemrégiben Bréda Ferenc Lali lakomái (AB-ART Kiadó, 2009) c. könyvének a 
bemutatója az Insomniában, illetve a versenyfilm első vetítését követő duhaj-
kodás ugyanott.9 A film moduláris szerkezetű, az egyes cselekményszálakat 
a szereplők kötik csak össze, ami azt eredményezi, hogy kissé szétcsúszó 
entitásként ölt testet, de ez éppen jó arra, hogy szereplőinek illetve azok vilá-
gának a „szétcsúszását” metonimikusan tudja illusztrálni. Ez a cselekmény-
megalkotás, illetve a benne és általa leképezett világ ilyen összejátszása sti-
lisztikailag gazdagítja a filmet. A nevetséges botladozások, a rögtönzött és az 
előre eltervezett jelenetek laza összefűzése, az amatőr epizódszereplők balga 
naivsága igazi életszaggal itatja át ezt a munkát, olyanná transzformálván, 
amely dokumentum-elemei és realizmusa ellenére is inkább kimunkáltságá-
val tűnik fel, stilizáltságával emelkedik ki. A helyenként „homemade video” 
-jellegű képsorok kontrasztja a „profi” snittekkel olyan percepciós módot al-
kalmaz, amely megfelel arra, hogy egy síkon mutassa be a fájdalmas pénzhi-
ánnyal küszködő cigányok és a „finom” világértelmezési sémákat működtető 
erdélyi értelmiségiek pótcselekvésekben megnyilatkozó tragikus vergődését. 
A Bahrtalo! olyan, hogy nem lehet befejezni, hiszen mindennapjainkban rá-
ismerhetünk egy-egy, a filmben is felbukkanó cselekménymozzanatra, amely 
egyszerre bilincsel le bájával és groteszk fájdalmasságával. Ez a film fokozott 
valóságvonatkozása miatt érdemel kitüntetett figyelmet. Szintén kötelező!

Rövid áttekintőnkben meg sem próbáljuk kimeríteni a TIFF-et, tehát sem 
kis-, sem nagymonográfiát nem akarunk írni, viszont azáltal, hogy kiemelünk 
sarkalatos pontokat, hozzájárulunk ahhoz, hogy fel lehessen mérni az idei 
TIFF tendenciáit.

A könnyed hangvételű road-movie után hadd térjünk olyan művek be-
mutatására, amelyeknek elsődleges célja nem a megnevettetés, ugyanis mint 
fent jeleztem, 2009 nyarának kolozsvári filmfesztiválját főleg a drámák ural-
ták.

És ha már a magyar vonatkozású filmekre fektetünk nagyobb hang-
súlyt, akkor nem szabad kimaradjon a Katalin Varga (Varga Katalin, 2009, 
Románia–Magyarország–Nagy Britannia, Robert 
Strickland rendezésében). Cselekménye egyszerű, 
és archaikus motívumok köré épült. A megerősza-
kolt nő (Péter Hilda játssza a címszereplőt) elin-
dul törvénytelen gyermekével, hogy bosszút álljon 
azon a két férfin, akik közel egy évtizede megbecs-
telenítették. Tettét gondosan kiterveli, és módsze-
res kegyetlenséggel hajtja végre. Az őt bántó férfi 
felesége, véletlenül értesülvén férje viselt dolgai-
ról, öngyilkos lesz. Varga Katalint meg megölik a 
másik, általa meggyilkolt férfi rokonai. Az erőszak-
tevő életben marad, és életben marad gyereke is. 
A cselekmény tehát lezáratlan: bármikor folytatód-
hat. A gyerek is elindulhat tíz év múlva bosszút 
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állni az anyján, a férfi lázadhat azért, mert gyerekét árvává tették stb...
A film hirtelen ér véget, és ez a lezárás egyáltalán nem katartikus. A film 

nyomott hangulatot hagy maga után, amihez hozzájárul az is, hogy valóság-
gal bezsongják az eltúlzott hangeffektusok – bogárzümmögés, szélfújás, autó-
dübörgés, szekérzörgés, gólyakelepelés. A képváltások ritmusa sem állandó. 
Szinkópásan ugrik a kamera állóképekről, totálokról a szűk és sötét terekre, 
a világos tónusokról a már-már érzékelhetetlenül egymásba mosódó szürke-
árnyalatokig. A képi világ és a cselekmény ilyen egymásrajátszatása olyan 
sajátos hangulatot alakít ki, amely felhívja a figyelmet a „vétek-boszú”-séma 
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archaikus vonatkozásainak napjainkban való érvényesülésére is.
Ugyancsak családi tragédiát mesél el a Tokyo Sonata című japán film 

is. A Kyioshy Kurosawa által 2009-ben rendezett film egy mindennapi japán 
családról szól, ahol az apa elveszíti jól fizetett állását, emiatt válságba kerül a 
család. Az apa megalázó munkákat kényszerül elvállalni azért, hogy családját 
fenntarthassa, a nagyobbik fiuk beáll az amerikai hadseregbe, az anya meg 
ámokfutásba kezd az őt túszul ejtő betörővel – Bonnie és Clyde posztmodern 
manga-kiadásban. A Peugeot 207 CC-t szemtelenül reklámozó filmecske is 
inkább referencialitása miatt értékes, inkább amiatt, amit mond, és nem ami-
att, ahogyan állít. A képi világ oszcillál a kézi kamerás-stílusú, beállítatlan, és 
a nagyon precízen kiméricskélt, festményszerű állóképek között. Pl. a család 
közös étkezéseinek „nyugodtabb” részei szamurájfilmbe illő méltóságúak, 
míg „cérna szakadtakor” a kamera hirtelen átvált olyan nézőpontra, amely 
nélkülöz mindenféle stiliztáltságot, esztétizálást. Ezáltal is érzékelheti a néző 
azt a kettősséget, amely meghatározza a jelenkori japán kultúrát. A zsige-
rekbe ivódott alázatosság, a számunkra érthetetlen „intenzitású” udvariasság 
pillanatok alatt eltűnhet, és mi, nyugati, elkínzott, nyúzott idegzetű embe-
rek magunkra ismerünk az ideges csapkodásban, a hisztiben, a félelem meg-
élésében. A film arról számol be, hogy bizonyos kulturális sémák, amelyek 
segítették a japán nemzetet a világ élvonalába emelni – mind technikailag, 
mind gazdaságilag – már nem alkalmazhatóak operatívan a kapitalizmussal 
interferálódott „shogunátusokban”. A családtagok közötti, számunkra meg-
lepő mértékű kommunikáció-hiány olyan extrém helyzetekben sem szűnik 
meg – szinte semmit sem beszélnek meg a házastársak, és a gyerekeknek 
is nagyságrendekkel több titkuk van szüleik előtt, mint amennyi egy amcsi 
filmben szokott lenni. A film drámaisága tehát inkább a megjelenített ese-
ménysorok inherens drámaiságából, esetenként tragikumából ered, és nem az 
esemény filmbeli feldolgozásának, tehát esztétizálásának a mikéntjétől függ. 
Ez, szerintem, gyengéje a filmnek, de az alkotáson érezhető, hogy más lépté-
kű, hogy nem feltétlenül a nyugati elvárás-horizontra készült, viszont, talán 
éppen amiatt, hogy felülírja a nyugati családi drámák filmbeli megjelenítésé-
nek jellegzetességeit, érdekes lehet számunkra is. 

