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Köny vem ben, re mél he tô leg, sem mi olyas mit 
nem írok, amit az ol va só már ne sej te ne, 
ne tud na is me re tei és ta pasz ta la tai alap ján. 
Leg fel jebb ed dig nem tud ta, hogy tud ja. 
Egy fel nôtt em ber éle te – jó eset ben – ab ból áll,
hogy tu da to sít ja, ér tel me zi, ki e gé szí ti 
rej tôz kö dô ta pasz ta la ta it, is me re te it, ké pes sé ge it.
Ezt az örök ta nu lá si fo lya ma tot sze ret né 
köny vem meggyor sí ta ni a pub li ci tás, 
az az a mé di a kap cso la tok té ma kö ré ben.
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Meg ma gya rá zom 
a bi zo nyít vá nyo mat

i ért ír köny vet film ko mé di ák for ga tó köny ví ró ja és
gye rek köny vek szer zô je a PR leg is mer tebb és leg -
nép sze rûbb te rü le té rôl: a mé di a kap cso la tok ról, más

né ven a pub li ci tás ról? A vá lasz egy sze rû: nem akar tam az
el múlt har minc év alatt meg szer zett el mé le ti tu dást és gya -
kor la ti ta pasz ta la tot a fe lej tés mély sé ges mély kút já ba dob -
ni. Ki pró bált is me re te ink, meg szen ve dett élet ta pasz ta la ta -
ink ja vát né ha még gye re ke ink nek sem tud juk át ad ni; leg -
alább azt pró bál juk meg köz zé ten ni, ami egy szak könyv be
fog lal ha tó. Bár az ef fé le pub li ká lá sok nak nem min den ki
örül. Az egyik PR-ügy nök ség ve ze tô je dü hö sen há rí tot ta el
szak mai kér dé se i met, mert sze rin te a könyv vel ron tom az
ô üz le tét. Ha a cé gek il le té kes mun ka tár sai meg tud ják, ho -
gyan kell mé di a kap cso la to kat lé te sí te ni, és hí re ket köz zé -
ten ni, ki fog ná la ko pog tat ni? Ezú ton is meg nyug ta tom a
nyug ta lan ko dót: a na gyobb cé gek min dig ügy nök sé gek hez
fog nak for dul ni, mert szá muk ra az ol csóbb, mint ön ál ló
osz tályt fel ál lí ta ni er re a cél ra. A ki sebb szer ve ze tek vagy
ma gán sze mé lyek pe dig úgy sem ke re sik meg ôt meg bí zás -
sal, mert nem tud ják meg fi zet ni.

S hogy hon nan a té ma el mé le ti is me re te, s hon nan a
ta pasz ta lat? A dip lo ma mun kám meg írá sát és meg je le né sét
kö ve tô en húsz évig dol goz tam új ság író ként egy kul tu rá lis
he ti lap nál, majd egy na pi lap nál, s pub li kál tam a na pi- és
he ti la pok ban. Köz ben ta ní tot tam mû ve lô désszer ve zô ket a
nyí regy há zi fô is ko lán és az EL TE Böl csé szet tu do má nyi Ka -
rán, új ság író kat és gya kor ló nép mû ve lô ket, könyv tá ro so -
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kat pe dig kü lön bö zô is ko lák ban, tan fo lya mo kon. A szak -
mát szín há zak mé di a kap cso la ti mun ka tár sa ként, és film je -
im, köny ve im pub li ci tá si mun ká ja so rán gya ko rol hat tam.
Tíz éve írom ezt a köny vet min den ki nek, aki sze ret né in -
for má ci ó it el jut tat ni a mé di á ba, vagy sze ret né a mé di át tá -
vol tar ta ni a cé gé tôl. Ahogy egyik lek to rom fo gal maz ta kis -
sé éle sen: ez a könyv min den ki nek szól, aki utál ja a mé di -
át, de nem tud nél kü le él ni.

S ha már a lek to ro kat em lí tem, kö szö nöm Dr. Bí ró
Pé ter nek, a Si e mens kom mu ni ká ci ós igaz ga tó já nak, hogy
kre a tív ja vas la ta i val ki bô ví tet te a könyv gya kor la ti is me re -
te it. Kö szö nöm Dr. Ma ri no vich End ré nek, a Gaz da ság tu do -
má nyi Fô is ko la fô igaz ga tó já nak, hogy ugya núgy, mint har -
minc év vel ez elôtt, most is ész re vet te el mé le ti ba kug rá sa i -
mat, és hi á nyos sá ga i mat pél dá ul a krí zis kom mu ni ká ció té -
má já ban. S kö szö nöm Vin ce Má tyás nak, a Ma gyar Tá vi ra ti
Iro da el nö ké nek, hogy meg jegy zé se i vel te le fir kál ta a ké zi -
ra tot, ami vel nemcsak a tar ta lom mi nô sé gét emel te, de
majd hogy nem fel es le ges sé tet te a kor rek tort is.

Ter mé sze te sen a könyv min den sza vá ért én vál la lom
a fe le lôs sé get. A lek to rok csak annyit te het nek a ké zi rat tal,
amennyit egy jó pe da gó gus a gye rek kel: meg pró bál nak egy
ki csit ja ví ta ni azon, amit más el ron tott.

Kö szö nöm azok nak a szak em be rek nek, és volt kol lé -
gák nak a se gít sé gét is, akik egy-egy in ter jú ban vá la szol tak
a kér dé se im re, me gosz tot ták ve lem vé le mé nyü ket, ta pasz -
ta la ta i kat, és így le he tô vé tet ték, hogy köny vem ben má sok
tol la i val ékes ked jek. Köz tük volt Ba ráth né Gál Má ria, Ba -
zsó Már ton, Bôcs Fe renc, Bre it ner Mik lós, Bu cha la Edit,
Csák vá ri Já nos, Dó ka Pé ter, Frank Iván, Ga zsó L. Fe renc,
Gel lért And rás, Hor nyák Éva, Iván Gi zel la, Kar dos Er nô,
Ke ré nyi Pé ter, Ké ri Lász ló, Kis Emil, Ko val csik Jó zsef,
Ómolnár Miklós, Orosz Jó zsef, Pal la gi Fe renc, Pa pa do pu losz
Pé ter, Sal lai Gé za, Sá ro si Ist ván, Si ma la Im re, Si pos Jó zsef,
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Skri ba Ju dit, Su ba Já nos, Sza kács Ró bert, Szé les Zsu zsa,
Szend rei Lô rinc, Szé nyi Gá bor, Ta más Er vin és Zwack Pé ter.

S vé gül csa lá dom nak is kö szö nöm, hogy tíz éven át,
éven te egy-két hó na pig el tûr ték, hogy – a csa lá di be vé tel
nö ve lé sé nek leg ki sebb re mé nye nél kül – ked venc köny ve -
men ko tol jak, amely nek meg je le né sé ben vé gül már csak
Ben ce fi am bí zott. Kö szö nöm Ben ce!

Nagy ma ros, 2004. szep tem ber 1.

Nóg rá di Gá bor
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Mi ért (nem) akar tam
meg ír ni ezt a köny vet?

Ma gyar Hír lap és a Nép sza va egy ko ri fô szer kesz tô je,
il let ve fô szer kesz tô-he lyet te se (Vin ce Má tyás és Pal -
la gi Fe renc) szin te szó sze rint ugyan azt a meg hök -

ken tô tör té ne tet me sél ték el jó né hány év vel ez elôtt.
A fent em lí tett két or szá gos na pi lap ban egy-egy hir de -

tô rôl igaz, de ne ga tív in for má ci ó kat köz lô kis cik kek je len -
tek meg. (A két „meg seb zett” cég kö zött csak annyi a ha -
son ló ság, hogy mind ket tô tíz mil li ó kat köl tött éven te az
adott lap ban meg je le nô rek lá mok ra.) A ked ve zôt len hí ra dá -
sok után mind két vál la la ti monst rum vissza von ta az ad dig
le kö tött hir de té se it, és ki je len tet te, hogy a to váb bi ak ban
nem óhajt ja ter mé ke it a lap ban rek lá moz ni. Egyi kük mond -
va csi nált ha té kony sá gi mu ta tók ra hi vat ko zott, míg a má sik -
nak ennyi in dok lás ra sem volt szük sé ge, hi szen a hir de té si
pi a con nagy ha ta lom. „Még egy ilyen ak ció és vé ge a lap nak”
– mond ta a ki lenc ve nes évek kö ze pén Pal la gi Fe renc, aki
an nak ide jén a tör tén tek el len ére sem bán ta meg, hogy azt
a bi zo nyos kel le met len, de igaz in for má ci ót köz zé tet ték.
„Va la mennyi re fi gye lem be kell ven ni a nagy hir de tôk ér de -
ke it, de mi alap ve tô en az ol va só in kat szol gál juk. Ha né hány
hir de tô meg ha rag szik, azt túl le het él ni, de ha az ol va sók ér -
zik be csa pott nak ma gu kat, az szá munk ra a vég.”

Pal la gi Fe renc meg jegy zé se óta el telt né hány év. Ô
fô szer kesz tô lett a Blikk nél, amely ve ze tô bul vá rúj sá gunk,
és nem ki zárt, hogy a vé le mé nye meg vál to zott. Amint né -
mi leg meg vál to zott a gaz da ság és a mé dia vi lá ga is. Mint
György Pé ter mond ta egy in ter jú ban: „Az új sá gok azért
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nem ke mé nyek, mert at tól tar ta nak, hogy olyan ér de ke ket
is sér te nek, ame lyek már a rek lám be vé te le i ket vesz élyez -
te tik. A nagy saj tó sza bad ság köz epet te, mint ha száj ko sár
lenn min den kin.”

S hogy mi ért ha laszt gat tam idô rôl idô re a pub li ci tás -
ról szó ló könyv meg írá sát? Min dig vissza tar tott an nak tu -
da ta, hogy – mint a fen ti pél dá ból is lát szik – Ma gyar or szá -
gon a mé di á ba ke rü lés szá mos új ság és rá dió- vagy té vé csa -
tor na ese té ben pénz zel meg fi zet he tô, il let ve rek lám zsa ro -
lás sal ki kény sze rít he tô.

Ilyen kö rül mé nyek
kö zött mi ért kel lett vol na
meg ta ní ta ni és meg ta nul -
ni: ho gyan vi gyük szer ve -
ze tün ket fi ze tés nél kül a mé dia se gít sé gé vel a nyil vá nos ság
elé? A sze re lem szép sé gé rôl nem szo kás ki se lô a dást tar ta -
ni egy nyil vá nos ház ban.

El né zést ké rek min den ked ves ol va sóm tól,
akit eset leg bánt egy-egy – sza ki ro da lom ban
nem igen hasz ná la tos – pro fán szó, vagy pro -
vo ka tí van iro ni kus mon dat. Is ko lás gye rek -
ként, majd saj nos ké sôbb is, szá mos fû rész -
porízû és szak zsar gon ban to cso gó tan- és sza-
k köny vet ol vas tam. Egy részt nem tud tam be -
lô lük ta nul ni, más részt az élet ked vem is el -
ment tô lük. Ez is ma gya ráz za, hogy sze re tem
a szok vá nyos nál szí ne sebb ki fe je zés mó dot, az
ér zék le tes meg fo gal ma zá so kat, a könnyen
emészt he tô szak mai szö ve ge ket. Ugyan ak kor
nem sze re tem a ma gyar szó val is he lyet te sít -
he tô szak ki fe je zé se ket és a túl bo nyo lí tott tu do -
má nyos esz me fut ta tá so kat. Min dezt nem csu -
pán ön rek lám ként je gyez tem meg. Kö te les sé -
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gem még idô ben fi gyel mez tet ni azt az ol va só -
mat, aki az ef fé le – hogy is ír jam? sza ba do -
sabb? szó ra koz ta tóbb? – sza ki ro dal mat nem
ked ve li: bár mennyi re fáj, de el kell, hogy ta ná -
csol jam köny vem el ol va sá sá tól.

Ami kor há rom év ti ze des új ság írói mun ka és a pub li ci tás
tit ka it ku ta tó anyag gyûj tés (no meg több, ná lam a té má ban
ta pasz tal tabb em ber rel ké szí tett in ter jú) után még is meg -
pró bá lom el mon da ni, amit a té má ról tu dok, an nak el sôd le -
ges oka, hogy az ol va sók, hall ga tók és né zôk las san meg ta -
nul nak ol vas ni, hall gat ni és lát ni. (Op ti miz mu som ha tár ta -
lan.) S ha min dezt meg ta nul ják, fel is mer he tik az ob jek tív -
nek ál cá zott, de fi ze tett pub li ká ci ó kat még ak kor is, ha
nem lóg ki a kor rup ció ló lá ba. (Több nyi re ki lóg.) Ha pe dig
fel is me rik, ak kor a le fi ze tett mé di um, meg a ked ve zô pub -
li ci tást meg vá sá ro ló cég vagy szer ve zet ab ba a csap dá ba
esik, amit a nyil vá nos ság nak ásott: az iga zat, a hi tel eset
sem hi szik el ne ki. A nyil vá nos ság olyan, mint az át lag em -
ber: csak an nak bo csát ja meg a ha zug sá got, akit sze ret. (S
an nak is csak ad dig, amed dig sze re ti.) De mi ért sze ret né a
kö zön ség a ló dí tó mé di át vagy a su nyi cé get? Amint ész re -
ve szi, hogy át ver ték, düh be gu rul.

S a ha rag gyak ran
egy élet re szól. A hi te les -
sé get ugyan is leg alább
olyan ne héz vissza sze -
rez ni, mint hi telt kap ni a bank tól, ha az elô zô hi tel rész le -
te it nem fi zet tük ki.

Sze ren csé re a jobb la pok és új ság írók igye kez nek el -
len áll ni a pros ti tú ció édes kí sér té sé nek.

Mi ért?
Mert van pén zük.
Vagy er köl csi tar tá suk.
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Vagy mind ket tô.
Ugyan ak kor a mi nô sé gi mun kát vég zô, nye re sé ges

cé gek sem akar ják kor rum pál ni a mé di át. (Leg alább is igen-
igen óva to sak.)

Ôk ma már tisz ta ver seny ben is gyôz nek, mi ért men-
né nek be le a pisz kos ba? (A mon dat ban sze rep lô „ma már”
be tol dás azt jel zi, hogy ál ta lá ban min den ki ököl harc cal
kez di a grun don. Csak ké sôbb, a ban da gyô zel me után köt
nyak ken dôt, és cse ré li a ho mok bom bá kat mo soly ra. Az
egyik tra di ci o ná lis cég ve ze tô je a mé di á ban ki kelt az új vál -
lal ko zók tör vény te len mód sze rei el len. „Ne kik könnyû –
mond ta er re egy he ves vér mér sék le tû if jú cég ve ze tô –, ôk
már meg szed ték ma gu kat. Ha min ket akar nak kor lá tok kö -
zé szo rí ta ni, a sa ját te rü le tü ket vé dik.”)

A mé dia és a gaz da ság – hogy is mond jam? – job bik
ré szé nek ér de kei te hát, mint azt fen tebb ír tam, kö zö sek,
és ta lál koz nak az én ér de ke im mel. Már mint az zal, hogy
bíz zam a jö vô ben és meg ír jam ezt a köny vet.

A könyv meg írá sá nak má so dik oka, hogy a mé di á ba
ke rü lés tu do má nyá ra, mû vé sze té re (le gyünk csak bát ran
nagy ké pû ek, lesz rá okunk) szük sé ge van mind azon szer -
ve zet nek, cég nek (in téz mény nek, cso port nak, de még egy
köz sze rep lést fel vál la ló sze mély nek vagy kö zös ség nek is),
ame lyik nek nincs túl sok tit kol ni- vagy fél ni va ló ja, és ame -
lyik nek fon tos, hogy ar cu la tát ilyen mó don is for mál ja,
pub li kál ja. Per sze ez a mun ka mel lôz he tô, de „az ar cu lat
ak kor is épül, ha nem épít jük”, mint Ké ri Lász ló po li to ló -
gus meg je gyez te. Rá adá sul még a leg na gyobb rej tôz kö dôk
is rá szo rul hat nak a pub li ci tás gya kor lá sá ra, ami kor pél dá -
ul a mé dia a tyúk sze mük re lép.

Ilyen rej tôz kö dôk akad nak bô sé ge sen. Szá -
mos in do ka le het egy-egy cég nek vagy sze -
mély nek ar ra, hogy ne na gyon mu tat koz zon a
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mé di á ban. És most nem is a kis pisz kos ügye -
i ket ta kar ga tók ról, vagy a hoz zá nem ér tôk rôl
be szé lek. Van nak, akik nek csak egy szû kebb
ve vô- vagy meg ren de lôi kör szá mít. (Pl. a gyó-
gy szer-nagy ke res ke de lem.) Fel es le ges vol na
egy or szág elé ki áll ni uk az in for má ci ó ik kal.
Ne kik leg fel jebb a lob bi zás hoz kell a mé dia.
Má sok úgy gon dol ják, nincs szük ség ak tív
mé di a kap cso la tok ra, ele gen dô a ha gyo má -
nyos mar ke ting kom mu ni ká ci ós mun ka (rek -
lám, di rekt mar ke ting stb.), mert ab ban nincs
vé let len és bi zony ta lan ság: amit meg fi zet, azt
kap ja. Ez fô leg ak kor mû kö dik, ha nem to po -
rog nak a sar kuk ban a ver seny tár sak és a te -
vé keny ség mi nô sé ge tar tós és köz is mer ten
ma gas.

El szá ná som har ma dik oka, hogy va ló já ban nem csak a cé -
gek nek, szer ve ze tek nek van szük sé ge a mé di á ra, de a mé -
di á nak is nagy szük sé ge van a cé gek és a szer ve ze tek je -
lent ke zé sé re, hi szen így ér de kes hí rek hez, ak tu a li tá sok -
hoz, ada tok hoz, szem pon tok hoz jut hat „gyak ran egy perc
te le fon, és egy de ci ben zin”, az az kü lö nö sebb erô fe szí tés
nél kül. Meg jegy zem: ezért sem ér de mes kor rum pál ni az új -
ság írót. Ha ügye sek va gyunk, s tud juk mi kor, mi ért, hol,
ho gyan és mi a hír, ak kor nem ne künk kell majd az új ság -
írók után fut ni, ôk fut nak utá nunk. Re mé lem, a köny vem
se gít min den ol va só já nak, hogy ez így le gyen.
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Mi a pub li ci tás?

mi kor 1972-ben, ép pen hu szo nöt éves ko rom ban
kap cso lat ba ke rül tem a pub lic re la ti ons té má já val, a
leg na gyobb vi ta ar ról folyt, hogy mi le gyen en nek az

izé nek a ma gyar meg ne ve zé se: kap cso la té pí tés, kap cso lat -
szer ve zés, köz kap cso la tok…? (Vi ta köz ben nem vet tük
ész re, hogy erôl kö dé sünk fel es le ges: a gaz da sá gi, tár sa -
dal mi kör nye zet fo lya ma tos tá jé koz ta tá sá nak és meg hall -
ga tá sá nak gya kor la tát – ez vol na nagy já ból a PR – a ha tal -
mon le vôk ép pen jég re tet ték a 68-as re form ma ra dé ká val
együtt.)

A pub lic re la ti ons egyik leg iz gal ma sabb te rü le té vel, a
pub li ci tás sal nem kel le ne ezt a ma gya rí tást el kez de ni.
Mond hat nánk per sze, mint én fen tebb, hogy a pub li ci tás
egyen lô a mé di á ba ke rü lés sel.

Csak hogy a mé dia
szót sem Kô bá nyán ta lál -
ták ki, és a mé di á ba ke rü -
lés is csak egyik ak tu sa a
pub li ci tás nak. Pél dá ul ez
a – mi nek ne vez ze lek? –
te vé keny sé gi for ma ma gá ban fog lal ja an nak a tu dá sát is,
hogy ho gyan ne ke rül jünk a mé di á ba. Vé gül is min den ki -
nek le het nek tit kai, amint azt már je lez tem.

A pub li ci tás meg ha tá ro zá sai kö zül iga zá ból egyik
sincs a szí vem kö ze pé ben.

A saj tó ál tal meg te rem tett nyil vá nos ság – így szól az
egyik.
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Tud ja, hogy kell fü tyül ni, nem?
Csak te gye össze a két aj kát és fúj -
jon.

Humph rey Bo gart ja vas la ta
egy film ben



No és ak kor mi van a rá di ó val meg a té vé vel? Le ma -
radt a sar kon? Meg egyéb ként is: a fi ze tett rek lám nem te -
remt nyil vá nos sá got?

Vagy íme egy má sik de fi ní ció: Cél tu da to san ter jesz -
tett üze net ki vá lasz tott mé di á val, hogy egy szer ve zet vagy
egy sze mé lyi ség irán ti ér dek lô dést fenn tart sunk fi ze tés
nél kül. És ha olyan új ság író lá to gat el a szer ve ze tünk höz,
akit a há tunk kö ze pé re se kí vá nunk, de mo so lyog ni kell rá,
ha jót aka runk? Hol van ott a „cél tu dat”? Ami pe dig az ér -
dek lô dés szót il le ti, ki csit szû ken fo gal ma zott a szer zô. A
pub li ci tás nak ezen kí vül még száz fé le cél ja le het: töb bek
kö zött, mint már je lez tem, az ér dek lô dés el há rí tá sa, ha a
ve zér sik kasz tott, vagy ha a fô köny ve lô nô meg erô sza kol ta
a por tás fi út, és a nyo mo zás mi att még nem pub li kus a hír.

Meg ha tá ro zás he lyett in kább so rol junk fel a pub li ci -
tás jel lem zôi kö zül né há nyat:

✒ a mé dia, va la mint a nagy kö zön ség szá má ra is ér -
de kes hí re ket gyûj tünk a szer ve ze tünk kel kap -
cso lat ban, és a hí re ket fo gyasz tás ra al kal mas sá
tesszük (sû rít jük, da gaszt juk, fû sze rez zük, dí szít -
jük, és egyéb sza kács mû vé sze ti ké pes sé gün ket fi -
tog tat juk);

✒ eze ket a cé günk rôl szó ló in for má ci ós re mek mû -
ve ket kü lön bö zô mód sze rek kel to váb bít juk a ki -
vá lasz tott mé diának szer ve ze tünk mar ke ting
vagy egyéb cél jai ér de ké ben;

✒ jó kap cso la to kat ala kí tunk ki a mé di á val, hogy hí -
re in ket el fo gad ják, pub li kus ese mé nye ink re el jöj -
je nek;

✒ in for má ci ó ink meg je le né sé ért nem fi ze tünk;
✒ ezért in for má ci ó ink át for má lá sá ba, meg je le né sé -

nek mód já ba (vagy ép pen hí re ink ki ha jí tá sá ba)
nincs be le szó lá sunk;
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✒ ugyan ak kor a szer ve ze tünk rôl a mi szer ve zé-
sünk ben, vagy tô lünk füg get le nül a mé di á ban
meg je lent pub li ká ci ó kat fi gye lem mel kí sér jük, és
szük ség sze rint re a gá lunk rá;

✒ szer ve ze tün ket – kü lö nös te kin tet tel a nyi lat ko -
zók ra – fel ké szít jük a mé di á val va ló ta lál ko zás ra,
hogy ne úgy ér jék mun ka tár sa in kat az új ság írók
kér dé sei, mint Iz mirt a föld ren gés;

✒ ugyan ak kor (ha hagy ják ma gu kat) a mé di át is fel -
ké szít jük az in ter jú a la nyok kal va ló kom mu ni ká -
ci ó ra, hogy bi zo nyos ala pin for má ci ó kat is mer je -
nek, és tud ja nak kér dez ni;

✒ a szer ve ze tün ket érin tô krí zis ese tén tá jé koz tat -
juk a nyil vá nos sá got,

✒ ha se reg gel tá mad az el len ség-mé dia, tíz mé te res 
vi ze sár kot ásunk a cég és a nyil vá nos ság kö zé,
majd sa ját csó nak ja ink kal kész sé ge sen be visszük
min da zo kat a vár ba, akik nem akar ják nyílt szí -
nen felt ran csí roz ni a ka pi tányt stb.

Ha még is, min de ná ron össze sze ret nénk sû rí te ni egy
rö vid mon dat ba, hogy mi an nak a sze ren csét len nyüzs gô
du ma gép nek a dol ga, aki min den reg gel el sô ként ve ti rá
ma gát a mé di a szem lé re, hogy meg tud ja, ma mi ért akar ja
majd ki rúg ni a fô nö ke, ak kor úgy fo gal maz ha tunk, hogy:

a mé di a fô nök (a pub li ci tás) fel ada ta a szer ve zet tel
kap cso la tos és nem fi ze tett mé di a kom mu ni ká ció szer ve zé -
se, fi gye lé se, gon do zá sa, egy sze rû en szól va: kéz ben tar tá sa.

Vagy még egy sze rûb ben:
fo lya ma tos kom mu ni ká ció a mé dia se gít sé gé vel,

amely ben a cím zet tek a ma ga tar tá suk kal vá la szol nak.
(Pél dá ul vá sár lás sal. Vagy a vé le mé nyük meg vál to zá sá val.
Vagy csak egy ked ves mo sollyal, ha ró lunk van szó. Né ha
ez jobb rek lám, mint egy óri ásp la kát.)

No, de mi ért is kell ezt a mé di a ko mé di át vagy mi cso -
dát szer vez ni? Mi ért nem elég ren de sen dol goz ni: ter mel ni,
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rek lá moz ni és el ad ni, vagy inf rast ruk tú rát te rem te ni és
szol gál tat ni?

Mi ért kell koc káz -
tat ni, hogy a mé dia –
mond juk, meg nem vá sá -
rolt – ro bo to sai azt csi nál ja nak a hí re ink kel, amit akar nak?
Mi ért is kell mo so lyog va és po ten ci á lis bí rá in kat tö ké le te -
sen ki szol gál va az emel vény re vo nul ni, ahol nem csak taps,
de nyak ti ló is vár hat?

Szólj, hogy vá la szol ja nak!

A bib li ai idé zet saj nos csak a PR el mé le ti szak em be re i nek
ál mát szim bo li zál ja, akik sze rint az iga zi PR (no, meg a
pub li ci tá si) te vé keny ség a fo lya ma tos két irá nyú kom mu ni -
ká ció.

Én tá jé koz ta tom a
cél cso por tot, a cso port
va la mi lyen mó don (pl. a
ma ga tar tá sá val – lásd
fent! – vagy a kér dô ív, a
ku pon vagy az akár mi
vissza kül dé sé vel) vá la szol, mi re én, a vá lasz fi gye lem be vé -
te lé vel mó do sí tom a te vé keny sé ge met, majd új ra tá jé koz -
ta tom er rôl ôket, ôk me gint vá la szol nak, én me gint mó do -
sí tok, ôk me gint vá la szol nak, én me gint, ôk me gint, én me -
gint, ôk me gint…, és így ha la dunk to vább kéz a kéz ben az
idôk vé gez té ig a gaz da sá gi fej lô dés és az is te ni tö kély fe lé.
Ezt a gya kor la tot azon ban saj nos a va ló ság ban csak rit kán
ta pasz tal juk ilyen köz vet len, har mo ni kus for má ban.

S hogy ak kor még is mi a dol ga a pub li ci tás nak és ho -
gyan mû kö dik?…
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Mó zes I. VI II 10–11.



A vá lasz az én köny vem nél egy sok kal vas ta gabb kö -
tet le het ne, amely ben meg ír nánk, ho gyan ju tott el az em -
be ri ség az ôs kö zös sé gi cse re ke res ke de lem tôl, a köz na pi
szük ség le te ket ki elé gí tô áru ter me lé sen át a mai na pig, ami -
kor is az em be rek már nem egy bi zo nyos árut és szol gál ta -
tást vá sá rol nak, ha nem ar cu la tot, sôt ki csit erô seb ben fo -
gal maz va: ál mo kat, re mé nye ket.

Eze ket az ál mo kat,
re mé nye ket pe dig a min -
dent be töl tô álom szö vô
mé dia nél kül nem tud juk
meg for mál ni, és az em be -
rek elé tár ni. Eh hez a pusz ta ter mék vagy szol gál ta tás lé te
meg a rek lám ma már ke vés.

Aki fog lal ko zott egy ki csit a pub lic re la ti ons múlt já -
val, az tud ja, hogy ez a te vé keny sé gi for ma nem vé let le nül
ala kult ki ép pen a szá zad for du lón, és ép pen Ame ri ká ban.
A kon ku ren cia erô sö dött, az áru kész let és a vá lasz ték nö -
ve ke dett: két egy for ma éj je li e dény kö zül az em be rek azt
vet ték meg, ame lyik nek a rek lám jó vol tá ból is mer ték a ne -
vét. S hány bi li gyár épült az óta?! S hány fé le bi li ké szült?!
Hogy más, ke vés bé fon tos ter mék rôl már ne is be szél jünk!

A pub li ci tás te hát lét szük ség let le het. De per sze nem
he lyet te sít he ti a töb bi mar ke ting kom mu ni ká ci ós esz közt,
pél dá ul a rek lá mot. Csak a min dig ugya no da hul ló esô csepp
váj ja ki a kö vet: a fo lya ma tos rek lám ad ja el a ter mé ket.

Azt azon ban a ma
em be ré nek ta lán nem
kell so kat bi zony gat ni,
hogy az em be rek job ban
hisz nek egy új ság cikk -
nek, mint egy rek lám nak, ha mind ket tô tár gya ugyan az.

A jó pub li ci tás (mint a PR leg lát vá nyo sabb ré sze) a
mé di án ke resz tül hí rek kel bom báz za a nyil vá nos sá got,
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tünk, az üz let ben re ményt áru lunk.

Char les Rev son
ame ri kai üz let em ber

Dur ván hat szor több em ber ol vas -
sa el az át lag cik ket, mint az át lag -
rek lá mot.

Da vid Ogilvy



hogy meg for mál ja és be mu tas sa szer ve ze te ar cu la tát a
nyil vá nos ság elôtt. Ez azon ban – jó eset ben – nem egy irá -
nyú sze rel mi val lo más. Az em be rek, mint azt már fen tebb
pe dze get tük, a ma guk mód ján vá la szol nak ezek re az üze -
ne tek re. Vá la szol nak a vé le mé nyük vál to zá sá val, ame lyet
egy vizs gá lat fel de rít het. Vá la szol nak egy ter mék vagy szol -
gál ta tás gya ko ribb vagy rit kább meg vá sár lá sá val, igény be -
vé te lé vel, az az fo gyasz tás sal, mint az egyik meg ha tá ro zás -
ban sze re pelt. Vá la szol nak az zal is, hogy a kör nye ze tük ben
élôk nek be szél nek ró lunk: to váb bít ják az in for má ci ó in kat.
(Enn él ha té ko nyabb pub li ci tás nem is lé te zik! Ha iga zi si -
kert akarsz el ér ni, olyas mit pub li kálj, ami jól il leszt he tô a
köz na pi be széd té mák ba, és mint pél da, ak tu a li zál ha tó. Er -
re épül min den nôi ma ga zin.) Vé gül az em be rek vá la szol -
hat nak di rekt mó don, ol va sói vagy fo gyasz tói le ve lek kel a
mé di á nak vagy a cég nek. (Fô leg, ha a pub li ci tá sunk kal ezt
pro vo kál juk.) Eze ket a re ak ci ó kat, vá la szo kat a jó mé di a -
fô nök egy üz let em ber ösz tö né vel, egy új ság író ügyes sé gé -
vel és egy pszi cho ló gus elô re lá tá sá val fi gye li, gyûj ti, sze lek -
tál ja, rög zí ti, és leg kö ze leb bi pub li ci tá si ak ci ó já nál er re
épít. (Pro fán pél da, de szak em be rünk ész le lé si tech no ló gi -
á ja úgy mû kö dik, mint egy fér fi, vagy nô is mer ke dés köz -
ben. Ha a meg szó lí tott part ner vissza mo so lyog, vissza int,
vissza szól, az az vá la szol va la mi kép pen, ak kor a kez de mé -
nye zô fél is mét lép het, s így ha lad hat nak a bol dog be tel je -
sü lés fe lé. Per sze, ha a part ner nem re a gál, az is egy vá -
lasz.)

Min dezt csak azért ír tam le ilyen di dak ti ku san, hogy
is mét je lez zem: egy szer ve zet nem csak a te vé keny sé gé vel,
mar ke ting mun ká já val –
mond juk a már em lí tett
éj je li edény fo lya ma tos
mó do sí tá sá val, gyár tá sá val és el adá sá val – al kal maz ko dik,

22 IDE NEKEM A CÍMLAPOT IS!

Be szélj ma gad ról, hogy ró lad be -
szél je nek!



szé pen szól va: ad ap tá ló dik fo lya ma to san a kül vi lág hoz, ha -
nem a mé di a kom mu ni ká ció se gít sé gé vel is.

Ré gi dal, ré gi mód szer. Az em ber úgy lett em ber, úgy
ma radt meg, hogy al kal maz ko dott a ter mé szet vál to zá sá -
hoz. Egy szer ve zet, egy vál la lat ugya nezt csi nál ja a tár sa da -
lom ban, a gaz da ság ban, csak nincs rá szá ze zer éve.
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Szer ve ze tünk és a mé dia

Ma gyar or szá gon év szá za dok óta vi rág zó pat ri ar chá -
lis, vagy szi go rúb ban szól va: dik ta tó ri kus ha gyo má -
nyok kö vet kez mé nye ként a vál la la ti mé di a kap cso la -

tok zsi nór jai gyak ran saj nos még ma is a cég ve zér mar ká -
ban fut nak össze, mint lég gömb áru sé ban a ma dza gok. Ôt
hí vo gat ják in for má ci ó kért az új ság írók, ô nyi lat ko zik a ter -
mék vál tás tól az üze mi kony ha ál la po tá ig min den rôl, és ô
ju tal maz za egye di in for má ci ó val vagy ben gá li tu ris ta út tal a
mé dia nap szá mo sa it, ha jó kis lá nyok, il let ve kis fi úk vol tak.
(Vagy meg ígé rik, hogy azok lesz nek.)

Ez az egye dü lál ló
(!) mód szer egy rész rôl
na gyon jó, eze regy rész -
rôl meg na gyon rossz. Az
egyet len hasz nos ben ne
az, hogy a ve zér nek nem
kell meg be szél nie a ve -
zér rel, hogy ki nek mit nyi lat koz hat, és nem kell ki rúg nia a
nyi lat ko zót, ha hü lye sé get mon dott.

Az egye du ral mi rend szer hát rá nyai azon ban – töb -
bek kö zött – a kö vet ke zôk:

Ha a ka pi tány el hagy ja a ha jót, ak kor egyik perc rôl a
má sik ra in for má ci ós vá ku um ba ke rül a cég: sen ki sem tud -
ja, hogy ki nek, mi kor, mit, ho gyan mond hat, vagy nem
mond hat el. Ez kü lö nö sen ak kor tra gi kus, ha lé ket kap a
bár ka. Ilyes mi tör tént a Bu da pest Bank kal, ami kor egy ko -
ri fô nö ké nek bok ros te en dôi akad tak egy ma ga sabb posz -
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ton a pri va ti zá lás kel lôs kö ze pén. Amint azt egy mun ka társ
só haj tot ta: Amíg volt egy ve zér igaz ga tónk, aki a te nye ré bôl
etet te az új ság író kat, és szak ma i lag is volt ne ve, üveg bú ra
alatt él tünk. (A Bu da pest Bank per sze köz ben ma gá hoz
tért, és a fe je zet írá sa ide jén ép pen PR-mun ka tár sat ke res.
Is ten mal mai las san ôr lik meg azo kat, akik nek dön te ni ük
kell…)

Ha – a fen ti eset hez ha son ló an – a ka pi tány egye dü li
szó csô volt, és lel ép a szín rôl, ak kor ma gá val vi he ti a mé -
dia-slepp jét, mi köz ben a le gény ség a vi ha ros ten ge ren
men tô csó na kok nél kül va cog. Ilyen ve zér mel lett a pub li ci -
tás fel ada tá val meg bí zott mun ka tár sak nak ér de mes a hi va -
ta los kap cso la ton túl – még idô ben – in for má lis kap cso la -
tot lé te sí te ni a mé dia cé gük höz lá to ga tó ka ló za i val.