A következő, szintén tragikus felhangú film 
a legendás kolozsvári színházigazgató, Tompa Gá-
bor által rendezett Kínai védelem (Magyarország, 
1999). A Csíki László-novellafeldolgozás elmeséli 
azt, hogy György Péter (Győry Emil) huszonkét, a 
Gulágon eltöltött esztendő után hazakerül – a film-
ből az derül ki, hogy kínaiak „szabadították fel” azt 
a lágert, ahol fogva tartották. Hazaküldik, azzal az 
utasítással, hogy nem szabad meghíznia, és nem 
szabad ápolnia szakállát meg haját, hogy megje-
lenésével is hirdesse azokat a rémtetteket, amelyeket el kellett szenvednie. 
A film, amelynek a TIFF-en volt a romániai premierje, másképpen szatiri-
zálja a kommunizmust, mint ahogyan, mondjuk, az Amintiri din Epoca de 
Aur c. film teszi, de cinizmusa sokkal fájdalmasabb. A kötelező sztereotípiák 
felvonultatása olyan módon történik, hogy a látvány modern és teátrálisan 
mozgalmas, de a szerkezet amolyan „retró”-statikussággal is rendelkezik, ami 
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a kommunizmusban készült filmekre nagyon jellemző (egy kameraállásból 
felvett több jelenet). A statikusság, a zárt térbe való ilyen fokú bezsúfolódás 
nem feltétlenül jellemző a filmekre, de ne feledjük el, hogy Tompa Gábor 
mindenek előtt színpadi rendező, így óhatatlanul átkerültek olyan látvány-
elemek, amelyek az ő színházát jellemzik. Ilyen pl. a hosszú asztal (a film 
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vége felé, a kínai jelenlétében történő ki- és meghallgatáson), a groteszk kaba-
lafigura (a szárnyas angyalnak öltözött „falu bolondja”, akit végül megölnek), 
a stúdiószínházakra jellemző artikuláció használata, amikor a színészek zárt 
terekben tevékenykednek stb. A film valóságvonatkozásán erősít a fő cse-
lekményszálhoz csak lazán kapcsolódó epizódok beillesztése. A kommuniz-
musról töménytelen igaz, vagy már rustic vagy urban legend kering,10 úgy-
hogy a filmből csak egyet emelünk ki. A Maia Morgenstern által játszott Irma 
a falu prostituáltja, akit azzal kényszerít a helyi párttitkár (Lovász – Victor 
Rebengiuc) erre a „tevékenységre”, hogy férjét deportáltatja, és azzal zsarolja 
Irmát, hogy férje meghal, ha ő nem teszi azt, amit a párt kíván tőle... Irma 
rutinos viselkedése azonban egyáltalán nem „profizmusról” vagy könnyed-
ségről árulkodik. Feloldhatatlan görcsösség és megjátszott kacérság vehető ki 
a mozdulataiból – színészi teljesítményének színvonala miatt kijelenthetjük, 
hogy ennek az alkotásnak két főszereplője van: Győry és Morgenstern. Irma 
tragédiája mellett még a bohóckodással a rendszer ellen tiltakozó „angyal” 
halálának a jelentősége is minimalizálódik.

A film végül egy szürreális jelenettel zárul. A Bözödújfalunál filmezett 
zárójelenetek György Pétert mutatják, amint beleugrik a falut magába fojtó 
tóba, és úszás közben kiáltja, hogy „Szabad vagyok!”. György Péter tehát nem 
azt az országot, nem azt az életet találta, amit itthagyott, elindulván a hábo-
rúba. Az itthoni események groteszksége túltesz a fogolytáborban megtapasz-
talt eseményekén is, és, legyen bármilyen teherbíró György Péter, szülőfalujá-
nak elvesztését, és főleg ilyen elvesztését csak irracionális viselkedéssel tudja 
lereagálni.

Ugyancsak a politikai szférában maradunk a következő két film bemuta-
tásakor is. Az első az izlandi A szeg című rövidfilm (az internet irrelevánsan 
keveset tud róla...), amely azt meséli el, hogy egy miniszterelnök fejébe egy 
stupid baleset során egy szeg fúródik, és emiatt viselkedése drámaian meg-
változik. Ösztönei uralhatatlanokká válnak, beszédképessége redukálódik. 
Környezete nem ismeri fel, hogy mi a baja, emiatt újra átéli ezt a történést, 
immár saját akaratából szúrva be a szeget a fejébe. Őrülete azt szimbolizálja, 
hogy az ösztönök és a civilizáció által ránk erőltetett viselkedésmodell nem 
kompatibilisek, és akármilyen esemény, amely kicsit is megbontja ezt a civi-
lizációs mázt, katasztrófákhoz vezethet.

A Kormányzó úr című svéd dokumentumfilm (2008, rendező: Måns 
Månsson) Anders Björk, Uppsala tartomány kormányzójának mindennapja-
it követi. A fekete-fehér, meglehetősen szemcsés alkotás hihetetlen aprólé-
kossággal követi az ultratervezett, hihetetlenül beosztott programot, amihez 
ragaszkodnia kell egy állami „tisztviselőnek” egy olyan protokoll-országban, 
ahol elképesztő mennyiségű, rangos kulturális és politikai esemény zajlik. A 
mozaikos cselekményen látszik, hogy nem megrendezett, hanem csak össze-
vágott filmmel állunk szemben. A kormányzó mindenütt jelen van, mind kül-
földön, mind belföldön, és aktívan részt vesz az események előkészítésében 
és lezajlásában is. Mindezt meg négy-öt szárnysegéddel, és egyetlen titkárnő-
vel... Ha arra gondolunk, hogy az itthoni politikusaink milyen iszonyú admi-
nisztratív személyzetet foglalkoztatnak, hogy hány kísérő, testőr, sofőr, titkár, 
szóvivő meg szakács áll a rendelkezésükre – és amelyeket használnak is –, 
jogosan szörnyedhetünk el. Nem kell a kommunizmusig visszamenni ahhoz, 
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hogy felleljük a hazai politikusok viselkedésének visszásságait, nem kell a 
Kínai védelemmel összevetnünk ahhoz, hogy felismerjük: mennyi fölösleges 
pénz- és energiapazarlás történik és történt minálunk a politikai szereplők 
„személyes büdzséjének” leple alatt. Ha a svéd politikának a megvalósítása-
it hasonlítjuk össze a hazai politika megvalósításaival..., nos, akkor bátran 
kijelenthetjük, hogy a Kormányzó úr volt az idei TIFF legtragikusabb filmje. 
Ami nagyon hiányzik a cselekményből, az a kormányzó magánéletének be-
mutatása – családja még egy telefonhívás erejéig sem jelenik meg a vásznon 
–, de úgy néz ki, hogy Északon sokkal szigorúbban kezelik az intim szférát, 
mint nálunk, a Pszeudo-Balkánon, ahol mindenkinek illik tudni azt, hogy a 
„First Lady” vagy a „First Girl” mivel tölti hétköznapjait. Világunk visszássá-
gai hatványozottabban tűnnek ki, ha ütköztetjük őket egy „magasabb” kul-
túra vívmányaival. A letisztult és finom, mégsem erőltetett magatartás, amit 
a svéd elöljárók és alkalmazottaik tanúsítottak minden helyzetben, mintául 
szolgálhatna a világ nagy részének a vezetői számára. 

Összegzést csak annyit lehetne írni, amennyit a bevezetőben is már je-
leztem: a 2009-es TIFF a „sebességcsökkentés” jegyében zajlott. Kevesebb lát-
ványelem, kevesebb cselekménymozzanat, és több, sokkal de sokkal több idő... 
A filmek tulajdonképpen az időről szóltak, arra próbálták rá magukat, azzal 
igyekeztek szimbiózisra lépni. Az időtlen műalkotások néha interferálódnak 
azzal az idővel, amiben születtek, és amiből esztétikumuk kiemeli őket. Az 
idei TIFF-en lezajlott a filmművészetnek az időbe történő visszatérése. Nem 
tudhatjuk, hogy mennyire tudatosan válogatták össze a műalkotásokat, nem 
tudhatjuk, hogy mennyire élezték ki a fent leírt motívumokra a válogatást, de 
szerintem a végeredmény, annak ellenére, hogy másabb mint az eddigi TIFF-
ek, kombinációként határozottan értékes.

Jegyzetek

1 Nem, nem Propp-ra gondoltam...
2 A nagy zabálás, Marco Ferreri rendezésében, 1973, Olaszország, Franciaország. A 

filmben szerepel olyan snitt is, amelyben a színészek testrészei nyomot hagynak a kenyér-
tésztában. 

3 H. R. Jauss terminusa
4 Példák a neten. Ez a cikk továbbgondolásra és további kutatásokra akarja serkenteni 

kedves vagy kedvetlen olvasóit!
5 Igen, ez a szó az „elv-társaink”-ra hasonlít...
6 Ismail Kadaré nyomán íródott a forgatókönyv
7 Természetesen itt a TIFF-en belül érvényesülő irányzatokra gondolok.
8 Sajnos nem láttam, így nyilatkoznom sem szabad róla. Nem lenne etikus intellektu-

ális szempontból.
9 Amely könyvhöz az üzletekben a Bahrtalo! DVD-jét is csatolták.
10 Egyik legrangosabb megörökítőjük Szávai Géza író, aki, többek között Bözödújfaluról 

is írt egy „esszéregényt” (az író terminusa), Székely Jeruzsálem címmel (első kiadás: Pont 
Kiadó, Budapest, 2000)
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Sepsiszentgyörgy, a történelmi 
Háromszék épített öröksége
Márkázás a XXI. században

ANTAL HAJNAL

Napjainkban óriási piaci kínálatból válogathatunk, fogyasztói dönté-
seinket egyre több tényező befolyásolja. A termelők célja, hogy megtérüljön 
a befektetett pénzalap, a fogyasztók pedig jutányos áron minőségi áruhoz 
szeretnének hozzájutni. Annak függvényében döntünk, hogy milyen típusú 
és mennyiségű információ áll rendelkezésünkre az adott termékkel kapcso-
latban. Egyre több márka, termék, szolgáltatás kívánkozik megvásárlásra. 
David Ogilvy szavaival élve: „A márkák életünk szövevényeinek részei”. 