A ma gyar ve zé rek au tok ra ti ku san irá nyí tó egye de it
ugyan a Min den ha tó mu táns pél dá nya i nak te kint het jük,
de még ôk sem tud hat nak min dent a cég kü lön bö zô te rü le -
te i rôl. Nem tud hat nak, mert egy részt leg na gyobb saj ná la -
tuk ra nem ôk ül nek-áll nak min den mun ka he lyen, más -
részt a szak mák ma már ön nem zés sel sza po rod nak, és las -
san már a cér na be fû zé sé hez is há rom szak em ber kell: egy,
aki a cér ná hoz ért, egy, aki a tû höz, és egy, aki a lyuk hoz.

Nincs an nál jobb, mint ha a té ma gaz dá ja és tu dó sa
nyi lat ko zik a sa ját bir to ká ról. Már per sze csak ab ban az
eset ben, ha al kal mas ar ra, hogy öt ép kéz láb mon da tot
össze hoz zon az adott mé dia szá má ra, hely re iga zí tá si kö -
vet kez mé nyek nél kül.

Bár lát szat ra a min den tu dó ve zér meg az ezer sze mû
szörny azo nos ge ne ti kai ál lo mánnyal szü le tett, még a ve zér
sem lát hat meg a cé gé nél min den pub li ci tás ra al kal mas
hírt, ér de kes sé get. Eh hez spe ci á li san ki kép zett, a drog ke re -
sô ku tyák fi nom szi ma tá val me gál dott, friss hír re ido mí tott
PR-mun ka tár sak ra, és az ál ta luk ki é pí tett in for má ci ó szer zô
és – to váb bí tó rend sze rek re, tech ni kák ra van szük ség.

SZERVEZETÜNK ÉS A MÉDIA 25



Ha ve zé rünk vé let le nül (vagy aka rat tal) le tér a jó er -
kölcs út já ról, az az pél dá ul sik kaszt, kor rum pá ló dik, kol lé -
ga nô ket zak lat vagy cser ben hagy va la kit az M7-esen, ak kor
min den ha tó fô nök ként ma gá val ránt hat ja az egész szer ve -
ze tet, ame lyet a mé dia ré vén a nyil vá nos ság ve le azo no sí -
tott.

Az ar cu lat ról szó ló köny vek rit kán em le ge tik
a cé gük kel szin te eggyé vált fô nö kök sze re pét
a kép más ki a la ku lá sá ban. Ezek a szak köny -
vek a ve ze tôi stí lus ról, kul tú rá ról, mint ar cu -
la ti té nye zôk rôl ír nak, de a hi e rar chia csú -
csán ál ló min den ha tó ve zér rôl, akit egy-egy
szer ve zet ese té ben a nyil vá nos ság alig tud le -
vá lasz ta ni a cég rôl, már csak anek do ti kus
szin ten esik szó. Pe dig, ha meg kér dez tünk egy
tá jé ko zot tabb ál lam pol gárt a ki lenc ve nes
évek ben, hogy mond jon há rom dol got, ami
eszé be jut a Ma gyar Nem ze ti Bank ról, ak kor
az egyik bi zo nyá ra Su rá nyi György egy ko ri el -
nök ne ve volt. Amint a be vá sár ló köz pon to kat
Dem ján Sán dor, a FO TEX-et Vár sze gi Gá bor,
a PHAR MA VIT-et pe dig So mody Im re ne vé vel
hoz ták össze füg gés be. Ha több szer ve ze tet
most nem em lí tek, az csak azért van, mert
szá mos cég nem en ge di, hogy a nagy fô nök a
fe jé re nô jön. Igaz gat óta ná csa ta lán is me ri a
fen tebb már fel so rolt hát rá nyo kat. A gye rek
fek vé se per sze más, ha Bé res Jó zsef rôl vagy
Zwack Pé ter rôl van szó. Ôk, és a ne vük kel
fém jel zett cé gek ter mé kei egy mí tosz ba cso -
ma gol va jól for gal maz ha tó ak. Ese tük ben per -
sze fon tos, hogy a két em lí tett ve ze tô sze mé lye,
ma ga tar tá sa, éle te is bi za lom kel tô, imázs ja ví -

26 IDE NEKEM A CÍMLAPOT IS!



tó. Né ró gyu fa gyá rá tól nem igen ven nénk gyu -
fát, és Rá ko si Má tyás haj nö vesz tô sze ré nek
sem len ne nagy si ke re. Kül föl di pél dák kal bi -
zo nyít ha tó, hogy a cég ve ze tô és a cég ar cu la ta
csak rit kán, és fô ként bi zo nyos ter mé kek – au -
tók, di vat hol mik, par fü mök, ita lok – ese té ben
forr hat eggyé.

A fe je zet ele jén azt a ve ze tôt kár hoz tat tam, aki a sa ját ke -
zé ben tart ja a mé di a kom mu ni ká ció lég gömb je i nek min den
ma dzag ját. Most meg kö ve tem ôket, és bo csá na tot ké rek,
mert van ná luk rosszabb. Az, aki a Nagy Mé di a el há rí tó cí -
mé vel büsz kél ked het.

Olyan ve zet ôrôl van
szó, aki nem akar a cég
szá má ra pub li ci tást, mert
csak a fi ze tett mar ke ting kom mu ni ká ci ó ban hisz. Fél a mé -
di á tól, az új ság írók tól, és meg ve ti ôket. Tu dat lan nak, ci ni -
kus nak és kor rum pál ha tó nak tart ja az egész tár sas ágot.
Hogy mennyi re van iga za, azt min den ki dönt se el ma ga, de
mint egy ame ri kai szer zô ír ja: „az üz le ti – és a po li ti kai –
vi lág nak nincs er köl csi alap ja, hogy a mé di á kat he lyes ma -
ga tar tás ra ok tas sa.” (És ez, mint már ír tam, for dít va is
igaz: a mé dia egy ré szé nek sincs er köl csi alap ja a gaz da sá -
gi-po li ti kai szfé rát ki ok tat ni.)

Ha az ilyen tí pu sú ve ze tô nem tud ja el ke rül ni a ta lál -
ko zást az új ság írók kal, mert pél dá ul fe la vat nak egy új gyár -
egy sé get, vagy az il le té kes mi nisz ter meg lá to gat ja a cé get,
ak kor olyan saj tó tá jé koz ta tót szer vez tet ma gá nak, ahol ô
ki nyi lat koz tat, az új ság író meg fo gyaszt. In for má ci ót és
szend vi cset. Más al kal mak kor, mint már ír tam, az ilyen ve -
ze tô tíz mé te res vi ze sá rok kal re kesz ti el cé gé tôl a mé di át,
és a víz be cá pa ka rak te rû por tá so kat, te le fon köz pon to so -
kat, tit kár nô ket és mé di a fe le lô sö ket te le pít.
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Aki ma a ho mok ba dug ja a fe jét,
hol nap a fo gát csi kor gat ja.”

Fal fir ka



Ar ra szá mít, hogy nincs új ság író, aki nek ked ve, ere -
je és mer sze van egy ilyen vi ze sár kon át úsz ni. Több nyi re
saj nos jól szá mít. Az új ság írók nak sem ide jük, sem ide gük
nincs ar ra, hogy kö zel har cot vív ja nak egy tíz-húsz so ros
in for má ci ó ért. Azt pe dig csak ki vé te les eset ben ír hat ják le,
mond hat ják el a nyil vá nos ság nak, hogy: az il le té kest nem
tud tam el ér ni. Ez ugyan is szak mai szé gyen, ha nem tu dom
meggyô zô en bi zo nyí ta ni, hogy ô buj kál elô lem.

Más a hely zet, ha
vi har fel hô su han át a cég
ar cu la tán: pa nasz a ter -
mé ké rôl, a kör nye zet -
szennye zô ha tá sá ról, az
anya gi hely ze té rôl, a sze mé lyi prob lé mák ról stb. Vi har fel -
hô ezer fé le le het, de a kö vet kez mé nye mind egyik nek
ugyan az: a vi har. Ilyen kor hi á ba fe nye ge ti a mé dia em be -
rét a vi ze sá rok. Az elu ta sí tott új ság író ott ke res in for má ci -
ót, ahol biz to san ta lál: pél dá ul a kon ku ren ci á nál. És a kon -
ku ren cia nem ar ról hí res, hogy ob jek tív tá jé koz ta tást ad
ró lunk és meg men ti zá tony ra fu tott ha jón kat. Sôt! A meg -
lé vô lék mel lé még fúr egy tu ca tot. Ott süllyed jünk el, ahol
va gyunk!

Pa pa do pu losz Pé ter, az MTI mun ka tár sa az ef fé le, új -
ság író kat tá vol tar tó ve ze tôk rôl mond ta, hogy „ezek a fô nö -
kök nem ér tik, hogy csak ak kor tud ják el ta kar ni azt, ami
ti tok, ha tel jes mell szé les ség gel ki áll nak a mé dia elé.”

De egyéb ként is: a
nyi tott gaz da ság ban (már-
pe dig a ma gyar már jó
ide je eb ben ka pá ló zik) a nyil vá nos ság elôt ti sze rep lés kö te -
le zô és lét fel té tel. A mé dia – jó eset ben – a ter me lés és a fo -
gyasz tás ser ken tô je és tár sa dal mi kont roll. De le gyen al kal -
man ként még bár mi lyen messze et tôl, az asz tal ról nem le -
het le pöc köl ni. És nem le het döb ben ten bá mul ni, ha tit ka -
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Az a baj, hogy ha az em ber nem
koc káz tat sem mit, még töb bet
koc káz tat.

Eri ca Jong ame ri kai író nô

A ma az, ami teg nap tör tént. Vagy
ami nem tör tént.



in kat a mé dia ki sza gol ja, és nyil vá nos ság ra hoz za. Ha az
em ber lá nya nem akar ja, hogy meg erô sza kol ják, ne mász -
kál jon egy fi ú kol lé gi um ban mez te le nül.

Gon do lom, a négy al ka lom mal meg vá lasz tott Frank lin
De la no Ro o se velt ame ri kai el nök el fo gad ha tó pél da kép le -
het, ma ga tar tá sa pe dig kö ve tés re mél tó min den ve ze tô szá -
má ra. Hal bers tam me sél ró la Mert övék a ha ta lom cí mû
köny vé ben, ame lyet min den pub li ci tás iránt ér dek lô dô szí -
ves fi gyel mé be aján lok. „Ô az tán gyár tot ta a szen zá ci ó kat! –
ír ja a szer zô az el nök rôl. – Na pon ta két-há rom szto ri röp -
pent ki a Fe hér Ház ból… Ô volt a fô vá ros leg jobb hír for rá -
sa… Min den tör té ne tet a tet szé se sze rint pró bált ala kí ta ni:
»Ha én ír nám meg ezt a szto rit – mon do gat ta gyak ran –, a
kö vet ke zô kép pen fog nék hoz zá…« A rá di ót ô hasz nál ta el ô -
ször po li ti kai esz köz ként. Be szé de vé gén meg kér dez te a rá -
di ós tu dó sí tót: »Mi lyen volt? Nem is mé tel tem ön ma gam? El -
kö vet tem nyelv bot lá so kat?« Na po kat töl tött egy-egy be szé -
dé vel. Han go san ol vas ta a sza va kat, ki dol goz ta a rit must és
a hang lej tést, amíg tö ké le te sen ma gá é nak nem érez te a szö -
ve get… A rá di ó ban más ha dart. Ô tu da to san las sí tott…”

A mé di a kom mu ni -
ká ció szem pont já ból hi -
bás fô nö ki ma ga tar tá sok
után most az au to nóm
saj tó osz tá lyok ról, az az a
meg fe le lô cse lek vé si te rü -
let tel ren del ke zô szak em -
be rek rôl kel le ne ír nom, mint jó pél dák ról. Csak hogy nem
túl sok ilyen ön ál ló an mû kö dô, fel ké szült és dön tés ké pes
mé di a kom mu ni ká to ri csa pa tot is me rek. A leg több saj tó osz -
tály a már el mon dot tak szel le mé ben, a ve zér meg hosszab bí -
tott gu mi bot ja ként, mint mé di a el há rí tó egy ség mû kö dik.

A Ma gyar Hír lap gaz da sá gi szak új ság író ja, Iván Gi zel -
la jog gal mond ta: „Nem sze re tem a saj tó osz tá lyo kat. Csak
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Nem elég a ful dok ló gyer me ke ket
ki men te ni a fo lyó ból. Va la ki nek el
kell  in dul ni fel fe lé a fo lyó men tén,
és meg aka dá lyoz ni, hogy a gye re -
ke ket be do bál ják.

Bar ba ra C. Har ris



vég sô eset ben for du lok hoz zá juk. Ahe lyett, hogy gör dü lé -
ke nyeb bé ten nék a mun kát, bü rok ra ti kus mó don gá tol ják.
Vagy hasz nál ha tat lan anya go kat ké szí te nek.”

Kar dos Er nô nek, a ne ves rá di ós-te le ví zi ós szer kesz -
tô nek is ha son ló a vé le mé nye: „A saj tó osz tá lyok ne héz ke -
sek. Ha in for má ci ó ra van szük sé gem, nem ôket hí vom fel.”

Frank Iván, a Ma gyar Saj tó volt fô szer kesz tô je sze -
rint a saj tó osz tá lyok óva tos sá ga és passzi vi tá sa ab ból adó -
dik, hogy nem tud ják, ho gyan sül el in for má ci ó juk a mé -
di á ban.

Ami igaz, igaz: a pub li ci tás nem fi ze tett rek lám. Ha a
hírt ki ad tuk, nem igen el len ôriz he tô, mi lesz be lô le, ho gyan
je le nik meg. A tö ké le te sen fe lé pí tett pub li ci tást is rom ba
dönt he ti egy vá rat lan ese mény. Mint egy an gol szó lás tart -
ja: A ki mon dott szó már má sé. És so kan ép pen at tól fél nek,
hogy re pül a ne héz kô, ki tud ja, hol áll meg.

Pe dig, aki pro fi, az ezt is job ban tud ja, de leg alább is
sejt he ti. Aki tisz tá ban van ve le, hogy me lyik mé dia, me lyik
mun ka tár sá nak, mi lyen hírt, mi lyen for má ban ad hat át bi -
za lom mal, és en nek mi le het a kö vet kez mé nye, az na gyot
nem té ved het. „Ahol új ság írók csi nál ják ezt a mun kát, ott
tud ják mi a hír, és azt ho gyan le het el ad ni.” (Kar dos Er nô
te le ví zi ós új ság író)

A mé di a kom mu ni ká ci ó val fog lal ko zó szak em ber nek
te hát olyan ki tû nô saj tó mun kás nak kell len nie, aki le het,
hogy nem is ír, de min dent tud, amit egy új ság író. (Meg azt
is, amit egy üz let em ber, és azt is, amit egy pszi cho ló gus.)
Min dez el en ged he tet len ah hoz, hogy fel ada tát mû vé szi fo -
kon vé gez ze. Se bész sem le het, aki csak kö rül be lül tud ja,
hogy hol he lyez ked nek el az em be ri szer vek. (Vagy le het,
de ak kor ab ba a kór ház ba na gyobb pro szek tú ra kell.)
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A mi üzenetünk

Ki nek hír a hír?

Te gyük fel, cé günk el nö ke, aki tíz éve jól vagy rosszul a
mar ká ban tart ja, amit egy el nök a mar ká ban szo kott tar ta -
ni, át ment egy má sik vál la lat hoz, és egy új, is me ret len fic -
kó jött a he lyé re.

Cé günk mun ka tár sai szá má ra ez egy szen zá ci ós hír.
Nem csak azért, mert ilyen kor min den ki be le ka pasz ko dik a
szé ké be, ha nem mert egy szer ve zet jö vô je, töb bé-ke vés bé
a nagy fô nök szak mai és ve ze tôi ké pes sé ge i tôl, il let ve sze -
mé lyi sé gé tôl függ. Szá munk ra ez az ese mény te hát a mun -
ka tár sa kat hó na po kig iz ga lom ban tar tó új ság. Ugyan ak kor
a mé dia meg a nagy kö zön ség szá má ra ez még kis hír nek is
csak ak kor ér de kes, ha egy igen je len tôs szer ve zet rôl, cég -
rôl, vagy egy, a mé di á ból köz is mert ve zet ôrôl, ne tán – is -
ten ments! – egy bot rá nyos el nök cse ré rôl van szó.

Nem aka rok szem élyes ked ni, de 1999 el sô hat hó -
nap já ban, há rom szí nészsz tá runk – Kol tai Ró bert, Kern
And rás és Eper jes Ká roly – ne vét össze sen ke ve sebb al ka -
lom mal ír ta le a ve ze tô öt ven na pi- és he ti lap, mint azt a
ne vet, hogy Princz Gá bor. Pe dig a há rom szí nész eb ben az
idô szak ban si ker da ra bok ban ját szott és si ker fil me ket mu -
ta tott be vagy for ga tott, míg a Pos ta bank el nö ke több nyi re
Bécs ben tar tóz ko dott – a mé di á tól. Ez is bi zo nyít ja az alap -
té telt: egy cég rôl ak kor ír ják a leg több, a leg hosszabb és a
leg ala po sabb cik ket, ha bot rány ba ke ver/ed/ik, hír be hoz -
zák vagy csôd be megy.

31



Nem le het elég gé hang sú lyoz ni, hogy ami szer ve ze -
tünk szá má ra élet-ha lál in for má ció, azt a szer kesz tôk lel ki -
is me ret-fur da lás nél kül, és gyak ran jog gal dob ják a sze mét -
ko sár ba. Egy szer ve zet tag jai szá má ra ezt a leg ne he zebb
meg ér te ni. Egy anya szá má ra is szin te meg emészt he tet len
fel is me rés, hogy nem az ô gyer me ke a vi lá gon a leg oko sabb
és a leg szebb. (Sôt! Eset leg se nem okos, se nem szép!)

Ma gam is több ször es tem eb be a hi bá ba. No, nem
mint anya, ha nem mint egy köz mû ve lô dé si in téz mény
vagy szín ház mun ka tár sa. Mi u tán he te ken, hó na po kon át
dol goz tunk egy prog ram so ro za ton vagy be mu ta tón, nem
tud tuk el kép zel ni, hogy az ne ér jen meg húsz sort a mé di -
á ban. Ez a ter mé sze tes ön zés, önál ta tás kö vet kez mé nye
volt: úgy hit tük, a mi
mun kánk min den ki szá -
má ra fon tos és ér de kes
le het. Ne héz a ma gunk
emel te pi e desz tál ról szét -
néz ni, és el is mer ni, hogy
má sok leg alább olyan fon tos és ér de kes dol go kat csi nál nak,
mint mi.

„Tisz telt Szer kesz tô ség! – ír ta egy nép mû ve lô Ba ra -
nyá ból az or szá gos na pi lap nak, ami kor még ott dol goz tam.
– Fú vó sze ne ka runk az idén öt ve né ves. Eb bôl az al ka lom -
ból ju bi le u mi kon cer tet ren de zünk a ne ve lé si köz pont ban,
és na gyon sze ret nénk, ha lap juk tól egy új ság író és egy fo -
tós je len len ne ezen az ün ne pi al kal mon. A kon cer ten fel -
lép né met test vér vá ro sunk W. fú vó sze ne ka ra is…”

A kon cer ten az or szá gos na pi lap mun ka tár sai nem
je len tek meg. Re mé lem, a Du nán tú li Nap ló mun ka tár sai
ott vol tak, bár ez a hír még a he lyi saj tó szá má ra is elég so -
vány ká nak lát szik.

„Csak a ma guk fon tos sá gát lát ják, és meg sér tôd nek,
ha az ne kem nem fon tos!” – mond ja Pal la gi Fe renc. Aki ezt
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Ahe lyett, hogy to vább szó no kol -
nánk az ame ri kai álom ról, fi gyel -
jünk in kább oda az ame ri ka i ak ál -
ma i ra.

R. As kew ame ri kai po li ti kus



az új ság írói szem lé le tet nem ér ti, és nem ér te ti meg a ve -
ze tô i vel, va la mint a mun ka tár sa i val, az me ga lá zó ku dar cok
elé néz.

Ahogy egy ki vá ló kol lé ga mint egy száz öt ven éve ír ta:
„Ha nem tudsz mást, mint el da lol ni / Sa ját fáj dal mad s örö -
med: / Nincs rád szük sé ge a vi lág nak, / S ezért a szent fád
fél re tedd.” Igaz, Pe tô fi Sán dor ezt nem a XX. szá zad mé dia  -
fô nö ke i nek, ha nem a XIX. szá zad köl tô i nek ír ta, és ami kor
a „szent fát” em lí ti, ak kor vé let le nül sem a mai mé di ák ra
gon dolt. Ezt az idé ze tet még is ér de mes ki ra gasz ta ni min -
den PR-osz tály aj ta já ra, hát ha a fô nö kök el ol vas sák, és az -
után ke ve sebb – a nagy kö zön ség és a mé dia szá má ra – ér -
dek te len hírt akar nak se gít sé günk kel a nyil vá nos ság ra
erôl tet ni.

Mi tôl hír a hír?

A hír nek (szto ri nak, köz le mény nek, in ter jú nak vagy bár mi
más pub li ká ci ó nak, hi szen „min den mé di a mû faj a hír bôl
épít ke zik”, mint azt Bo dor – Di ur nus – Pál ír ta) va ló já ban
egyet len fel té telt kell tel je sí te nie, hogy be jus son a mé di á ba.

Ez az egyet len fel té tel pe dig a kö vet ke zô ket tô:
✒ fon tos, hogy a mé di án ke resz tül meg cél zott cso -

port tag jai na pi prob lé má ik meg ol dá sá hoz, pszi -
chi kai fe szült sé ge ik csök ken té sé hez, kul tu rá lis
igé nye ik vagy bár mi lyen más szük ség le tük ki elé gí -
té sé hez fel tud ják hasz nál ni a hí rünk ben rej lô –
ér zel mi és ér tel mi – in for má ci ó kat, de leg alább is a
pub li ká ció tar tal maz zon annyi fi gye lem re mél tó,
az az ér de ke i ket érin tô ér de kes sé get, új don sá got,
hogy ne tud ja nak kö zöm bö sen át sik la ni fel et te;

✒ a mé di á nak – az el sô pont mi att – szük sé ge le -
gyen a hí rünk re, hogy ol va só it, hall ga tó it vagy né -
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zô it tá jé koz tas sa, és hí rünk pub li ká lá sá val biz to -
s ab ban meg tart has sa.

Ez ilyen egy sze rû.
Vagy is ilyen bo nyo lult.
Azt ugyan is, hogy egy-egy em ber cso port szá má ra mi

a fon tos és szük sé ges hír, ugya no lyan ne héz fel ku tat ni,
mint pél dá ul a vá sár lói mo ti vá ci ó kat a rek lám mun ká hoz.
Sôt! Ne he zebb!

Egy részt, mert a
mar ke ting-költ ség ve tés -
ben a mo ti vá ci ó ku ta tás ra
min dig sok kal több pénz van, mint a mé di a mun ká ra. Más -
részt, mert a hír me ne dzser nek nem csak azt kell tud nia, hogy
az em be rek nek mi lyen in for má ci ók ra le het szük sé gük (vagy
mi le het szá muk ra ér de kes, fe szült sé gol dó stb.), ha nem azt is,
hogy ezek kö zül va la me lyik in for má ció ben ne rej lik, ben ne
rej tôz het-e a cég pub li ká lás ra ki vá lasz tott hí re i ben.

Be ál lí tot tunk egy új zok ni gyár tó gép sort? Ho gyan
le het ez zel a hír rel össze hoz ni az em be rek lá bá val kap -
cso la tos egész ség ügyi prob lé má kat?

Vagy for dít sunk a dol gon: tu dunk-e egy ak tu á lis in -
for má ci ó szük ség let hez szto rit ta lál ni a cég nél?

Nyár van, és a leg több csa lád nak az a gond ja, mit
csi nál jon nyá ron a gye rek? Ki ta lált-e va la mit a cég, hogy
a mun ka tár sai (ügy fe lei, ve vôi) ha son ló gond ját se gít sen
meg ol da ni, és így hoz zá jus son egy kis pub li ci tás hoz?

A gomb hoz ka bá tot ke re sünk, vagy a ka bát hoz gom -
bot? Mind egy, csak össze il lôk le gye nek.

A lé nyeg: ha lé te zô fo gyasz tói igényt, szük ség le tet
érint a mé di á nak fel kí nált pub li ká ció, az je len tô sen fel ér -
té ke li a hí rün ket.

So ha éle tem ben nem iz ga tott pél dá ul, hogy mi lyen
jegy gyû rû ket le het kap ni és mennyi ért. Ami kor azon ban
meg akar tam nô sül ni, még a te li hold ról is a jegy gyû rû ju -
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A jó tor re á dor nak be le kell búj nia a
bi ka bô ré be.

Spa nyol mon dás



tott az eszem be. (Igaz, mi u tán há zas ság kö té sem más nap -
ján a gyû rût el vesz tet tem, há zas sá gom hu szo nöt éve alatt
egy szer sem gon dol tam rá.)

Az in for má ci ó éh ség oka

Az em ber, ha ép pen nem al szik, éle te min den per cé ben in -
for má ci ók ra éhes, akár tud ró la, akár nem. (Kü lö nö sen,
mi ó ta a tö meg mé dia, a rek lám, az in ter net ki elé gít he tet -
len nek lát szó in for má ci ó i gényt ger jesz te nek.)

Az in for má ci ók egy ré szét tu da to san ke res sük, mert
dön té si hely zet ben va gyunk: sze ret nénk vá sá rol ni, mun ka -
he lyet vál toz tat ni, utaz ni, épít kez ni, pénzt be fek tet ni, meg -
szé pül ni, sze ret kez ni, gye re ket ne vel ni, ta nul ni, gyó gyul ni,
szó val a hét köz na pi élet ben ezt-azt meg ten ni: ku dar cok nél -
kül él ni. Ilyen kor min dent ész re ve szünk, ami dön té sün ket
se gí ti, meg könnyí ti, vagy ép pen gá tol ja, ne he zí ti.

Aki rit kán vá sá rol au tót, és úgy dön tött, most be sze -
rez egy új ko csit, az szin -
te min den au tó val kap -
cso la tos hír re oda kap ja a
fe jét. Aki az évi ren des
sza bad sá ga alatt utaz ni
akar, de még nem dön töt -
te el ho va, azt min den in for má ció ér dek li, ami a zse bé nek
meg fe lel. De még aki csak egy epi lá tort akar ven ni a fe le sé -
ge szü le tés nap já ra, az is fel fi gyel pél dá ul a szôrrel kez dô dô
sza vak ra rá di ó ban, té vé ben. Szô rös, szôr me, ször nyû,
ször nye teg, ször pöl get, ször föl get, Sir Sol ti György!… És
ez nem vicc! A cél irá nyos fi gye lem kon cent rá ció az élô lé -
nyek túl élé sé nek alap fel té te le.

Mi nél na gyobb ben nünk a fe szült ség, hogy meg old -
junk egy gya kor la ti vagy lel ki prob lé mát, an nál na gyobb az
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A fi gyel münk úgy mû kö dik, mint a
mág nes: a szük sé ges in for má ció
vas re sze lé két a rej tek hely rôl is
ma gá hoz ránt ja, míg az ér dek te len
hí rek fa for gá csát ak kor is ott hagy -
ja, ha szin te ki üti a sze mün ket.



in for má ci ó i gé nyünk. (An ge lusz Ró bert) Ilyen kor olya nok
va gyunk, mint Mó ric ka, aki nek köz tu dot tan min den rôl
ugyan az jut az eszé be, mert van egy alap ve tô és ki elé gí tet -
len szük ség le te.

Hí re ink gyûj té se, ki vá lo ga tá sa és meg fo gal ma zá sa
köz ben egy pil la nat ra sem fe led het jük a kér dést: ki nek mi -
ért le het fon tos ez a hír? Az em be rek pél dá ul vár ják a jó öt -
le te ket, ta ná cso kat. Ha in for má ci ón kat a szol gá la tuk ba
tud juk ál lí ta ni, hét le gyet ütünk egy csa pás ra, mint a vi téz
sza bó. Szá munk ra most az el sô két le gyecs ke fon tos: hírt
ad tunk ma gunk ról, és se gí tet tünk ta ná csa ink kal a kö zön -
sé günk nek.

(Fel so ro lom a töb bi öt le gyet is, ne hogy már blöff nek
gon dol ják a me se be li he tes szá mot. Hasz nos hí rünk von zó -
vá te szi a mé di át, se gít az új ság író nak, szer kesz tô nek, ki -
elé gí ti fô nö künk hi ú sá gát, erô sí ti a mun ka tár sak cég iden ti -
tá sát, és nö ve li az ön bi zal mun kat.)

Mi lyen ta ná csok ról le het szó? Olya nok ról, amit a
rek lám is hasz nál mo ti vá ci ó ként. Ta nul junk tô lük, ve gyük
át a szük sé ges is me re te ket. A mar ke tin gosz tály ott van egy
eme let tel lej jebb. Vagy fel jebb. Szó val ott van va la hol a kö -
ze lünk ben.

A mé di án ke resz tül el mond hat juk, hogy az em be rek
ho gyan hasz nál ja nak egy ter mé ket, hogy si ker él mé nyük le -
gyen. Ho gyan le het nek szeb bek, csi nos ab bak, okos ab bak ôk
és sze ret te ik. Ho gyan ke res se nek töb bet, vagy ho gyan fek -
tes sék be a pén zü ket. Ho gyan óv ják meg gyer me ke i ket, és
ho gyan ren dez zék be la ká su kat. Bíz zunk az em be rek ér dek -
lô dé sé ben. A fi gye lem az a fény csó va, amely rá vi lá gít a szá -
munk ra fon tos in for má ci ók ra a ránk zú du ló hír hal maz ban.

––
Per sze, mint mé di a fo gyasz tók, ak kor is szám ta lan hír re fi -
gye lünk oda, ha ép pen nincs ége tô in for má ci ós szük ség le -
tünk, vagy nem va gyunk konk rét dön té si hely zet ben. Ezer
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és ezer mé di a hír ér de kel het ben nün ket a ko lum bi ai fo ci -
csa pat tól a na rancs bôr el tün te té sé ig, pe dig sem fo ciz ni
nem aka runk, sem na rancs bô rünk nincs mo men tán. Hogy
ak kor még is mi ért for du lunk kí ván csi an szá munk ra lát szó -
lag tá vo li té mák, hí rek fe lé? Nyíl ván va la mi mi att ezek a
hí rek szá munk ra, mint in for má ci ó fo gyasz tó élô lé nyek szá -
má ra, ér de ke sek. No, de mi ért ép pen ezek?

Ki nek, mi kor, hol, mi ért, ho gyan 
és mi ér de kes?

Az ért he tô, ha egy ka mi on so fôr ve ze tés köz ben az or szá gú -
ton fel fi gyel, mi kor a rá dió a kör nyé ken vi hart je lez. De mi -
lyen in for má ci ós vagy lel ki szük ség le tek in dí ta nak ar ra
ben nün ket, hogy pél dá ul le kös se a fi gyel mün ket a ma o ri
tör zsek szo ká sa i ról vagy a han gyák ná szá ról szó ló pub li ká -
ció vagy té vé film? A mé di á ból szer zett in for má ci ó ink na -
gyobb ré szét – leg alább is lát szó lag – sem mi re se tud juk
hasz nál ni. Leg alább is sem mi olyan ra, ami a köz vet len hét -
köz na pi élet ben hasz nos. Gon dol junk csak a sport vagy a
po li ti ka hí re i re.

Töb bé-ke vés bé ön tu dat la nul sze mel ge tünk a hí rek
kö zül, ész re ve szünk egy-egy cí met, be le ol va sunk a szö veg -
be, meg néz zük a ké pet, és ha egy pszi cho ló gus meg vizs gál -
ná, hogy mit ve szünk ész re az új ság ban egy hét alatt és mit
nem, ak kor eb bôl el ké szít het né az ana lí zi sün ket. „Mondd
meg, mi lyen in for má ci ók ra fi gyelsz a mé di á ban és meg -
mon dom ki vagy!… Il let ve… Szó val min den eset re meg pró -
bá lom meg mon da ni.” (Per sze nem vé let len, hogy az új sá g -
ol va sást em lí tet tem. A te le ví zió sok kal erô sza ko sabb kom -
mu ni ká ci ós esz köz. Ha néz zük, ak kor nem igen tud juk át -
ug ra ni a min ket ke vés bé ér dek lô in for má ci ó kat. Ép pen
ezért a té vé, ez a rek lámszem pont ból jog gal ki tû nô nek tar -
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tott mé dia, nem ve szély te len. Szin te hip no ti zál ja azo kat a
né zô ket, akik – kü lön bö zô okok ból – ne he zen tud nak el -
len áll ni az ér zék szer ve i ket be te me tô in ge re gyüt tes nek.
Igaz, ami szá munk ra ér dek te len, azt könnyen ki ejt jük az
em lé ke ze tünk bôl. Bár ha na gyon so ká ig és na gyon ügye sen
suly kol ják…! Ki tud ja, mi ra gad meg?)

Ha a nem tu da tos
szük ség le tek hez ke re sett
in for má ci ók ról van szó,
ak kor ér de mes vé gig gon -
dol ni a szó ra koz ta tó jel -
le gû ma ga zi nok sze re pét is. Va jon mi az oka, hogy annyi
nôi ma ga zin olyan ha tal mas pél dány szám ban je le nik meg?
Mi fé le szük ség let kész tet több mil lió nôt (és fér fit), hogy
hét rôl hét re szin te ugya na zok ról a té mák ról – csa lád ról,
szé pít ke zés rôl, sztá rok ról, ér zel mi köz he lyek rôl, szex rôl –
ol vas sa nak in ter jút, cik ket, esz me fut ta tást, vagy ép pen is -
me ret ter jesz tô anya got? (Rá adá sul szin te min dig ugyan az -
zal a tíz-húsz in for má ci ó val!) Vagy mi az a ki elé gít he tet len
igény, ami a nôi la pok ol va sá sa mel lett az egy kap ta fá ra hú -
zott szap pa no pe rák mér ték te len fo gyasz tá sát is ger jesz ti?
De ha a mo ti vá ci ó kat nem is is mer jük pon to san, mert
olyan mé lyen gyö ke rez nek lé lek ben, kul tú rá ban, tör té ne -
lem ben, nem kel le ne-e mun kánk so rán fi gye lem be ven ni
ezt az ele men tá ris mé dia-fo gyasz tó szük ség le tet, hogy ta -
ná csa dó vagy szto ri zó hí re ink kel be fér kôz zünk a leg na -
gyobb pél dány szá mú nôi he ti la pok ba?

A „Há bo rú és bé ke” író ja a múlt szá zad ele jén meg -
fo gal maz ta, ho gyan mû kö dik a mé dia. Tolsz toj – Sha kes pe -
a re te het ség te len sé gé rôl szó ló – 1903-as vi ta i ra tá ban
(amellyel mély sé ge sen nem ér tek egyet, de most nem ez a
té mánk) a kö vet ke zô kép pen ír:

„…Sha kes pe a re hír ne vé nek csak egyet len ma gya rá -
za ta van: jár vá nyos szug gesz tió szül te. /…/ saj tó fej lô dé sé -
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Mit lát meg va la ki, és mi ként lát ja
meg, ab ban rej lik kü lön le ges sa já -
tos sá ga.