Amikor márkáról és márkázásról beszélünk, egy nagyon jól meghatá-
rozott stratégiai folyamatra kell gondolnunk, ahol a márkázó vállalat vagy 

Cuvinte cheie cheie: mărci de oraşe, marketing, publicitate, relaţii publice, Sfântu-Gheorghe, 
strategie de marketing

Rezumat (Oraşul Sfântu-Gheorghe, moştenire construită a Ţinutului istoric Trei Scaune. Bran-
dul oraşului în secolul XXI.)

Crearea unor branduri proprii ale oraşelor, regiunilor şi localităţilor este importantă deopotrivă din 
punct de vedere economic, turistic şi de marketing. În ţările vestice, care se bazează în mare măsură 
pe veniturile din turism, acesta a început de mai mult timp prin crearea conştientă a imaginii ţării sau 
regiunii respective. Elementele vizuale, precum logo-ul, culorile, designul, sau muzica aleasă pentru 
prezentare sunt umplute cu un conţinut determinat, asigurând astfel atragerea grupului-ţintă. 
În România, crearea brandului de ţară şi de oraş este un fenomen recent, a cărei importanţă a fost 
conştientizată nu demult. Studiul este o încercare de a crea strategia de constituire a brandului 
oraşului Sfântu-Gheorghe.

Keywords city brand, marketing, advertisig, public relations, Sepsiszentgyorgy, marketing 
strategy

Abstract (Sfântu-Gheorghe, the built heritage of historical Haromszek. Branding in the 21st 
century) Branding of countries, regions and settlements equally important from the economic, 
touristic and from the marketing point of view. This process has developed itself long ago in 
the western countries which build their income on tourism, and they knowingly shape the face 
of their country. They fi ll the visual elements such as logo, colour selection, design and the 
background music with content, so that they can assure the positive feedback of the target 
groups. Country and citybranding in Romania is a relatively new phenomenon, its importance 
has been acknowledged only in recent times. The author of the study undertakes to develop the 
branding strategy of the szekler-region town of Sfântu-Gheorghe.

Antal Hajnal
A szerző a BBTE kommunikáció szakának hallgatója.
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szervezet minden kis egysége összhangban kell legyen egymással, értéket kell 
közvetítsen.

Figyelni kell a márkadimenziókra: márkaimázs és –arculat, a márka sze-
mélyiségére, arra, hogy a márka tele van érzelemmel és elkötelezettséggel. 
Ahogy egy terméket, szolgáltatást, személyt lehet márkázni, úgy ki lehet ter-
jeszteni a márkázás fogalmát országokra, régiókra és városokra is. A város-
márka fogalma már elterjedt, országok, régiók versengenek egymással, mely-
nek kapcsán feltevődik a márka- és termékazonosság problémája, az egységes 
márkaidentitás kialakítása. 

Dolgozatom témaválasztását több tényező is befolyásolja. Választásom 
azért esett Sepsiszentgyörgyre, mert a várostól 50 km-re eső Baróton szü-
lettem, de középiskolai tanulmányaimat a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen 
Főgimnáziumban fejeztem be. Lépésről lépésre haladva megismertem a város 
kultúráját, történelmét. A márkázás kapcsán felmerült bennem a város jobb 
pozicionálásának kérdése, ezért döntöttem Sepsiszentgyörgy mellett. Úgy 
gondolom, Sepsiszentgyörgynek szüksége van a márkázásra, hogy meg tud-
ja őrizni az épített örökség mentén értelmezett történelmi jellegét. Továbbá 
Sepsiszentgyörgy Erdély legnagyobb, magyar többségű városa, ezért építeni 
lehet az előbb említett érzelemre és elkötelezettségre. Éppen ezért a város 
erősségeire helyezem a hangsúlyt,  megfogalmazva a márkapilléreket1 és a 
városmárka személyiségjegyeit.2

A város és környéke rövid bemutatása

„E vidéket, melyet a teremtő természetileg oly remekül idomíta: múl-
tunk dícsőséges emlékei még inkább fölékíték. A kellemes és elragadó 
összbehatás után, melyet e szép térségen való széttekintés bennünk költe, 
közelítsük meg s lépjünk rá a szent földre, hogy annak részletszépségeit 
méltó figyelemmel szemügyre vehessük.”

( Orbán Balázs )3

Sepsiszentgyörgy Kovászna megye legnagyobb lélekszámot számláló 
városa. A megye közigazgatási területe: 5 város, 40 község, 122 falu. A la-
kosság száma 2005-ben 223866.4 A megyeközpont lakossága meghaladja a 
60000-et, a térség és a megye legfejlettebb települése, gazdasági vonzóhatása 
erős. A megye Románia középső részén helyezkedik el, az Erdélyi-meden-
ce dél- keleti részén. Sepsiszentgyörgy mellett megemlítem a céhes várost: 
Kézdivásárhelyet, Barótot, a kiaknázhatatlan lehetőségek városát, az ezer 
forrás városát: Kovásznát, ahol a források több mint fele terápiás jelleggel 
bír valamint gyógykezelési- és idegenforgalmi központ. A megye 5. városa 
Bodzaforduló, ahol a látógató elé tárulnak a balladisztikus jelleggel bíró pász-
tori lét festői tájai. A megye etnikai felépítése a következő: 74,88% magyar, 
24,91% román, 0,21% roma, német, orosz, zsidó, csángó, ukrán stb. 5 A város 
a történelmi Háromszék öröksége. 

Márka, márkázás 
Mi a márka6?
Óriási piaci kínálattal állunk szemben. A termelő célja, hogy megté-

rüljön a befektetett pénzalap, a fogyasztók pedig jutányos áron szeretnének 
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megfelelő minőségű és mennyiségű termékhez hozzájutni. Azonban több té-
nyező is befolyásolja a vásárlási döntésünket, legyen az anyagi helyzet vagy 
akár az illető termék minőségi vagy mennyiségi feltételei. A fogyasztó annak 
függvényében fog dönteni, hogy milyen mennyiségű információval rendelke-
zik a termékkel kapcsolatban, döntésében megjelennek objektív és szubjektív 
értékelemek. Tudatában vagyunk a megvásárolt termék előnyeinek és esetle-
ges hátrányainak. Választásunk azért esett rá, mert a márkája hatalmat adott 
neki. A márkák jelen vannak mindennapjainkban. David Ogilvy szerint: “ A 
márkák életünk részének szövevényei.” Judie Lennon pedig a következőkép-
pen nyilatkozik a márkáról: “ A márka kultusztárgy… karizmája van.”

ME.TEÓRIA
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A márka, mint érték7

Amikor márkázásról beszélünk egy olyan 
stratégiai folyamatra gondolunk, amikor egy vál-
lalat minden kis egysége szervesen hozzájárul 
a márkázás megvalósításához. A márkázás nem 
más, mint termékmegbélyegzés, amelynek érté-
ket kell közvetítenie. Márkateremtésnél az adott 
márka értékét a fogyasztó szemszögéből kell 
megközelíteni. Mondhatjuk, hogy az adott márka 
előállítója és fogyasztója számára is érték, mivel 
mindkét oldal felé a megbízhatóságot képviseli, 

elérve ezzel az igények beteljesülését. Következésképpen megfogalmazható a 
termékmárka általános célja: a termék értéket adjon, értékei által kielégülést 
eredményezzen. Amikor márkaértékről beszélünk elengedhetetlen Jeremy 
Bullmore8 megállapítására hivatkozni: „Az emberi természet velejárója, hogy 
igyekszik márkaértékeket kitalálni és felépíteni. Ezt tesszük emberekkel, álla-
tokkal, és ezt tesszük élettelen dolgokkal kapcsolatban is. A márkamenedzs-
ment9 feladata, hogy minden fogyasztó számára megfelelő alapanyagokat 
kínáljon, amelyekből aztán úgy építi fel a márkát a saját agyában, ahogyan 
azt a márka tulajdonosa szeretné. A márka nem objektív, milliónyi vagy még 
több egyéni és szubjektív értékelésből alakul ki – igazából a szubjektivitás 
konszenzusa.”

Egyes elemzők eltérnek az objektivitás és a szubjektivitás kérdésköré-
nek halmazától, és a márkák értékeit aktívák és passzívák mentén határoz-
zák meg. Aaker szerint: „A márkaérték a márkához kapcsolható aktívák és 
passzívák összessége, a márka neve és szimbólumrendszere, amely hozzáad 
vagy elvesz abból az értékből, amelyet a termék vagy a szolgáltatás a vállalat 
és/vagy a vállalat vevői számára jelent.”10 Ha az Aaker-i megfogalmazás mel-
lett maradunk, akkor az előbb említett aktívák és passzívák öt jól elkülönít-
hető kategóriába sorolhatóak. Ezek fogják alkotni az Aaker-i márkaegyenleg 
modelljét.11  Az általa fölállított aktívák és passzívák a következők: márka-
hűség12, márkaismertség13, az észlelt minőség14, márkaasszociációk15 (ezek a 
márkaértékhez kapcsolódnak), valamint a márkához köthető egyéb vagyon-
tárgyak (ezek lehetnek akár értékesítési csatornák is). Nem minden szerző ért 
egyet a most következő modellel, de a márkahűség hasznosságát a márkaérté-
kek megfogalmazásánál senki nem vitatja.

A fenti tényezők összefüggési jellege nem bizonyítható teljes mértékben. 
A kritikusok szerint még nem született egyértelmű modell, amely logikus 
összefüggéseket tartalmazna. Elmondható továbbá, hogy a márka érték, de 
mérésére nem fogalmaztak meg önállóan alkalmazható modelleket.

A márka nem termék

Még az elején tisztázni kell azt az igazságot, hogy a márka nem termék.16 
Egyértelmű, hogy minden márka termékként indul, mivel az elején még hi-
ányzik a megkülönböztető jelleg. A piacra kerülve differenciálódik, szegmen-
sekbe szerveződik, sikere azon áll vagy bukik, hogy mennyire megbízható, 
használható. Tehát a márka egy olyan valami, ami nem különbözik a részeit 
alkotó termékek bármelyikétől.17 Ezek szerint a márkát lehet önállóan kezel-
ni, függ a terméktől, de léte teljesen elkülöníthető.

A márkaérték a márkához 
kapcsolható aktívák és 
passzívák összessége, a 
márka neve és szimbólum-
rendszere, amely hozzáad 
vagy elvesz abból az érték-
ből, amelyet a termék vagy 
a szolgáltatás a vállalat 
és/ vagy a vállalat vevői 
számára jelent
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Hatása, akár pozitív vagy negatív, teljes mértékben visszahat a termékre 
azzal a különbséggel, hogy a már kialakított értékeket és különböző szemé-
lyiségjegyeket tovább viszi. Stephen King szerint: “ A termék olyan valami, 
amit egy gyárban állítanak elő, a márka pedig az, amit egy fogyasztó megvá-
sárol.”18

A márkák nem egyformák. Több területen létezhetnek más-más funkci-
ót töltve be. Nem is lehet egy egységes meghatározást adni éppen a márkák 
sokszínűségének tulajdoníthatóan. Nehézséget okoz az is, amikor a márka-
definíciók meghatározásakor el kell dönteni, hogy a hangsúly a pozicioná-
lásra19, a személyiségre, a márkaimázsra,20 vagy éppen a márka észlelési kö-
rülményeire és értékeire essen. Ezért nem tudunk általánosságban beszélni 
a márkákról. 

A márkapozíció

A márka meghatározásánál fontos szerep jut a pozícionálásnak is. Olyan 
egyedi pozícióról van szó, amit egy márka elfoglal a piaci versenyben, hogy 
a vevők meg tudják különböztetni a többitől. Ide beletartozik minden érzés, 
gondolat, attitűd, amivel a vevő rendelkezik a vállalatról, a termékről vagy az 
esetleges szolgáltatásról. Ezek az attitűdök a vállalattal való kapcsolat, kom-
munikáció vagy tapasztalat eredményeképpen jönnek létre. A pozícionálás 
szorosan összefügg a márka értékével, illetve annak pénzértékben való kife-
jezésének kérdéskörével.

Márkadimenziók – Márkaimázs

Egy márkamodell leírásához több márkadimenziót használnak. Mivel 
nem létezik egységes megfogalmazás vagy elmélet, több szerző több márkadi-
menziót különböztet meg, amelyek mentén értelmezhetőek a modellek. Ezen  
dimenziók közül kitérek a márkaimázsra és –arculatra, a márka személyisé-
gére. Mások dimenzióként emlegetik a kultúrát, a kapcsolatot, a tükörképet, 
az önképet stb.21 Sokan azonos értelemben használják az imázs és az arcu-
lat fogalmát. Az imázs tehát olyan kép, amely a fogyasztók elképzelésében 
alakul ki egy márkáról, miközben szubjektív értékek rendelődnek hozzá, de 
ez személyenként változik.22 A márkaimázs fo-
galomkörébe tartozik minden olyan információ, 
amely addig a márkával kapcsolatban összegyűlt 
bennünk. A bennünk kialakult elképzelést, véle-
ményt Ferner szerint23 több tényező is befolyásol-
ja: saját elvárások, mások véleménye és személyes 
élmények. A saját elvárás a márkaimázs kapcsán 
egy bizonyos márkával kapcsolatos dolog óhajtá-
sát jelenti. A mások véleménye olyan információk, 
attitűdrendszerek összessége a márkáról, amelyet 
továbbíthatnak ajánlás, beszélgetés, reklám vagy 
éppen kritika útján. A személyes élmények pedig 
a lakók márkával szemben elért tapasztalatait jelentik. Találkozik a szó, a tett 
és a fizikai jelenlét.24 

A márkának lélektani alapja van. Ezt a tulajdonságát a címkék vagy 
attribúciók hozzáragasztásával nyeri.25 Sas István szerint: „Az emberi észle-

Ide beletartozik minden 
érzés, gondolat, attitűd, 
amivel a vevő rendelkezik 
a vállalatról, a termékről 
vagy az esetleges szolgál-
tatásról. Ezek az attitűdök 
a vállalattal való kapcso-
lat, kommunikáció vagy 
tapasztalat eredménye-
képpen jönnek létre.
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lés sajátja, hogy egyszerűsít, általánosít, osztályoz, 
sűrít, tipizál, így téve hozzáférhetővé a nehezen 
megismerhető bonyolult helyzeteket a megismerés 
számára.” Az attribútumok hozzárendelése a már-
kához a városmárkázásban is szükséges, hiszen 
olyan hozzárendelési eszközökről van szó, ame-
lyek által a lakók az információkat elképzelt cím-
kék segítségével imázzsá alakítják. Gardner és 

Márkaarculat

A márkaarculat is kép, mégpedig az, amit a cég, a vállalat vagy a márka 
építői közvetítenek a fogyasztóknak. A márkaarculat kialakítása minden vál-
lalkozás életében fontos lépést jelent. Egy jól megalkotott arculat elősegíti a 
dekoratív megjelenést, a promóció hatékonyságát vagy akár az esetleges piaci 
helyzet javítását. Ez a meghatározás fordítva is érvényes, hiszen nemcsak 
pozitív arculatról beszélhetünk, hanem negatívról is, amikor a megalkotott 
arculat nem megerősíti a piaci helyzet javítását, hanem arculattörést okoz, és 
a szervezet, vállalat arculatcsorbítását idézi elő.

A márkaarculat vagy más néven a márka identitása egy vállalat vagy 
szervezet által fontosnak tartott elvek következetes megjelenítése az ügyfe-
lek, vagy akár a versenytársak felé.26  A márkaarculat kialakításánál beszélhe-
tünk kreatív koncepcióról. Ez egy olyan irányvonal, amely magába foglalja az 
arculatot illető minden arculati formát (ez lehet nyomtatott vagy akár elekt-
ronikus forma). A kreatív koncepció elősegíti az egységes kommunikációt, és 
differenciálja a terméket a többitől. Meg kell különböztetni azonban a kreatív 
koncepció és a vizuális koncepció fogalmát is, de a vizuális  elősegíti a kreatív 
koncepció hatékonyságát. A márkaarculat megteremtésénél a kreatív koncep-
ció által egy egységes gondolatmenethez illeszkedik a logó, a szlogen, a reklá-
mok, a weboldal, a standard imázselemek. Mindez az arculattervezés alapja.