Alf red Ad ler



vel pár hu za mo san nôtt az ilyen jár vá nyok ere je. A hír la p -
ol va sás ter je dé sé vel oda ju tott a do log, hogy a saj tó or gá nu -
mok, mi helyt va la mely ese mény vé let len kö rül mé nyek kö -
vet kez té ben kü lö nös je len tô sé gû vé vált, nyom ban szét hir -
de tik ezt a je len tô sé get. Mi helyt ez a saj tó ban meg tör tént,
a kö zön ség egy re na gyobb fi gyel met szen tel az ese mény -
nek. A kö zön ség ér dek lô dé se vi szont ar ra kész te ti a saj tót,
hogy az ese ményt még na gyobb fi gye lem mel s leg ap róbb
rész le te i ben vizs gál ja. A kö zön ség ér dek lô dé se to vább fo -
ko zó dik, és a hír la pok
egy más sal ve te ked ve
igye kez nek ki elé gí te ni az
ol va só kö zön ség igé nye it.
A kö zön ség er re még job -
ban ér dek lô dik, és a saj tó még na gyobb je len tô sé get tu laj -
do nít az ese mény nek. En nek kö vet kez té ben a la vi ná vá da -
ga dó ese mény olyan mél ta tás ban ré sze sül, amely egy ál ta -
lán nin csen arány ban je len tô sé gé vel. Ez a gyak ran ôrü let -
té fa ju ló mél ta tás min dad dig vi rul, amíg a saj tó irá nyí tó i -
nak és a kö zön ség nek föl fo gá sa egy be vág.

Szám ta lan pél dá ja van az ilyen meg nem ér de melt el -
is me rés nek, amely ben a saj tó és az ol va só kö zön ség köl csö -
nös egy más ra ha tá sa ré sze sít ma nap ság tel je sen je len ték -
te len dol go kat…”

Re mé lem, nem sok ol va só mat bán tom meg, ha azt
mon dom, hogy eh hez ha son ló – Tolsz toj ál tal „el fa jult nak”
ne ve zett – mé di a nyil vá nos sá got ka pott pél dá ul Di a na her -
ceg nô ha lá la. A ma ga zi nok, a rá dió és a té vé csa tor nák ez -
rei hó na po kig eb bôl a hír bôl él tek a Fok föld tôl a Lapp föl -
dig. Ez a meg ren dí tô, de egye di tör té net be há lóz ta a föl det,
hát tér be szo rít va olyan prob lé má kat – nyo mor gó nyug dí ja -
sa ink tól az af ri kai né pir tá so kig –, ame lyek az egyes em ber
vagy a vi lág sor sát ta lán job ban be fo lyá sol ják, mint Ká roly
her ceg volt fel esé gé nek szo mo rú his tó ri á ja.
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…Sha kes pe a re hír ne vé nek csak
egyet len ma gya rá za ta van: jár vá -
nyos szug gesz tió szül te.

L. Tolsz toj



Tolsz toj, a már em lí tett vi ta i rat ban, így ír er rôl a je -
len ség rôl a Drey fus-ügy kap csán:

„…A kö zön ség ér dek lô dé se az ügy re irá nyult, a saj tó -
or gá nu mok ver seny re kel tek egy más sal az ügy le írá sá ban,
meg vizs gá lá sá ban és meg vi ta tá sá ban. A kö zön ség ér dek lô -
dé se hó lab da sze rû en nö ve ke dett, míg vég re az ügy olyan
naggyá nôtt sze münk ben, hogy nem volt csa lád, amely ben
nem dúlt vol na vi szály az „Af fa ir” mi att… Ide gen nem zet -
be li em be rek, akik nek sem mi ér de kük sem fû zô dött ah hoz,
va jon áru ló-e Drey fus vagy sem, olyan em be rek, akik sem -
mit sem tud tak az ügy fej lô dé sé rôl, va la mennyi en dön töt -
tek ma guk ban Drey fus el len vagy mel let te, s ahogy ket ten
össze ta lál koz tak, nyom ban Drey fus ról kezd tek vi táz ni. Az
egyik a leg na gyobb bi zo nyos ság gal bû nös nek mond ta Drey -
fust, a má sik pe dig ép poly ha tá ro zott ság gal ta gad ta bû nös -
sé gét. Csak né hány esz ten dô el múl tá val ocsúd tak föl az em -
be rek eb bôl a szug gesz ti ó ból és ér tet ték meg, hogy sem mit
sem tud hat tak Drey fus bû nös sé gé rôl vagy ár tat lan sá gá ról,
és hogy ezer és ezer olyan do log volt, ami sok kal kö ze lebb
állt hoz zá juk, mint a Drey fus ügy.”

Egy szó val: mi tôl hír a hír?

Kell, hogy le gyen annyi új ság írói ér zé ke és em ber is me re te
a hír me ne dzser nek, hogy meg tud ja kü lön böz tet ni a cé ge,
ter mé ke, üze ne te szem pont já ból fon tos mé di a fo gyasz tók
szá má ra ér de kes hírt az ér dek te len tôl.

Bár meg jegy zem, ez a ké pes ség saj nos szá mos mé di -
á ban dol go zó új ság író ból és szer kesz tô bôl is hi ány zik. El -
tom pít ja ôket a rá juk zu ho gó in for má ci ó ö zön. Vagy egy -
sze rû en csak rossz új ság írók. (Van ilyen, ahogy van rossz
pék, rossz or vos, rossz mi nisz ter vagy rossz mé di a fô nök.)
De, ha az új ság írók a leg job bak is, le het sé ges, hogy a mi
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köz le mé nyünk ben nem ve szik ész re a hírt. Bár ilyen kor ál -
ta lá ban mi va gyunk a hi bá sak, mert nem tud tuk úgy tá lal -
ni – meg fo gal maz ni, ki emel ni, in do kol ni, bi zo nyí ta ni – a
köz len dôn ket, hogy a mé dia köz ka to nái meg ért sék: ez az
in for má ció új don ság! Nem ad tunk hoz zá meg fe le lô hát tér -
anya got vagy meggyô zô in dok lást.

Per sze ma még nem az a jel lem zô, hogy az új ság író
nem ve szi ész re a hírt. Sok kal jel lem zôbb, hogy a saj tó me -
ne dzser (meg a mar ke tin gosz tály) szen ved far kas vak ság ban.
„Én lá tom az ese mé nyük ben, mi a hír, a szen zá ció, ôk nem
lát ják” – mond ja Csák vá ri Já nos, az MTI ro vat ve ze tô je.

„Nem tud ják, mi a
hír, nem ke re sik a cé gü -
kön be lül, és ha hír le ve let
kül de nek, ab ban nincs
sem mi” – ál lít ja Iván Gi -
zel la a Ma gyar Hír lap tól.

Az egyik ame ri kai szak könyv a kö vet ke zô mo ti vá ci ó -
kat so rol ja fel ar ra a kér dés re, hogy: mi kor hír a hír?

Ami kor új don ság. Fel fe dez ték, be mu tat ták, meg ta lál -
ták, ki je löl ték, ki tün tet ték stb. A leg jobb per sze, ha az új -
don ság szen zá ci ós, de leg alább is vá rat la nul buk kan fel.
Vagy ha nem is vá rat la nul, ak kor fer ge te ges elô ké szí tés
után, mint a nagy költ ség ve té sû ame ri kai fil mek vagy a
Harry Pot ter új kö te te.

Ami kor köz ér de kû ese mény hez vagy hí res sze mé lyi -
ség hez kap csol ha tó. Át ad ták az au tó pá lyát. Habs burg Ot tó
egy pa lack száz öt ven éves to ka jit ka pott.

Ami kor erôs ar cu la tú té nye zô höz – vi lág cég hez, vi -
lág már ká hoz, po li ti kai kam pány hoz, éhe zô gye re kek sor -
sá hoz vagy az AIDS prob lé má já hoz – kap cso ló dik.

Ami kor ér de ke ket, konf lik tu so kat érint. (Adó ügy,
bér eme lés, párt harc, há bo rú.)
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Kon cent ráld min den gon do la to dat
az elôt ted fek vô mun ká ra. A nap
su ga rai is ak kor kez de nek el éget -
ni, ami kor fó ku szál juk ôket.

Ale xan der Gra ham Bell



Ami kor ti tok ról van szó. (Lord Northc liff brit saj tó -
mág nás sze rint: „hír az, amit va la ki va la hol sze ret ne el tit -
kol ni, min den egyéb csak hir de tés.” El gon dol kod ta tó…)

Ami kor ked velt té ma kör höz – bûn höz, sport hoz, sze -
xu a li tás hoz, misz ti ká hoz, hob bi hoz, egész ség ügy höz – kap -
cso ló dik.

Ami kor ér zel mi leg érint ben nün ket. Anya, gye rek,
be teg, öreg, ku tya.

Ami kor szó ra koz tat, mint pél dá ul a vicc és a szto ri.
Kell hoz zá né mi gya kor lat és ké pes ség, hogy mé di á -

ba szánt té má in kat össze kös sük a fel so rolt le he tô sé gek kel.
De mi ben áll ez a te het ség?

A Mé di a e ti ka cí mû
kö tet Bur ton Ras coe-t, a
ne ves új ság írót idé zi: „A
hír irán ti ér zék nem más,
mint ké pes ség an nak ér -
zé ke lé sé re, mi a fon tos,
mi az élet be vá gó, mi az, ami te le van szín nel és élet tel, mi
az, ami ér dek li az em be re ket.” A de fi ní ció kis sé ál ta lá nos,
mint egy ha lász lé re cept je, ami alap ján le het jó, de rossz
hal le vest is ké szí te ni. Enn él sok kal pon to sab ban azon ban
nem igen le het meg ha tá roz ni a hír irán ti ér zé ket.

Ke mény és lágy hí rek

A Ku rír nak a ki lenc ve nes évek ele jén, mint ar ra bi zo nyá ra
né há nyan még em lé kez nek, na pon ta két ki adá sa je lent
meg: az el sô reg gel, a má so dik ko ra dél után. A szer kesz tô -
ség nagy sá gát – a mun ka tár sak szá mát – azon ban csak
egyet len ki adás ra mé re tez ték a ko rai kap ita liz mus szel le -
mé ben. Két szer ti zen hat ol dalt meg töl te ni ér de kes sé gek kel
olyan fel adat volt, mint ha egy bo hóc na pi nyolc órá ban
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A mé di a kom mu ni ká ci ós szak ma
nem olyan, mint pél dá ul a szü lôi
sze rep. Le he tet len gya ko rol ni, ha
az em ber nek nincs hoz zá te het -
sége.



pró bál ná fel vi dí ta ni ugyan azt a kö zön sé get. Zo kog ta tó. A
lap egyik szer kesz tô je ként en nek kö szön he tem, hogy hul -
lá mos szô ke ha jam he lyén ma né hány ôsz szôr szál kó ka do -
zik. A két lap szám ugyan is idôn ként min den le ad ha tó
anya got fel falt, és ha nem akar tam a fa lon ló gó tûz vé del mi
sza bály za tot a Ku rír ban pub li kál ni, ak kor elô kel lett kap ni
az ol lót és ne ki es ni a vi dé ki és a kül föl di saj tó nak.

Mi lyen jól jött vol na ak kor, ha a cé gek tôl, szer ve ze -
tek tôl hasz nál ha tó (is mét lem: hasz nál ha tó!) pub li ká ci ó -
kat ka punk!… Tu dom, ilyen hí re ket össze ka la pál ni, -ka la -
poz ni nagy mun ka, s gyak ran fel es le ges, mert nagy ré szük
a lom tár ban vég zi. És per sze sze ren cse is kell hoz zá, hogy
egy-egy hí rünk be ke rül jön a mé di á ba.

De azt gon do lom, a
je len leg mû kö dô szer -
kesz tô sé gek ben ma is
örül né nek né hány iz gal -
mas, bár mi kor elô kap ha -
tó hosszabb-rö vi debb – és fô leg exk lu zív, az az csak ne kik
el kül dött – írás nak. Min dig akad hat ugyan is egy-egy mé re -
tes lyuk a lap ban, mert nem ér ke zett meg a meg ren delt
anyag, vagy ne tán va la mi jo gi, in for má ci ós vagy egyéb
gond tá madt a köz lé se kö rül, eset leg a fo tó nem ké szült el
idô ben, il let ve a na pi szer kesz tô vé gül nem ta lál ta olyan jó -
nak a be ter ve zett cik ket, mint a ro vat ve ze tô stb.

Ilyen kor csak be le kel le ne nyúl ni a dosszi é ba (vagy -
is a szá mí tó gép be, mert ter mé sze te sen már ott so ra koz na
a tar ta lék) és ki vá lasz ta ni a meg fe le lôt.

Per sze olyan hí ra dá sok ra gon do lok, ame lyek el áll -
nak, mint a sar ki jég meg a tar tós tej.

Idéz zünk né hány (lég bôl ka pott!) pél dát:
„A Ma táv Rt. sta tisz ti ká ja sze rint Ma gyar or szá gon a

leg hosszabb tá vol sá gi te le fon be szél ge tés re 1998. no vem ber
5-én, 13.10 és 23.42 kö zött ke rült sor Bu da pest és Za la  -
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Úgy tû nik szá mom ra, hogy mi nél
ke mé nyeb ben dol go zom, an nál
na gyobb sze ren csém van.

Tho mas Jef fer son



eger szeg kö zött. A több mint tízórás táv cse ve lyért a bu da -
pes ti hí vó mint egy hú sze zer fo rin tot fi ze tett…”

„Öt de ka gramm cso ko lá dé el fo gyasz tá sa, élet kor tól
füg gô en, tíz-hu szo nöt szá za lék kal nö ve li az agy tel je sí tô ké -
pes sé gét. A Nest lé niz zai la bo ra tó ri u má ban össze sen 350
kí sér le ti sze mély teszt vizs gá la ta so rán áll apí tot ták meg a
fen ti ada to kat. A tel je sít mény nö ve ke dés a cso ko lá dé el fo -
gyasz tá sa után ti ze nöt-húsz perc cel kö vet ke zik be és mint -
egy fél órán át tart. A húsz éven alu li ak nál a cso ko lá dé el -
fo gyasz tá sa után mint egy két szer ak ko ra a tel je sí tô ké pes -
ség nö ve ke dé se, mint az öt ven éven fe lü li ek ese té ben…”

„A nyí regy há zi Sós tó gyógy ha tá sú vi zé rôl a leg el sô
fel jegy zés Szu lej mán Ali Musz ta fa tö rök adó sze dô nap ló já -
ban ta lál ha tó. A Ti szán tú lon és Er dély ben so kat utaz ga tó
hi va tal nok 1597. jú ni us 22-én je gyez te fel, hogy „a sós tói
er dô kö ze pén ta lál ha tó gyógy for rás vi ze gyó gyít hat ta meg a
lá ba mat, mert mi ó ta ott jár tam, ki állt be lô le a fá jás”…

Ter mé sze te sen ezek nek az (is mét lem: ki ta lált!) in -
for má ci ók nak sok fé le fel dol go zá si mód juk le het sé ges, a
hír tôl az in ter jún át az iró ni á val át szôtt tár cá ig, de a lé nye -
gük egy: örök zöl dek; leg alább is el te he tô ek rö vi debb-hosz-
szabb ide ig.

Eze ket a – cé gek tôl a mé di á nak kül dött – pub li ká ci ó -
kat lágy hí rek nek ne vez zük.

Eb bôl kö vet ke zik, hogy a ke mény hí rek ak tu á li sak,
te hát nem bír ják ki a vá ra ko zást. A Bib lia sze rint (ami a
ma ga mód ján szin tén mé dia volt) ef fé le ke mény üze ne tet
vitt Szo do má ba az Úr két an gya la, hogy fi gyel mez tes se Ló -
tot: ve gye a ba tyu ját, fog ja a csa lád ját és men jen el gyor -
san, mert hol nap az Örök ké va ló el pusz tít ja a bû nös vá rost.
Plusz Go mor rát. (Elô zô leg Áb ra hám nál jár tak a hír nök-an -
gya lok meg az Úr, hogy tá jé koz tas sák a val lá sa la pí tót: fe le -
sé ge, a ki lenc ve né ves Sá ra szül ni fog. Ez mel les leg lágy hír
volt. Rá ér tek vol na meg mon da ni egy hó nap múl va is…)
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Ter mé sze te sen a ke mény hí rek kö zé tar toz nak a vá -
rat lan ese mé nyek (össze üt kö zött, sik kasz tott, fel rob bant,
fel fe dez ték, le vál tot ták, me get ték), és az ak tu a li tá sok (ki -
tün tet ték, át ad ták, meg lá to gat ta, elu ta zott).

A leg több – na pon ta hírt adó – mé dia egy teg na pi ese -
ményt hol nap már nem tesz kö zé, mert szá má ra a teg nap -
elôtt meg az ókor az egy idô egy ség. En nek per sze nem csak
az az oka, hogy a hír 48 órás, te hát ela vult, ha nem az is,
hogy a kon ku ren cia már kö zöl te. A mai mé di a ver seny ben
köz rö hej tár gya len ne, ha va la ki két na pot kés ne egy hír -
rel. A leg több rá dió- és té vé csa tor na szá má ra né hány óra
csú szás is vég ze tes le ma ra dást je lent.

––
A leg több té vé el nök ar ról ál mo do zik, hogy az es ti hír -

adó ban a be mon dó egy szer majd így kez di az adást: „Hol -
nap dél elôtt tíz óra hu szo nöt és har min cöt perc kö zött egy
ezüstszí nû re pü lô csé sze alj ha lad át a Du nán túl fel ett két
mars la kó val a Vesz prém–Za la e ger szeg vo na lon, majd vám -
ke ze lés után Len ti nél el hagy ja az or szág lég te rét…”

S per sze a csé sze alj más nap me net rend sze rû en meg -
ér kez ne.

Tes sék lop ni!

Ál mo doz ni per sze a mé di a fô nö kök is tud nak. Ál muk ban a
na pi la pok el sô ol da lon pub li kál ják cé gük ter mé ké nek vagy
szol gál ta tá sá nak az elô nye it, a rá dió rend kí vü li köz le -
mény ben ol vas sa fel új lé te sít mé nyük át adá sát, a té vék hír -
mû so rá ban pe dig – szer ve ze tük szó vi vô je ként – ôk ma guk
szá mol nak be ar ról, hogy cé gük tá mo ga tá sá nak se gít sé gé -
vel teg nap fel fe dez ték a rák el len sze rét vagy a tab let tá ban
be ve he tô nyelv tu dást.
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Ha ezek az ál mok kis sé el is sza kad tak a re a li tás tól,
igen sok álom va ló ság gá vál hat, ha egy szer pon tos vá laszt
tu dunk majd ad ni ar ra a már fel tett kér dés re, hogy me lyik
in for má ci ónk ban ki nek, mi kor, me lyik mé di á ban, ho gyan
és mi a hír?

Er re a kér dés re jól
vá la szol ni, az az a hír me -
ne dzse ri szak mát gya ko -
rol ni, mint ar ról már ír tam, szük ség van né mi új ság írói ér -
zék re, sôt, idôn ként zse ni a li tás ra is, de azért ne misz ti fi -
kál junk. Aho gyan az agy ku ta tás tól a pros ti tú ci ó ig min den
szak ma kép vi se lô je ta nul hat kol lé gái ta pasz ta la ta i ból, úgy
egy pub li ci tás sal fog lal ko zó szak em ber is köl csön ve he ti
má sok agyát. Nem kell foly ton fel ta lál ni a ke re ket.

A mi ese tünk ben nincs más dol gunk, mint meg néz ni:
mit, ho gyan, me lyik mé di á ban si ke rült pub li kál ni a kon ku -
ren ci á nak, eset leg más cég nek, szer ve zet nek. Az el len fe le -
ink, vagy fi nom ab ban szól va, ver seny tár sa ink idôn ként
több re ta nít hat nak ben nün ket, mint a ba rá ta ink.

(Köz hely, hogy a mar ke tin gosz tály nak fi gyel nie kell
a ver seny tár sak te vé keny sé gét, és má sol ni, vá la szol ni, re a -
gál ni kell a tör tén tek re, hogy a pi a con el fog lalt he lyün ket
meg ôriz zük vagy meg erô sít sük. Ugyan ilyen köz hellyé kell
vál nia a PR-osz tály mé di a fi gye lé sé nek is, ami az Ob ser ver
ha zai mé di a fi gye lô szol gá lat in ter ne tes ke re sô je se gít sé gé -
vel ma már gye rek já ték. És eb ben az eset ben is majd nem
mind egy, hogy mi lyen jel le gû szer ve zet rôl be szé lünk: egy
in té zet rôl, egy gyár ról, egy po li ti kai párt ról, egy egy ház ról,
egy egye tem rôl vagy egy szín ház ról.)

Néz zük meg, hogy má sok mi lyen hí rek kel me lyik
mé di á ba tud tak be ke rül ni. Si kert ér tek el? Me lyik pub li ká -
ció és mi ért volt a leg si ke re sebb? Át tud juk-e ven ni a mód -
szert? Át tud juk-e for mál ni? Ho gyan tu dunk az ô mód sze -
rük kel él ni, de a mi sa já tos sá gun kat hang sú lyoz ni? Me lyik
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lap mi re volt ve vô? És egy ál ta lán: va jon a hí rük volt át ütô
vagy a szem élyes kap cso la tuk erôs? Vagy mind ket tô? Néz -
zük meg, hol té ved tek, hol hi báz tak? És mi ért? Ho gyan le -
he tett vol na a kon ku ren cia szá má ra kel le met len pub li ci -
tást el ke rül ni?

Nem könnyû a hely-
ze tünk, mert – tisz te let a
ki vé tel nek! – ez a szak ma
Ma gyar or szá gon még gye rek ci pô ben jár. Egy-egy mul ti na -
ci o ná lis vál la lat ról ugyan szá zá val je len nek meg a cik kek,
de azok vagy gaz da sá gi, il let ve tôzs de in for má ci ók, vagy
csak a ne vü ket tar tal maz za egy-egy hír adás. Ter mé sze te -
sen ezek bôl a pub li ká ci ók ból is le het ta nul ni. Pep si ék pél -
dá ul ki ta lál ták a Pep si Szi ge tet. Te le lett a ne vük kel a mé -
dia. Er re a Co ca-Co lá ék meg ala pí tot ták a ba la to ni Be ach
Ho u se-t, mi re per sze a Pep si is le vág ta tott nyá ron a Ba la -
ton ra prog ra mot csi nál ni.

A Proc ter & Gamb le egyik mun ka tár sa a fér jé vel vi -
lág kö rü li út ra in dult. Mint nyi lat koz ta: meg ke re sik a cég
he lyi vál la la ta it min den ütt, aho va men nek…

Az Uni le ver egyik kül föl di ve ze tô je di csé rô en nyi lat -
ko zott a ma gyar szak em be rek ké pes sé ge i rôl egy na pi lap -
ban…

A Phi lips Ma gyar or szá gon meg ren dez te az if jú tu dó -
sok ver se nyét…

Után zók ból lesz nek az újí tók

Az em ber on nan lop, ahon nan van mit. A szá munk ra is
hasz nál ha tó pub li ká ci ó kat össze kell gyûj te ni, le kell fûz ni
(vagy kom pu te rünk ben fel hal moz ni), és ha akad egy-egy
sza bad óránk, új ra és új ra elô kell ven ni, hát ha va la me lyik -
rôl eszünk be jut egy okos öt let. Má sol juk a stí lust, a szem -
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lé le tet, a hír szer ke ze tét. A leg jobb után zók ból lesz nek a
leg na gyobb újí tók, ha te het sé ge sek, mint azt né hai ked ves
ta ní tó mes te rem, Sip kay Bar na író-új ság író mond ta negy -
ven éve.

Az öt le te ket nem
vé di a szer zôi jog. Az em -
be ri ség kul tú rá ja más ból
sem áll, mint lo pás ból, a
lo pott dol gok ad ap tá lá sá ból, és a vissza lo pás ból. Eny ves ke -
zû em ber tár sa ink nél kül még min dig kö vet pat tint gat nánk
Sá mu el lel Vér tesszô lô sön.

Ter mé sze te sen min den lo pás nál, vagy mond juk fi -
nom ab ban: át vé tel nél hang sú lyoz ni kell, hogy mi mi ben
va gyunk má sok, sa já to sak, egye di ek. A mi ter mé künk,
szol gál ta tá sunk mi ben kü lön bö zik a kon ku ren cia aján la tá -
tól? Ha nincs va la mi könnyen fel mu tat ha tó dif fe ren cia
(hosszabb ga ran cia, rész let vá sár lás, ol csóbb ár, eset leg a
ter mé künk nem csak da rál, ha nem a Ra detzky in du lót is el -
játssza), vagy ez a kü lönb ség cse kély, ak kor ta lál nunk kell
egy olyan ele met, egy olyan né zô pon tot, amelyet a ver -
seny tár sak ki hagy tak a pub li ká ci ó juk ból. Ha ez se megy,
ak kor még min dig kre ál ha tunk ese ményt, nye re mé nyak -
ciót, dí já ta dást, „tû zi já té kot”, ami ránk irá nyít ja a kö zön -
ség fi gyel mét.

Csak egyet ne te gyünk a ver seny zés he vé ben: ne
mond junk a kon ku ren ci á ról, il let ve ter mé ké rôl vagy szol -
gál ta tá sá ról rosszat. Egy részt, mert a ver seny társ be pe rel,
és könnyen meg nyer he ti a pert. Más részt, mert a bi zony -
ta lan em be rek haj la mo sak a meg tá ma dott mel lé áll ni, mint
azt né hány ma gyar or szág gyû lé si vá lasz tás ered mé nye ta -
nú sít ja. Har mad részt pe dig el len sé günk ké tesszük azt, aki
a meg bí rált kon ku rens ter mé ke it, szol gál ta tá sa it hasz nál ja.
Az egyik sze mély hí vó ope rá tort for gal ma zó cég rek lá mak -
ci ó ja a rá dió te le fo nok el le né ben pró bál ta elô nyös szín ben
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fel tün tet ni a ter mé két egy kor, mond ván: a sze mély hí vó na -
gyobb sza bad sá got biz to sít, nem kell a hí vó fél lel azon nal
be szél ni. Ez bánt hat ta a mo bil te le fo nok kal már ren del ke -
zô ket, akik ön ma guk iga zo lá sá ra bi zo nyá ra szó be li el len -
rek lám mal él tek. (A sze mély hí vó-cég az óta el tûnt a sül-
lyesz tô ben.)

És ha már a kon ku ren ci á ról be szé lünk, van itt még
egy má sik sa já tos prob lé ma…

A mar ke ting sza kem be rek tud ják, hogy a ha son ló ter -
mé kek rek lá mo zá sa és pub li ci tá sa nem ve szély te len. Elô -
for dul, hogy az én hír adá som ról a ver seny társ ter mé ke,
szol gál ta tá sa jut az em be rek eszé be, ami kor vá sá rol ni
akar nak. (Vagy jó eset ben for dít va.) Las san pél dá ul már
nem le het meg kü lön böz tet ni a koz me ti kai ter mé ke ket, a
sö rö ket, a gép ko csi kat, vagy a rá dió te le fo no kat for gal ma zó
cé ge ket egy más tól. Meggyô zô dé sem, hogy szá mos T-Mo bile
hir de tés a Pan non GSM el adá sát se gí ti és vi szont.

Ilyen eset ben az anek do ta sze rin ti szö vet ke res ke dô
mód sze rét al kal maz hat nánk.

A tör té net sze rint Szom bat he lyen a har min cas évek -
ben há rom tex til bolt volt egy más mel lett. Az el sô re ki ír ták,
hogy: Itt kap ha tó a leg jobb mi nô ség! A má so dik ra, hogy:
Itt kap ha tó a leg ol csóbb szö vet! A har ma dik bolt tu laj do -
no sa pe dig ki tett az aj tó ra egy táb lát, ame lyen egyet len szó
állt: Be já rat.

Vált sunk né zô pon tot!

Mi u tán a ma gyar pub li ci tá si pél da tár sze gé nyes, két út áll
elôt tünk. Az egyik, hogy mi sem csip ked jük ma gun kat.
Majd csak lesz va la hogy. Ez a ma gyar ugar. Ha má sok nak
így is jó, ne künk se lesz rosszabb. Van nak más mar ke tin g -
esz kö zök, ame lyek a pub li ci tást he lyet te sí tik. Igaz, nem
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egé szen ugyan azt tud ják, mint a pub li, meg töb be is ke rül -
nek, de nem a mi pén zünk bán ja. Ha meg a bé na sá gunk
mi att ki rúg nak min ket, hát…! De ta lán csak nem rúg nak
ki!…

A má sik út a kre a ti vi tás út ja.
A kre a ti vi tás min -

den szak má ban fon tos ké -
pes ség, de míg egy sza lag
mel lett dol go zó em ber
mun ká já ban öt szá za lék is
sok le het be lô le, ad dig a
rek lám szak ma te rü le tén har minc-negy ven szá za lék is ke vés.
An nak pe dig, aki pub li ci tás sal fog lal ko zik, a kre a ti vi tás ból ál -
ta lá ban nyolc van-ki lenc ven szá za lék sem sok. És ez nem
vicc. An nál na gyobb szük sé günk van ugyan is egy mun ká ban
a kre a ti vi tás ra, mi nél több a bi zony ta lan sá gi té nye zô, és mi -
nél ke vés bé szá mít ha tó ki cse le ke de tünk kö vet kez mé nye,
vagy in kább azt mon da nám: ered mé nyes sé ge. A fu tó sza lag
mel lett ez ki szá mít ha tó, a ku ta tó la bo ra tó ri um ban, a fes tô
mû ter mé ben és vers írás köz ben szin te ki szá mít ha tat lan.

A mé di a fô nök va la hol a fu tó sza lag és a köl té szet kö -
zött ha jó zik. Nem kis kre a ti vi tás kell ugyan is ah hoz, hogy
a fô nö kök kí ván sá gai sze rint (ez a fu tó sza lag) a cég hí re it
úgy for mál ja, va ri ál ja, gyúr ja, ken je, cif ráz za, hogy egyik
vagy má sik mé dia kap va kap jon raj ta. Hu szon négy órás ih -
let szük sé gel te tik hoz zá és acél ide gek. (Az anek do ta sze -
rint az egyik me ne dzsert ki rúg ták az ál lá sá ból, mert a gyo -
mor fek élye meggyó gyult, és a fô nö ke eb bôl úgy gon dol ta,
el vesz tet te az ér dek lô dé sét a mun ká ja iránt. Nyu ga lom!
Még nem ná lunk tör tént.)

A si ker egyik tit ka a né zô pont, vagy más kép pen a
szem szög vál toz ta tá sa le het, amint ar ról már a ha son ló ter -
mé kek meg kü lön böz te té se kap csán a fen ti ek ben ír tam. Ez
azok szá má ra ért he tô a leg vi lá go sab ban, akik tud ják, hogy
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egy fo tó vagy film kép ér tel me meg vál to zik, ha vál toz ta tunk
a be ál lí tá son. Ha alul ról fo tog ra fá lunk egy fi gu rát, az ha tal -
mas lesz, eset leg ijesz tô. Ha fent rôl, ak kor ap ró lesz és ki -
szol gál ta tott. Ha egé szen kö zel rôl, ak kor lát juk az ér zel me -
ket az ar cán. Ha tá vol ról, ak kor csak a tör té net, a ké pek so -
ra sze rint kap hat va la mi je len tést. „A film plán és szem -
szög vál to za ta it a kép új ér tel me zé sé hez hasz nál ha tom” –
ír ja Bí ró Yvet te, a ne ves fil mesz té ta.

––
A leg több vál la la ti hír el sô ol va sás ra annyi ra egy sze rû nek
és a nagy kö zön ség szá má ra ér dek te len nek lát szik, hogy
egy ci vil biz to san le he tet len nek tar ta ná a mé di á ban va ló
el he lye zé sét. Nem úgy mi, akik hír me ne dzse rek va gyunk.

Pél dá ul köz hely az,
hogy az edény gyár ban
ipar mû vé szek ter ve zik a
kü lön bö zô ter mé ke ket.
Ez nem hír. Azt a fel ada -
tot kap juk, hogy ad junk le va la mi pub li ká ci ót ró la, mert új
edény csa lád ké szül, rá adá sul a kon ku ren cia is nyo mul.

Mit te he tünk? Meg kell néz nünk a té mát a há zi asszo -
nyok szem szö gé bôl. Pél dá ul fel tesszük a kér dést: mi ért ég
le olyan gyak ran az edény fü le? Ki a hi bás ben ne? A gyár,
mert rossz anya got hasz nált? Vagy a há zi asszony, mert
nagy láng ra tet te a kis edényt? Mit mond a ter ve zô? Aki
eset leg ma ga is há zi asszony. Vagy van fe le sé ge.

Néz zük meg a té mát a ta ka ré kos ko dó csa lád szem -
szö gé bôl.

Hogy le het az, hogy az egyik edény ben har minc perc
kell egy bi zo nyos étel el ké szí té sé hez, míg a má sik ban
negy ve nöt? Hány fo rint a kü lönb ség gáz tûz hely ese té ben
egy év alatt? És elekt ro mos nál?…

Néz zük a gye re kek szem szö gé bôl! Le het sé ges-e az,
hogy az egyik edény ben fi no mabb lesz ugyan az a le ves,
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mint a má sik ban? És mi tôl függ? Mit mond egy mes ter sza -
kács? (És a ter ve zô fe le sé ge, ma má ja?…)

Néz zük a szen zá ci ók ra moz du lók szem szö gé bôl! Mi -
ért ép pen ezt az edény csa lá dot hasz nál ja az ép pen ak tu á -
lis sztár, aki a sze rel mé nek fôz?

Ter mé sze te sen a fo gyasz tók né zô pont ja után az
adott la pok szem szö gé bôl is meg kell vizs gál nunk a hí rün -
ket, ha azt akar juk, hogy kö zöl jék. Néz het jük a té mát pél -
dá ul a Nép sza bad ság, a Kis ke gyed, vagy a TV2 szom bat dél -
elôt ti gye rek mû so rá nak igé nyei sze rint is. A Nép sza bad -
ság ban az adott edény csa lád és az ener gia meg ta ka rí tás, az
edény és az étel mi nô ség vagy a de sign, il let ve a mû ve lô dés -
tör té ne ti szem pont ke rül het a pub li ká ció cent ru má ba. A
Kis ke gyed az ét ke zés és az in tim em be ri kap cso la tok
össze füg gé sé rôl, vagy az éte lek sze xu á lis éle tünk re gya ko -
rolt ha tá sá ról pub li kál hat olyan írást, amely ben az edény -
csa lád ról is szó esik. A TV2 gye rek mû so rá ba egy gye re kek -
nek ren de zett fô zôver sennyel ke rül he tünk be, ahol a mi
edé nye in ket hasz nál ják, és is mert sztá rok a kós to lók.

Min dig egy ki csit mást, egy ki csit más képp kell meg -
fo gal maz nunk, tá lal nunk, ha azt akar juk, hogy be ke rül -
jünk a meg cél zott mé di á ba.

Min dig egy ki csit más ról és más kép pen lesz szó, de
még is min dig ugya nar ról: ró lunk, a cé günk rôl, a ter mé -
künk rôl.
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Cél ja ink és hí re ink

a egy szer ve zet éle tét hí rek ben sze ret nénk el be szél ni,
ak kor va ló szí nû leg ezer és ezer hírt kel le ne össze ra -
gasz ta ni, hogy a tör té ne tünk min den rész le te vi lá gos

le gyen. Ha egy em ber éle te re gény (már pe dig az!), ak kor
hány re gény egy nagy szer ve zet éle te? Ezek nek a szer ve ze -
ti, vál la la ti hí rek nek egy ré sze azon ban csak a mun ka tár sak
szá má ra le het ér de kes, mint ar ról már volt szó.

Ha a cég mé di a fô nö kei va gyunk, ki kell vá lasz ta nunk
azo kat az in for má ci ó kat, ame lyek ak tu á lis vagy táv la ti cél -
ja in kat szol gál ják, és ame lye ket a köz lés re mé nye mel lett
ér de mes el jut tat ni a mé di á ba.