A személyiség és a márka

Amikor márkázásról beszélünk, egy stratégiailag jól kidolgozott tevé-
kenység jut eszünkbe. A termék védjegye27 nagyon fontos. A márka harmadik 
dimenziójaként írok a személyiségről, amely szintén hozzájárul a sikeres és 
hatékony márkamodellek leírásához. A személyes márka egyre nagyobb teret 
hódít magának. Tóth Tamás szerint28: „Egy személyiség arculata, identitása 
pontos, jelentőségteljes percepciókat idéz elő a közönségben azokról az érté-
kekről és arról a minőségről, amelyek a személyt jellemzik.” A személyiség 
fogalma azért fontos tényező a márkázásnál, mert a fogyasztó, vásárló vagy 
éppen a célközönség személyiségek és ötletek mellett dönt, és nem maga a 
termék vagy a szolgáltatás fogja kiváltani a kiválasztás vagy vásárlás tevé-
kenységét. Nem hiába soroltam be a személyes márkát a márkadimenziók 
alfejezetébe. Ahogy a márkaimázs vagy  a márkaarculat is megfelel egy kép-
nek, úgy a személyes márka is egy olyan kép –  sokak szerint csak egy erős 
benyomás –, amely mások előtt megjelenik abban az esetben, ha az adott 

A márkaarculat vagy más 
néven a márka identitása 
egy vállalat vagy szervezet 
által fontosnak tartott elvek 
következetes megjelenítése 
az ügyfelek vagy akár a 
versenytársak felé.
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tárgyról beszélnek vagy rá gondolnak. Ha egy márkának személyisége van, 
személyiségét több egység alkotja, akkor garantált a siker. Sok szerző és szak-
ember personal brandként emlegeti a személyes márkát, mely egy olyan men-
tális képet jelent, amely az emberekben jön létre a márka kapcsán.29 A márka 
személyisége révén megkülönböztethető lesz, sokkal felismerhetőbbé válik, 
és ezáltal kisugárzása egyedi lesz. 

Márkázási alapmodell 

A városmárkázás fogalmának tisztázására szolgáló legjobb modellt 
Kapferer alkotta, amely  a Kapferer-féle márkaegyéniség  prizma30 néven vált 
ismeretté. 

A modellen látható hat egység a márkaegyéniség dimenzióinak felel meg: 
felépítés, személyiség, kapcsolat, kultúra, tükörkép, önkép31. Az itt felsorolt 
dimenziók meghatározása nélkül a márkaegyéniség tanulmányozása, elem-
zése megnehezítené a vele foglalkozók munkáját. A dimenziók külön tisztá-
zására nem térek ki, csupán azokat az információkat említem meg, amelyek 
szükségesek a városmárkázás könnyebb megértéséhez. Az egyéniség felépí-
téséhez szükség van tehát a dimenziókra, melyek mentén választ lehet adni a 
következő kérdésekre: miért teremtették meg a márkát, miért volt szükség rá, 
hogyan működik, azaz mire való. Ki kell térni arra is, hogy milyen kulturá-
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lis faktorokról32 beszélhetünk a márkánk kapcsán, 
és milyen kapcsolat van a márka és célcsoportja 
között. Végezetül meg kell említenem a tükörkép 
és az önkép közötti különbséget. A tükörkép nem 
más, mint a megcélzott fogyasztói céltípus. Az ön-
kép ennek egy belső változata. 

A prizmát tanulmányozva az első és legfonto-
sabb következtetés az, hogy egy márka akkor tud 
erős és hatékony lenni és maradni, ha arculata kon-
zisztens. Minden egyes elem ugyanazt az arculatot 
kell közvetítse, mert a márkaegységek koherenciája 
is nagyban befolyásolja a márka hatékonyságát. A 

prizma két oldalán látható a külső látszat és a belső törekvés. A belső törek-
vés elengedhetetlen a márka építői részéről, hiszen a konzisztencia kell hogy 
jellemezze munkájukat, és elő kell hogy idézzék a külső látszat pozitivitá-
sát. Készíthetnek egy előzetes felmérést és elengedhetetlen egy monitoring 
bizottság33 összeállítása is. A márkaépítési feladatok jól le kell hogy legyenek 
osztva, mindenki kell tudja, hogy mi a teendője, a maximumra kell töreked-
niük az egységes arculat kialakításáért. A külső látszat pedig azért lesz fontos, 
mert a márka hatékonysága a fogyasztók szemszögéből fog közvetítődni. Egy 
jó márka képes arra, hogy fogyasztóit hatalmába kerítse, és magas fokú érzel-
meket és elkötelezettséget váltson ki belőlük. 

Városmárka, városmárkázás

„A brand egy összetett szimbólum, ami a termék, szolgáltatás tulajdon-
ságainak nem kézzel fogható összegzése, a neve, a csomagolása, az ára, a 
története, a hírneve és a reklámjai. A brand az, amit a fogyasztó érez a termék, 
szolgáltatás iránt. A fogyasztó nem terméket vagy szolgáltatást vásárol, hanem 
brandet.”

(David Ogilvy)34

A 21. századi piacok gyorsabban változnak, mint a marketing. Ezért a 
klasszikus marketingmodell – a jövő elvárásainak megfelelően – módosításra 
szorul. A marketinget elemeire kell bontani, újra kell értelmezni és kiterjesz-
teni. Nem sok sikerre számíthat az, aki a marketinget pusztán meglévő ter-
mékei forgalmának növelésére kívánja felhasználni. A vállalatoknak nagyobb 
figyelmet kell szentelniük arra, hogy milyen termékeket bocsássanak ki. A 
bölcs vállalatok elfogadják az igények felmérésére és kielégítésére összpon-
tosító marketinget.35

A városmárkázás fogalma ma már nem ismeretlen, de kevés konszen-
zusos döntés született a témát illetően. Kiindulópontként elmondható, hogy 
szükség van egy erőteljes imázs- és arculatépítő stratégiára. Ennek a straté-
giának minden eleme vissza kell hogy hasson a tulajdonképpeni városra, az 
én esetemben Sepsiszentgyörgyre. A márkázás segít a városidentitás kialakí-
tásában, és fordítva is igaz: a város arculata elősegíti a hatékony márkázást. 
Ugyanakkor a város promoválása saját rendezvényei által szintén segíti a már-
kázási tevékenységet. A márkázás által a város megkülönböztethető lesz más 
városoktól. A városok, régiók versenyeznek egymással. A versengés nemcsak 
egy országon belül folyik, hanem más és más országok régiói is összemérik 

A márkaépítési feladatok 
jól le kell hogy legyenek 
osztva, mindenki kell tudja, 
hogy mi a teendője, a maxi-
mumra kell törekedniük az 
egységes arculat kialakítá-
sáért. A külső látszat pedig 
azért lesz fontos, mert a 
márka hatékonysága a 
fogyasztók szemszögéből 
fog közvetítődni. 
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erejüket. Az a város kerül ki győztesként, ahol a marketingstratégia hatékony, 
városra szabott volt, és ahol erős városmárkáról beszélünk. A városmárka 
alapvető tartalmi elemekből tevődik össze, úgynevezett pillérekből.36 Azon-
ban a városmárka esetében is beszélhetünk természetesen márkaértékekről, 
megjelenik a márka mint személyiség és a márkadimemziók is. Ami meg-
különbözteti a márkázást a városmárkázástól, az, hogy sok múlik az utóbbi 
marketinstratégiáján és a városmárkázás során használt technikákon.

A márkázás mindenképpen külső és belső elemzéssel indul. A belső 
elemzésre azért van szükség, hogy egyértelmű legyen a márka belső kommu-
nikációja. Ha jó a belső kommunikáció, akkor nagyban befolyásolja a kifele 
történő információközlést. A külső elemzés történhet akár kérdőívezéssel, 
cégfelméréssel vagy akár közvélemény-kutatással. Szükség van a lakók el-
sődleges véleményére, gondolataira, attitűdjeire a városról. Szükség van in-
formációkra arról, hogy a lakók miben és miért különböztetik meg a várost 
más városoktól. Tudomást kell szerezni a város nyújtotta előnyökről – a lakók 
szemszögéből – és hátrányokról. Ha tudomást szereztünk a lakók gondolata-
iról, attitűdjeiről, hozzáláthatunk a város arculati elemeinek meghatározásá-
hoz. A legfontosabb az arculati elemek közül, amelyekre kifejezetten ügyelni 
és figyelni kell, az a logó, a szlogen és a standard imázselemek. A standard 
imázselemek közé tartozik minden grafikai elem, amelyek valamilyen szin-
ten hozzájárulnak az egységes arculat kialakításához: színek, betűtípus, ka-
rakterek stb. A szlogenre is figyelni kell, hogy az rövid, tömör, egyértelmű, 
frappáns, a márkára utaló legyen, és ne ütközzön más városok szlogenjeivel, 
éppen ezért a szlogenteremtés folyamata előzetes utánanézést és tanulmá-
nyozást igényel. Miután az arculati elemeket meghatároztuk, következhet 
a város brand-imázsának meghatározása. Ez egy olyan egyszerűsítő eljárás 
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lesz, amely támogatja a márka felismérését és az újbóli vásárlást, a hűség ki-
alakulását.37 A márkaimázs Sepsiszentgyörgy esetében nem jelent mást, mint 
ami differenciálja és pozícionálja a várost más erdélyi városokhoz képest. 
Ezen múlik, hogy a lakók kedvező vagy kedvezőtlen képet fognak kialakítani 
a városmárkáról. Felértékelheti a lakók személyiségét, és könnyebben lehe-
tővé teheti a városmárka kiterjesztését. A márkaimázs meghatározása után 
következik az a lépés, amely a belső törekvéssel és a külső látszattal kapcso-
latos.38 

A városmárkázás utolsó része a reklámozás, promoválás. A reklám 
alapvető módszere az ismétlés, így a márkázás területén is teljes mértékben 
felhasználják. A reklám a márka építésének és fenntartásának fontos eszkö-
ze.39  Fontos, hogy a reklámozásnál a városmárka helyében kommunikáljunk, 
hiszen ez lesz a márka értékteremtésének egyik leghatékonyabb eszköze. A 
reklám a legjobb eszköz nagyobb tömegek megszólításához, az én esetemben 
a lakók, látogatók megszólításához és esetleges bevonásához.

Összefoglalva a fent elmondottakat, kijelenthetem: ahhoz, hogy egy vá-
ros neve erős márkává váljon, szükség van egy erős kommunikációs stratégi-
ára, hatékony marketingmunkára és arra, hogy a külső látszat pozitív legyen. 
A város promoválása többféleképpen történhet a márka valamelyik tartalmi 
elemére támaszkodva. Ehhez szükség van néhány elemzésre: a támpontok 
meghatározása, a lakók véleménye, az életszínvonal mértéke, a lakókörnye-
zet jellege. A márkázás egésze arról szól, hogyan építik fel a lakók tudatában 
a várost, Sepsiszentgyörgyöt, mint márkát. Fontossága abban áll, hogy a la-
kók saját városuk mellett döntsenek, hogy az odalátogatók pozitív benyomást 
nyerjenek, és lehessen őket maradásra bírni, hogy bárki, aki kapcsolatba ke-
rül a várossal, pozitív élményekkel térjen haza és beszéljen Sepsiszentgyörgy 
városáról. A saját kínálat kell hogy jelentse a legelső választást ellentétben a 
konkurensekével.

Miért szükséges Sepsiszentgyörgy számára a város márkázása?  

Sepsiszentgyörgy a történelmi Háromszék legjelentősebb városa, 
Kovászna megye székhelye, Erdély legnagyobb magyar többségű városa. Fon-
tos, hogy a város jövőképe is hordozza a térség történelmi jellegét. Ennek 
megvalósításában óriási szerepet játszik a versenyképes és egységes Sepsi-
szentgyörgy márkanév széles körű felismerhetősége, elfogadása és Erdély, 
Románia vagy éppen nemzetközi szinten történő megjelenítése. Sepsiszent-
györgyöt mint márkát tehát konzisztensen kell felépíteni, ügyelve arra, hogy 
a márkaegységek koherensek legyenek, és a kifele történő kommunikáció egy-
séges legyen. A városmárka esetében figyelni kell arra is, hogy a márka képe 
spontán is formálódhat minden olyan, médiában megjelent híradás által, 
amely írott vagy elektronikus úton eljut a lakókhoz. Minden, amit a média 
mond a városról, hozzájárulhat a tudatos márkaépítéshez, és meghatározhat-
ja annak jövőképét. 

 A Sepsiszentgyörgy-városmárka 

A városmárka felépítése nem egyik napról a másikra történő folyamat, 
hanem egy több éven átívelő, komplex tevékenységet igényel, ahol a márka-
építés lépései nem cserélhetőek fel, de egymással kölcsönhatásban vannak.40 
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Sepsiszentgyörgy márkafejlesztési stratégiáját az Ogilvy & Mather Rt.41 által 
meghatározott márkafejlesztési metodológiával fogom szemléltetni, mely-
nek neve a Pillangó ábra42. Sepsiszentgyörgy márkaszerkezetét tudatosan 
kell felépíteni, amely akkor lesz sikeres, amikor nem lesz összetéveszthető 
más városmárkákkal. A városmárka megjelenése egy időben vonzó és ígére-
tes kell legyen, elismertségnek kell örvendjen. A lakókból pozitív érzelmeket 
kell hogy kiváltson. Az itt felsorolt információkra azért van szükség, hogy ki-
küszöböljem a város helyettesítésének problémáját. A fent említett ábrát több 
város esetében alkalmazzák, sőt nagy cégek is ezt a metodológiát használják 
egy új márka bevezetésénél. A különbség abban rejlik, hogy nem létezik két 
egyforma márka, tartalmi elemeik  különbözőek. Az ábra két szárnyra épül, 
mint egy pillangó jelenik meg. A két szárny egyformán fontos, az egyik nél-
kül nem használható a másik és fordítva. Az ábrán jól láthatóak a márkázás 
alaplépései, feltáródik a márkaépítők és a fogyasztók, a lakók kapcsolata, a 
metódus összegzi mindazt, amit a városmárka lényegének lehet tekinteni, a 
márka kommunikációs jellegét.

Az ábra43 is jól mutatja, hogy a márkaépítésnek két nagy szakasza van: a 
márka meghatározása és megjelenése. Amit az ábrából hiányolok, az a célcso-
portok motivációinak esetleges vizsgálata. Az ábra bővebb elemzésére nem 
térek ki, mivel a márkaépítés lépéseinek a vizuális ábrázolását szerettem 
volna elérni vele. A város márkázását nagyban meghatározza a város vezető 
testülete és a város élén álló polgármester személye. Ahhoz, hogy az ábra 
részletes elemzésére kitérjek, szükségem lenne Sepsiszentgyörgy fejlesztési 
tervére, de ez a tavalyi önkormányzati választások miatt lehetetlen, mivel az 
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új polgámester új fejlesztési tervet igényelt, amely 
most van készülőben és nyárra várható a teljes 
elkészítése. A régi fejlesztési tervre való utalást 
pedig érvénytelennek és idejétmúltnak tartom, mi-
vel a város jövőképéről beszélek és így fölösleges 
múltbeli, már nem érvényes tervekre utalni. Azon-
ban egy-egy mondatban kitérek a főbb lépések ér-
telmezésére. Az ábra teste maga az ötlet, amely a 
szárnyai nélkül nem tudna életképes maradni. Az 
egyik szárny a márka meghatározása, amely a már-
kaalap meghatározását jelenti. Az ábra másik szár-

nya a márka megjelenése, amely már arra vonatkozik, hogy a megfogalmazott 
üzenet eljusson a célcsoporthoz, felhasználva a legmegfelelőbb kommuniká-
ciós stratégiát, valamint ide tartozik az eredményesség mérése is.  

A Sepsiszentgyörgy márka tartalmi elemei

Macrae szerint: „Ha bármely, a márkáiba nagy összegeket ölő vállalat ügy-
vezető igazgatója nem hisz abban, hogy a márka vezető szerepéért folytatott 
küzdelemnek elsődleges napirendi pontként kell szerepelnie, akkor eljátssza 
vállalatának jogát ahhoz, hogy az új évezredben márkái lehessenek.”44 

A márkázás tartalmi elemeit úgy kell megfogalmazni, hogy több elvárás-
nak megfeleljenek. A város kínálatát olyan élményelemekkel kell gazdagíta-
ni, amelyeket a lakók elvárnak. Ezért van szükség a dolgozat elején említett 
elsődleges felmérésre. Továbbá vannak a városnak olyan tényezői is, ame-
lyekre a jövőben építeni lehet. Ezek lehetnek látványelemek, neves épületek, 
a Szent György Napok vagy más rendezvények. Az előzetes felmérés alapján 
a márkázó testület tudja, hogy melyek a város azon elemei a lakók számára, 
amelyekből haszonérték származhat. Ezekre kell építeni. Figyelni kell a kom-
munikációs rendszerek minőségére és az egységes információközlésre. Arra 
kell törekedni, hogy a lakókban érzelmi kötődést váltsanak ki a város iránt, 
és hogy megteremtsék az egységes Sepsiszentgyörgy képét. A márkázási te-
vékenységbe akár a lakókat is be lehet vonni, érzékeltetve velük, hogy saját 
viselkedésük mennyire befolyásolja a városképet. A városmárkázásnál figye-
lembe kell venni azt is, hogy sok turista, átutazó, látogató megfordul a város-
ban, nem lehet figyelmen kívül hagyni a turisztikai tényezőket sem. Meg kell 
pontosan határozni a célcsoportot, a motiváció alapján szegmentálni őket. 
Nem szabad elfelejteni, hogy ők is lehetnek a város sikerességi témyezőinek a 
meghatározói, valamint a forgalom és a turisztikai bevétel generálói. Motivá-
cióik találkoznak egy bizonyos szinten a lakók motivációival. Ők együttesen 
felelnek a márkaüzenet befogadásáért, illetve annak közzétételéért más cél-
csoportok irányába. Olyan elemeket próbáltam itt megfogalmazni, amelyek 
egyértelművé teszik Sepsiszentgyörgy márkázását. A városmárka tartalmi 
alapelemei közt nem lehet fontossági sorrendet felállítani. Egyformán hozzá-
járulnak Sepsiszentgyörgy városképének egységes kialakításához.