A ki vá lasz tás alap -
ve tô szem pont ja mi le -
het ne más, mint a vál la -
la ti ér de kek, cé lok szol gá la ta a cég fi lo zó fi á já nak pub li ká -
lá sá tól a köz vet len ér té ke sí té sig.

Az, hogy a por tá sunk fo gott egy száz ki lós har csát,
szí nes in for má ció le het a he lyi lap ban, de nem biz tos, hogy
ne künk kell le ad ni. Ha csak a por tás bá csi nem a kol lé gá i -
nak fôz be lô le ha lász lét, mert ak kor már eset leg a mi össze -
tar tó, vi dám csa pa tunk hí re. Ugyan így a bér szám fej té sen
dol go zó Bö zsi ke né gyes ik re i nek szü le té sét sem biz tos,
hogy ne künk kell pub li kál ni. De ha pél dá ul a cég hoz zá se -
gí ti Bö zsi ke csa lád ját egy új és meg fe le lô nagy sá gú la kás -
hoz, és en nek köz zé té te le ar cu la ti vagy más szem pont ból
ér de kes le het, ne ha boz zunk!
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Eb bôl a két pél dá ból is lát szik, hogy bár mi lyen vé -
kony szál lal kö tô dik hoz zánk egy hír, az a meg fe le lô ak ci -
ó val vagy a meg fe le lô szem szög bôl néz ve akár ró lunk is
szól hat.

Néz zünk né hány pél dát.
Ter mék fej lesz tés? Egy új ter mék be ve ze té se? A vi lá -

gí tó rajzs zeg tôl az öt ton nás to rony da ru ig min den nek le het
olyan vo nat ko zá sa, ami a mé dia köz ve tí té sé vel a cél kö zön -
sé gün ket ér de kel he ti.

Szak em ber ke re sés? Al kal ma zás? Ki kép zés? Né hány
ér de kes hír a fej lô dô, és a fej lô dés mo tor ja it anya gi lag is
meg be csü lô vál la la tunk ról, vagy egy mun ka társ kar ri er jé -
nek a tör té ne te so kat se gít het. Ilyen anya go kat per sze nem
könnyû el he lyez ni, ha nem ta lá lunk a mé dia és a mé di a fo -
gyasz tók szá má ra meg fe le lô csa lit. Min den cég „fej lô dik”,
min den cég „meg be csü li a mun ka tár sa it”. Mi ért len ne fon -
to sabb ezt ró lunk kö zöl ni, mint egy má sik vál la lat ról? Va -
jon tu dunk-e ta lál ni egy sa já tos né zô pon tot (már me gint a
né zô pont!) vagy szer vez ni egy olyan ese ményt – kon fe ren -
ci át, ki ál lí tást, kép zést, dí já ta dást –, amely ho rog ra
akaszt ja az új ság író kat?

Tév hi tek elosz la tá sa? Tá ma dá sok ki vé dé se? Ezek -
ben a csa ták ban a pub li ci tás na gyobb tûz ere jû fegy ver,
mint bár me lyik má sik mar ke ting kom mu ni ká ci ós esz köz.

A lob bi zást akar juk elô se gí te ni? A meg fe le lô mé di át
eb ben is ma gunk mel lé ál lít hat juk. Hang sú lyo zom: a meg -
fe le lô mé di át, mert ilyen kor csak egy szûk, dön tés ké pes
cso por tot aka runk el ér ni. Az ef fé le cso por tok tag jai – po li -
ti ku sok, köz igaz ga tá si tiszt ség vi se lôk vagy kü lön bö zô dön -
té si hely zet ben le vô szak em be rek – min den bi zonnyal egy
jól kö rül ha tá rol ha tó in for má ci ós bá zis ból tá jé ko zód nak.
Nem ér de mes te hát a Kis ke gyed ben hoz zá juk szól ni. Meg
kell ta lál ni szak mai ma ga zin ja i kat, rá dió- és té vé adá sa i kat.
Nem le het ki hagy ni a leg nép sze rûbb na pi la po kat sem.
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A mé dia csak ott se gít, ahol tud

Nem igen van olyan vál la la ti cél, amit a mé di a pub li ká ció
töb bé-ke vés bé ne se gít het ne. A pi a ci hely zet erô sí té sét más
esz kö zök ta lán job ban szol gál ják, de pél dá ul rész vé nye sek
ke re sé sé hez, vagy, ha szük sé ges, a meg nyug ta tá suk hoz alig -
ha ta lá lunk ha té ko nyabb mód szert a pub li ci tás nál.

Meg kell erô sí te ni a szim pá ti át a ter mék, a cég vagy
a ve ze tô irá nt? Pub li ci tás!

Le kell gyôz ni az el len szen vet, a kö zönyt vagy az el -
len sé ges sé get? Jöj jön a pub li ci tás!

A fen ti ek bôl lát ha -
tó: sok fé le cél szol gá la tá -
ba áll hat a mé di a fô nök és
csa pa ta. De a vál la lat ról
meg je le nô hí rek nek vé gül még is csak úgy kell össze áll ni uk
egyet len ha tal mas kom po zí ci ó ba, mint egy fres kó nak. Az
ilyen nagy mé re tû fest mé nye ket kez det ben csu pán a fes tô
lát ja ma ga elôtt egy kis váz la ton, de leg in kább a kép ze le té -
ben. Min den ki más csak a már el ké szült vagy ép pen ké szü -
lô rész le tet szem lé li, cso dál ja. Az tán egy idô után a fa lon
vagy a mennye ze ten van a tel jes lát vány. Nyil ván va ló lesz,
hogy egy-egy tö re dék nem csak ön ma gá ban, ha nem a kép
egé szé ben is a he lyén van: mû kö dik.

Ezt a fres kó-me ta fo rát csak azért rész le tez tem, hogy
egy ér tel mû vé te gyem:

✒ a mé di a kap cso la tok kal fog lal ko zók nem ug rál hat -
nak ide-oda a fô nö ki óha jok, só ha jok sze rint,
mint a cir ku szi ku tyu sok ido mí tó juk pa rancs sza -
vá ra;

✒ nem le het át fo gó terv nél kül kü lön bö zô cé lok 
szol gá la tá ban le tá mad ni a mé di át, mert a szer -
kesz tôk, a mé dia ka pu ôrei el un ják a hí rö zönt, és
vé gül azt is ki fog ják dob ni, ami egy va ló di nagy
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Ha ara nya dat ólo mért akar nád el -
ad ni sem ér nél célt, ha nem te szed
köz hír ré.

Mark Twa in



szto ri, és eset leg élet be vá gó an fon tos len ne, hogy
kö zöl jék (lásd a far kast ki ál tó ju hász pél dá za tát a
tár sa i val, akit ép pen ak kor hagy tak cser ben, ami -
kor va ló ban jött az or das);

✒ a hí rek (a cé lok) kö zött lé tez nie kell egy hi e r-
ar chi á nak: ez a hír fon to sabb, azt jó len ne nyom -
ta tás ban lát ni, amazt akár el is fe lejt het jük, az az
le gye nek pri o ri tá sok (s eze ket le is kell ír ni, hogy
min den mun ka tár sunk lás sa);

✒ min den pub li ká ció, mi u tán a nyil vá nos sá got érin -
ti, be fo lyá sol hat ja a cég, a szer ve zet ar cu la tát, te -
hát sem meg fo gal ma zás ban, sem szem lé let ben,
sem in for má ci ó ban nem te he tünk köz zé olyat,
ami ne vol na össz hang ban az ar cu lat ele me i vel.
(Hogy néz ne ki egy fres kó, ha egy giccs fes tô, egy
re a lis ta pik tor, egy non fi gu ra tív al ko tó és egy geo  -
met ri kus for mák kal kí sér le te zô mû vész egy szer re
má zol ná?)

Te gyük fel, hogy a
cé lok már a sze münk elôtt
le beg nek. De hon nan ve -
gyük a hí re ket, ame lyek a cé lo kat szol gál ják?

Há rom fon tos for rá sunk van.
Az el sô cso port ba az ak tu á lis in for má ci ók tar toz nak,

ame lyek rôl már ír tam egy má sik fe je zet ben. Ide kap cso lód -
nak a „fe la vat ták, át ad ták, be mu tat ták, le lep lez ték, fel fe -
dez ték, ki tün tet ték, meg lá to gat ták” cím sza vak kal jel le -
mez he tô ese mé nyek és a fo lyo só ról be e sett hí rek is. Át szól
pél dá ul a ve zér tit kár nô je, hogy a fô nök most jött vissza az
alasz kai le ány vál la la tunk tól, és sze ret ne va la mi ér de kes
dol got el mon da ni a mé dia se gít sé gé vel a nagy kö zön ség nek.
Ide so rol ha tó ak a vá rat lan hí rek is: fel rob bant, le dön töt ték,
ki rúg ták, el ítél ték, be pe rel ték stb.
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Amit látsz, az a hír, amit tudsz, az
a hát tér, amit ér zel, az a vé le mény.

Les ter Mar kel ame ri kai ki adó



A má so dik cso port ban azok a hí rek so ra koz nak,
ame lyek egy eset le ges krí zis, tám adás, prob lé ma ese tén
mo bi li zál ha tó ak, be vet he tô ek. (Er rôl a fel adat ról a könyv
vé gén szó lunk.)

A hí rek har ma dik cso port já ban az ál ta lunk cél tu dato -
san fel ku ta tott, össze gyûj tött és sze lek tált hí rek ta lál ha tók.

Most ma rad junk az utol só nál: a hír gyûj tés nél.

A hír ott van, ahol meg ta lá lod

Mi u tán ide á lis eset ben mi va gyunk a nyil vá nos ság nak
szánt cé gin for má ci ók köz le ke dé si rend ôrei, oda kel le ne
áll nunk, aho va a kö zeg szo kott: az út ke resz te zô dés hez. A
mi ese tünk ben a szer ve zet kom mu ni ká ci ós ke resz tút ja i ra.
Akár lent rôl fel fe le, akár fent rôl le fe le ha lad nak az in for -
má ci ók, jó vol na, ha le he tô leg mi, hír me ne dzse rek, tud -
nánk azok ról. Csak hogy egy szer ve ze ten be lül egy részt
igen sok in for má ció áram lik, más részt a hí rek nagy ré sze
szá munk ra hasz nál ha tat lan és fel es le ges. Azt, hogy mi
hasz nos és mi fel es le ges, saj nos csak mi ma gunk tud juk el -
dön te ni. Ezért ott kel le ne len nünk min den ki lo mé ter kô -
nél. De nem le he tünk. És a sze ren csé re sem vár ha tunk,
hogy mé di á ba va ló hír majd meg ta lál min ket.

Há rom fon tos in for -
má ci ós cso mó pont ban
fér he tünk hoz zá az alap -
hí rek hez, és a hí rek tál a -
lá sá nak szem pont ja i hoz
(pre fe ren ci ák hoz és pri o ri tá sok hoz). Az el sô a nagy fô nök
(vagy a nagy fô nö kök) iro dá ja, a má so dik a mar ke tin gosz -
tály, a har ma dik a bü fé. (Az egy sze rû ség ked vé ért bü fé nek
ne ve zem a mun ka tár sak in for má ci ós fó ru ma it a mun ka he -
lyi do hány zó tól a bü fén át a kö ze li kocs má ig.)
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A sze ren cse az, ami kor az elô ké -
szü let és az al ka lom ta lál ko zik
egy más sal.

Henry Da vid Tho re au



A ve zér tôl, a leg el sô és leg fon to sabb in for má ci ós for -
rá sunk tól, hogy úgy mond jam, szol gá la ti úton ér kez nek a
hí rek, mint a csa tá ban a tá bor nok tól a tûz pa rancs. Ha
még sem jön az a hír, ami ne künk kell, ak kor tô le, vagy a
Zsu zsi ka (Te ri ke, Gé za, Pö tyi ke) ne vû szárny se géd jé tôl
for ró vo na lon meg sze rez zük.

A mar ke tin gosz tály tól (már ha egy ál ta lán van ilyen a
cé günk nél) hi va ta lo san is ka punk in for má ci ó kat, hi szen
szer ve ze ti leg gyak ran a mar ke ting kom mu ni ká ci ós rész leg -
hez tar to zunk, ahol min den, a cég re vo nat ko zó fon tos in for -
má ci ót meg ta lá lunk. (Vagy meg kel le ne, hogy ta lál junk.)

A „bü fé” pe dig a mi há tor szá gunk. Ha va la mi hez szí -
nes anyag kell, vagy ki e gé szí tés, ak kor azt a mun ka tár sak
kö ré bôl sze rez het jük meg. Meg sze rez zük, ha meg ke res sük.
És meg kell ke res nünk, ha nem elég szünk meg a fo gas ke -
rék sze rep pel. Vagy is az zal, hogy majd fel vesszük a kap -
cso la tot a mé di á val, ha meg kap juk a hí re ket a fô nök ség tôl
a hoz zá juk tar to zó uta sí tá sok kal együtt.

A hír gyûj tés ha son ló az arany mo sás hoz. Na gyon sok
ide ig kell szi tán kat a víz be me rít get ni, hogy egy pi ci ke
arany szem cse meg csil lan jon. Ugyan ak kor, mint egy ka na -
dai ara nyá só köz mon dás tart ja: az arany ott van, ahol
meg ta lá lod.

A hír gyûj tés új ság írói mun ka. A jó új ság író sem tesz
mást, mint szag lá szik, ér dek lô dik, meg ke re si az in for má to -
ra it, ol vas sa az in for má ci ós anya go kat, és gon dol ko dik, hogy
mi bôl mit le het ki hoz ni a mé di á ja és a kö zön sé ge szá má ra.

Mi annyi val könnyebb hely zet ben va gyunk, hogy kö -
zel va gyunk a tûz höz: egy té má ban és több nyi re tér ben is
be ha tá rolt te rü let rôl kell gyûj tö get ni. És annyi val ne he -
zebb a hely ze tünk, hogy ne künk ke vés, ha egy hír fon tos
vagy ér de kes a kö zön ség szá má ra, ne künk az is kell, hogy
pub li ká lá sa a cé günk cél ja it szol gál ja. Nem hagy hat juk,
hogy a hí rek úgy röp köd je nek ki a cég ab la kán, mint a do -
hány füst tôl kó tya gos le gyek.
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Egy nor má lis csa -
lád ban ter mé sze tes, hogy
az anyá tól a gye re ke kig
min den ki tud ja, mit hoz -
ha tunk nyil vá nos ság ra,
az az ki nek mit köt he tünk az or rá ra a csa lád dol ga i ból. Nem
kell, hogy a na gyi is mer je anya gi gond ja in kat, mert csak ide -
ges ked ni fog, de ar ról tud jon, hogy vet tünk vég re egy új por -
szí vót, ne hogy ô is meg lep jen min ket egy má sik kal.

Az osz tály fô nök ne tud ja, hogy a gye rek éj fé lig in ter -
ne te zett, de tud hat ja, hogy bi o ló gi ai té má jú hon la po kon
szán ká zott órá kon át. A szom széd ne tud ja, hogy el akar -
tunk vál ni, nem tar to zik rá, de tud ja, ha elu ta zunk egy hét -
re, hogy fi gyel jen a la kás ra.

Kö rül be lül ugyan így kel le ne tud nia egy cég, egy szer -
ve zet min den tag já nak is, hogy me lyik in for má ció ki re tar -
to zik. Csak hogy ezt a kom mu ni ká ci ós sza bá lyo zást, amit
egy – hang sú lyo zom: nor má lis – csa lád ban meg le het va ló -
sí ta ni, egy száz, két száz vagy ké te zer fôs cég nél le he tet len.

Légy az in for má ci ók kar mes te re

So kan azt gon dol ják, és a sza ki ro da lom ál lás pont ja sze rint
is az a leg jobb, ha a nyil vá nos ság, s azon be lül a mé di ák fe -
lé csak a pub li ci tás sal fog lal ko zó mun ka tár son vagy cso -
por ton ke resz tül jut hat nak el az in for má ci ók. Tény: ne héz
ôriz ni a há zat, amely nek két ka pu ja van, tart ja egy spa nyol
köz mon dás. Én még sem va gyok ennyi re szi go rú. Pon to sab -
ban: min den le han go ló ta pasz ta lat el len ére bí zom egy szer -
ve zet, egy cég fel sô ve ze tô i nek fe le lôs ség tu da tá ban, mé di a -
ér zé keny sé gé ben és kom mu ni ká ci ós ké pes sé gé ben.
Ugyan ak kor hi szem: a mé di á val fog lal ko zó mun ka társ kar -
mes ter, az in for má ci ós for rá sok kar mes te re. Nem ô ját szik
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A mé di á val fog lal ko zó mun ka társ
az in for má ci ós for rá sok kar mes te -
re. Nem ô ját szik a hang sze re ken,
de nél kü le nem szó lal meg a szim -
fó nia – a vál la lat üze ne te.



a hang sze re ken, de nél kü le nem szó lal meg a szim fó nia – a
vál la lat üze ne te.

Eh hez a kar mes te ri fel adat hoz per sze na gyon jól kell
is mer nünk a szer ve ze tün ket: múlt ját, je le nét és a ter ve zett
jö vôt. Tud nunk kell, mi lyen kér dés sel ki hez for dul ha tunk?

Ki tud ja el mon da ni
ért he tô en, és ki nek kell a
szak mai zsar gon ját ma -
gyar ra for dí ta ni? Tud -
nunk kell min dent, ami
si ker, és min dent, ami bot rány. Tud nunk kell, amit a ta ka -
rí tó nôk is tud nak, de azt is, amit csak az el nök tud. Csu -
pán ez zel az is me re ta nyag gal mér le gel het jük egy-egy hír
sú lyát, in for má ci ós ér té két, fon tos sá gát, ér de kes sé gét.
Csak ilyen hát tér is me ret bir to ká ban tud juk a hír rel a mé -
di át meg ke res ni. Mint egy ame ri kai ko mi kus mond ta: „Az
okos macs ka meg eszi a saj tot, az tán fel csa li zott lé leg zet tel
be le li heg az egér lyuk ba.”

(Más kér dés, hogy ez zel a mi nagy tu dá sunk kal ki nek
mit mond ha tunk el. Va ló já ban olyan tit kos ügy nö kök va -
gyunk, akik egya ránt ki fe cse günk bi zo nyos tit ko kat a cég -
nek, a mé di á nak és a köz vé le mény nek, csak nem min dig
ugya na zo kat a hí re ket, és nem ugya núgy.)

A hír gyûj tés hez te hát meg kell szer vez nünk a mun -
kán kat szol gá ló bel sô kom mu ni ká ci ót.

De ho gyan?
Ho gyan ta lál juk meg azo kat az em be re ket a cé gen

be lül, akik se gí te nek ne künk? Ho gyan ál lít juk ôket ma -
gunk mel lé? És ho gyan ké szít sük fel in for má to ra in kat, az -
az hon nan tud hat ják, hogy mi re van szük sé günk? És mi ért
ad hírt az egyik mun ka társ, és mi ért nem ad a má sik? Mi -
vel mo ti vál hat juk, hogy hí re ket ad jon? És mi ért le het el -
len ér de kelt? És mit te gyünk azok kal, akik nem sok ra tart -
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Is mer nünk kell kor lá ta in kat. Mind -
nyá jan va gyunk va la mik, de egyi -
künk sem le het min den.

Bla i se Pas cal



ják a mé di a kap cso la ti mun kát: mit te gyünk az el lend ruk -
ke rek kel?

Kér dé sek, ame lyek re min den ki nek ma gá nak kell vá -
la szol nia, hi szen a he lyi kö rül mé nyek, a szer ve zet szel le -
me, a köz han gu lat a mé di á val kap cso lat ban egye di té nye -
zô. Van, ahol a mun ka tár sak bol do gok, ha meg je le nik a
cég rôl va la mi, van, ahol úgy fél nek a pub li ká ci ók tól, mint
ör dög a szen telt víz tôl. És per sze van, ahol kö zöm bö sek.

Ami kor el sze gôd tem a Mis kol ci Nem ze ti Szín ház hoz
és a bu da pes ti Ka to na Jó zsef Szín ház hoz mé di a me ne dzser -
nek, nem volt ne héz meg érez ni, hogy csak púp va gyok né -
hány em ber há tán. Olyan több le tin for má ci ók ra volt szük -
sé gem a szín ház ról és a be mu ta tók ról, ami plusz mun kát
adott az in téz mény mun ka tár sa i nak. El telt egy kis idô,
ami kor már nem én fut kos tam a ren de zôk és a szí né szek
után, mint egy éhes kis ku tya, ha nem a nö vek vô pub li ci tás
elô nye it ér zé kel ve ôk hoz tak hí re ket ne kem.

Ah hoz, hogy a szer ve ze tünk tag jai se gít sék mun kán -
kat, a pub li ci tá sunk nak is pub li ci tást kell csi nál ni. Min den
er re al kal mas mun ka tár si össze jö ve te len – ülé sen, gyû lé -
sen, ér te kez le ten és vál la la ti ki rán du lá son – be szél nünk
kell ar ról, hogy mi ért le het fon tos be ke rül ni a mé di á ba.
Ugya nezt le le het ír ni a bel sô cé gin for má ci ó ban, és a mun -
ka tár sak nak szó ló hír le vél ben. Ha pe dig meg je le nik a szer -
ve zet rôl egy-két – er re a cél ra al kal mas – pub li ká ció, azt ki
kell ten ni a fa li új ság ra, és be szél ni kell ró la, be szél ni, be -
szél get ni, be szél tet ni.

Ez zel együtt fel kell ku tat ni azo kat a mun ka tár sa kat,
akik a töb bi ek nél job ban ér zik, tud ják, mi az, hogy HÍR, és
szó ban vagy – ne adj, is ten! – írás ban is meg tud ják fo gal -
maz ni. Eze ket az em be re ket a ta lál ko zá sok, a be szél ge té -
sek, a mun kánk so rán is fel fe dez het jük. De ha ez ke vés, ak -
kor pá lyá za to kat is ki ír ha tunk.
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Ter mé sze te sen so kat se gít het a pá lyá zók nak, ha elô zô leg
már köz zé tud tunk ten ni egy sze mel vényt a cé günk rôl szóló
leg jobb pub li ká ci ók ból, ame lyek a mé di á ban meg je len tek.

––
Ha meg ta lál tuk leg jobb hír ho zó in kat, ak kor a ve lük fenn -
tar tott fo lya ma tos és szem élyes kap cso lat a leg ha té ko -
nyabb, mint min den em be ri te vé keny ség ben. Bár ki nek
könnyen ér dek évé le het ten ni, hogy ke res se és to váb bít sa
a hírt, ha cse ré be hall ha tó, lát ha tó meg be csü lést kap a
mun ka tár sa i tól és a fô nök ség tôl, ha ez se gí ti a kar ri er jét, és
ha a ne vét sze re pel tet jük bel sô anya ga ink ban a meg je lent
pub li ká ció má so la ta mel lett. Ha ér zi, hogy ô is részt vesz a
ka ted rá lis épí té sé ben. (Sze les Pé ter ír ja le a pél da be szé det
egyik köny vé ben: „Két em ber grá ni tot fa rag. Mit csi nál tok?
Koc kát fa ra gok eb bôl az át ko zott kô bôl – mond ja az egyik.
Én is részt ve szek a ka ted rá lis épí té sé ben – mond ja a mi
em be rünk.”)
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„Akarsz egy vál la la ti hí rért egy üveg fran cia pezs gôt?

PÁ LYÁ ZAT

Ked ves Mun ka tár sa ink! Sze ret nénk, ha az új sá gok ban,
a rá di ó ban és a té vé csa tor ná kon a POM POM Rt.-rôl
igaz, hi te les in for má ci ók, hí rek, tör té ne tek, in ter júk je -
len né nek meg a kö zel jö vô ben. Olya nok, ame lye ket
mind annyi an szí ve sen ol vas nánk, hal la nánk, néz nénk,
de ame lyek má so kat, ide ge ne ket is ér de kel né nek.

Kér jük, ír já tok meg az öt le te i te ket, tör té ne te i te ket,
ja vas la ta i to kat ma xi mum tíz sor ban, és dob já tok a por -
ta mel let ti do boz ba, vagy küld jé tek a kö vet ke zô e-ma il
cím re: . . . Min den – hasz nál ha tó – pá lyá za tért egy üveg
fran cia pezs gô jár…”



Mun ka tár sunk ugyan ak kor el len ér de kelt le het a hír -
ho zás ban, ha a bel sô hi e rar chia túl zot tan meg kö ti a ke zét,
ha nem kap ju tal mat, sôt, a szi dás ve szé lye is fenn áll. Vagy
ha fél, hogy az ál ta la ki a dott hír so kat tor zul a meg je lent
pub li ká ci ó ban.

A mi dol gunk, hogy mo ti vál juk, véd jük és ki emel jük
a hír nö ke in ket. Fon tos, hogy min den kis hí rért há lá sak le -
gyünk. Ôk a mu ní ci ónk szál lí tói. Ôk a hát or szág. Nél kü lük
nem le het meg nyer ni a há bo rút.

Védd ma gad!

A pub li ci tást szer ve zô em ber idôn ként olyan, mint aki egy
csa tá ban a két had se reg kö zöt ti sen ki föld jén vi rá got szed,
és bé kí tô dalt éne kel, hogy meg elôz ze az össze csa pást.
Majd mi u tán két ol dal ról szi tá vá lôt ték, ô hord ja kör be a
szend vi cset a bé ke kon fe ren ci án. Az ilyen mun ka kört vál la -
ló sze mély vagy za vart el mé jû, vagy Don Qu i jo te, vagy
meg fi ze tik. Re mé lem, köny vem ol va sói a har ma dik ka te gó -
ri á ba tar toz nak.

Egy szer ve zet ben
min  den mun ka társ kap -
hat a fe jé re, ha hi bát vét,
de a leg na gyob bat min dig az kap ja, aki a nyil vá nos ság ra se -
gít va la mit, amit nem kel lett vol na, vagy nem úgy kel lett
vol na, vagy nem ak kor kel lett vol na, vagy nem ab ban a mé -
di á ban kel lett vol na stb.

Mi u tán ez a ta po só ak na min dig a lá bunk elôtt la pul -
hat, kény te le nek va gyunk el le ne vé de kez ni. De ho gyan
tud juk úgy jó szív vel pub li ká lás ra kész tet ni a cé get, ha a
tô lünk füg get len hi ba ese tén is mi kap juk a le to lást? Mert
ugye bár az ter mé sze tes, hogy a po zi tív pub li ci tás tól az
egész cég keb le da gad, míg egy hi bás mon da tért az a fe le -
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A si kert min den ki ma gá nak tu laj do -
nít ja, a ve re sé get egy nek ró ják fel.

Ta ci tus



lôt len fó szer a fe le lôs a mar ke ting kom mu ni ká ci ós osz tá -
lyon, aki foly ton a nya kunk ra ci pe li az új ság író kat.

Az el sô ja vas lat: ér de mes írás ban be sze rez ni min den
in for má ci ót. Per sze ne héz azt mon da ni egy igaz ga tó sá gi
tag nak, hogy a fan tasz ti kus tör té ne tet, amelyet el me sélt ne -
künk, le gyen szí ves, ír ja le, mert nem sze ret nénk, ha le ta -
gad ná a for rást, ami kor majd a saj tó ban meg je le nik. Enn él
egy sze rûbb, ha rend sze re sí tünk egy sok szo ro sí tott ívet
(dá tum, sze mély, osz tály, té ma, mel lék let stb.), amely re a
hírt le ír va vagy le írat va, ad mi niszt ra tív gesz tus ként el len -
ôriz tet jük „a for rás sal”. (Van, ahol alá is írat ják a ké zi ra tot,
de én ezt túl zás nak tar tom.) Egyéb ként, ha a cég ve zér jó -
vá hagy ja ezt a mód szert, ak kor a kol lé gák is könnyeb ben
el fo gad ják, és utó lag nem fog ják a mé di a fô nö köt meg éget -
ni. Leg alább is az in for má ció hi te les sé gé nek prob lé mái mi -
att nem.

Per sze a vé de ke zés
leg jobb for má ja nem az
ef fé le bü rok ra ti kus ma -
chi ná ció. (Bár ez sem árt.) Kul tu rál tabb mód szer, ha az el -
fog adó, se gí tô szer ve ze ti kör nye ze tet erô sít jük. Pél dá ul min -
dig meg kö szön jük a pub li ci tást elô se gí tô mun ka tár sak nak a
se gít sé get. Tá jé koz tat juk a ve ze tô ket és a mun ka tár sa kat az
utóbb meg je lent pub li ká ci ók ról és azok ha tá sá ról. A leg jobb
írá so kat és a hang zó anya gok le i ra tát a cé gen be lül ter jeszt -
jük, azok ra min den le het sé ges eset ben hi vat ko zunk. Mind -
ez zel for mál juk, il let ve meg erô sít jük a presz tí zsün ket. Ha
ezek után meg je le nik egy cé günk re néz ve kel le met len pub -
li ká ció, a mun ka tár sa ink még ak kor is könnyeb ben meg bo -
csát ják ne künk, ha rész ben mi va gyunk a hu nyók.

Vé de kez nünk te hát di rekt vagy in di rekt esz kö zök -
kel, de kell. Ha az em ber úgy dön tött, hogy egy nagy fo lyó
mel lett akar él ni, ak kor a leg jobb, ha erôs gá tat épít. Sok
mun ká ba ke rül, meg szép idô ben nincs is ér tel me, de ki
tud ja, mi kor jön az ár víz?
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A ve zér ne elôz ze meg na gyon a
csa pa tát, mert segg be lö vik.

J. Clark ame ri kai po li ti kus



A szer ve ze ten be lü -
li biz tos po zí ci ónk és
presz tí zsünk meg te rem -
té se azért is fon tos, mert
se gít a sa ját fô nö ke ink -
kel, mun ka tár sa ink kal ví -
vott harc ban. Ugyan is a cé günk kel ví vott harc az anya -
gunk, a hang vé te lünk el fo gad ta tá sá ért né ha na gyobb küz -
de lem, mint a mé di á val el fo gad tat ni a hí re in ket. A saj tó nak
ugyan is szük sé ge van az ér de kes hí rek re, míg a fô nö künk,
amint ar ról már szó volt, eset leg ret teg a mé di á tól. (Az ef -
fé le fé lôs fô nök bi zo nyá ra nem is me ri Tol ki en, an gol író
mon dá sát: az nem jár ja, hogy az em ber ki hagy ja a sár kányt
a szá mí tás ból, ha egy szer a kö ze lé ben la kik.)

Hír ben gaz dag és sze gény cé gek

Re mé lem, az ed dig írot tak kal si ke rült ha lál ra ijesz te nem
min den pub li ci tás sal fog lal ko zó szak em bert. Ha még is
akad nak né há nyan, akik a fent fel so rolt ve szé lyek da cá ra
is ez zel a szak te rü let tel kí ván nak fog lal koz ni, ak kor itt az
ide je el árul nom, hogy in for má ci ó szer zô te vé keny sé gü ket
gyak rab ban ko ro náz za si ker te len ség, mint si ker. Egy cég -
nél vagy szer ve zet nél ál ta lá ban vért iz zad va sem gyû lik
össze túl sok – jól és könnyen hasz nál ha tó – in for má ció.

Ha a mun ka jól megy, és a szer ve zet mû kö dik, ak kor
egy mé di a fô nök nek na gyon kre a tív nak kell len nie ah hoz,
hogy pél dá ul a tég la gyár ban, az erô mû ben, a ser tés hiz lal -
dá ban vagy egy üdí tô i talt pa lac ko zó üzem ben mé di a ké pes
hí re ket ta lál jon. (Ma gunk közt szól va, ál ta lá ban az a jó, ha
nem ta lál. Egy ilyen me cha ni kus ter me lé si rend szer ben
több nyi re az a hír, ha ka vics ke rül a gé pe zet be.) De ha ta -
lál is va la mit – új mun ka mód szert, ér de kes fi gu rát, hu mo -
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A túl élés alap ve tô kul csa min den -
fé le szi tu á ci ó ban az, hogy so ha ne
nézz ki ka já nak.

Egy er dô ôr a Gre at Smoky
Mo un ta ins Nem ze ti Park ban



ros anek do tát –, még min dig ott a kér dés, hogy mi lyen vál -
la la ti célt szol gál ha tunk a hír rel, és ér dek li-e ez a mé dia fo -
gyasz tó it?

Per sze van nak cé -
gek, ahol vál to za to sabb a
te vé keny ség és sok kal
több a hír. Ilye nek pél dá -
ul a sport egye sü le tek és a
kul tu rá lis in téz mé nyek. Egy film for gal ma zó cég nél vagy
egy szín ház nál annyi ér de kes hír akad, hogy él ve zet köz -
tük vá lo gat ni. A kö zön ség na gyobb ré sze ugyan is sze ret
szí né szek rôl, sztá rok ról ér de kes sé ge ket ol vas ni, hal la ni,
lát ni. Rá adá sul eze ket a hí re ket a mé dia is ked ve li. Né me -
lyik új ság nagy részt ab ból él, hogy meg kér de zi az is mert
szí nész tôl, mit csi nál, ha nem csi nál sem mit, il let ve sze re -
ti-e a som lói ga lus kát ko vá szos ubor ká val. (Har minc éve
va gyok új ság író, de még nem si ke rült meg fej te nem a je len -
ség tit kát: bi zo nyos or gá nu mok ol va sói, rá dió- és té vé csa -
tor nák hall ga tói, né zôi mi ért nem un ják he ten te új ra és új -
ra el ol vas ni, meg hall gat ni eze ket a kér dés-fe le let sé má kat.
De mi u tán nem un ják, bi zo nyos, hogy ele men tá ris szük -
ség le tük van az ef fé le in for má ci ók ra. A lel ki szük ség le te ket
pe dig tisz te let ben kell tar ta nunk ak kor is, ha ér tel mük szá -
munk ra fel fog ha tat lan. Plá ne, ha mar ke ting mun ká val fog -
lal ko zunk, az az szük ség le tek, igé nyek fel ku ta tá sa vagy fel -
kel té se és ki szol gá lá sa a fel ada tunk. Úgy hogy a fen ti hu mo -
ri zá lá sért el né zést ké rek.)

––
Ter mé sze te sen egy ter me lô vagy ke res ke del mi cég is le het
hí rek ben gaz dag. Ha vál to za tos a ter méks ká la, ak kor nyil -
ván több pub li ká ci ó ra al kal mas hír szü let het, mint ha
mond juk csak cuk rot gyár ta nak vagy sze net bá nyász nak.
Ha a szol gál ta tás kö zel áll a min den na pi élet hez, pél dá ul a
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A kö zön ség fi gyel mét, ha nem
egé szen ró la szól a me se, ne he -
zebb fel kel te ni, mint egy hi ber nált
di no sza u ru szét.

Je a net te Smith



ház tar tás hoz, az biz to san több in for má ci ót ad hat a mé di á -
nak, mint egy to rony da ru-ja ví tó cég te vé keny sé ge.

A hí rek kü lö nö sen meg sza po rod nak egy-egy te rü le -
ten, egy-egy cég nél, ha a ver seny tár sak egy más sar ká ra ta -
pos va lo hol nak elô re, és ezért kény te le nek foly ton új és új
ter mé ke ket vagy szol gál ta tá so kat pi ac ra dob ni. Ilye nek
pél dá ul a táv köz lé si, a szá mí tó gé pes, a koz me ti kai vagy a
gép ko csi kat gyár tó cé gek.
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Nincs hí red? Csi nálj!

incs pub li ci tás ra al kal mas tör té ne tünk? Majd csi ná -
lunk.

Ha Dr. Fran kens te in nek si ke rült egy em be ri
lényt élet re kel te nie, miért ne si ke rül ne ne künk egy mé -
dia  ké pes hírt kre ál ni?

Már ed dig is szó esett ar ról, ho gyan dob junk fel egy
lé te zô hírt – egy ter mék be ve ze té sét vagy egy üzem meg -
nyi tá sát – új szem szög ke re sé sé vel vagy egy PR-ese mény
meg szer ve zé sé vel.