A város márkázásának alapvető tartalmi elemei a következők:
A. Jó elhelyezkedési viszonyok, a város megyeszékhely. A környe-

zet lenyűgöző, természeti kincsekben gazdag vidék. Erdély legnagyobb 
magyar többségű városa. Márkázás szempontjából a tartalmi elemek ezen 

Figyelni kell a kommuniká-
ciós rendszerek minőségé-
re és az egységes infor-
mációközlésre. Arra kell 
törekedni, hogy a lakókban 
érzelmi kötődést váltsanak 
ki a város iránt, és hogy 
megteremtsék az egységes 
Sepsiszentgyörgy képét. 
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csoportja hozzájárul a látványos Sepsiszentgyörgy megteremtéséhez.
B. Művelődés, kultúra. Az épített örökség sokszínűsége kap ki-

emelkedő helyet. Számos olyan műemlék, építmény, a jövő nemzedéké-
re hagyott örökség, kincs létezik, amelyek hozzájárulnak a hangulatos 
városképhez: Lábasház, Vártemplom, Mihai Viteazul szobor, gróf Mikó 
Imre szobra, Csillag (szovjet emlékmű), Oroszlán, Szent György szobor. 
Művelődési szempontból sem elhanyagolható a kínálat: Tamási Áron és 
Andrei Mureşanu színház, Háromszék Táncegyüttes, Székely Nemzeti 
Múzeum, Városi Művelődési Ház, Bod Péter Megyei Könyvtár, Gyárfás 
Jenő Képtár és a Míves Ház a legfontosabbak. A város kulturális sokszí-
nűsége is ide sorolható, hiszen több stílus és hangulat él együtt a város-
ban. Hangsúlyt lehet fektetni a minden évben megszervezett rendezvé-
nyekre: Szent György Napok, Ezer Székely Leány Találkozó, Háromszéki 
Magyarok Világtalálkozója, Közművelődési Napok stb. Ezek a tartalmi 
elemek adják a város jó hangulatát és kulturális sokszínűségét.

C. Értékes ásványvízforrások. Sugásfürdőn és máshol is vannak 
jótékony források a vidéken. Fellelhető a vulkanikus eredetű gyógygáz, 
a széndioxid, mofettát építettek valamint számos turistaösvény várja a 
barangolni vágyókat.

D. Székely ízvilág. A székely konyha megfelel az igényeknek és 
az elvárásoknak. Ezt igazolják a nagyobb gasztronómiai rendezvények, 
mint például a Kolbászparádé. A város kiváló vendéglőkkel rendelke-
zik, ahol megtalálható a székely konyha varázslatos és utánozhatatlan 
ízvilága.

E. Tudomány és oktatás. Az alapfokú és elemi oktatás változatos-
ságával találkozhatunk a városban: 1 bölcsőde, 7 óvoda, 8 napközi ott-
hon, 3 elemi – és 7 általános iskola. A középfokú oktatás is színvonalas: 
5 elméleti líceum és 5 szakközépiskola működik. A város ma már Há-
romszéken egyetemi központ. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Üzleti 
Tudományok Kara, a Környezettudományi Kar, valamint a Politika - , 
Közigazgatás – és Kommunikációtudomány Kar közül választhatnak a 
tanulni vágyók.

F. Hatékony piacgazdálkodás. Sepsiszentgyörgyön a tervgazdasá-
got felváltotta a piacgazdálkodás. A nehézipari üzemek eltűnőben van-
nak, helyüket felváltották a könnyűipari és építőipari vállalkozások.

G. Turizmus. A város turizmus szempontjából is megfelel az elvá-
rásoknak. A városban levő szállodák 3, 2 és 1 csillagosok, illetve a panzi-
ók 1 vagy 2 margarétások. Saját szabadidőközpontja van: fedett uszoda, 
szauna, aerobic, öltözők, zuhanyzófülkék, Squash-pálya és sóbarlang45. 
A városközeli falvakban lovaglási lehetőség46 van, valamint a kijelölt tu-
ristaösvényeken haladva megpihenhetnek a kirándulók: tekepálya, vil-
lák, vendéglők, zenepavilon.

A Sepsiszentgyörgy márka személyisége és esszenciális jellege

A márkázás által az a cél, hogy Sepsiszentgyörgy jövőképe látványos, 
lendületes, dinamikus, szórakoztató legyen, és ez a célcsoporton tükröződ-
jön. A város személyiségjegyeit az alapján próbáltam meghatározni, hogy 
közben figyelembe vettem a városmárka értékeit és a tartalmi alapelemeit, 
mind a hét 
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tartalmi alapcsoportot külön részekre bontva. Amikor áttanulmányoztam és 
kellőképpen tudatosult bennem, hogy mit is jelent egy városmárka személyi-
sége a következő összefüggésrendszert állítottam fel:

Lenyűgöző környezet--------------------A.  Látványos Sepsiszentgyörgy                                                                                                                  
Művelődés, kultúra---------------------B.  Hangulatos Sepsiszentgyörgy
Ásványvizek--------------------------------C. Kényeztető Sepsiszentgyörgy
Székely konyha---------------------------D.  Kényeztető Sepsiszentgyörgy
Tudomány és oktatás------------------------E. Nevelő és fejlesztő város
Hatékony piacgazdálkodás-----------------------F.  Haladó és lendületes
Turizmus---------------------------------------G.  Szórakoztató és kényeztető

Sepsiszentgyörgy városmárka személyisége

A márka esszenciális jellege a legnagyobb mértékben járul hozzá ahhoz, 
hogy a lakókban pozitív márkakép alakuljon ki Sepsiszentgyörggyel szemben 
és abban, hogy a város úgymond eladható, vonzó és versenyképes legyen. 
Több, mint a márka erősségeinek az összessége, ez a márka lényegi része. 

Következtetéseim, ajánlataim

Fontos, hogy a város, esetemben Sepsiszentgyörgy meghatározott értéke-
ket képviseljen, azaz például hordozza Háromszék történelmi jellegét. Szük-
ség van az egységes és versenyképes Sepsiszentgyörgy márkanévre a város 
széles körű felismerhetősége, megkülönböztetése szempontjából. Elengedhe-
tetlen a jó marketing tevékenység és a megfelelő kommunikációs stratégia 
alkalmazása. 

Ha én lennék az a személy, akinek szava döntő lenne Sepsiszentgyörgy 
városának márkázásában, különböző programokat terveznék, amelyekbe be-
vonnám a lakókat is. Elsőként létrehoznék egy olyan márkavilágot, ahol min-
den lehetséges kapcsolódási pontot feltárnék a lakók és a város között. Célom 
az lenne, hogy üzenetem a megfelelő csatornákon jusson el a lakókhoz. Min-
den kapcsolódási ponton másként kommunikálnék, úgy, hogy az illeszkedjen 
egységesen a komunikációs stratégia egészébe. Ezt a következőképpen ábrá-
zolnám: minden kapcsolódási pontot a város egységes kommunikációs rend-
szerének függvényében értelmeznék, amelyek által könnyen tudnék kifele 
kommunikálni, és a márka egységes arculatát közvetíteni.

Sepsiszentgyörgy egységes kommunikációs rendszere a kapcsolódási 
pontokon a következő helyeken találkozik:

Reklám 47

Arculat 
PR tevékenység 48

Településmarketing 
Dikrekt marketing 49

Termékfejlesztés 
A városmárka használói körének a kiszélesítése 
Lehetséges promoválási programok 
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Az itt felsorolt lehetséges találkozási pontok csak ajánlatok. Továb-
bá lehetne különböző más márkaépítési programban, kampányban vagy 
éppen stratégiában gondolkozni. Véleményem szerint a város különböző 
értékeire kell a hangsúlyt fektetni. Például ha Sepsiszentgyörgy ismert-
ségének és vonzerejének növelésében gondolkoznánk, akkor lehetne egy 
imázs- és információs reklámkampányt tervezni, amely által bevezetés-
re kerülne a Sepsiszentgyörgy városmárka. Fel lehetne használni a város 
imázs-irodájának munkáját a hatékonyság érdekében. Lehetne javítani a 
külső PR tevékenységeken, együttműködések kialakításán gondolkodni, 
el lehetne érni az aktívabb érdeklődést a város iránt, szükséges lenne egy 
akár országos vagy nemzetközi média-viszonyrendszeren elgondolkoz-
ni, ahol minden médiaág legalább egy személlyel képviseltetné magát. 
Végezetül ajánlanám „Az én Sepsiszentgyörgyöm”-program megvalósí-
tását a lakók segítségével. Ez egy olyan együttműködés a város és a lakók 
között, ahol a lakosság is aktívan hozzájárul a város márkázásához, hogy 
igényesebbek legyenek lakókörnyezetük iránt, hogy elmondhassák, 
hogy szeretik Sepsiszentgyörgyöt, szeretnek ott élni, és hogy érdemes 
városukat felfedezni, és teljes mértékben megélni. 
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A székelyudvarhelyi
Areopolisz Egyesület

DEMETER CSANÁD

Az Areopolisz Egyesületet 1999-ben alakították a Székelyudvarhelyen 
és a város környékén élő és tevékenykedő - zömében fiatal - humán értel-
miségiek. Céljuk egy, a szakmai alkotómunkájukat segítő civil fórum lét-
rehozása volt. Az egyesület a helyi múlt- és jelenkutatás művelését tekinti 
legfőbb feladatának, mely úgy közelíti meg a Székelyföld történetét, jelen-
kori társadalmi és közéleti jelenségeit, hogy közben nem téveszti szem elől 
a közép-kelet-európai térség fejlődését. 

Az egyesületet 2001-ben jegyezték be, ugyanebben az évben jelent meg 
a tagok kutatásainak eredményeit tükröző első Areopolisz. Történelmi és tár-
sadalomtudományi tanulmányok című tudományos évkönyv is. Az egyesület 

Cuvinte cheie 
Asociaţia Areopolis, atelier de cercetare, studiul trecutului şi al prezentului, anuar ştiinţifi c

Rezumat (Asociaţia Areopolis din Odorheiu-Secuiesc)

Asociaţia Areopolis a fost înfi inţată în anul 1999 de către tineri intelectuali cu profi l uman, din 
oraş şi din împrejurimi. Scopul acestora a fost de a constitui un forum civil care să sprijine activi-
tatea lor de cercetare. Asociaţia are ca obiectiv principal cercetarea trecutului şi prezentului local, 
abordând istoria, fenomenele sociale şi publice ale Ţinutului Secuiesc ţinând cont şi de procesele 
de dezvoltare ale regiunii Central şi Est Europene. Organizaţia publică din 2001 un anuar ştiinţifi c, 
iar din 2005 sub denumirea de Universitatea Liberă Areopolis organizează anual o consfătuire 
ştiinţifi că. 

Keywords
Aeropolis Association, research workshop, research of  past and present, scientifi c almanac 

Abstract (The Areopolis Association)

The Aeropolis Association was created by intellectuals -mostly young-  living in Szekely-
udvarhely and its surroundings. Its goal is to create a civil forum to aid them in their creative work. 
The association regards its foremost task to research the local history: past and present, but in 
such a manner, that it won’t lose sight of development in the eastern-central european region. The 
association publishes an almanac every year since 2001, and since 2005 also yearly it organises 
a scientifi c conference (or skull session) under the name of Aeropolis Free University.

Demeter Csanád
A szerző történész, tanár, PhD.
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tagjai közé tartozik: dr. Hermann Gusztáv Mihály (elnök), Gidó Csaba (al-
elnök), Kolumbán Zsuzsánna (ügyvezető), Róth András Lajos, Forró Albert, 
Gidó Attila, Kápolnási Zsolt, Mihály János, Novák Károly István, Pakot Le-
vente, Tóth Levente, Demeter Csanád.

A szerkesztők az első kötet megjelenésekor a következőképpen fogal-
mazták meg a kiadvány címét és célkitűzését: 

„A Székelyudvarhely városát jelölő Areopolisz elnevezéssel már 1700-
ban találkozunk, és a következő években is gyakran felbukkan az udvarhelyi 
református kollégium könyvtárának ajándékozott könyvek adományozóinak 
dedikációiban. Később, a XVIII. század második felében Székelyudvarhely 
régi neveként említi a város krónikása, Szeles János, illetve Benkő József 
polihisztor, majd a reformkorban Szigethi Gyula Mihály kollégiumi profesz-
szor és helytörténész, végül Jánosfalvi Sándor István unitárius lelkész, akit 
Homoródmenti úti jegyzetei kapcsán szoktak Orbán Balázs előfutárának 
nevezni. A kétségkívül tudálékos kicsengésű műszót valahogy így magya-
ríthatjuk: tanácskozások, gyűlések városa, ami az itt tartott székely nemzet-
gyűlésekre, Udvarhely egykori székely politikai központ jellegére utal. […] 
Hangzatos, netán tudálékos a választott név? Magába rejti a hagyományokba, 
a vélt vagy valós egykori nagyság tudatába való bezárkózás lehetőségét? Nos, 
a kezdeményezők nem erre gondoltak, ellenkezőleg: ők az elvidékiesedés el-
len szeretnének alkotó módon tenni. Nem bezárkózni akarnak, hanem nyit-
ni, és egyben bizonyítani: kultúrák végvidékén is születhetnek értékek. Az 
Areopolisz név - túl a tudálékosságon - e tájegység klasszikus Európához való 
kötődésének jelképe.”

Ennek a szellemében a 2001-es évtől kezdődően sikerült pontos peri-
odicitással kiadni a tanulmánykötetet, tehát 2008 decemberéig összesen 8 
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kötet jelent meg. A tematikájukban gazdag (politika-, gazdaság-, társadalom-, 
nemzetiség-, művészet-, népesedés- és mentalitástörténet) évkönyvek szerzői 
az egyesület alapító tagjai, valamint külső tudományos segéderők. Sokan kö-
zülük romániai és magyarországi egyetemek doktorandusai. Az ötödik kiad-
vány megjelenésére az Areopolisz tényezővé vált az erdélyi magyar tudomá-
nyos életben, az MTA kutató-műhelyként akkreditálta az önszerveződésként 
megalakult, egészében civil alapokon álló csapatot.

Két évvel később már a következőket olvashatjuk a kötet előszavában: 
„Eddig megjelent hat kötetünkben mintegy 1200 oldalon 25 szerző több 

tanulmányát és forrásközlését tettük le a székelyföldi és erdélyi magyar tu-
dományosság, valamint az érdeklődő olvasó asztalára. Szerkesztésbeli követ-
kezetességünknek köszönhetően kiadványaink hazai és nemzetközi szakmai 
körök elismerését váltották ki, annak bizonyságával vértezve fel minket, hogy 
vidéken is lehet és szükséges magas mércével mér[he]t[ő] kutatómunkát vé-
gezni. A tematikájukban gazdag – politika-, társadalom-, gazdaság-, nemze-
tiség-, művészet-, népesedés- és mentalitástörténeti –, Székelyföld és Erdély 
múltjára is kitekintő, gyakran összefüggő dolgozatok szerzői, tudatosan vál-
lalva a megmérettetés súlyát, példaképszerűen eleget tettek az ilyetén kiad-
ványokkal szemben támasztott tudományos igényeknek. Ezen jelleg mellett, 
az ismeretterjesztés fontosságát is érezve, kívánjuk továbbra is szolgálni a 
helytörténeti, honismereti kutatásokat. Történelmi forrásaink gazdagságának 
ismeretében valljuk, hogy írásaink mindenképpen hozzájárulnak történelmi 
tudatunk és önismeretünk gazdagításához.”

A tanulmánykötetek kiadása mellett az egyesület 2005-től kezdődően 
évente előadássorozatot szervez Areopolisz Szabadegyetem néven, ugyan-
akkor az Udvarhelyi Református Egyházmegye Levéltárának rendezése is a 
tagok munkáját dicséri. A kötetek tartalmát és az Areopolisz Egyesület te-
vékenységének bővebb ismertetőjét a http://www.hereditas.ro/Sub-areopolisz.
html weboldalon találhatjuk meg.
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