Most lép jünk be a csi nált hí rek vegy kony há já ba.
A csi nált hírt az kü lön böz te ti meg a ta lált hírtôl,

hogy az elôb bit egy cél ér de ké ben tu da to san mi ta lál juk ki,
míg az utób bi szer ve ze tünk te vé keny sé gé bôl ter mé sze tes
mó don fa kad.

Ha a koz me ti kai cég ku ta tó la bo ra tó ri u má ban olyan
il lat tal dú sí ta nak fel egy szap pant, ami vonz za a fér fi a kat,
az egy ta lált hír, mert a ter mék hez tar to zó in for má ció.

Ha meg bí zunk egy köz vé le mény-ku ta tó cso por tot,
hogy kér dez zen meg ezer em bert, me lyik az ero ti kus
szem pont ból leg von zóbb szap pa nunk, hogy a vé ge red -
ményt ki ad has suk az új ság írók nak, az csi nált hír.

Ha meg lá to gat ja in téz mé nyün ket So ros György, mert
kí ván csi rá, hogy mi re köl töt tük a tá mo ga tá sát, az ta lált
hír, mert az ado má nyo zó nak jo gá ban áll el len ôriz ni.

Ha meg hív juk So ros Györ gyöt, és rá szer vez zük a mé -
di át, az csi nált hír.

––
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A két fé le hír kö zött mel les leg idôn ként nincs olyan nagy
kü lönb ség.

Ha pél dá ul egy au tó gyár meg hív egy au tó ver seny zôt
a la bo ra tó ri u má ba, és oda csô dí ti a mé di át, ak kor ez egy -
részt egy ter mé sze tes hír, hi szen a ver seny zô ma ga is sza-
k em ber, és fi gye lem mel kí sér he ti a kí sér le te ket, ugyan ak -
kor ez egy ese mény te rem tés, hogy hírt csi nál junk. Ha egy
szín ház egy sze rep re meg hív egy sztár szí nészt, az egy szer -
re a szín há zi mun ka ré sze, és kö zön ség- meg mé di a csa lé -
tek.

––
Bi zo nyá ra sej ti már ked ves ol va sóm, hogy mun ká ja si ke ré -
hez új ra és új ra a fen ti ek hez ha son ló al kal ma kat, ese mé -
nye ket kell te rem te nie: fák lyá kat kell gyúj ta nia, ha vi lá gí -
ta ni akar. Mint Zsolt Pé ter ír ja né mi el len szenv vel: „Az ese -
mény konst ru á lók…, hír ger jesz tôk… azok, akik a tör té nés -
bôl ese ményt csi nál nak… A hí rek na gyobb ré sze, mint egy
két har ma da tu laj don kép pen tô lük szár ma zik, nem pe dig
az új ság írók ön ál ló in for má ci ó gyûj té sé bôl…”

S hogy ho gyan le het ese ményt konst ru ál ni? Volt
1972-ben egy PR-kon fe ren cia Ma gyar or szá gon, és ott
hang zott el az anek do ta, amely nél jobb pél dá za tot az óta
sem tud tam ki ta lál ni a hír csi ná ló ese mény te rem tés re:

A tör té net sze rint Mó zes és né pe me ne kü lés köz ben
el éri a Vö rös-ten gert. Mö göt tük az egyip to mi ak, elôt tük a
víz. A pró fé ta ma gá hoz hív ja a had ve zé rét, és ta ná csot kér,
ám a szak em ber csak szét tár ja a kar ját: nem tud se gí te ni.
Hív ja a ve zér a híd épí tô mér nö két, aki per sze kép te len ek -
ko ra hi dat épí te ni. Szo mo rú an ül dö gél Mó zes egy szik lán
és ló gat ja az or rát, ami kor egy szer csak elé áll egy kis vö -
rös em ber ke. Mi ért nem en gem kér de zel, Mó zes? Te ki
vagy? Én va gyok a te PR-fô nö köd. És mit tudsz ja va sol ni?
Ints a ke zed del, a ten ger szét vá lik, mi át me gyünk szá raz
láb bal, de mi kor az egyip to mi ak jön nek, a víz össze csa pó -
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dik, és az el len sé ge ink be le ful lad nak. Na jó, jó – mond ja
Mó zes –, de ho gyan int sek? Azt nem tu dom – vá la szol a kis
vö rös em ber –, de ha meg csi ná lod, kapsz há rom sort a Bib -
li á ban.
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Szpon zo rá ció, avagy 
tá mo ga tá sod té ged is tá mo gat

hír csi ná ló ese mé nyek kö tôd het nek a szer ve ze tünk te -
vé keny sé gé hez szo ro sab ban, de le het nek at tól rész -
ben vagy szin te tel je sen füg get le nek is. Ez utób bi eset -

ben a cég vagy a ter mék, il let ve a szol gál ta tás ne ve ke rül csu -
pán az ese mény tu ta ján a mé di á ba. Ilyen jel le gû ak ció pél -
dá ul a szpon zo rá ció, ami az egyik leg jobb ar cu lat é pí tô, -szé -
pí tô hír csi ná lás.

Nem ta gad ha tó, hogy
a szpon zo rá ció mind  ad -
dig üz le ti vál lal ko zás,
amed dig nyil vá nos ság ra
ke rül, hogy ki az, aki tá mo gat. (Ha nem tu dom a jó té kony -
ko dó ne vét, ak kor már nem is szpon zo rá ci ó nak hív juk, ha -
nem – mond juk – me ce na tú rá nak.) Az üz le ti jel leg azon -
ban nem ki seb bí ti a gesz tus je len tô sé gét. Az üz le ti er kölcs
nem kí ván ja meg a jó té kony ko dást. Az üz le ti er kölcs azt
kí ván ja meg, hogy az üz let ben részt ve vô mind két fél jól
jár jon. Ha meg en ge dik, Wo ody Al lent idé zem, aki sze rint a
szex va ló ban le het por nog ráf, de csak ha jól csi nál ják. A
szpon zo rá ció is le het kô ke mény üz let, de csak ha jól csi -
nál ják.

Dr. Fa ze kas Il di kó és Nagy Alf réd Szpon zo rá lás cí mû
ki tû nô köny vé ben mind az meg ta lál ha tó, amit a szpon zo rá -
lás ról ma tud ni kell. Ér de mes meg fo gad ni a ta ná csa i kat,
ame lye ket most né hány pont ban megp ró bá lok össze fog lal ni:

1. Pon to san rög zí te ni kell a két fél kö zöt ti szer zô dés -
ben, hogy mit vár el a szpon zor és mit, ho gyan, mi kor, hol
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Az üz le ti er kölcs nem kí ván ja meg
a jó té kony ko dást. Az üz le ti er kölcs
azt kí ván ja meg, hogy az üz let ben
részt ve vô mind két fél jól jár jon.



vi szo noz a szpon zo rált. (Sôt, ha le het, ki csit min dig töb bet
kell ad ni a szpon zor nak, mint amennyi a le ír tak alap ján
kö te le zô. Mint a jó pi a ci árus, aki úgy mé ri az al mát vagy
a bur go nyát, hogy né hány de ká nyit a ve vô ja vá ra bil len -
jen a mér leg nyel ve, s ak kor tu ti, hogy leg kö ze lebb is hoz -
zá me gyünk vá sá rol ni. Szá mos szpon zor szer ve zôi fe la -
da tom kö zül a So se ha lunk meg cí mû film tá mo ga tó it
igye kez tem így meg be csül ni. Több saj tó pub li ká ci ót kap -
tak, mint ígér tem, és kö zü lük a leg bô ke zûbb part ne rek
sze re pel tek a te le ví zi ó ban be mu ta tott for ga tá si fil münk -
ben. A film kö zön ség si ke re már csak hab volt a tor tán.
Bár per sze az lett a leg éde sebb!)

2. A mé di a nyil vá nos ság a szpon zo rá lás egyik fon tos
fel té te le. (Köny vünk szem pont já ból a leg fon to sabb. Az
imént em lí tett – Kol tai Ró bert tel kö zö sen írt – film rôl több
mint két száz pub li ká ció je lent meg a Ke let-Ma gyar or szág -
tól a New York Ti mes-ig. Ezek nek per sze csak egy ré szé ben
sze re pelt a tá mo ga tó cé gek ne ve. Si ke rült azon ban a
szpon zor-mé di ák tól hir de té si fe lü le tet kap ni, ahol több al -
ka lom mal és min den szpon zor nak meg kö szön het tük, hogy
mel let tünk állt a film el ké szí té sé ben. Ma már ez a mód szer
köz hely, de 1992-ben Ma gyar or szá gon új don ság volt.)

3. Ha a szpon zo rált rossz hír be ke rül (lop, öl, csal,
dop pin gol), a szpon zor azon nal fel bont ja a szer zô dést. (Ez
rend ben van. Azt azon ban nem tu dom, mi tör té nik, ha –
csôd, sik kasz tás, maf fi a kap cso la tok, pisz kos ügyek mi att
– a szpon zor ke ve re dik rossz hír be, és ez zel ront ja a
szpon zo rált imá zsát… Mert hogy ma nap ság ez sem rit ka:
so rol hat nám a pél dá kat, ha mer ném.)

4. Le he tô ség sze rint tel je sí te ni kell a szpon zor spe ci -
á lis kí ván sá ga it. Vé gül is ô ad ja a pénzt. At tól füg gô en, hogy
az össz költ ség hez ké pest mennyit ad, kér he ti, hogy ilyen
vagy olyan kö rül mé nyek, fel té te lek kö zött je len jen meg,
mint szpon zor. (Eh hez per sze né mi ön mér sék let szük sé -
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ges. A szpon zor nem kí ván hat ja, hogy Ham let, a drá ma
harmadik. fel vo ná sá nak el sô je le ne té ben a ko po nya he -
lyett egy ham bur gert tart son a ke zé ben a szín pa don, és
azt mond ja, hogy: en ni, vagy nem en ni, ez itt a kér dés.
No, meg ta lán a szép ség ver seny szpon zo ra sem igé nyel -
he ti az el sô éj sza ka jo gát a gyôz tes sel. Bár ezt a szak te rü -
le tet, saj nos, nem is me rem elég jól.)

5. A cé gek szá má ra a pi a ci ver seny erô sö dé sé vel egy -
re fon to sabb lesz a szpon zo rá lás, mert

✒ nem ke res ke del mi szi tu á ci ó ban, ha nem sza-
bad idôs, kel le mes kör nye zet ben ta lál ko zik a cél -
cso port tag ja a cég ar cu la ti ele me i vel;

✒ a fo gyasz tó kat (mun ka- és üz let tár sa kat) a jó tett 
ott érin ti meg, ahol a sze re lem (az em be rek szí vé -
re gon do lok);

✒ és ami té mánk szem pont já ból a leg fon to sabb: a 
vál la la ti cé lok kal össz hang ban tar tott szpon zo rá -
lás szá munk ra jó pub li ci tást ger jeszt.

Ha eset leg va la ki nek még is két sé gei tá mad nak a
szpon zo rá lás ha té kony sá gá ról, és nem gyô zi meg a na -
gyobb cé gek szpon zo rá lá si gya kor la ta, gon dol jon ar ra, va -
jon hány száz mil li ós, vagy mil li ár dos nye re sé get sö pör ne
be ma egy cég, ha ti ze nöt-húsz éve tá mo gat ta vol na Ker -
tész Im re köny ve i nek a ki adá sát? A No bel-díj di csô sé ge – a
mé dia hat ha tós köz re mû kö dé sé vel – be ra gyog ná, fel ér té -
kel né a Sors ta lan sá got meg a töb bi Ker tész-opuszt szpon -
zo rá ló cé get és ter mé ke it, vol na bár az vil lany kör te, au tó
vagy cso ko lá dé.

Egy üt tes él mény

A pub li ká ci ó kat ger jesz tô szpon zo rá lás egyik for má ja az
ese mény te rem tés, amely rôl né hány mon da tot és egy bib li -
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ai anek do tát már le je gyez tem. Eb ben az eset ben a tá mo ga -
tott in téz mény, egye sü let, ala pít vány vagy mû vész rész vé -
te lé vel szer vez a cég prog ra mot. Az ese mény ilyen kor leg -
alább annyi ra szól ró lunk, mint a szpon zo rált ról.

Az ese mény, mint egy ün nep a csa lád vagy a kö zös -
ség szá má ra, ref lek tor fény be ál lít hat ja az in for má ci ó kat.
Egy üt tes él ményt te remt. (A ki fe je zést Mé rei Fe renc pszi -
cho ló gus tól csen tem.) Gon dol junk csak egy ki ál lí tás ra, vá -
sár ra, be mu ta tó ra, kon fe ren ci á ra. Mind egyi ken a mi cé -
günk rôl, te vé keny sé günk rôl es het szó, úgy ahogy azt mi
sze ret nénk, mi akar juk. Csak a mi ügyes sé gün kön és a
meg bí zott szak em be rek te het sé gén mú lik, hogy az ese -
mény ben ne lesz-e a kí vánt mé di á ban vagy una lom és kö -
zöny len gi kö rül.

Te gyük fel, hogy tar tó sí tott élel mi sze re ket gyár tunk,
és ki ál lí tást ren de zünk. (De gyárt ha tunk bár mi mást, az
ese mény te rem tés a lé nyeg, mint mo dell.)

A ki ál lí tá son lát ha tó ak az el múlt tíz év ben pi ac ra do -
bott ter mé ke ink.

Kit ér de kel?
A ki ál lí tá son kós to lót is adunk né hány ké szít mé -

nyünk bôl.
Ez jó öt let, a lá to ga tók szí ve seb ben jön nek, de a mé -

dia még min dig sze mét ko sár ba dob ja a meg hí vón kat.
Hí vunk né hány té vé bôl is mert mé di asz tárt, akik a

hely szí nen fôz nek a ter mé ke ink bôl.
No, ez már ér de ke sebb: le het fo tóz ni, fil mez ni.
Ve tél ke dôt ren de zünk a gye re kek nek, há zi asszo -

nyok nak és az új ság írók nak: be kö tött szem mel kell meg ál -
l a pí ta ni uk, mit esz nek. Il let ve: me lyik étel ké szült tar tó sí -
tott élel mi szer bôl és me lyik friss bôl? (Fel té te lez ve, hogy a
két fé le étel mi nô sé ge azo nos, ezért ne héz a kér dés re vá la -
szol ni!) Aki ki ta lál ja, az ezer fo rint ér té kû árut ha za vi het.
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Ez is ér de kes já ték: fo tóz ha tó, fil mez he tô, me sél he tô,
idéz he tô…

És a prog ram bô ví té se – öt let tôl és pénz tôl füg gô en –
a vég te len sé gig foly tat ha tó. (Plá ne azok szá má ra, akik jól
is me rik a cé get és a ter mé ket, nem úgy, mint én!) A ki ál -
lí tás ra te le pít he tünk egy kon fe ren ci át, egy ta ná csa dást,
egy vá sárt, egy par tit. S ha mind ez zel el csá bít juk a mé di át,
ak kor majd ma ga a ki ál lí tás, az el múlt tíz év ter mé kei is
pub li ci tást fog nak kap ni.

––
Az ese mény tar tal ma, for má ja több nyi re at tól függ, hogy
kik va gyunk, mi lyen cél ér de ké ben mit aka runk kom mu ni -
kál ni, és mennyi pén zünk van. Egy ese mény meg ren de zé -
se ál ta lá ban igen mun ka i gé nyes, te hát gya ko ri, hogy ha egy
cég el szán ja ma gát, ak kor nem egyet len prog ra mot ren dez,
ha nem ese mény so ro za tot. Az ál lan dó hely szín, mód szer
jó vol tá ból ez ol csóbb, mint kü lön-kü lön meg szer vez ni egy
ak ci ót. Ilyen az egyik piz za há ló zat öt le te. Idôn ként meg -
hív nak egy-egy ne ves em bert, aki te nye ré nek gipsz le nyo -
ma tát a hely szí nen hagy ja. Er re az ese mény re min dig ve vô
né hány mé dia a hí res sze mé lyi ség mi att.

Még né há nyan em -
lé kez nek ta lán ar ra, hogy
a Bu da pest Bank ve ze tôi,
mun ka tár sai el ját szot ták a Ko lum busz cí mû mu si calt az
Ope rett szín ház ban. Az ese mény nek igen jó mé di a vissz -
hang ja volt, bár ez nem men tet te meg a pénz in té ze tet a kö -
vet ke zô évek prob lé má i tól. (Eb bôl is lát szik, hogy sem a
rek lám, sem a PR, sem a pub li ci tás nem tud cso dát ten ni,
ha a cég ma ga nem tesz cso dát. Ha egy vál la lat gon dok kal
küzd, vagy össze om lik, ak kor min den kam pány ha tá sa
köd be vész. Hol van már a ta va lyi hó?)
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Hét köz na pi írás mû vé szet

lô re bo csá tom, ez a fe je zet hosszabb, mint a töb bi.
Ta lán el néz he tô ez egy írás sal hi va tássze rû en fog lal -
ko zó szer zô nek, aki nek meggyô zô dé se, hogy az ír ni

tu dás leg alább olyan fon tos a 21. szá za di szak em ber éle té -
ben, mint a be szél ni tu dás. Ma gun kat pon tat la nul ki fe jez ni
annyi, mint ma gunk ról – is me re te ink rôl, vé le mé nyünk rôl,
gon do la ta ink ról – torz  ké pet nyúj ta ni.

––
Aki nem anal fa bé ta, már pe dig a mé di a fô nö kök kö zött az
anal fa bé ták szá ma ele nyé szô en ke vés, az va la mi lyen szín vo -
na lon le tud ja ír ni is me re te it, ta pasz ta la ta it, gon do la ta it. A
fo gal ma zás sal min dad dig nincs is prob lé ma, amíg le ve let
írunk a ma mánk nak, a ked ve sünk nek, eset leg szem élyes fel -
jegy zést ma gunk nak vagy a be osz tot tunk nak, il let ve tit kos
nap lót ve ze tünk a lá da fi á nak, meg unat ko zó utó da ink nak.

Na gyobb a gond, ha
írá sun kat a nyil vá nos ság -
nak szán juk. És eb ben az
eset ben tel je sen mind -
egy, hogy be szá mo lót ké -
szí tünk-e a cég ve ze tônk nek, kör le ve let írunk-e az ügy fe le -
ink nek vagy hí re ket a mé di á nak.

Az is ko lá ban min den ki meg ta nul ha tott fo gal maz ni
va la mennyi re (tar ta lom, he lye sí rás, kül alak – em lék -
szünk?). De ta ná ra ink az ír ni tu dást kö zel sem kér ték
olyan szi go rú an szá mon, mint pél dá ul a ma te ma ti kát.
Egyet len di ák ról sem tu dok, aki azért bu kott vol na meg,
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A böl cses ség ékesszó lás hí ján ke -
ve set hasz nál…, vi szont az ékes -
szó lás böl cses ség hí ján so kat árt…

Ci ce ró



mert pon tat la nul és szín te le nül fe jez te ki ma gát írás ban.
An nál több rôl tu dok, aki az egyen le tek vagy az al geb ra
nem tu dá sa mi att ha salt el. An nak okát nem tu dom, hogy
a tan gens és a co tan gens mi ért fon to sabb, mint az alany-ál -
lít mány egyez te té se, de tény, hogy így van.

Saj nos az is tény, hogy a leg több em ber biz tos ben ne:
az ô szö ve ge kö zért he tô, szí nes és pon to san azt fe je zi ki,
amit el akart mon da ni, az az ami a fe jé ben ho nol. (Aki eb ben
a ké pes sé gé ben ké tel ke dik, az ta lán már le is tud ja ír ni, amit
akar. De leg alább is fej lô dô ké pes.) Va ló igaz: ha vissza ol vas -
suk a sa ját írá sun kat, mi tö ké le te sen ért jük. És el ké ped ten,
sôt sér tet ten né zünk ar ra, aki nem ér ti, vagy fél re ér ti, amit
le ír tunk, vagy el al szik az ötö dik mon dat után.

If jabb ko rom ban én is kap tam né hány jo gos frics kát
fi gyel met len fo gal ma zá sa im mi att. Eze kért a le do ron go lá -
so kért mind a mai na pig há lás va gyok mun ka tár sa im nak,
kö zöt tük el sô sor ban Szász Im ré nek, Pün kös ti Ár pád nak,
Pin tér Ta más nak és Fe ke te Sán dor nak. Ké sôbb kü lön bö zô
la pok és köny vek szer kesz tô je ként ne kem is al kal mam volt
szám ta lan vé res kö zel har cot vív ni a szer zôk kel egy-egy ér -
tel met len mon dat vagy hely te le nül meg vá lasz tott szó mi -
att. Aki nem fog lal ko zott még ef fé le ké zi rat gon do zás sal,
nem is tud ja, hogy egy-egy ki vá ló el me, tu dós, egye te mi
pro fesszor vagy mi nisz te ri á lis em ber mi lyen nya ka te ker -
ten, zû rö sen, pon tat la nul, eset leg szür kén és unal ma san
fo gal maz. A nagy mû velt ség nek és az in tel li gen ci á nak nem
szük ség sze rû kö vet kez mé nye a jó írás be li ki fe je zô kész ség.
(Amint egy író em ber tôl se vár junk min den eset ben nagy
böl cses sé get, vagy ma gas IQ-t!)

„Na gyon uga tott a ku tyánk a macs ka mi att, a szom -
széd kert jé ben, ott volt fenn a fán” – ír ta egy szer zô. Az
em ber el ol vas sa a mon da tot, és csak néz, mint a mo zi ban.
Hogy ke rült a ku tyá ja a szom széd kert jé be? Rá adá sul a fá -
ra?! A szer zô vel va ló kon zul tá ció és há rom szo ri go lyó vál -
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tás után ki de rült, hogy „ku tyánk a macs ka mi att uga tott,
amely a szom széd kert jé ben volt a fán.” Ja, vagy úgy?! De
ak kor va jon mért nem ezt ír ta?

Nagy stressz a szer -
zôk kel foly ta tott harc. A
mé di a fô nök ezt át él he ti,
mint szer kesz tô, aki a
szer zô jé vel ke rül szem be,
de át éli úgy is, mint szer zô, aki egy új ság nak kül di el az
anya gát. Ha mé di a fô nök ként pub li kál ni aka runk, vés sük
agyunk ba a jel mon da tot: min dig a szer kesz tô nek van iga -
za. Ha nem így gon dol juk, el ér het jük, hogy a szer kesz tô
egy idô után in kább vissza ad ja a ké zi ra tot va la mi ló dí tás sal
(nem fér be a lap ba, már ki ad tuk a té mát más nak, túl jó
ne künk stb.), mint hogy ar ról gyôz köd jön min ket: egy adott
mon dat nem azt je len ti, ami re mi gon do lunk. Vé gül is a
szer kesz tô nek csa lád ja van. Nem kap hat in fark tust, mert
mi ra gasz ko dunk fo gal ma zá si torzs zü löt te ink hez! (A meg -
al ku vás ter mé sze te sen csak a pub li ci tá si te vé keny sé günk -
re vo nat ko zik. Au to nóm író ként, köl tô ként ki ka cag hat juk
a szer kesz tôi el len vé le mé nye ket. Leg fel jebb nem köz lik a
mû ve in ket.)

Ho gyan mond jam el ne ked?…

Össze gyûjt het jük, ki ta lál hat juk vagy meg csi nál hat juk a kö -
zön sé günk szá má ra leg von zóbb hí re ket. Is mer het jük kí -
vül-be lül, alul-fe lül a ma gyar mé di á kat Sop ron tól Zá ho -
nyig, Szô reg tôl Ke men cé ig. Össz hang ban le he tünk a nagy -
fô nö kök só ha ja i val és a mar ke tingosz tály ki je lölt cél ja i val.
Min dez igen ke vés a si ker hez, ha hí rün ket, in for má ci ón kat
nem tud juk for má ba ön te ni, az az meg fo gal maz ni a mé dia
szá má ra.
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Gon dol junk a sze rel mes fi a ta lem ber re, mint kom mu -
ni ká tor ra, aki ben zu bog a vér és a vágy, és aki elôtt ott van
egy ked ves ha ja don ké pé ben a vágy nak tár gya, vagy ha
mond ha tom így: a be fog adó. Ha if jú ba rá tunk nem ta lál ja
el a meg fe le lô kom mu ni ká ci ós for mát: sza va kat, vi rá go kat
és gesz tu so kat, ak kor es te egye dül ma rad éb ren.

Ter mé sze te sen nem vár hat juk el, hogy min den mé -
di a fô nök, il let ve pub li ci tás sal fog lal ko zó szak em ber olyan
mar ke ting kom mu ni ká ci ós zse ni a li tás sal ír jon, mint Da vid
Ogilvy, olyan ér zék le te sen, mint Mol do va György, és olyan
le bi lin cse lô en, mint Step hen King. Ugyan ak kor a lé cet
még is csak ma gas ra kell ten ni, ha a cég in for má ci ó it aka -
rom el jut tat ni a mé dia se gít sé gé vel (fi ze tés nél kül) a cél -
cso port tag ja i nak. A cél ba ta lá ló üze net na gyon sok pénzt
hoz hat. A rosszul meg for mált üze net ugyan ak kor sok-sok
fo rint tól, dol lár tól foszt hat meg min ket. Mi az, hogy sok -
tól?!… Még azt a ra kás pénzt is el vi he ti, ami ak kor is be -
folyt vol na, ha egy ál ta lán nem kom mu ni ká lunk, vagy is be -
fog juk a szán kat.

A szö veg írás fon -
tos sá gát a mar ke tin gosz -
tály más rész le ge i ben is -
me rik és meg fi ze tik. A rek lám üze ne tek ki dol go zá sá ért fe le -
lôs kol lé gák nem spó rol nak a szö veg írók bé rén. (Leg alább -
is re mé lem.) Most az ön is me ret tel ren del ke zô jó szak em -
be rek rôl be szé lek, nem azok ról, akik ma guk pisz mog nak
éj fél kor egy szö veg fö lött, vagy Zsu zsi ká val írat ják meg még
min dig, mert „úgy ol csóbb”.

(Nem aka rom le ír ni an nak az óri ás cég nek a ne vét,
amely tôl egy fo gal ma zá si hi bák kal te le zsú folt sok szo ro sí -
tott le ve let kap tam 1999 ta va szán. Fel adó: a mar ke tin gosz -
tály ve ze tô je. Nem aka rom meg ne vez ni a cé get, mert
amúgy nagy ra tar tom ki tû nô ter mé kei és ka riz ma ti kus ve -
ze tô je mi att. A le vél vé gül is ért he tô volt, csak idôn ként
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meg bi csak lott a szó rend, és nem egye zett az alannyal az ál -
lít mány. En nek a cég nek a be vé te le sok mil li árd fo rint volt
a ki lenc ve nes évek vé gén. Va jon biz tos, hogy nem tud tak
vol na al kal maz ni egy írás sal fog lal ko zó pro fit, aki a nyil vá -
nos ság ra ke rü lô szö ve ge ket nyelv he lyes sé gi és sti lisz ti kai
szem pont ból el le nôr zi?)

Konk lú zió: a mé di á nak szánt hí rek meg fo gal ma zá sát
böl csebb do log át ad ni egy er re al kal mas új ság író nak, mint
a mé dia pap ír ko sa rá nak pub li kál ni. (Is mét lem: biz tos va -
gyok ab ban, hogy ked ves kol lé gá im a pub li ci tás ban ma guk
is meg tud ják fo gal maz ni a gon do la ta i kat. De aho gyan ott -
ho ni fô zés tu do má nyunk kal nem vál lal nánk a Hil ton kony -
há já nak a ve ze té sét, úgy a mé dia vá ra it se akar juk be ven -
ni meg fe le lô tu dás és ké pes sé gek nél kül.)

Tud nunk és hin nünk kell: egy mé di á ba ke rü lô ha tá -
sos pub li ká ció mi ni mum annyit ér, amennyit egy ugyan ak -
ko ra he lyen vagy idô tar tam ban meg je le nô rek lám. Sôt: ha
a pub li ci tás iga zán a cél ja in kat szol gál ja, ak kor a fi ze tett
hir de tés nél sok kal ha té ko nyabb le het. Az új ság cik ket –
amint Ogilvyt idéz ve már ír tam – kb. hat szor annyi an ol -
vas sák el, mint a rek lá mot. És az új ság szö veg szer ves ré -
sze ként kö zölt hír sok kal hi te le sebb is, mint a fi ze tett pro -
pa gan da. Sôt! Sok em ber szá má ra csak az a hi te les!

Eh hez ké pest a pub li ci tá si mun ká ra ál ta lá ban fil lé re -
ket szá nunk, mi köz ben rek lám szö ve ge ink nek ne gyed ol dal -
nyi fe lü le te ket ve szünk szá zez re kért, és tíz szer, húsz szor,
száz szor fél perc rek lám idô ket a te le ví zi ók hír mû so ra
elôtt-után – egyen ként mil lió kért. Pél da kép pen néz zük
meg egy-egy or szá gos na pi lap hir de té si ára it. Egy át la gos
nagy sá gú, mond juk két ha sá bos cikk, ami tôl a fô nö künk is
bol dog le het ne, kb. 15 cen ti mé ter ma gas. Ezt az ol va sói te -
kin tet nek már ne héz el ke rül ni. Egy ek kor ra rek lám fe lü let
ára a Nép sza vá ban és a Ma gyar Nem zet ben kb. 150 ezer fo -
rint, a Ma gyar Hír lap ban és a Szí nes Mai Lap ban 200 ezer
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fo rint, a Nép sza bad ság ban pe dig 400 ezer fo rint. Te gyük
fel, hogy csak egyet len lap ban je le nik meg cik ké va rá zsolt
in for má ci ónk. Nincs olyan ma gyar író, vagy új ság író, aki az
adott fe lü let hir de té si össze gé nek tö re dé ké ért nem ír ja
meg a mi har minc so ros szö ve gün ket olyan szín vo na lon,
hogy a na pi lap bol do gan köz li.

S po én ja it vagy szto ri ját eset leg még a köz lés után
két hó nap pal is idéz ni fog ják a sö rö zôk ben, szem ben a kö -
teg nyi pén zért köz zé tett rek lám mal, ame lyet ta lán meg
sem néz nek, el sem ol vas nak.

Kar inthy Fri gyes rek lám ver si ké je a har min cas évek
óta új és új alak ban tá madt fel pla ká ton, meg ál lí tó táb lán,
bol ti fe li ra to kon, hogy nö vel je a hal ke res ke del mi pro fi tot:
„Mond ja, mar ha, mért oly bús? / Ol csóbb a hal, mint a
hús.” Mennyit ad na egy mai cég ve zér, ha va la ki ef fé le ha -
tá sú szlo gent ír na a ter mé ké rôl?!

Fél re ér tés ne le gyen: a pub li ci tás nem he lyet te sí ti a
rek lá mot! A cikk és a rek lám nem cse re sza ba tos, fen tebb
csak az ára kat ha son lít gat tam. Ugyan ak kor a pro fi írás tu dó
igény be vé te lét sem úgy gon do lom, hogy az adott lap új ság -
író ját vesszük meg. Az írás tu dó ra csak a könnyen pub li kál -
ha tó meg fo gal ma zás mi att van szük sé günk, ne ve a ho no rá -
ri um lis tán sze re pel, és nem a cikk alatt.

––
Per sze, ami igaz, igaz: nem könnyû olyan írás sal — pro -
fesszi o ná lis szin ten — fog lal ko zó em bert ta lál ni, aki fo lya -
ma to san, és a fel adat irán ti alá zat tal együtt tud mû köd ni ve -
lünk. Nem csak azt vár juk tô le, hogy jól ír jon, és ért se a ter -
mé künk vagy a szol gál ta tá sunk lé nye gét, de az is fon tos,
hogy a mi szá junk íze sze rint – ar cu la tun kat, vál la la ti stí lu -
sun kat fi gye lem be vé ve – fo gal maz zon. Mert le het, hogy ha -
tá sos ri por tot ka nya rít egy sze rel mi tra gé di á ról, egy he lyi
há bo rú ról, egy sze ren csét len haj lék ta lan ról vagy egy fo ci -
meccs rôl, de nem biz tos, hogy pél dá ul a fo gyasz tó ter mé sze -
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tes el len ál ló-ké pes sé gét nö ve lô új jog hurt elô nye it le bi lin -
cse lô en és a töb bi mar ke ting kom mu ni ká ci ós kez de mé nye -
zé sünk kel össz hang ban ecse te li. No, és ak kor még ar ra is
kell fi gyel ni, hogy be tart sa a ha tár idô ket! (En nek egyik
trükk je, hogy két ha tár idôt sza bunk: az egyi ket ma gunk nak,
a má si kat két hét tel ko ráb bi idô pont ra a kül sô szer zô nek.)

Nem könnyû ki vá lasz ta ni a ne künk meg fe le lô szer -
zôt. Gon dol junk ar ra, hogy pél dá ul új ság cik ket is so kan ír -
nak, de úgy fo gal maz ni, hogy más nap ar ról a cikk rôl be -
szél je nek az ut cán, még az új ság írók kö zül is csak né há -
nyan tud nak.

Nem bo szor kány ság, tech ni ka!

Ter mé sze te sen pro fi írók nél kül is ki tû nô anya go kat ké szít -
he tünk a mé di á nak. En nek nemcsak az az elô nye, hogy nem
kell fi zet ni ér te, ha nem az is, hogy nem kell hu za kod ni egy
mi mó za lel kü le tû al ko tó val, aki a mar ke ting rôl azt hi szi,
hogy spe ci á lis fel sô ru há za ti cikk köz gaz dá szok nak.

Sok mé di a fô nök ere de ti leg új ság író, szö veg író vagy
egy sze rû en csak jól fo gal ma zó ci vil volt. Olyan po ten ci á lis
új ság író te hát, aki bár me lyik lap nál meg áll ná a he lyét, de
ne ki (meg ta lán a csa lá di kasszá nak) a pub li ci tá si mun ka
szim pa ti ku sabb.

Ezek a jó tol lú kol lé gák – a leg több pro fesszi o ná lis író -
val szem ben – pon to san tud ják, hogy a mé di á nak szánt szö -
veg el ké szí té sé hez úgy kell gon dol kod ni uk, mint egy mar ke -
tingszak em ber nek, úgy kell szer kesz te ni ük, mint egy jó új -
ság író nak, és úgy kell fo gal maz ni uk, mint egy író nak.

Min de zen kész sé -
ge ket – a gon dol ko dás -
mó dot, a szer kesz té si fo -
gá so kat és az írást – ta -
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pok ban, az a min den.



nul ni is le het, de el sô sor ban a meg lé vô tu dást (ké pes sé get)
fej leszt het jük ma ga sabb szint re. Per sze leg in kább a gya -
kor lat köz ben. No, de tes sék mon da ni, ugyan mit le het az
élet dol gai kö zül job ban meg ta nul ni egy könyv bôl, mint a
gya kor lat ból? A nyel ve ket? Egy fog lal ko zást? Az em be rek -
kel foly ta tott kom mu ni ká ci ót? A sze xet? A gye rek ne ve -
lést?…

(Most jó kis el len rek lá mot csi nál tam a sa ját köny -
vem nek. De hát, ami igaz, az igaz.)

Egy cél, négy szem pont

Hí re ink meg fo gal ma zá sát, az az a mé di á nak szánt pub li ká ci -
ó ink tar tal mát és for má ját négy szem pont ha tá roz za meg:

1. A szer ve ze tünk ér de kei.
2. A fo gyasz tó (be fog adó) szük ség le tei, vá gyai, mo ti -

vá ci ói és kul tu rá lis szint je.
3. A hír ben rej lô sa já tos sá gok: új don ság, ér de kes-

ség stb.
4. Az adott mé dia jel leg ze tes sé gei és igé nyei.

Amit aka runk
(A szer ve ze tünk ér de kei)

Amint ar ról már szó esett, pub li ci tá si mun kánk ban szer ve -
ze tünk ak tu á lis vagy hosszú tá vú cél jai ad ják a leg fon to sabb
szem pon to kat. Egy ver set meg ír a köl tô, mert el kap ja az ih -
let. Egy ese mény rôl hírt ad az új ság író, mert tá jé koz tat nia
kell a kö zön sé gét. Egy fel fe de zés rôl ta nul mányt pub li kál a
tu dós, mert kü lön ben sen ki sem tud ró la. Egy po li ti kai kon-
f lik tus ról pub li cisz ti kát ka nya rít a po li to ló gus, mert ke re si
az igaz sá got. De egy mé di a fô nök csak ak kor moz dul a nyil -
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vá nos ság fe lé, ha a cég ér de ke ezt kí ván ja. És úgy moz dul,
ahogy az kí ván ja. Egy sze rû en szól va: gúzs ba köt ve tán col. És
min deh hez még mo so lyog nia is kell, mi köz ben há tul ról né -
ha gyen géb ben vagy erô seb ben meg bil len tik.

A szer ve ze ti cél dön tô en be fo lyá sol ja a pub li ká ció
szel le mét, tar tal mát, for má ját.

Nyil ván va ló, hogy
más cél más faj ta hang ne -
met, stí lust, érv rend szert
és más faj ta in for má ci ós
bá zist kö ve tel az írás mû tôl. Va la hogy úgy, aho gyan kü lön -
bö zô iro dal mi mû vek ben is le het a té ma ugyan az, mond juk
a fél té keny ség, de míg az Ot hel ló ban ez tra gé dia, ad dig
Mol nár Fe renc Já ték a kas tély ban cí mû da rab já ban ko mé -
dia, és Füst Mi lán Fe le sé gem tör té ne te cí mû re gé nyé ben
epi ka. Egy a té ma, de más az írás mû vel el ér ni kí vánt cél,
és így ter mé sze te sen más a fel dol go zás mód ja is.

––
Néz zünk egy egé szen hét köz na pi pél dát! Ha azt akar juk,
hogy a ked ve sünk oda jöj jön hoz zánk, ak kor pél dá ul így szó -
lunk hoz zá: kér lek, gye re ide! Ezt a mon da tot azon ban igen
sok fé le kép pen hang sú lyoz hat juk at tól füg gô en, hogy a nél -
kü le ki nyit ha tat lan ágy ra, vagy a fi gyel met len sé ge mi att ki -
fu tott tej re, il let ve egy ér de kes új ság cikk re, eset leg mély ér -
zel me ink re akar juk irá nyí ta ni a fi gyel mét. Más cél, más ér -
dek, más hang súly. (Ha ki akar juk pró bál ni, hogy mennyi re
nem mind egy mi lyen cél hoz, mi lyen hang ne met hasz ná -
lunk, pró bál juk meg a ked vest in tim lé gyott ra csá bí ta ni
olyan hang súllyal, mint ha a mi at ta ki fu tott tej hez hív nánk.)

Per sze az élô be széd ben sok kal könnyebb a cél ja ink -
hoz iga zí ta ni a hang sú lya in kat, mint írás ban a stí lu sun kat.
De a be lá tás hoz, hogy ez sem le he tet len, ele gen dô át ol vas -
ni egy na pi lap né hány ro va tát, vagy kü lön bö zô saj tó ter mé -
ke ket. Me lyik lap ban mi lyen té má hoz, mi lyen hang vé tel,
mi lyen stí lus du kál.
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Még ér de ke sebb az egy-egy cég rôl szó ló pub li ká ci ó -
kat össze ha son lí ta ni.

Pél dá ul ér de mes át néz ni az üdí tô i ta lok ról vagy a mo -
bil te le fo nok ról szó ló pub li ci tás 1999 el sô fé lé vé nek saj tó -
be li ho za dé kát az Ob ser ver mé di a fi gye lô hon lap ján. Ta lá -
lunk a pub li ká ci ók kö zött vi dám ese mé nyek rôl szí nes tu -
dó sí tást, rész vé nyá rak esé sé rôl vagy emel ke dé sé rôl ob jek -
tív tá jé koz ta tást, il let ve hi bás ter mé kek rôl és egy vál la la ti
épít mény mi at ti la kos sá gi til ta ko zás ról hír adást. De ugya n -
ott meg ta lál hat juk a hi bák vagy tá ma dá sok ron tó ere jét
csök ken tô szak sze rû ma gya rá za tot, és az új, ked ve zô fo -
gyasz tá si ak ci ók len dü le tes be ha ran go zá sát. Bár a pub li ká -
ci ók több sé gét min den bi zonnyal az adott la pok mun ka tár -
sai ír ták (vagy ki tud ja?!), cél és stí lus össz hang ját meg ta -
nul hat juk a cik ke ik bôl. Most még sem ezek bôl idé zek, hi -
szen van elég rek lám juk nél kü lem is.

Néz zünk egy mo dell hely ze tet, ami vel egyéb ként is
könnyebb az el mon dot ta kat il luszt rál ni.

Te gyük fel, hogy új szak em ber ke rül az élel mi szer-
tar tó sí tás sal fog lal ko zó Ka por Rt. el nö ki szé ké be. Az aláb -
bi ak ban rész le te ket köz lünk egy-egy pub li ci tás ra szánt
szö veg bôl, ame lye ket kü lön bö zô cé lok ér de ké ben fo gal -
maz tunk.

a) Mit és ho gyan írunk, ha cé lunk a hír köz lé se egy 
or szá gos na pi lap ban?

„Jú ni us 1-jétôl a Ka por Rt. új el nö ke dr. Széll
Ti va dar, aki az el múlt tíz év ben az élel mi szer tar -
tó sí tás sal fog lal ko zó LMN lon do ni ügy ve ze tô igaz -
ga tó ja volt. Az új el nök az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok ban, a Har var don sze rez te köz gaz da sá gi
dip lo má ját. Nôs, há rom gye re ke van.”

Tény köz lés, sza ba tos ság és a mi nô sí tô jel zôk
hi á nya.
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b) Mit és ho gyan írunk egy fo gyasz tói ma ga zin ban, 
ha cé lunk az új el nök ar cu la tá nak for má lá sa?

„Dr. Széll Ti va dar, a Ka por Rt. új el nö ke alig tíz
éve fe jez te be egye te mi ta nul má nya it a Har var -
don. A dok to rá tus meg szer zé se után, a vi lág egyik
ve ze tô élel mi szer tar tó sí tás sal fog lal ko zó cé gé hez,
az LMN-hez hív ták Lon don ba ügy ve ze tô igaz ga tó -
nak… Az új el nök kel csa lád ja – an gol fe le sé ge és
há rom gye re ke – is Ma gyar or szág ra te le pül. »A
gye re kek ugya núgy tud nak ma gya rul, mint an go -
lul – mond ja dr. Széll. – Min dig bíz tam ab ban,
hogy egy szer meg fe le lô fel ada to kat ka pok itt hon,
és ha za jö he tünk. Bár a fi ze té sem ez zel a vál tás sal
a fel ére csök kent, ezt a kel le met len sé get el len sú -
lyoz za, hogy vég re nincs hon vá gyam…« Az új el -
nök nem csak szen ved élye sen sze ret ke rék pá roz -
ni, de a hob bi ja is ez zel függ össze: ke rék pár csen -
gô ket gyûjt. Ed dig össze sen 1768 kü lön bö zô
csen gôt si ke rült be sze rez nie. A leg ré geb bi da rab
az 1891-es év szá mot vi se li…”

Mi nô sí tô jel zô a volt mun ka hely rôl, ér zel mi leg
erôs vé le mé nyek az új fel adat ról, a ha za te le pü lés -
rôl és a gye re kek rôl, szem élyes in for má ci ók az el -
nök rôl.

c) Mit és ho gyan írunk egy gaz da sá gi na pi lap ban, ha 
cé lunk az elô zô el nök okoz ta er köl csi ká rok csök -
ken té se?

„Dr. Széll Ti va dar, a Ka por Rt. új el nö ke, aki
ed dig az LMN lon do ni ügy ve ze tô igaz ga tó ja volt,
sen kit sem akar el bo csá ta ni a ré gi gár dá ból. »Egy
ve ze tô meg té ved het – nyi lat koz ta elôd jé rôl, aki,
mint meg ír tuk, vál la la ti költ sé gen épít tet te fel a
nya ra ló ját –, de egy si ke res cég jö vô jét ez nem be -
fo lyá sol ja. A vál la lat szak em be re i nek kö szön he tô
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az el múlt évi je len tôs nye re ség. Bo lond len nék
meg vál ni tô lük! Hogy mennyi re biz tos va gyok az
el jö ven dô évek si ke ré ben, ezt bi zo nyít ja, hogy
még a csa lá do mat is ide ho zom Lon don ból, pe dig
a gye re kek már ott kezd ték az is ko lát.«

Ha tá ro zott ál lás fog la lás, a mun ka tár sak hi te les
(nye re ség re hi vat ko zó) di csé re te, és a csa lá di át -
te le pü lés sel szem élyes el kö te le zett ség bi zo nyí tá -
sa. (A „bo lond len nék” ki fe je zés ki csit erôs nek
hat egy vál la la ti köz le mény ben, de a mé dia imád -
ja, ha hi va ta los té má ban va la ki köz na pi mó don
nyi lat ko zik, és nem fû rész por ral te li száj jal te szi
azt. Ezért (is) volt és van mé di a si ke re Dem ján
Sán dor és Zwack Pé ter vál la lat ve ze tôk nek, vagy
Ké ri Lász ló és Len gyel Lász ló po li to ló gu sok nak,
Petsch nig Má ria Zi ta és Ko pátsy Sán dor köz gaz -
dá szok nak.

d) Mit és ho gyan írunk, ha cé lunk a cég ar cu la tá nak 
és a fo gyasz tói mo ti vá ci ók nak, ösz tön zé sek nek az
erô sí té se, és ezen ke resz tül az el adás nö ve lés szin -
te bár me lyik mé di á ban? Már amennyi re le het sé -
ges be fo lyá sol ni a for gal ma zást  fo gal ma zás sal.

»Nemcsak a Ka por Rt. új el nö ke ként, de mint
élel mi szer-tar tó sí tás sal fog lal ko zó ku ta tó nak, és
mel les leg há rom tor kos gye rek ap já nak, két cé lom
van: a tar tó sí tott élel mi szer ôriz zen meg min den
hasz nos táp anya got és vi ta mint, ami az ere de ti
élel mi szer ben ben ne volt, és ne tar tal maz zon sem -
mit, ami az em be ri szer ve zet re ká ros le het.«

Dr. Széll Ti va dar, a Ka por Rt. új el nö ke már
egye te mi évei alatt, a Har var don is az élel mi sze rek
tö ké le te sebb tar tó sí tá sá nak a le he tô sé ge it ku tat ta.

»A táp anya gok és a vi ta mi nok meg ôr zé se a tar -
tó sí tás so rán« cí mû dok to ri disszer tá ci ó ja ma a
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sza ki ro da lom egyik leg töb bet idé zett mû ve. A vi -
lág hí rû élel mi szer tar tó sí tó cég, az LMN lon do ni
ügy ve ze tô igaz ga tó ja ként tíz évig irá nyít hat ta a
nagy-bri tan ni ai ter me lést. »Mi u tán a fe le sé gem is
dol go zik – mond ja az új el nök –, es tén ként né ha
fa gyasz tott élel mi sze rek bôl vagy kon zer vek bôl
ké szí tünk ott hon va cso rát. A sa ját ter mé ke in ket
én nem di csér he tem, de azt ta lán el sza bad mon -
da nom, hogy a va cso rák ná lunk jók és vál to za to -
sak. De kér dez zék meg a gye re ke in ket!…«

Ke ve re dik a szak sze rû meg fo gal ma zás és a köz -
na pi stí lus. Szak ma is ág és szem élyes ség együtt: tö -
rek vés a bi za lom, a hi te les ség meg szer zé sé re. El -
mond hat juk per sze, hogy az írás ból kis sé ki lóg a
ló láb: a cég ne ve és a ter mék di csé re te. A la pok egy
ré sze min dezt ta lán nem fog ja egy az egy ben kö -
zöl ni. A szö veg azon ban ér de kes öt le te ket ad hat
in ter júk, cik kek íra tá sá ra az élel mi szer-tar tó sí tás
prob lé má i ról, egy tu dós ké pes sé ge i vel ren del ke zô
gaz da sá gi ve ze tô éle té rôl, va la mint egy Har var don
vég zett ma gyar fér fi, an gol fe le sé ge és há rom tor -
kos gye re kük va cso rá i ról. Fô leg, ha fel hív juk új ság -
író ba rá ta ink fi gyel mét ezek re a ma zso lák ra!

Ol va só im kö zül most
né há nyan azt mond hat -
ják, hogy nem min den ütt
ül az el nö ki szék ben olyan
iz gal mas sze mé lyi ség, mint Széll úr a Ka por Rt.-nél. Ez igaz.

De va jon biz tos, hogy a mi fô nö künk a mé dia szá má -
ra is olyan szín te len és prag ma ti kus hölgy vagy fic kó, mint
ahogy azt a be osz tott jai lát ják?

Az új ság írás sze rint: min den té ma jó té ma, csak tud -
ni kell meg ír ni. A pub li ci tás sze rint: ha ki csi a hí red, nö -
veld egy né zô pont vál tás sal! Amint er rôl már szól tam…
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Ha még nem tet tük vol na, fag gas suk ki egy szer a fô -
nö kün ket egy bo ros es tén úgy, mint ha a pszi cho ló gu sa,
vagy a ke bel ba rát ja vol nánk! (Egyik sem va gyunk, no meg
a bor sem kö te le zô, még is so kat el mond hat fô nö künk az
éle té rôl. Ben nünk ugyan is bíz hat: azért fi zet, hogy tud juk:
mi rôl, ki nek, mi kor, ho gyan be szél he tünk, és mi rôl hall -
gas sunk. Mi va gyunk a cég in for má ci ós test ôre.) Fag gas suk
ki éle te min den pub li kus rész le té rôl! Sôt, ne tán még az el -
mond ha tó, de a nyil vá nos ság elé nem kí ván ko zó ese mé -
nyek rôl is.

Hi szen ha egy új ság író ki sza gol va la mi sze mély eset
és kel le met lent, mi nem tá tog ha tunk a kér dé se i re, mint
hal a szá ra zon: tud nunk kell, mi rôl nem aka runk tud ni.
Vé gül pe dig, amit az éle té rôl el mond, azt igye kez zünk
össze füg gés be hoz ni a cég te vé keny sé gé vel, ar cu la tá val és
cél ja i val.

Ha nem is min dig szen zá ci ós, de jól pub li kál ha tó hí -
re ket kap ha tunk így, hi szen még egy han gya is élet re szó -
ló él mény le het, ha meg fe le lô na gyí tá sú mik ro szkóp alatt
fi gyel jük.

Akik nek üze nünk
(A fo gyasz tó szük ség le tei, vá gyai, mo ti vá ci ói 
és kul tu rá lis szint je.)

A be fog adó szük ség le te i rôl már ír tam (pél dá ul a nôi la pok
kap csán is), de nem le het elég szer el mon da ni, hogy az em -
be rek csak az ál ma ik vagy az ér de ke ik men tén be fo lyá sol -
ha tó ak. Tu dom, hogy na gyon csú nyán hang zik, de kor tár -
sa ink óri á si több sé gét sem mi más nem ér dek li, csak ami az
élet von alá ba il lik, ami meg erô sí ti az élet sab lon ja it, esz mé -
it, ér té ke it, elô íté le te it. (Ad ler) „Nem az áru ob jek tív mi nô -
sé ge a pi ac lé lek ta ni re a li tá sa, ha nem ki zá ró lag a fo gyasz -
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tói el kép ze lés.” (B. Spi e gel) Vagy más kép pen: „A lel ki je -
len sé gek kel gaz da sá gi ha tó té nye zô ként kell szá mol ni.”
(Ga rai Lász ló)

Egy fi a ta lem bert
ugya núgy nem igen ér de -
kel a nyug díj jal kap cso la -
tos biz to sí tás, aho gyan
egy idôs asszonyt sem hoz ex tá zis ba a vad ví zi eve zés re in -
vi tá ló hir de tés, vagy egy fér fit a tisz ta sá gi be té tek mi nô sé -
ge, vagy egy nôt a sza káll-bo rot va ké szü lé kek elô nyei. (Ha -
csak nem a ked ve sét akar ja meg lep ni eggyel.)

Sán dor Im re köny ve i bôl ta nul hat ja Ma gyar or szá gon a
leg töb bet az, akit a mar ke ting kom mu ni ká ció ér de kel. Ná la
ol vas ha tó, hogy ha ro kon szen vet aka rok kel te ni pub li ká ci -
óm mal a kö zön ség ben, ak kor az ér dek kö ré be kell he lyez -
ked ni, a nyel vén nyel vel ni, a vágy ké pe it fe li déz ni, és ki elé -
gí tés sel biz tat ni. (Mel les leg ez sze rel mi ta ná csa dás nak se
rossz!) Vagy mint Kot ler ír ja: „a cse lek vés hez az in dí té kot
a sze mély sa ját cél meg va ló sí tó rend sze ré be kell il lesz te ni.”

Na, ja! – mond hat -
ná az ol va só. – Le ír ni
könnyû! De pró bál juk
meg mond juk egy gye rek
cél jai kö zé be lop ni az
egyéb ként utált ma tek ta -
nu lá sát! Vagy ve gyünk rá egy kö vér ka maszt, hogy ne nas -
sol jon foly ton! Vagy gyôz zünk meg egy me ne dzsert, hogy
ne hajt sa ma gát élet re-ha lál ra hí rért, né vért meg egy drá -
gább ko csi ért.

A ta pasz talt anyák, tan árok és mar ke ting sza kem be -
rek tud ják, hogy min den kit leg in kább ar ra le het meg ta ní -
ta ni, amit is me re tei, ta pasz ta la tai alap ján az il le tô már
szin te tud, és ar ról le het meggyôz ni, ami ben már majd nem
hisz. Pon to sab ban: aki már tud va la mit, il let ve hisz va la mi -
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ben, de eset leg az adott do log még szá má ra sem tel je sen tu -
da tos. Más kép pen fo gal maz va: majd nem tud ja, ami re fel
akar juk hív ni a fi gyel mét. Te hát egy em ber rel csak azt le -
het el fo gad tat ni, ami nek a meg ér té sé re és el fo ga dá sá ra be -
lül már ké szen áll. Ha a gye rek utál ja a ma te kot, ak kor na -
gyon hosszú út ve zet a meg ked vel te té sé ig. De ha eb ben a
tan tárgy ban van nak si ke rei, ak kor na gyon ke vés kell, hogy
ezen a te rü le ten új és új si ker le he tô sé ge ket biz to sít sunk
szá má ra. A leg ne he zebb úton is vé gig megy az em ber, ha az
örö mök kel van ki kö vez ve. Ha a kö vér ka masz sze re ti a cso -
kit, ak kor ke vés em ber van, aki le be szél he ti ró la. De ha be -
le sze ret egy lány ba, aki nek nem na gyon tet szik az ak tu á lis
súly cso port já ban, és a lány mi att le akar fogy ni, ak kor cso -
ki tö röl ve. Kö vér ka ma szunk me gé rett a szá má ra fon tos tu -
dás ra. Ami a haj tós me ne dzsert il le ti, ô a má so dik in fark -
tus után kész lesz az éle tét meg óvó in for má ci ók be fo ga dá -
sá ra, ha élet ben ma rad.

Az „ar ra ta nítsd az em bert, amit már majd nem tud!”
alap té telt tá mo gat ja a kö vet ke zô pub li ci tá si ta pasz ta lat is:
ha üze ne tünk a be fog adó meggyô zô dé sé tôl egy ál ta lán nem
tér el, és nem is hoz új szem szö get, szem pon tot, in for má ci -
ó kat szá má ra, ak kor a mon dan dónk ke vés fi gyel met kap.
(Ha ar ról akar juk meggyôz ni a fo gat mo só kö zön sé get, hogy
mos son fo gat, át sik lik a szö ve günk fel ett. Ne ki ez már két -
szer ket tô.) Ha az üze ne tünk és a meggyô zô dés kö zött túl
nagy az el té rés, ak kor a be fog adó el len ér ve ket ter mel, hogy
ön ma gát iga zol ja. (Ha egy fo gat so ha sem mo só em bert aka -
runk meggyôz ni a fog mo sás elô nye i rôl, több nyi re azt mond -
ja, hogy ed dig is meg volt
nél kü le, majd hü lye lesz
ci co má zás ra köl te ni. Az
ap ja se mo sott, az any ja
se mo sott és egyéb ként is:
az ô fo ga vas ból van.)
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Az em ber nem vál toz tat ja meg a
ter mé sze tét, ha nem ad dig csû ri-
csa var ja él mé nye it, míg is mét hoz -
zá nem ala kít ja a ter mé sze té hez.

Alf red Ad ler



Az imént ta pasz talt anyák ra hi vat koz tam. Ôk az tán
tud ják, ho gyan tör té nik pél dá ul lé pés rôl lé pés re a szo ba -
tisz ta ság ra ne ve lés. Mi kor kell el ôször be hoz ni a bi lit? Mi -
kor jön el a pil la nat, ami kor a gye rek már sí rás nél kül rá -
ül? Mi kor mit kell mon da ni a bé bi ered mé nyes sé gé tôl füg -
gô en? Mi kor le het már el hagy ni a pe len kát idôn ként? És
mi kor vég leg? Ké rem, ne mo so lyog ja nak a pél dá mon! A
szo ba tisz ta ság ra ne ve lés fo lya ma ta pon to san mu tat ja, ho -
gyan le het egy em bert el jut tat ni A pont tól a B pon tig mil li -
mé ter rôl mil li mé ter re ha lad va. S va jon nem ugyan így kell
pél dá ul egy tel je sen új ter mé ket be ve zet ni a pi ac ra?

Te hát, ha a fo gyasz tó ér de ke it néz zük a pub li ká ció
ter ve zé se kor, ak kor el sô lé pés ként tud nunk kell: kit mi rôl
le het meggyôz ni, ki mi lyen in for má ci ó ra érett.

De va jon ho gyan, mi lyen esz kö zök kel te gyük min d -
ezt, hogy cél cso por tunk tag ja it be fo lyá sol has suk?

A Ka por Rt. új el nö -
ké vel kap cso la tos hí rek
meg fo gal ma zá sa kor a cég
cél ja i ból in dul tunk ki.
Most néz zük a be fog adói ol dalt! Pub li ká ci ónk stí lu sát, a
szó vá lasz tást, a mon da tok szer ke ze tét és hosszú sá gát, de
még az írás je lek hasz ná la tát is meg ha tá roz za a fel té te le zett
ol va só, hall ga tó, né zô.

Kép zel jük el, ho gyan mon da nánk el ugyan azt a tör té -
ne tet, pél dá ul a gôz moz dony fel ta lá lá sát egy gye rek nek,
egy ka masz nak, egy is ko lá zat lan be ta ní tott mun kás nak és
egy egye te mi ta nár nak! Még az is ér zé ke li, hogy mennyi re
más kép pen fo gal maz, mi kor az egyik vagy a má sik élet ko -
rú és is ko lá zott sá gú be fog adó ra gon dol, aki egyéb ként so -
sem fog lal ko zott hi va tássze rû en ef fé le cél szö veg gyár tá sá -
val. Ezt a tí pu sú te vé keny sé get ugyan is min den ki szin te
min den nap gya ko rol ja. Ho gyan? A hét köz na pi kom mu ni -
ká ci ó ban. Vagy ta lán ugya núgy be szé lünk egy gye rek kel a
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Már a té ma és stí lus vá lasz tás is ol -
va só vá lasz tás.

Bo dor Pál



sza bad idô he lyes el töl té sé rôl, vagy a té vé zés ká ros ha tá sa -
i ról, mint egy fel nôt tel? Vagy ugya núgy ma gya ráz zuk meg
az új ság írók kal va ló kap cso lat tar tás ma ga tar tá si sza bá lya it
a por tás bá csi nak, mint a mar ke tin gosz tály ve ze tô jé nek?

Lá zár Er vin tör té ne -
te i ben a Döm dö döm ne  vû
fi gu ra min dig azt mond ja,
hogy döm dö döm. Ez azon-
ban a tár sa it nem za var ja, mert min den ki azt ért raj ta, amit
ér te ni sze ret ne. A „döm dö döm”-höz ha son ló an egy-egy szó -
nak is sok fé le je len té se le het az élet ben, at tól füg gô en, hogy
ki, ki nek, mi kor, mi ért, ho gyan mond ja. Majd nem azt le het
ál lí ta ni, hogy ahány em ber és szi tu á ció, annyi fé le ér tel me zé -
se le het egy ki fe je zés nek. A vá lasz tott sza vak fel kel tik az ol -
va só nak az adott szó hoz kap cso ló dó is me re te it, ér zel me it,
így be fo lyá sol ják an nak ér tel me zé sét.

Mit mond a ku tya szó egy em ber nek, aki sze re ti az
ebe ket, és egy má sik nak, akit teg nap meg ha ra pott egy tac-
s kó? Mit mond az anya szó an nak, akit ál la mi gon do zás ba
ad tak, és an nak, akit ko ro so dó nagy kö lyök ként is imád a
ma má ja?

Kér jünk meg tíz kü lön bö zô élet ko rú és be ál lí tó dá sú
em bert, hogy rak ja szim pá tia-sor rend be a kö vet ke zô sza -
va kat: gye rek, fo ci, pör költ, Fra di, Er dély, vi rág, hu mor,
ze ne, apa, pénz. Vál to za tos sor ren de ket fo gunk kap ni.

De hagy juk a szél sô sé ges pél dá kat! Raj zol tas sunk le tíz
em ber rel egy asz talt. Nem igen lesz kö zöt tük két egy for ma.

És ak kor még csak egy-egy szó ról be szél tünk. Pe dig
egész szó csa lá do kat, nyel vi egy sé ge ket kel le ne em lí te -
nünk, ha a meg fo gal ma zás ról van szó.

Ha egy mér nö ki kép zett ség gel ren del ke zô be fog adói
cso port nak nem a tech ni ka nyel vén írunk mû sza ki kér dé -
sek rôl, ugya núgy el ve szít jük a fi gyel mét, mint ha ugya nar -
ra a té má ra szak nyel vet hasz ná lunk egy nôi lap ban.

HÉTKÖZNAPI ÍRÁSMÛVÉSZET 93

Az ékesszó lás dí ja a szûk sza vú -
ság nak jár.

Sa int-Just



A zsar gon vagy a dup la fe ne kû be széd szin tén nem
le het ered mé nyes, ha csak nem egy ar ra a stí lus ra hang sze -
relt lap ba szán juk: a zsar gont pél dá ul a fi a ta lok ré teg lap já -
ba, a több ér tel mû sé get egy iro dal mi he ti lap ba.

Mi u tán pub li ká ci ónk ér tel me zé se nemcsak a mi szán -
dé kunk tól, ha nem a be fog adó sze mé lyi sé gé tôl és kul tu rá lis
szint jé tôl is függ, nagy hi bát okoz hat a fi gyel met len sé günk.
Pél dá ul egy ke vés bé el fo ga dott szó hasz ná la ta, egy nem is -
mert idé zet re uta ló pél da, vagy egy in du la tos hang nem,
ame lyet a be fog adó ag resszív nek ta lál, el tá vo lít ja tô lünk azt,
aki hez ép pen most akar tunk kö ze lebb ke rül ni. Ír junk szak -
mai szleng ben, és biz to sak le he tünk ben ne, hogy a kí vül ál -
lók nem ol vas sák el, vagy ha még is: nem ér tik meg. Leg -
alább is nem azt és nem úgy, amit és ahogy mi sze ret nénk.

A szö ve ge zés leg cse ké lyebb meg vál toz ta tá sa is dön -
tô en meg vál toz tat hat ja a dön tés ho za talt, mint azt Aron son
és Prat ka nis ír ják Rá be szé lô gép cí mû köny vük ben. Ezt ta -
pasz tal hat juk, ha egy-egy vers ko ráb bi vál to za tát össze vet -
jük a vég le ges sel. Az anek do ta sze rint Pe tô fi a Nem ze ti dalt
pél dá ul elôbb úgy kezd te, hogy „Raj ta ma gyar…” s csak
ké sôbb ír ta azt, hogy „Talp ra ma gyar…” Nem mind egy!

Min den egyes em ber ér zé keny sé gé re és mû velt sé gi
szint jé re per sze nem le he tünk te kin tet tel a meg fo gal ma -
zás nál, de meg kell ke res nünk a cél cso por tunk szá má ra
leg ha té ko nyabb és leg ki sebb kom mu ni ká ci ós kö zös több -
szö röst. Azt a nyel vi szin tet, ame lyen a mon dan dónk még
elô ad ha tó, és a meg cél zott be fog adók szá má ra is de kó dol -
ha tó. (Na, tes sék! A „de kó dol ha tó” szót sem hasz nál tam
vol na so ha, ha nem bíz nék ab ban, hogy a köny ve met ol va -
sók 99 szá za lé ka „de kó dol ja”.)

Könnyebb a hely ze tünk, ha a cso por tunk ho mo gén:
pél dá ul gé pész mér nö kök bôl, gim ná zi u mi ta nu lók ból vagy
csak az úszást ked ve lô höl gyek bôl áll. De az sem tra gi kus,
ha a cso port ban sok fé le tár sa dal mi ré teg tag ját, sok fé le em -
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bert ta lá lunk. Ilyen kor az ide gen sza vak ke rü lé se, a szél sô -
sé ges gon do la tok el ha gyá sa és az igen egy sze rû, tény sze rû
ki fe je zés mód, va la mint a rö vid mon da tok hasz ná la ta a cél -
ra ve ze tô.

Iro dal mi ki té rô
(Csak ínyen cek nek!)

Úgy él a köz tu dat ban, hogy egy iro dal mi jel le gû szö veg al -
ko tá sa lé nye ge sen el tér a mé di á nak szánt és cél irá nyos
pub li ká ció meg fo gal ma zá sá tól. Ez így is van pél dá ul egy
Or bán Ot tó-vers, egy Ná das Pé ter-re gény, az az az au to nóm
mû vé sze ti al ko tá sok ese té ben. Ugyan ak kor jó né hány –
nagy kö zön ség nek szánt – mû al ko tói mód sze re nem esik
olyan messze a pub li ci tás ra tö rek vô írá so ké tól, mint gon -
dol nánk. Ilye nek a tö meg fil mek és a té vé so ro za tok for ga tó -
köny vei, a kom mersz re gé nyek, va la mint a könnye debb
szín da ra bok, ko mé di ák, mu si calek. Ezek szer zôi írás köz -
ben ál ta lá ban tu da to san vagy ön tu dat la nul mér le ge lik,
hogy a vá lasz tott sza vak, a mon dat szer ke zet és a mon dan -
dó meg fe lel-e an nak a na gyobb cso port nak, amely nek a
mû vet szán ják, il let ve aki ket a meg ren de lô ki adó, film-
vagy té vép ro du cer meg akar cé loz ni. Ezt az al kal ma zott
írói ma ga tar tást csak azért em lí tem, hogy lás suk: aki cél -
zott kö zön ség nek szánt írás sal, szö ve gek for má lá sá val fog -
lal ko zik, an nak al kal maz kod nia kell a pi ac tör vé nye i hez:
fi gye lem be kell, hogy ve gye az ol va sót, hall ga tót, né zôt.
Ugyan ak kor ér de mes meg fo gad ni Bo dor Pál meg áll apí tá sát,
amely sze rint „van a gon dol ko dás nak, fo gal ma zás nak
olyan (eti kai-sti lisz ti kai) mi ni mu ma, mely ugyan tá vol áll
a mû vé szet tôl, de nél kü le ipa ros mun ka sem vé gez he tô
tisz tes sé ge sen.”

––
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Még hosszan be szél het nénk ar ról, hogy mi kép pen al -
kal maz kod junk pub li ká ci ónk el ké szí té se so rán a be fog adó -
ink hoz, de – amint azt fen tebb bi zony gat tam – könyv bôl
ezt úgyis csak az ta nul hat ja meg, aki már majd nem tud ja.

Min den eset re nem árt, ha fel so ro lunk né hány fo gal -
ma zá si tör vény sze rû sé get.

✒ Az el sô tény, ami rôl min ded dig be szél tem, de 
nem ele get: ál munk ban se gon dol juk, hogy egy
szó je len té sén min den ki ugyan azt ér ti, amit mi
ma gunk. (Már em lí tet tem a ku tya, meg az asz tal
sza va kat, de va ló já ban a né ve lô kön és a kö tô sza -
va kon kí vül alig ha van olyan szó, ame lyet két em -
ber ugya núgy ér tel mez. Ám bá tor még ezek je len -
té se is a hang súly tól függ. Gon dol junk csak ar ra,
mit je lent az és kö tô sza vunk, ha el gon dol koz va
ejt jük, s mit, ha ér dek lôd ve vagy ép pen fe le lôs -
ség re vo nó in to ná ci ó val kér dez zük.)

✒ Ha nem tud juk, hogy a cél cso por tunk mi lyen 
nyel vi szin ten ér ti meg leg job ban a té mán kat,
kér dez zünk meg egy mé di a ku ta tót, hogy a cso -
port tag jai mi lyen saj tó ter mé ke ket ol vas nak a
leg szí ve seb ben. (Ha a HVG és a Vi lág gaz da ság a
ked venc új ság juk, ak kor ne ír junk ne kik a Blikk
vagy a Kis ke gyed mo do rá ban, mert nem lesz nye -
rô, és for dít va is ez a hely zet.)

✒ Al kal maz kod junk a cél cso port tag ja i hoz, de ne 
erô sza kol juk meg ma gun kat! Ha egy al kal ma zan -
dó stí lus na gyon az íz lé sünk vagy tu dá sunk el le -
né re va ló, bíz zunk meg a fel adat tal va la ki mást,
aki hez ez a stí lus kö ze lebb áll. Ha ma gunk ra erôl -
te tünk egy sze mé lyi sé günk tôl ide gen hang vé telt,
va ló szí nû sít he tô a ku darc, és még ne vet sé ges sé is
vál ha tunk.
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✒ Ha csak fel sej lik, hogy a meg cél zott tár sas ág nem 
ki fe je zet ten ked ve li, il let ve nem ér ti, eset leg fél -
re ért he ti ezt vagy azt a kü lön le ges vagy szél sô sé -
ges ki fe je zést, bí rá ló ma ga tar tást, rej tett cél zást,
ak kor még a legk re a tí vabb ba rá tunk ked vé ért se
hagy junk ef fé lét a szö veg ben. Mert Murphy tör vé -
nye sze rint, amit fél re le het ér te ni, azt fél re is ért -
jük. (Egyik vi dám gye rek köny vem cí mé ben sze -
re pel a „gye rek rab lás” szó, egy má sik könyv szö -
veg ré szé ben pe dig a „ku tya ka ka”. A „Gye rek rab -
lás a Pa lánk ut cá ban” cí mû re gényt né hány köny -
ves bol ti el adó a cím mi att nem tet te ki a polc ra,
a má sik köny ve met a csú nya szó mi att pe dig egy-
két óvó nô el zár ta a gye re kek elôl. (Meg jegy zem: a
ku tya ka kás ver se met min den kis ol va sóm kí vül -
rôl fúj ja. Va jon mi ért?) Egy vé le mény le het té ves,
de azt is ob jek tív té nye zô ként kell fi gye lem be
ven ni, ha hat ni aka runk a vé le mény tu laj do no sá -
ra. (Gru sin) Mint Sze les Pé ter ír ja egy pél da kap -
csán, egyet len rossz szó tönk re te het egy ar cu la -
tot. Hát még egy cik ket! Mun kánk so rán fo gad juk
meg Jó zsef At ti la ta ná csát (amely mel les leg a ne -
ves PR-sza kér tô ne vé vel is ját szik): „Ne légy sze -
les. / Bár a mun ká don más ke res / dol goz ni csak
pon to san, szé pen, / ahogy a csil lag megy az égen,
/ úgy ér de mes.”

✒ Az elô zô höz kap cso ló dik Da vid Ogilvy ta ná csa. 
Egy szö veg író nak el sô sor ban nem ar ra kell tö re -
ked nie, hogy szé pen, iro dal mi szín vo na lon és
kre a tí van ír jon. A cél, hogy az ol va só (hall ga tó,
né zô) azt és úgy tud ja meg a pub li ká ci ó ból, amit
és aho gyan mi sze ret nénk.

✒ A nyi tó mon dat el dönt he ti, hogy a cik ket to vább 
ol vas sák-e vagy át ugor ják. Ha az ol va só szá má ra a
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kez dés kel le met len (elô hív ja az elô íté le te it, sér ti
az ér zé keny sé gét, vagy an nak meg ér té se erô fe szí -
tést kí ván), ne cso dál koz zunk, ha be zá ró dik to -
váb bi in for má ci ó ink elôtt. (A te le ví zi ós nem ze -
dék egyéb ként is tü rel met len. Nem sze re ti az
írás ban kö zölt rá gós gon do la to kat. Rá szo kott a
szel le mi tej be pa pi ra.) Ha azon ban a nyi tó mon -
dat szá má ra ked ves, és tar tal mát el fo gad ja, utá na
már a töb bi gon do la tot, tényt is könnyeb ben
meg emész ti. Ud var lás kez de tén sem szok tak a
fér fi ak aj tós tul a ház ba ron ta ni. (Leg alább is rit -
kán si ker rel.)

✒ „Jobb, ha ti zen két fé le kép pen mon dunk el va la -
mit, mint ha ti zen két szer ugyan azt.” Az egyik
ame ri kai szak könyv ben sze rep lô meg áll apí tást
nem igen kell in do kol ni. A rek lám „suly kol hat”,
de a pub li ci tás ban má sod szor unal mas ugyan azt
ol vas ni. Sán dor Im re mar ke ting kom mu ni ká ci ós
ké zi köny ve sze rint is ér de mes ti zen két fé le kép -
pen ír ni és so ha sem ugyan azt: „A té mák, a mû so -
rok a kom mu ni ká ci ós mû fa jok szá má nak nö ve lé -
se le he tô vé te szi az is mét lés rej tet tebb mód sze re -
it. Azo nos tar tal mak kü lön bö zô for mák ban szin te
kor lát la nul is mé tel he tôk anél kül, hogy a né zôk -
ben a te lí tô dés ér zé se ne ga tív re ak ci ó kat vál ta na
ki.” Még hoz zá ten ném: lásd a szap pa no pe rák vál -
to za to san is mét lô dô pa nel je it.

✒ A po li ti ku sok és a ran de vú zó fi a ta lok egya ránt jól 
tud ják, hogy nem a kap cso lat fel vé te lek szá ma ha -
tá roz za meg egy kom mu ni ká ció ered mé nyes sé -
gét. Az az szak te rü le tün kön nem a meg je lent pub -
li ká ci ók szá mát kell néz ni, ha mun kánk si ke ré vel
aka runk di cse ked ni. Vagy leg alább is nem el sô sor -
ban a cikk má so la to kat kell szá mol gat ni. Egy ve -
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ze tô na pi lap ban vagy egy nagy né zett sé gi ada tok -
kal ren del ke zô te le ví zió fô mû sor ide jé ben meg je -
lent anya gunk ezer szer annyit ér het, mint egy-
egy kis lap pub li ká ci ó ja. Ez nem je len ti azt, hogy
a kis mé di ák ra ne fi gyel jünk oda. Egy részt, mert
a ki sebb mé dia ál ta lá ban egy jól kö rül ha tá rol ha tó
kö zön ség nek szól. Más részt, mert szól hat a vé le -
mény ve zé rek cso port já nak, ami meg sok szo roz -
hat ja és hi te le sít he ti a hírt. Har mad részt, mert a
nagy mé dia ha tá sát fel erô sít he ti a job ban cél ba
ta lá ló ki csi.

✒ „Egy szö veg csak annyi ra jó, amek ko ra a leg bár -
gyúbb hi ba ben ne.” (Mé di a e ti ka) Ez saj nos így
van. Azért saj nos, mert jó szö ve ge ket még csak-
csak le het ír ni, de tel je sen hi bát lant…?! Ne héz.
És az ol va só (hall ga tó, né zô), bár mi lyen jó in du la -
tú, bol do gan fe de zi fel a hi bát, és mu to gat ja fû -
nek, fá nak, mert ez szá má ra si ker él mény: az ô ki -
vá ló ké pes sé ge it és sassze mét bi zo nyít ja. Ezért
kell új ra és új ra el len ôriz ni és el len ôriz tet ni a
pub li ká ci ót, amelyet ki a dunk a ke zünk bôl. (Ezt a
köny vet, ha nem ír tam át és nem el len ôriz tem öt -
ven szer, ak kor egy szer sem. Még is biz tos va gyok
ben ne, hogy jó né hány fo gal ma zá si hi bát le lek
majd a ki nyom ta tott szö veg ben, és tép ni fo gom
azt a ke vés ha ja mat, hogy a ké zi rat ban mi ért nem
vet tem ész re.) Egy ame ri kai szer zô sze rint ké zi -
ra tunk kip ró bá lá sá nak leg jobb mód ja, ha oda ad -
juk el ol vas ni az el len sé ge ink nek. A ta nács egy ki -
csit me re dek, de üté sál ló és ön ura lom mal bí ró
sze mé lyek meg kí sé rel he tik.

Én in kább egy má sik ja vas la tot fo gad nék meg.
Pi hen tes sük a szö ve gün ket, anya gun kat egy-két
na pig, de leg alább egy éj sza kát, az tán néz zük meg
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friss szem mel új ra. Az em ber imád hat va la kit es -
te, de csak ak kor kös se össze az éle tét az il le tô vel
hosszabb idô re, ha reg gel is ugya núgy sze re ti.

✒ A hu mor vesz élyes esz köz. Ha il lik a té má hoz, és 
szán dé kunk sze rint se gí ti a be fog adást, ak kor
ötös ta lá lat. De ha el te re li a fi gyel met, vagy so -
kak nak nem ért he tô, eset leg sér ti va la ki er köl csi
ér zé két, ne tán
egy sze rû en nem
hu mor, csak a
szer zô azt hi szi,
hogy az, ak kor a tré fál ko zás nál a né ma ság is cél -
ra ve ze tôbb. (Va jon ez a könyv mennyi re tart ja be
ezt a sza bályt?…)

✒ „Ak kor a leg ne he zebb ter mé sze tes nek len nünk, 
ha an nak aka runk lát sza ni.” (Fran cia afo riz ma.)
Ugyan ak kor min den pub li ci tá si szak könyv azt ír -
ja, hogy a mé di á nak szánt szö ve gek meg fo gal ma -
zá sá ban a leg jobb a ter mé sze tes be szé det kö vet -
ni, tar tal mi lag, rit mus ban és for ma i lag. Ezen per -
sze nem azt a stí lust ért jük, amelyet ott hon, az
ut cán vagy a pi a con hasz ná lunk. A köz na pi élet -
ben ugyan is több nyi re olyan tört mon da tok ban,
sza vak ki ha gyá sá val, is mét lé sé vel vagy szleng ben
be szé lünk, ami ugyan ter mé sze tes nek hat, de le -
ír va – ál ta lá ban – él vez he tet len. A ter mé sze tes
be széd te hát nem más, mint a köz na pi be széd tö -
ké le te sí tett má sa.

✒ „A köz hely, rész ben meg szo kott sá ga, rész ben 
igaz ság tar tal ma mi att… so kak nak leg alább ak ko -
ra öröm, mint má sok nak az új igaz ság fel fe de zé -
se.” (Bo dor Pál) Az em be rek nagy ré sze azt akar -
ja ol vas ni, hal la ni és lát ni, amit már tud, amint
er rôl már sok szor szól tam. (Nem elég szer!) Ez
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vol ság a ne ve tés.

Vic tor Bor ge



annyi ra így van, hogy so kan a leg rosszabb írás -
mû vet vagy ze nei, fil mes, il let ve té véal ko tást is
ová ci ó val ju tal maz zák, ha az az ô élet igaz sá gu kat
iga zol ja. Ami pe dig a né ze te ik nek, gon do la ta ik -
nak el lent mond, azt gyak ran azon nal el uta sít ják,
vagy ad dig-ad dig gyû rik, gya lul ják, amíg a sa ját
né ze te ik hez nem ala kít ják. Eb ben az át ér tel me -
zé si te vé keny ség ben a leg több em ber zse ni á li san
kre a tív. Ha egy em ber utál egy nép cso por tot, de a
cso port egyik tag ja pél dá ul meg men ti az éle tét,
ak kor ezt a jó tet tet csak a sza bályt erô sí tô ki vé -
tel nek tart ja. Mert in kább be le hal na, mint hogy a
szte re o tí pi á in vál toz tas son. És gyak ran be le is
hal! Mert ugyan ki ten né ki ma gát an nak, hogy le -
lô jék egy há bo rú ban, ha az el len fél lel szem be ni
elô íté le te, il let ve or szá ga ve ze tôi iránt ér zett bi -
zal ma nem vol na be ton ke mény? És ki elôz ne az
uta kon élet vesz élye sen, ha nem él né nek ben ne
holt biz tos szte re o tí pi ák ar ról, hogy ô na gyon jól
ve zet, a ko csi ja tö ké le tes, és a töb bi au tós – ve le
el len tét ben – be tart ja a sza bá lyo kat? Ugyan ak kor
szte re o tí pi ák nél kül nem tud nánk él ni. Az em ber
nem mér le gel he ti má sod per cen ként a vi lág dol ga -
it, hogy: mi igaz és mi nem. A kul tú ra fel fog ha tó
a ré gi, az ép pen szü le tô, és min dig meg úju ló szte -
re o tí pi ák rend sze ré nek is.

––
A köz he lyek se gí te nek el fo gad tat ni az üze ne tün ket, ír tam.
Ugyan ak kor An ge lusz Ró bert nek, a ne ves szo ci o ló gus nak
is iga za van: „mi nél in kább el tér va la mi a meg szo kot tól, az
el vár ha tó tól, an nál in kább ma gá ra irá nyít ja a fi gyel met.”
Csak hogy mi nél in kább el tér a be fog adók nor má já tól, an -
nál in kább koc káz tat ja, hogy el uta sít ják, mert nem il lik az
el fo ga dott né ze tek, el kép ze lé sek, meg szo kott be nyo má sok
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kö zé. Ki csit ez is a 22-es csap dá ja. Hogy fel fi gyel je nek rám,
meg hök ken tô nek kell len nem, de ha az va gyok, koc káz ta -
tom, hogy a meg cél zott cso port tag jai „túl sá go san meg hök -
ken nek” és el len ér zé sük lesz. (A gyen gébb, bár ma egy re
erô sebb nem tag jai ezt jól is mer he tik. Mennyi re fes sem
ma gam és ho gyan öl töz zem/vet kôz zem, hogy fel tûn jek, de
ne kelt sek ne ga tív elô je lû fel tû nést?)

Az em be rek ál ta lá ban egy-egy ál ta luk nem is mert
tényt, igaz sá got csak ak kor fo gad nak el, ha ab ban a tárgy -
ban, azon a te rü le ten még nincs ki a la kult vé le mé nyük, il -
let ve a té ma, amelyet az in for má ció érint, szá muk ra pe ri -
fé ri kus. Egy sze rû pél dá val él ve, nem okoz gon dot, hogy az
iz lan di ak jó szí vû sé gét két ség be von juk, mert sem mit sem
tu dunk az iz lan di ak ról, és élet te rün ket az iz lan di ak lé te és
tu laj don sá gai nem be fo lyá sol ják. (Ugyan ak kor egy szom -
szé dos or szág né pé rôl ha tá ro zott és alig mó do sít ha tó vé le -
mé nyünk van. Jó vagy rossz, mind egy. A lé nyeg: szin te
ren dít he tet len.)

✒ Hívd fel a fi gyel met a prob lé má ra, és adj meg ol -
dást! – szól hat na a kö vet ke zô szlo gen, ha a gon -
do la tot az in for má ci ó éh ség oká ról szó ló fe je zet -
ben már nem em lí tet tem vol na. Meg is mé tel ni
csak azért ér de mes, mert a pub li ci tás ban ez biz -
to san cél ra ve ze tô mód szer. És mert az egész fo -
gyasz tói tár sa da lom mar ke tingst ra té gi á ja er rôl
szól. Be szélj az el hí zás ról és adj el spe ci á lis éte le -
ket. Be szélj az ál la tok egész sé gé rôl és adj el tá pot.
Be szélj a gyors kap cso lat tar tás fon tos sá gá ról és
adj el mo bil te le font. Be szélj a be teg sé gek meg elô -
zé sé rôl és adj el ter mé szet gyó gyá sza ti cik ke ket,
gyógy sze re ket. Be szélj a pub li ci tás ne héz sé ge i rôl
és adj el köny vet a té má ról! Be szélj lé te zô, de
eset leg még fel nem is mert prob lé mák ról és adj
meg ol dá so kat! (Sôt! Bi zo nyos val lá sa la pí tók és
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ezo te ri kus el mé le tek ki a gya lói nem lé te zô prob lé -
má kat is bár ki ha sá ba be le be szél nek, aki nek lel -
ki- vagy lét bi zony ta lan sá ga eh hez jó táp ta laj.
Majd eze ket a nem lé te zô prob lé má kat tö ké le te -
sen ha té kony mód sze re ik kel – és meg fe le lô pénz -
össze gért – meg is old ják.)

✒ A pub li ci tás kü lö nö sen si ke res le het, ha a ma -
gánsz fé rá ban jól ter jeszt he tô. Pél dá ul, ha vicc,
szto ri, ér de kes ség vagy új don ság. Ez meg sok szo -
roz za a ha tá sát. Az em be rek sze ret nek va la mit
elô ször vagy ki zá ró la go san tud ni. Ilyen kor in ten -
zí ven ter jesz tik az in for má ci ót a sa ját kör nye ze -
tük ben. Ta lán er re gon dolt a Nagy-Bri tan ni á ban
meg je le nô Punch cí mû lap mun ka tár sa, ami kor
ezt ír ta: „El ké pesz tô, hogy egy té vé csa tor na,
ame lyet a la kos ság öt szá za lé ka néz, ki lenc ve nöt
szá za lé kot bír fel há bo rí ta ni.”

Ez ugyan a brit plety ka éh ség rôl szól, de a ma -
gyar vi szo nyok ra is vo nat ko zik. Sôt! Bár eg zakt
vizs gá la tok ered mé nyei nem áll nak a ren del ke zé -
sem re, azt hi szem a ma gyar még min dig „be szé -
de sebb”, mint az át lag nyu ga ti. A tár sa da lom még
au tok ra ti ku sabb: a má sik em ber be fo lyá so lá sá -
nak kény sze re még erô sebb. Mi né ha ak kor is
meg mond juk a vé le mé nyün ket, ha sen ki sem
kér de zi. (Sôt, sen ki sem kí ván csi rá.) Er re per sze
csak em pi ri kus ada ta im van nak, de az tény: New
York ban Bro oklyn tól Man hat ta nig a met rón negy -
ven perc alatt nem hang zik el annyi szó, amennyi
a bu da pes ti Bla ha Luj za tér tôl az As to ri á ig.

A száj pro pa gan da ak kor is ki vá ló an mû kö dik,
ha a köz na pok ban jól hasz no sít ha tó ta ná cso kat
pub li ká lunk a ter mé künk kel vagy a szol gál ta tá -
sunk kal kap cso lat ban. (En nek pub li ci tá si elô nyei-
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rôl a hír ér ték kel kap cso lat ban már ír tam.) Pél dá -
ul a mo só sze rek ta ná csa dó rek lám jai is az asszo -
nyok kö zött vé gig fu tó hír lán cot sti mu lál ják. Kár,
hogy olyan el ké pesz tô en egy for mák. Az, hogy
szin te mind egyik ugyan azt mond ja, és tö ké le tes -
nek tün te ti fel ma gát, gyak ran za var ba hoz za a fo -
gyasz tót, és ké te lye ket éb reszt. Ez is ar ra fi gyel -
mez tet, hogy a töb bi ter mék tôl, szol gál ta tás tól el -
té rô sa já tos sá ga in kat nem le het elég gé hang sú -
lyoz ni. És nem le het elég szer köz hír ré ten ni. Nem
le het elég gé hang sú lyoz ni azt sem, hogy az em be -
rek nek a ter mé ke ink kel kap cso la tos hét köz na pi
dön té se ik hez nagy szük sé gük van az in for má ci ó -
ink ra. (És eb bôl a szem pont ból mind egy, hogy
mo só szert gyár tunk, vagy ope ra e lô a dást ál lí tunk
szín pad ra.) És ha ép pen most nem is áll nak ef fé -
le dön tés elôtt, hol nap után majd ott áll nak. Vagy
a kör nye ze tük ben tû nik fel va la ki, aki nek se gít -
het nek a mi in for má ci ó ink kal…

✒ Ha pub li ci tás ról be szé lünk, kü lön fe je ze tet szen -
tel het nénk a tév hi tek nek, és a tév hi te ket fi gye -
lem be ve vô meg fo gal ma zás nak. Cé günk rôl, ter -
mé künk rôl, szol gál ta tá sunk ról szá mos tév hit ke -
ring het. Eze ket ugya núgy nem hagy hat juk fi gyel -
men kí vül, ahogy az or vos sem le gyint het a be teg -
ség re uta ló szimp tó mák ra. 

A tév hi tek egy
ré sze tu dat lan -
ság ból fa kad, te -
hát hi te les in for -
má ci ók kal sem -
le ge sít he tô. Ha az em be rek azt gon dol ják, hogy a
kör nye ze tü ket szennyez zük, és ez nem igaz, ak kor
elég a meg fe le lô fó ru mo kon és for má ban nyil vá -
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nos ság ra hoz ni a va ló di hely ze tet, és van esély a
gyô ze lem re. (Per sze, ha a szennye zés igaz, ak kor
nem tév hit rôl be szé lünk, és a mód szer is ha tás ta -
lan.) A tév hi tek má sik ré sze nem az is me ret hi ány -
ból, ha nem ér zel mi okok ból, elô íté le tes gon dol ko -
dás ból vagy ép pen ba bo ná ból szár ma zik. Az ef fé le
ala pok ra épü lô íté le te ket ugya no lyan ne héz meg -
vál toz tat ni, mint pél dá ul az ide gen gyû lö le tet. De a
hosszú és ki tar tó mun ka eb ben az eset ben is meg -
hoz hat ja gyü möl csét. A min dig ugya no da hul ló
víz csepp is ki váj ja a kö vet. Van a tév hit nek egy
kel le met len har ma dik for má ja is. Ez az, ami kor
akad nak ben ne igaz ele mek. Pél dá ul gyak ran
mond ják az em be rek egy bi zo nyos üdít ôrôl, hogy a
fo gyasz tá sa ká ros, mert túl édes és kof fe in van
ben ne. Mind két meg áll apí tás igaz. A gyár tó nem
te het mást, mint hogy a ne ga tí vu mo kat nem em lí -
ti, vagy ba ga tel li zál ja, mi köz ben a po zi tí vu mo kat
hang sú lyoz za. (Ez a mi ni max tech ni ka, ami rôl
még lesz szó.)

Fon tos ta nács, hogy ma gát a tév hi tet ne em le -
ges sük az el le ne szer ve zett pub li ká ci ók ban. So -
rol juk fel a té nye ket, me sél jünk tör té ne te ket, de
leg alább mi ne is mé tel jük, amit nem aka runk hal -
la ni.

✒ Vé gül pe dig, mint Ber náth Lász ló, a ne ves szer -
kesz tô-új ság író és szá mos if jú toll nok ta ná ra ír ja:
„ne be csül jük le a ru tint, mert nél kü le se au tót
ve zet ni, se bo rot vál koz ni, se krump lit pu col ni
nem le het.” Gya ko rol ni kell az írást, újabb és
újabb fel ada to kat ad ni ma gunk nak, stí lu so kat
utá noz ni, és köz ben a leg jobb szer zô ket, író kat,
új ság író kat ol vas ni reg gel és es te fi gyel me sen 10-
15 per cig. Egy jó cikk, in ter jú vagy no vel la át mos -
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sa írás kész sé gün ket, ki mos sa be lô le a hét köz na -
pok stí lus hor da lé kát, mint az em be ri szer ve zet -
bôl a mér get a tisz ta víz.

––
És most „ho gyan va rá zsol juk el az ol va sót, hall ga tót, né -
zôt?” fel ki ál tás sal te gyünk is mét egy ki té rôt.

A pub li ci tás ki rá lya: a szto ri

Nincs a pub li ci tás nak ha té ko nyabb for má ja, mint szto ri ba
cso ma gol ni az üze ne tün ket.

Te gyük fel, hogy egy ház tar tás-vegy ipa ri cég fel akar -
ja hív ni a mé dia és a kö zön ség fi gyel mét az il lem he lye ken
hasz nált kéz mo só szer-ada go ló i ra.

Két anya got ké szít.
Az egyik egy hír: „ A skan di náv ál la mok ban már nincs

olyan mun ka he lyi vagy nyil vá nos il lem hely, ahol ne sze rel -
tek vol na fel kéz mo só ada go lót. A fo lyé kony szap pan ha té -
ko nyabb, az ada go ló hi gi é ni ku sabb, mint a ha gyo má nyos
szap pan hasz ná la ta. A fel sze re lés és az után töl tés egy sze rû.
A ma gyar igé nyek ki elé gí té sé re a HIGY Rt. kü lön bö zô mé re -
tû és for má jú ada go ló kat szer zett be Nor vé gi á ból.”

A cég má sik, mé di á nak szánt anya ga egy tör té net:
„Bi zony elô for dul, hogy egy ap ró hi ba mi att mil li ár do kat
ve szí tünk, il let ve egy kis öt let tel mil li ár do kat nye rünk –
mond ja a HIGY Rt. el nö ke, és pél da ként el me sé li az aláb bi
tör té ne tet. Az O-ban ta lál ha tó kon zerv gyá rat a ki lenc ve nes
évek ele jén meg akar ta vá sá rol ni egy fran cia cég. El küld ték
mun ka tár sa i kat, hogy tölt se nek el né hány na pot a gyár ban,
néz ze nek szét, vizs gá lód ja nak és ír ják össze a ta pasz ta la ta -
i kat. A mun ka tár sak azon ban mind össze nyolc órát töl töt -
tek a kon zerv gyár ban, majd ha za utaz tak. A fran cia cég
más nap fa xon ér te sí tet te a ma gyar el adót, hogy még sem
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akar ják meg ven ni a kon zerv gyá rat. In dok lás nem volt. Az
egyik Pá rizs ban dol go zó ma gyar ke res ke del mi ta ná csos a
fran cia cég ve zér igaz ga tó já hoz fû zô dô ba rá ti kap cso la tá nak
kö szön he tô en meg tud ta, mi volt a vissza ko zás oka. A fran -
cia cég egyik mun ka tár sa kon zerv gyá ri lá to ga tá sa so rán le -
cö ve kelt az il lem hely kö ze lé ben. A mos dó kagy lók az aj tók
mel lett, a kül sô fa lon vol tak, te hát jól le he tett lát ni, hogy ki
mos, és ki nem mos ke zet vé cé hasz ná lat után. A kon zerv -
gyá ri sza lag mel lett dol go zók 75 szá za lé ka nem vet te igény -
be a mos dót vagy nem hasz nál ta a szap pant, mi u tán el vé -
gez te a dol gát. A be ta ní tá suk so rán ugyan el mond ták a fô -
kép pen fa lu ról be já ró asszo nyok nak, hogy ez kö te le zô, de a
hi gi é ni ai kul tú ra, az az kul tu rá lat lan ság erô sebb volt, mint a
cég uta sí tá sa. Nem hú zom a dol got: a gyár meg ren de lé sé re
min den mos dó hoz fel sze rel tünk egy mo só szer-ada go lót. At -
tól kezd ve az asszo nyok kö zül egy sem volt, aki ki hagy ta
vol na a kéz mo sást. Sôt! Egy ide ig gyak rab ban jár tak a mel -
lék hely iség be, hogy – mint ôk mond ták – a fo lyé kony szap -
pan „il la tát és si mo ga tá sát él vez hes sék”. A kon zerv gyá rat
egyéb ként más fél év vel ké sôbb egy mul ti na ci o ná lis vál la lat
meg vá sá rol ta, és most Ang li á ba ex por tál nak son ka kon zer -
vet – fe jez te be a HIGY Rt. el nö ke a tör té ne tet.”

––
Ta lán nem kell bi zony gat ni, hogy a két pub li ká ció kö zül
me lyik le het ne a mé dia vagy a kö zön ség szá má ra von zóbb,
és a cég ter mé két ha té ko nyab ban rek lá mo zó és for gal ma -
zó for ma.

Mi a je len ség oka?
A tör té net ben ér zék le te sen bi zo nyí tot tak a té nyek: az

anek do ta job ban el fo gad tat ja az in for má ci ó kat. (A Bib li á ból
is tud ha tó, hogy egy jó és igaz gon do lat csak ak kor ma rad
meg iga zán az em be ri ség em lé ke ze té ben, ha me sé be ágyaz -
zuk. A tíz pa ran cso lat – az az a Szent Könyv üze ne te – tíz sor -
ban el fér. A Bib lia mint egy szá ze zer sor nyi szö veg. A szer zôk

HÉTKÖZNAPI ÍRÁSMÛVÉSZET 107



tud ták, mi az, hogy pub li ci tás.) A szto ri job ban rög zít he tô és
me gin dít ja a be fog adói kép ze le tet. A kép ze let mû kö dé se so -
kat se gít het ab ban, hogy a tu dá sunk rend sze ré be il lesszük
az üze ne tet. A kü lönb ség egy ma gá nyos és egy tör té net be
ágya zott in for má ció kö zött ha son ló egy sze let nyers hús és
egy kö rí tés sel, sa va nyú ság gal tá lalt Esz ter házy-ros té lyos kö -
zött. Egy szak em ber nek eset leg elég a nyers in for má ció,
mert majd ô meg fô zi ma gá nak, de a nagy kö zön ség job ban
sze re ti, ha emészt he tôbb for má ban jut a hír hez. És ha mi
nem fôz zük meg az in for má ci ót, ak kor a be fog adó el uta sít ja
vagy ô fô zi meg ma gá nak. A tel jes ség re tö rek vô em be ri kép -
ze let a meg lé vô in for má ci ók kal – elô íté le tek kel, té nyek kel,
tév hi tek kel, ta pasz ta la tok kal, be ál lí tó dás sal – egé szí ti ki, te -
szi tel jes sé a hírt, hogy szá má ra emészt he tô le gyen. És nem
biz tos, hogy en nek mi tap si kol ni fo gunk.

––
A szto ri zás fel so rolt elô nyei el len ére ugyan ak kor alig-alig
ta lá lunk a mé di á ban a kon zerv gyá ri hoz ha son ló tör té ne te -
ket. Még a cé gek ve ze tô i vel ké szí tett in ter júk ban is több a
hi deg-ri deg adat, in for má ció, mint a szto ri – a pél da be széd
–, ami re oda kell fi gyel ni. (Pe dig mi lyen bol dog az a ri por -
ter, aki egy anek do tát be il leszt het a több nyi re dö cö gôs in -
ter jú ba! Há rom év ti ze des új ság írói ta pasz ta la tom mal bi zo -
nyít ha tom.) A tör té net hi ány nak csak egyik oka, hogy a cé -
gek, szer ve ze tek ve ze tô i nek hal vány fo gal muk sincs a tör -
té ne tek, vic cek, anek do ták mû kö dô ké pes sé gé rôl, il let ve
ele men tá ris ha tá sá ról a mé di a kom mu ni ká ci ó ban. (Az sem
jut eszük be, hogy az ef fé le szto ri kat az em be rek a vo nat ko -
zá si cso port juk ban in gyen és bér ment ve to vább ad ják, ter -
jesz tik.) A má sik ok a szto ri hi ány ra, hogy a pub li ci tás sal
fog lal ko zó PR-mun ka tár sak sem tö rek sze nek az üze ne tek
tör té ne tek be cso ma go lá sá ra. Nem tö rek sze nek, mert

1. a fô nök ség ezt nem vár ja el;
2. nem ér te nek hoz zá, az az szto ri ke re sô ké pes sé gü -

ket nem fej lesz tet ték ki;
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3. ha van szto ri, ak kor is ke ve sen tud ják az in for -
máci ó val együtt cél sze rû en és kö zöl he tô szin ten meg fo gal -
maz ni.

Pe dig ér de mes egy ki csit job ban tör ni ma gun kat a
fon tos in for má ci ó kat hor do zó tör té ne tek pub li ká lá sa ér de -
ké ben. Nem csak az erô sebb ha tás mi att, ha nem, mert a
tör té net élet tar ta ma is jó val hosszabb, mint egy szür ke hí -
ré. Gon dol junk Ae so pus ál lat me sé i re! Ki tar ta ná szá mon
még ma is egy volt rab szol ga gon do la ta it, ha nem cso ma -
gol ja be kis anek do ták ba?

Vagy me lyik gye rek fi gyel az in te lem re, amely a kis -
lá nyo kat óv ná a go nosz ide ge nek tôl? Bez zeg a Pi ros ka és a
far kast két száz éve száz mil li ók ol vas sák!…

No per sze azért ne es sünk túl zás ba. Egy hírt öt sor ban
le ír ha tunk: ar ra ta lán van hely a lap ban. De egy tör té net hez
húsz, har minc vagy öt ven sor is kell. Lesz-e rá hely?

Me gint a pub li ci tás sal fog lal ko zó sze mély nek kell el -
dön te nie, me lyik in for má ció mi lyen for má ban ke rül het a
leg gyors ab ban és a leg ki sebb sé rü lés sel (vál toz ta tás sal) a
mé di á ba.

––
Eme kis ki té rô után ugor junk vissza a hí re ink meg fo gal ma -
zá sát, az az a mé di á nak szánt pub li ká ci ó ink tar tal mát, for -
má ját meg ha tá ro zó újabb szem pon tok hoz.

A szer ve ze tünk ér de kei, il let ve a fo gyasz tó (be fog a -
dó) szük ség le tei, vá gyai, mo ti vá ci ói és kul tu rá lis szint je
után kö vet ke zô pub li ci tá si szem pont ja ink a hír ben rej lô
sa já tos sá gok: az új don ság, az ér de kes ség, te hát:

Amit üze nünk

A hír ben, a pub li ká ci ónk ban rej lô új don ság, ér de kes ség
vagy egyéb sa já tos ság ter mé sze te sen ugya núgy meg ha tá -

HÉTKÖZNAPI ÍRÁSMÛVÉSZET 109



roz za fo gal maz vá nyunk tar tal mát és stí lu sát, mint a kom -
mu ni ká ci ós cél és a be fog adó sze mé lye.

Ahogy a mé di á ban egy teg na pi gyil kos sá got nem dol -
goz hat nak fel az új ság írók hu mo ro san, és egy szil vesz te ri
ri por tot nem kí sér het tra gi kus tó nus, úgy egy-egy vál la la ti
hír is su gall hat bi zo nyos stí lust.

––
Az új el nök ki ne ve zé sé rôl szó ló köz le mény – mint azt lát -
hat tuk – ál ta lá ban ob jek tív, szá raz, hû vös hang nem ben
író dik, amely stí lus mel les leg bár mi lyen más té má ban is a
leg biz ton sá go sabb meg ol dás. (Plá ne, ha fé lünk a ha tás tor -
zu lá sá tól.) Ilyen kor vé le ményt nem köz lünk, vagy ha még -
is, ak kor csak idé zet ként. A har ma dik szem ély ben fo gal -
ma zás kö te le zô. A két ér tel mû sé get és a dup la fe ne kû be -
szé det – nem gyô zöm elég szer hang sú lyoz ni – mel lôz zük.
(Nem úgy, mint én eb ben a könyv ben!)

In kább le gyünk szür kék és tény sze rû ek, mint hogy
el csússzunk a szub jek ti vi tás ba nán hé ján. Egy ér zel mes ke -
dés be csú szó mon dat nál vagy egy rossz po én nál még a
hall ga tás is jobb. Bár az is igaz, hogy egy jó po én, egy ér tel -
mi leg-ér zel mi leg pon tos, bár in du la tos mon dat a si ker el sô
lép csô fo ka le het. Ma sem fe lej tem el azt az – ak kor még
Nyu gat-Né met or szág tá ja it, vá ra it – aján ló pros pek tust,
amely mint egy hu szo nöt éve ke rült a ke zem be. Le het,
hogy a szö ve ge nyu ga ti szem mel néz ve már ak kor is át la -
gos volt, és csak a fû rész por ízû ma gyar pro pa gan dá hoz
szo kott em ber szá má ra ha tott re ve lá ci ó ként, de még em -
lék szem a han gu la tos jel zôk re, a kis tör té ne tek re – az em -
be ri hang ra. Idéz ni nem tu dom, a pros pek tus már ré gen az
enyé szet lát ha tat lan út ja it jár ja, de a ti tok za tos múlt, az is -
me ret len épít mé nyek fur csa sá ga, a ro man ti kus han gu lat, a
vár ha tó könnyû iz gal mak ezek ben a kas tély szál lo dák ban, a
több év szá za dos fa lak kö zöt ti össz kom fort, a ké nye lem,
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mint mo tí vum, a mai na pig em lé ke ze tes ma radt szá mom -
ra. A té má hoz jól il lett – az egyéb ként ál ta lam ül dö zött –
hosszú mon dat, a több szö rös össze té tel és a nem min den -
na pi jel zôk. Ez per sze egy pros pek tus volt, ame lyet más
mér cé vel kell mér nünk, mint a mé di á nak fe la ján lott szö ve -
get, de a lé nye get ez is jól mu tat ja. Tar ta lom nak és for má -
nak, aho gyan azt már az ál ta lá nos is ko lá ban is ta nul tuk,
össz hang ban kell len nie.

Egy-egy va do na túj ta lál mány ra épü lô ter mék vagy
szol gál ta tás, eset leg egy egé szen ere de ti szpon zo rá lá si vagy
nye re mé nyak ció meg en ge di a szí ne sebb, ér zel mes, in du la -
tok tól fû tött hang ne met. Egy ré geb ben be ve ze tett ter mék -
rôl szó ló új hír rit kán le het annyi ra lel kes. (A há zas ság ban
élôk sok év után nem igen be szél nek úgy a kap cso la tuk ról,
mint a sze re lem ta va szán. Ez azon ban nem je len ti azt,
hogy a há zas ság – vagy té mánk nál ma rad va a be vált és ked -
velt áru, szol gál ta tás – nem le het jó, meg bíz ha tó és szív bôl
di csér he tô.)

––
Szá munk ra, aki ket azért fi zet nek, hogy pub li kál ha tó hír ré
ko vá csol junk bi ce-bó ca in for má ci ó kat, so kat szá mít, meny-
nyit tu dunk va ló já ban cé günk egy-egy pub li ká lás ra ki vá -
lasz tott hí ré nek hát te ré rôl, a köz ér de kû, ne tán nép sze rû
té mák kal va ló kap cso la tá ról, az adott in for má ci ó val kap -
cso la tos na gyobb össze füg gé sek rôl.

Ha egy új szá mí tó gé pet do bunk pi ac ra, csak a mû sza -
ki pa ra mé te re it és az elô de i hez vi szo nyí tott új don sá ga it is -
mer jük-e? Vagy tud juk eset leg, hogy az in for ma ti kai for ra -
da lom ban mi lyen lép csôt je lent ez a gép? Ne tán az zal is
tisz tá ban va gyunk, hogy mennyit ke re sett Bill Ga tes a gép -
ben ta lál ha tó újí tás sal?

Ha a Ham let be mu ta tó já ra ké szül a szín ház, és ezt
kell hír lel nünk, ak kor azt tud juk-e csu pán, amit min den
mû vel tebb em ber? Vagy is, hogy mi rôl szól a da rab, meg
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kik játsszák. Vagy ar ról is van né mi fo gal munk, hogy va jon
mi ért ak tu á lis a dán ki rály fi tör té ne te a har ma dik évez red
ele jén? Eset leg van nak ada ta ink ar ról, hogy a vi lá gon hány
he lyen játsszák ép pen Sha kes pe a re drá má ját, és me lyik
volt a leg na gyobb szé ri á ja az el múlt négy száz év ben?

Ha egy új hi tel konst ruk ció kö ré kell pub li ci tást szer -
vez nünk, va jon csak azt tud juk, hogy mi lyen fel té te lek kel,
mi lyen elô nyö ket nyújt ban kunk a hi tel ké rô nek? Vagy az
is vi lá gos elôt tünk, hogy mi lyen vá sár lá si ter vek kel vár ják
szom jú hoz va az aján la tot a tár sa da lom kü lön bö zô cso port -
jai? Ne tán ar ról is van fo gal munk, hogy a hi tel ho gyan for -
gat ja a gaz da sá gi vi lág fo gas ke re ke it, és a hi tel fel vé te li ne -
héz sé gek ho gyan aka dá lyoz zák az élet mi nô ség ja vu lá sát?
(Vagy ép pen rom lá sát? No, lám csak ez már egy glo bá lis vi -
ta kér dés.)

––
Nem tu dom, si ke rült-e ér zé kel tet nem, hogy a pub li ká lás ra
ki vá lasz tott hír rôl va ló tu dá sunk meg ha tá roz za a mé di á -
nak ké szí tett anyag mi nô sé gét, mély sé gét, szí nes sé gét, és
így – eset leg – a mé dia ér dek lô dé sét is. Aki na gyobb szak -
mai, tár sa dal mi, em be ri, élet mód be li stb. hát tér rel, te hát
ak tu á lis ab ban és szí ne seb ben tud meg fo gal maz ni egy adott
in for má ci ót, az job ban szá mít hat a pub li ci tás ra, mint az,
aki cé ge pap ír ízû köz le mé nyé bôl ol vaszt ja össze a mé di á -
nak kül dött anya got. Ezért a plusz mun ká ért és tu dá sért
kol lé gánk azon ban nem min dig kap ju tal mat. Sôt, al kal -
man ként ér tet len ség gel is ta lál koz hat. Hi szen még a mar -
ke ting gel fog lal ko zó szak em be rek kö zül sem ér ti min den -
ki, mi ért kel le ne vi lág tör té nel mi ér de kes sé gek kel elô ho za -
kod ni, ha egy új fog pisz ká lót aka runk el ad ni.

Ter mé sze te sen mû velt sé günk, szé les lá tó kö rünk és
írói zse ni a li tá sunk csak igen szûk hat árok kö zött mo zog hat
a pub li ci tá si mun ká ban. Nem vé let len, hogy a mé di a kap -
cso la tok ról szó ló sza ki ro da lom az ob jek tív tény köz lést ré -
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sze sí ti elôny ben. Jel zôt el fe lej te ni! – ír ják szak mánk tu do -
rai. Té nye ket, ada to kat, le tisz tult gon do la to kat köz zé ten -
ni! Sem mi egyé ni es ke dés! Egy sze rû ség, vi lá gos ság, rö vid -
ség, tö mör ség, pon tos ság, lé nyeg re tö rek vés, szer ve zett ség,
össz hang, könnyed ség, hi he tô ség.

Az et tôl el té rô stí lus (egy ál ta lán bár mi fé le stí lus) leg -
fel jebb ak kor le het si ke res a szer kesz tôk elôtt, ha az adott
té ma szin te meg kö ve te li az ér zék le tes ki fe je zés mó dot, a szö -
veg író bir to ká ban van az eh hez szük sé ges ké pes sé gek nek, és
a meg cél zott mé dia egyéb ként is fog adó kész, vagy hogy úgy
mond juk: ve vô az ef fé le egyé ni ki fe je zés for mák ra. A na pi la -
pok ra ez rit kán jel lem zô. (A fen tebb ka to ná san fel so rolt egy -
sze rû stí lu se le me ket per sze fi gyel men kí vül hagy hat juk, ha
át tud juk ven ni az adott mé dia nyel ve ze tét.)

––
Saj nos egy mé di a fô nök éle té nek csak a ki seb bik fe le szól
ar ról, hogy új, ér de kes és po zi tív hí re ket, szto ri kat, té má -
kat kí nál jon a la pok nak. Mun ká já nak na gyob bik ré sze a
kö te le zô, de unal mas in for má ci ók köz zé té te lé bôl, il let ve a
kü lön bö zô kel le met len ese mé nyek ér tel me zé sé bôl, a ne ga -
tív hí rek el len sú lyo zá sá ból, a tá ma dá sok ra adott vá la szok -
ból áll. És per sze a vé de ke zô had mû ve let min dig na gyobb
kre a ti vi tást kí ván, mint a jó hí rek el adá sa. Gye rek ko runk -
ból rém lik, mennyi vel egy sze rûbb volt az ötös rôl be szá -
mol ni, mint a rossz bi zo nyít ványt meg ma gya ráz ni. De mi -
u tán ne künk igen gyak ran a bi zo nyít vány ma gya rá zat a
dol gunk, ér de mes egy ta nul sá gos pél da alap ján be pil lan ta -
ni a hír koz me ti ka vegy kony há já ba.

––
Saj tó hír 1999-bôl: Több mint 11 ezer fô el bo csá tá sá ra ké -
szül a kö vet ke zô két év ben az Erics son.

Nem de rûs hír. A leg több em bert kel le met le nül érin -
ti az el bo csá tás szó még ak kor is, ha sem mi kö ze az em lí -
tett cég hez. A be teg ség ne vek sem a leg von zóbb ki fe je zé sek
az egész sé ge sek szó tá rá ban.
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Néz zük, ho gyan ér tel me zi a hírt – nyil ván cé gin for -
má ci ók alap ján – egy ob jek tív gaz da sá gi na pi lap, a Vi lág -
gaz da ság!

El bo csá tá sok az Erics son nál

„Élô mun ka-ta ka ré kos fej lesz té sek
…
A svéd táv köz lé si be ren de zés gyár tó kon szern
szer ke ze tá ta la kí tá sá val in do kol ja a lé pést. A
tár sas ág nál a tech no ló gi ai fej lesz tés mel lett
még in kább elô tér be ke rül nek a ki sebb élô -
mun ka-rá for dí tás sal já ró te vé keny sé gek.

A vá ra ko zá sok alat ti pro fit ki lá tá sok ról szá -
molt be a múlt hó nap má so dik fe lé ben … az
Erics son ve zér igaz ga tó ja... A ki sebb nye re ség
oka ként a kon szern több rész le gét is súj tó vál -
sá got hoz ta fel, ami a ko ráb ban egyen le te sen
nö vek vô mo bil pi a cot is érin tet te. Így ki tar ta -
nak a múlt év ôszén meg hir de tett áta la ku lás
mel lett… A pár hu za mos sá gok meg szün te té sé -
hez a cé get mint egy 11 ezer fô vel kar csú sí ta ni
kell. Az el bo csá tás Svéd or szág ban 3300 fôt
érint. … Az idén va ló szí nû leg 5 ezer fô vel
csök ken a ma még bô 100 ez res össz lét szám,
a fenn ma ra dó 6 ezer re jö vô re ke rül sor.”

Annyi ra per sze ön zô ek va gyunk, hogy leg in kább a svéd or -
szá gi vál la lat prob lé má já nak ma gyar vo nat ko zá sai ér de kel -
nek ben nün ket. Íme!

„Az anya cég ma gyar or szá gi le ány vál la la ta a
köz pon ti stra té gia alap ján már áta la kí tot ta
vál la la ti szer ke ze tét. Az Erics son Táv köz lé si
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Kft. te vé keny sé gé ben to vább ra is fô sze rep jut
a ku ta tás fej lesz té si rész leg nek, ahol egy éven
be lül to váb bi száz fô vel, az ez red for du ló ra pe -
dig mint egy 500-ra bô ví tik a lét szá mot. Fo dor
Ist ván ve zér igaz ga tó sze rint az anya vál la lat -
nál tör té nô vál to zá sok nyo mán nincs szük ség
kor rek ci ó ra a ma gyar or szá gi prog ra mok nál.
A kft. ta va lyi net tó ár be vé te le az egy év vel ko -
ráb bi 28 mil li árd fo rint kö rül ala kult, adó zás
elôt ti ered mé nye va la mi vel el ma rad az 1997-
ben el köny velt 3 mil li árd fo rint tól. S. Gy.”

A kor rekt in for má ci ók meg ér tést és bi zal mat kel te nek az
ol va só ban a ma gyar or szá gi rész leg iránt. Okok: az áta la kí -
tás itt hon már meg tör tént, a ku ta tás fej lesz tés lét szá ma
nem hogy csök ken ne, de nô, a ve zér igaz ga tó sze rint kor -
rek ci ók ra nincs szük ség, és a be vé tel ugyan csök kent, de
csak „va la mi vel”, ami azt je len ti, hogy je len ték te len mér -
ték ben.

––
A Ma gyar Hír lap ban szin te ugya nez je le nik meg, de a szin -
te szócs ka je len tôs kü lönb sé ge ket ta kar. A cikk író ja, s per -
sze leg in kább az in for má to ra, ki tû nô en al kal maz za az úgy -
ne ve zett mi ni max tech ni kát. Mi ni ma li záld a rosszat és ma -
xi  ma li záld a jót!

Az ered mény ala csony lesz – ír ja az MH –, de rög tön
ma gas ra ér té ke li a cé get, mi kor köz li, hogy „az Erics son a
svéd gaz da ság meg ha tá ro zó vál la la ta, hi szen a skan di -
náv ál lam tel jes ex port já nak ti ze nöt szá za lé kát te szik ki
a táv köz lé si cég kül föl di el adá sai.”

––
Ez után egy iga zi pub li cis ta hu szár vá gás kö vet ke zik. „A Fi -
nan ci al Ti mes brit gaz da sá gi na pi la pe lem zôk re hi vat -
koz va meg jegy zi, hogy a most be je len tett le épí té sek kel az
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Erics son meg elôz te né hány eu ró pai ve tély tár sát.” A cikk
szer zô je a vi lág egyik mér té ka dó gaz da sá gi or gá nu mát, a
Fi nan ci al Ti mes-t idé zi, ami a hi te les ség csú csa. Az idé zet
üze ne te sze rint az Erics son a le épí tés sel meg elôz te a kon -
ku ren ci át, te hát még eb ben a kis kel le met len ope rá ci ó ban
is elô re lá tóbb ná luk. Min der re már csak a ko ro nát te szi fel
a ho ni rész leg re vo nat ko zó di csô ség lis ta: „a fo gyó kú ra
nem érin ti a ma gyar le ány vál la la tot…; a ma gyar or szá gi
tár sas ág a leg kor sze rûb bek kö zé tar to zik…; a ve zér igaz -
ga tó úgy vé li: idén ké pe sek lesz nek to vább nö vel ni for gal -
mu kat.” (Az utol só in for má ció kü lö nö sen ak kor je len tôs,
ha tud juk, hogy a szer zô a cikk ele jén kö zöl te: „az Erics -
son… fi gyel mez tet te rész vé nye se it, hogy a nye re ség vár -
ha tó an tíz-húsz szá za lék kal ala cso nyabb lesz a vá ra ko -
zá sok nál.” Vál la la ti szin ten esik a nye re ség, de ná lunk, itt -
hon nem!)

Hab a tor tán, hogy két hét múl va a la pok köz lik: az
év me ne dzse ré nek Fo dor Ist vánt, az Erics son Táv köz lé si
Kft. ve zér igaz ga tó ját vá lasz tot ták.

A kel le met len hír (11 ezer fô el bo csá tá sa) el tör pül a
sok kel le mes hír mel lett…
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A mé dia ezer ar ca

MÚ OSZ (Ma gyar Új ság írók Or szá gos Szö vet sé ge)
Év könyv fel so rol ja a szá mon tar tott saj tó ter mé ke -
ket, il let ve a rá dió- és a té vé csa tor ná kat. Az év könyv

ada tai alap ján a mé di ák szá ma jócs kán meg ha lad ja az
ezret. (Rá adá sul a lis ta meg le he tô sen hi á nyos. A gya ko ri
la p in dí tá sok, és meg szû né sek mi att is csak óva to san hasz -
nál ha tó.)

Az ezer nél is több cím ijesz tô mennyi ség, ha ar ra
gon do lunk, hogy ne künk ezek kö zül kel le ne ki vá lasz ta ni a
cím zett je in ket. (A fi a im nak szok tam mon da ni, hogy a föl -
dön mint egy 3-400 mil lió olyan nô él, akik – úgy mond –
kor ban hoz zá juk il le nek. Eb bôl a hal maz ból kel le ne ki vá -
lasz ta ni uk az iga zit. Eh hez ké pest leg fel jebb 3-400 nôt is -
mer nek kö ze lebb rôl, de eb ben már az öt gyer me kes szom -
széd asszony és a sa ját nagy ma má juk is ben ne van.)

És va jon hány la pot, vagy he lyi rá di ót, té vét is mer
va ló já ban egy mé di a fô nök? Ki tud ja, hogy kik nek, mi rôl,
mi kor, mit, ho gyan kö zöl a Klick, a Lám pás, a Ma gyar Bu -
do vagy a Szé na nát ha cí mû or gá num, ha még meg van nak?
S ak kor még a Pa no rá ma Rá di ó ról vagy a DR tv-stú di ó ról
nem is be szél tem.

Mond hat nánk, hogy ezek a szá munk ra is me ret len
mé di ák nem is ér de kel nek ben nün ket. Mi csak az is mer -
tebb és nyil ván na gyobb kö zön sé get el érô mé di ák ra va -
gyunk kí ván csi ak. Csak hogy ezt a kér dést nem le het ilyen
könnyen el in téz ni. Pub li ká ci ó ink kal né ha sok kal ha té ko -
nyab ban ér jük el a cél ja in kat pél dá ul egy ki sebb szak mai
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lap ban, mint egy or szá gos mé di á ban. Vagy ta lán az is ko lai-
óvo dai bú to rok er go nó mi ai elô nye it jobb a HVG-ben és az
RTL Klub csa tor ná ján tag lal ni, mint az Óvo dai Ne ve lés
vagy a Ta ní tó cí mû pe da gó gi ai la pok ban? (Ar ról nem is be -
szél ve, hogy té mánk kal mennyi vel könnyeb ben be ke rü -
lünk ezek be a szak mai la pok ba, mint az em lí tett he ti lap ba
vagy a ke res ke del mi té vé be!)

Sze ren csé re szak te rü le tünk, té má ink, a pi a con el fog -
lalt he lyünk, pub li ci tá si mun kánk jel le ge, az el éren dô cél -
kö zön ség el he lyez ke dé se és mé di a fo gyasz tá si szo ká sai be -
szû kí tik a szá munk ra fon tos mé di ák szá mát. A Mis kol ci
Nem ze ti Szín ház nem a Za lai Hír lap ban akar meg je len ni,
az OTP Bank ke vés sé ács in gó zik a Kis ál la ta ink cí mû új ság
ol da lai után, és köny vem nek sincs szük sé ge pub li ci tás ra a
Ha di tech ni ka cí mû lap ban. (Bár ki tud ja?!… A fegy ver üz -
let hez kel le nek csak iga zán jó mé di a kap cso la tok!)

Ah hoz, hogy sa já tos szem pont ja ink sze rint ki vá -
lasszuk a cél ja ink el éré sé hez szük sé ges saj tót, rá di ót, té -
vét, kény te le nek va gyunk meg is mer ni a mé di á kat. És ezt
bi zony nem le het más képp, mint hogy be szer zünk egy jó
pu ha pár nát a meg fe le lô test fe lü le tünk alá, és át ta nul má -
nyoz zuk, ele mez zük a ki vá lasz tott új sá go kat, rá dió mû so -
ro kat és te le ví zi ós prog ra mo kat.

Vá laszt ke re sünk – töb bek kö zött – a kö vet ke zô kér -
dé sek re:

Kik hez, mi lyen meg je le né si gya ko ri ság gal szól nak
ezek a mé di ák?

Mi lyen té mák kal, hí rek kel fog lal koz nak?
Mi a té mák fel dol go zá si for má ja?
Mi lyen a mé dia (vagy az adott ro vat, mû sor) nyel ve -

ze te, hang vé te le?
Mi lyen szer ke zet ben, rend szer ben, mû sorst ruk tú rá -

ban ke rül nek elénk ezek a pub li ká ci ók?
Mi lyen il luszt rá ci ó kat hasz nál nak?
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Va ló ban er re a szó csô re van-e szük sé günk, és ha
igen, ak kor ho gyan le het ne adott eset ben hí re in ket, té má -
in kat, pub li ká ci ó in kat fel dol goz ni, hogy be ke rül jünk a ki -
vá lasz tott mé di á ba?

––
Va ló já ban ez az utol só kér dés hat ja át egész vizs gá ló dá sun -
kat. Mint ami kor tár sat ke re sünk: nem az a lé nyeg, hogy a
ki vá lasz tott sze mély a vi lág leg tö ké le te sebb em be re le gyen,
ha nem az, hogy ne künk tet szik-e vagy nem. Ép pen rá van
szük sé günk vagy ta lán va la ki más ra?

Ha pe dig ki vá lasz tot tuk a már több ször em le ge tett
„iga zit”, ak kor vissza tér he tünk fe je ze tünk kér dé se i re: me -
lyik hí rünk me lyik mé di á ban he lyez he tô el, és a ter ve zett
pub li ci tás meg for má lá sát, meg fo gal ma zá sát ho gyan be fo -
lyá sol ja az adott mé dia.

A tôzs dei ár zu ha -
nást cím la pon köz li az
or szá gos na pi lap, ter je del mes cik ket ír ró la a gaz da sá gi he -
ti lap, meg em lí ti a ke res ke del mi té vé, de fü le bot ját se moz -
gat ja a té ma hal la tán a bul vár lap vagy a nôi ma ga zin.

A há zas tár sak fél re lé pé sé nek lel ki oka i ról négy ol da -
lon ter jeng a nôi ma ga zin, negy ven sor ban csám csog a bul -
vár lap egy va ló sá gos eset kap csán, agyon ma gya ráz za a je len -
sé get négy pszi cho ló gus a ke res ke del mi té vé ben, de a té má -
ról szót sem ejt a gaz da sá gi he ti lap és az or szá gos na pi lap.

Két, éle tün ket dön tô en be fo lyá so ló té ma tel je sen el -
té rô mé dia-fo gad ta tá sát em lí tet tem, hogy lás suk: a zsák
meg ta lál ja folt ját, a hír a mé di á ját.

A pub li ci tá si mun ka a gya kor lat ban nem ennyi re
egy ér tel mû en fe ke te-fe hér, de hí re ink nagy ré szét va ló ban
vonz hat ja az egyik tí pu sú mé dia, és ta szít hat ja a má sik. Ha
in for má ci ónk kö ze lebb áll a gaz da sá gi, po li ti kai szfé rá hoz
(és fon tos, vagy elég ér de kes!), ak kor az úgy ne ve zett ko -
mo lyabb szó csö vek ér dek lô dé sé re szá mít ha tunk. Ha pe dig
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hí rünk em be ri, kul tu rá lis ol da la erô sebb, ak kor ki nyíl hat -
nak elôt tünk a szí nes, könnyû hang vé te lû anya go kat köz lô
mé di umok ka pui.

A saj tó ban dol go zó vagy te le ví zi ós új ság írók ál ta lá -
ban úgy gon dol ják, hogy elég gya kor lat tal ren del kez nek
ah hoz, hogy a hír egyet len mon da tá ból meg áll apít sák: kell,
vagy nem kell ne kik a té ma. Mi u tán éle tem so rán dol goz -
tam szín vo na las élet mód ma ga zin nál, kul tu rá lis rá dió mû -
sor ban, gye rek új ság nál és bul vár lap nál egya ránt, tu dom,
ho gyan pöc cen ti le a szer kesz tô a leg zse ni á li sabb nak vélt
té ma fe la ján lást is.

„In ter jú a kül föl di sztár szí nész nô vel? Mi ért ér de kel ne
ez min ket?” – kér dez te a kul tu rá lis he ti lap ro vat ve ze tô je.

„In ter jú a szak szer ve zet el nö ké vel? Mi ért ér de kel ne
ez min ket?” – kér de zi a bul vár lap szer kesz tô je.

Mind ket ten szi go rú an ôr zik a ka put, ame lyen át csak
az ad di gi gya kor lat és ha gyo mány ál tal meg sza bott té mák
nyo ma kod hat nak be a lap ba. Meg kell ér te nünk ôket. Sok
a té ma, ke vés a hely és az idô, va la hogy vá lo gat ni kell. És
a fi zi kai tör vé nyek sze rint a vi lá gon min den és min den ki –
az elekt ro nok tól a szer kesz tô kig – igyek szik a könnyebb el -
le nál lás irá nyá ba moz dul ni. Egyéb ként is – gon dol ja a mé -
dia ka pu ôre –, ugyan mit mond hat egy kül föl di sztár a mi
kul tu rá lis he ti la punk elit ér tel mi sé gi ol va só i nak? És mi ér -
dek eset, szen zá ci ó sat mond hat a szak szer ve ze ti el nök a
bul vá rúj ság köz na pi iz gal mak ra és plety kák ra szom jas kö -
zön sé gé nek?

Ma rad junk annyi ban, hogy a sztár is, meg az el nök is
fan tasz ti kus és meg le pô dol go kat nyi lat koz hat bár mi lyen
lap ba, ha akad új ság író, aki jól tud kér dez ni tô lük.

A kül föl di sztár mond hat olyan ér de kes sé get a sztár -
csi ná lás mû hely tit ka i ról, vagy a nép sze rû ség egyé ni ség -
rom bo ló ha tá sá ról, ami kul tu rá lis he ti lap ba il lik. És a szak -
szer ve ze ti ve ze tô tar so lyá ban is kell né hány szen zá ci ós,
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bul vá ros tör té net nek len nie az ér dek vé de lem rôl, hi szen a
mun ka he lyi szex, vagy a mo do rá ért jo go san po fon vá gott
mû ve ze tô ese te is a szak szer ve zet ügyei kö zé tar to zik.
Nincs ér dek te len szto ri, csak ügyet len ri por ter, bár né hány
szer kesz tô ezt ta gad ja. Se baj! Nem bí rál juk ôket ezért. A
lé lek ôr lô mun ka mal má ban ôk a vé de ke zés re ren dez ked -
tek be. Se gít sünk raj tuk jó té mák von zó tál alá sá val, így se -
gít he tünk ma gun kon is.

A pro fesszi o ná lis mé di a fô nök tud ja, hogy nem elég a
hírt, a té mát a ma ga pu ri tán sá gá ban fel tá lal ni a szer kesz tô -
nek. Ne ki – szük ség sze rint – az adott mé di á hoz al kal maz -
kod va kell fel dol goz ni, vagy fel dol go zás ra ja va sol ni az in -
for má ci ó kat, amint ar ról már több ször is szó esett. A jó
köz le mény olyan, mint az adott mé dia le gér de ke sebb pub -
li ká ci ó ja.

––
A gya kor lat ban ez a faj ta pub li ká lá si mi nô ség még rit ka.
Lás sunk né hány szer kesz tôi vé le ményt a té má ról!

Ga zsó L. Fe renc: Az üdí tô i talt gyár tó vi lág cég is
ügyet len. Ki esik a pos ta lá dám ból egy fo tó és há rom flekk.
Hír ér ték el rejt ve. Va jon más ho va is el küld ték a fo tót? Nem
me rem le ad ni.

Vin ce Má tyás: Olyat kel le ne kül de ni ük, amit vál toz -
ta tás nél kül kö zöl ni le het.

Pal la gi Fe renc: Ha a négy ol da luk ból nem tu dom azon -
nal ki emel ni a ne künk jó négy sort, ki do bom az egé szet.

––
Amint már ír tam, a pub li ci tás sal fog lal ko zó sza ki ro da lom
egy sé ge sen az egy sze rû, vissza fo gott, ér ze lem men tes, szin -
te szi ká ran pu ri tán in for má ci ó köz lést ajánl ja a mé di á nak
kül dött köz le mé nyek meg fo gal ma zói fi gyel mé be. Ma gam is
ezt a hang vé telt ja vas lom min da zok nak, akik ké tel ked nek
ab ban, hogy a meg cél zott mé di ához tud ják iga zí ta ni (vagy
iga zít tat ni) a mon dan dó ju kat. Ab ból nem le het baj, ha va -
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la ki tény sze rû en köz li az ada to kat, a té nye ket, a tör té né se -
ket. Igaz, ab ból gyak ran pub li ci tás sem szü le tik, ami nek
oka a már em lí tett szer kesz tôi fá radt ság, fi gyel met len ség,
egy ol da lú ság, il let ve a lus ta ság, hi szen a pub li ká lás hoz azt
a kis hírt gyak ran még meg kell ír nia, meg kell ze né sí te nie
va la ki nek a szer kesz tô sé gen be lül, mun ka van ve le, eset leg
még te le fo nál ni, tá jé ko zód ni is kell.

Ha mi ma gunk át vál lal juk ezt a mé di á ra al kal ma zott
meg ze né sí tést, ak kor ugyan koc ká za tot vál la lunk, hogy az
anya gunk a szer kesz tô nek így sem kell, és fel es le ge sen dol -
goz tunk, de ugyan ak kor re mé nyünk is le het, hogy mi u tán
a kül de mény az adott mé dia hang ján éne kel, át en ge dik az
orosz lá nok kal vé dett ka pun, ame lyen túl ott vár min ket az
áhí tott nyil vá nos ság.
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Le gyen ké pünk hoz zá!

gy tar tal mi lag és for ma i lag szen zá ci ós fo tó töb bet ér,
mint egy bár mi lyen jól meg írt iz gal mas köz le mény.
A szen zá ci ós fo tó az írott saj tó ban el sô ol dal ra se gít -

he ti a pub li ká ci ón kat, amit pusz ta szö veg gel leg fel jebb bot -
rány hír ese tén ér he tünk el. Egy szen zá ci ós fo tót na gyon
ne héz ké szít tet ni egy át la gos ese mény rôl, vagy hír ér té kû,
de szok vá nyos in for má ció kap csán. Ugyan ak kor az in for -
má ci ó hoz mel lé kelt fo tó a szer kesz tô fi gyel mét is fel kel ti,
ami nem árt. De ho gyan csi nál junk ho mok ból vá rat?

Át ad nak egy új szék há zat, üze met, be mu tat nak egy
új ter mé ket, ki ne vez nek egy új igaz ga tót. „Sag schon!…” –
mond ták az ef fé le lé nyeg te len dol gok ra gye rek ko rom ban
Nyí regy há zán. „Mondd már!… Kit ér de kel?”

Ef fé le ese mé nyek rôl szen zá ci ós fo tót ké szí te ni ta lán
még egy ko ri vi lág hí rû fo tó sa ink sem tud ná nak. Vagy még -
is?…

Dra ma ti zálj!

A sza ki ro da lom te le van az ef fé le al kal mak fo tog ra fá lá sá -
hoz ta ná csok kal. „Gon dold vé gig a ké pet, mi e lôtt el sü töd a
gé pet! Kli sé ket, köz he lye ket ne fo tózz! Ha va la ki dí jat kap,
ne a dí já ta dást mu tasd, ha nem az em bert ab ban a kör nye -
zet ben, ahol a si kert el ér te! Ke ress szo kat lan né zô pon tot,
ha az ese mény el vi se li: állj lét rá ra vagy fe küdj a föld re!
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Cse rélj len csét! Kon cent rálj a lé nyeg re! Vágd le a fel es le -
get! Stb.”

––
Eze ket a ta ná cso kat szin te min den jobb faj ta, fény ké pe zés -
rôl szó ló könyv ben meg ta lál hat juk, s al kal ma zá su kat min -
den fo tó zás sal hi va tássze rû en fog lal ko zó sze mély tôl el vár -
hat juk.

Amit azon ban csak egy pub li ci tá si könyv ja va sol hat
a sok fo tó tech ni kai ta nács mel lé, az egyet len szó: dra ma ti -
zálj! (Egyéb ként a szö veg írás sal kap cso la tos ja vas la ta im
egy ré sze is ez zel az egy szó val jel le mez he tô.)

Ez a szó nem azt je len ti, hogy min den bôl csi nál junk
„drá mát”, az az a dí já ta dá son a dí ja zott könnyes sze mek kel
néz zen a len csé be, az edény gyá ri ter mék be mu ta tón pe dig
a ter ve zôt vág ja va la ki já té ko san fej be a nye les fa zék kal. A
dra ma ti zá lás dra ma tur gi ai mun kát je lent. A dra ma ti zá lás
az in for má ci ó kat olyan szi tu á ci ó ba he lye zi, amely ér zék le -
tes mó don a lé nyeg re, a fel szín nél mé lyebb ér tel me zé si ré -
te gek re, a va ló di üze ne tünk re mu tat.

Pél dá ul a dí ja zott nya ká ba ug rik gyer me ke, fe le sé ge
vagy a ma má ja, s úgy kö szön ti. (Ha az ál lam el nök is így kö -
szön ti, ak kor el sô ol da las kép lesz a leg na gyobb pél dány -
szá mú na pi lap ban. Ha a té vész tár kö szön ti így, ak kor a nôi
ma ga zin ban.)

Az új edé nyek egyi ké ben káp rá za tos szí nû ételt kí nál
a ne ves fôz ôsz tár a ter ve zô nek. (És a mel let te ülô té vé -
sztár nak, ha le het.) Hogy mi lyen ízû az étel, azt most ne
fir tas suk, a fo tón a for ma és a szín a lé nyeg.

Az új szék ház min den ab la kából a szer ve zet em be rei
in te get nek ki fe lé, lo gó val el lá tott zász ló val, lég gömb bel. De
ha né hány al pi nis ta fel má szik az utol só ab lak mo sás hoz, az
is von zó kép.

Az új igaz ga tó be mu ta tá sá nak fo tog ra fá lá sá hoz ne héz
dra ma tur gi ai ta ná csot ad ni. A le kö szö nô (ne tán: ki rú gott)
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fô nök tá vo zá sá hoz an nál in kább. Ál ta lá ban be vá lik, ha egy -
ko ri író asz ta lán fel hal mo zott ak tái mel lett áll út ra ké szen,
vagy egy kö teg pap ír ral a hó na alatt ki lép a szék ház aj ta -
ján. Eh hez a kép hez azon ban a cél sze mé lyek rit kán áll nak
mo dellt. A meg fe le lô pil la na tot kell el kap ni.

Me séld el a tör té ne tet!

Mond hat nánk per sze, hogy majd a lap fo tó sa el ké szí ti a ké -
pet, vagy ha nem jön, hí vunk egy pro fit, és meg fi zet jük a
mun ká ját. A gond csak az, hogy a fo tós ugyan több nyi re
ért, ese ten ként igen jól ért a fény ké pe zés hez, de azt ugyan
hon nan tud ná, mi ért iz gal mas ez a dí já ta dás, az új edény -
csa lád vagy az igaz ga tó vál tás?

Az Új Tü kör szer kesz tô sé gé ben el töl tött ti ze nöt év
alatt az or szág leg jobb fo tó sa i val dol goz hat tam együtt ri port -
út ja im so rán. El vé gez het tem mel let tük az ama tôr fo tó zás
egye te mét, de min den olyan té ma ese tén, ami kor nem ak ció
köz ben tör tént a fel vé tel, az az nem volt nyil ván va ló a drá -
ma, nem ár tott el mon da ni ne kik a „tör té ne tet”. Tör té net
nél kül ugyan is nem min dig le het ki ta lál ni, hogy mi ért ér de -
kes egy ut cán sé tá ló öreg em ber, egy por ban ját szó gye rek
vagy az in ten zív osz tá lyon fek vô se be sült. Ez nem azt je len -
ti, hogy egy jó fo tós nem ké szít ki vá ló ké pet az idôs em ber -
rôl az ut cán. Drá mai kép ké szül a ma gá nyos em ber rôl, vagy
de rûs kép a bé kés öreg kor ról, vagy bölcs kép egy bölcs rôl.
Va ló szí nû leg csak az nem lesz a ké pen, hogy az öreg több -
szö rös gyil kos, aki har minc év után sza ba dult.

Nem árt, ha ese mé nyünk re a mé di á ból ér ke zô vagy az
ál ta lunk fel kért fo tóst tá jé koz tat juk a mi tör té ne tünk rôl, az -
az a kép cél já ról. A leg töb ben azért sem ha rag sza nak, ha
dra ma tur gi ai ta ná csot adunk ne kik. Ez a ta nács per sze nem
áll hat szem ben a fo tós és a meg cél zott mé dia tech ni kai le he -
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tô sé ge i vel, sza bá lya i val, eti kai nor má i val és íz lés be li ér té ke -
i vel. Nem ja va sol hat juk, hogy a fo tós örö kít se meg, amint a
volt igaz ga tót ki akar juk lök ni az ab la kon. És az új edény ben
sem fôz het a mo dell fél mez te le nül. Leg alább is az új sá gok na -
gyobb ré sze szá má ra ké szült ké pen nem. (Ám bá tor dol goz -
tam egy na pi lap nál, ahol a stran do ló höl gyek rôl a kom pu ter-
gra fi kus „le vet te a mell tar tót”, hogy a kép iz gal ma sabb le -
gyen. Iz ga lom ban az tán nem volt hi ány, ami kor az érin tett
stran do lók kár té rí té sért je lent kez tek. Az át dol go zott kép a
lap nak egy mil lió fo rint já ba ke rült a 90-es évek ele jén. Ennyi
kár té rí tést fi zet tünk a fel há bo ro dott höl gyek nek.)

Amit nem te he tünk meg

Né hány éve még a sza ki ro da lom rész le te sen le ír ta ho gyan
ké szít sünk elô pap ír ké pe ket köz lés re. Rész le tez ték mek ko -
ra le gyen, mit, ho gyan ír ha tunk a há tol da lá ra, s tag lal ták,
hogy mi a gyû rô dés men tes cso ma go lás tit ka. Ma már azon -
ban csak el vét ve akad olyan írott mé dia, ame lyik nem
elekt ro ni kus for má ban ké szül. A di gi tá lis fo tó el kül dé se
sok egy ko ri prob lé má tól meg sza ba dít min ket, s le he tô sé gei
tág ra nyit ják a – jó ér te lem ben vett – ma ni pu lá ci ós le he tô -
sé ge ket. A kom pu te ren szin te azt csi nál ha tunk a ké pünk -
kel, amit aka runk. Le ve het jük ró la a fi gyel emel te re lô fel es -
le ges rész le te ket (lásd mell tar tó!), el he lyez he tünk raj ta
egy lo gót vagy egy tár gyat, de még a fô nök ar cá ról is le ope -
rál ha tunk egy anya je gyet, ha ô ezt ké ri. A vál toz ta tás ha tá -
ra per sze nem a csil la gos ég, ha nem az eti ka. Nem il lik a
pá pát és az ame ri kai el nö köt dí já ta dá si ce re mó ni ánk ven -
dé ge i nek so rá ba va rá zsol ni, mert eset leg ez le het az utol só
hú zá sunk eb ben a szak má ban.

A meg fe le lô fel bon tás ban a mé di á nak in ter ne ten át -
kül dött fo tó hoz mel lé kel ni kell a té ma meg je lö lé sét, az in -
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for má tor és a fo tós ada ta it, va la mint, ha van mo dell, az ô
ne vét, cí mét s en ged élyét. Ez utób bi a sze mé lyi ség hez fû -
zô dô jo gok mi att kö te le zô. (Kép zel jük el azt az urat, aki
meg je le nik la punk ban az új sze ge di ét te rem ben ké szült fo -
tón egy hölggyel, mi köz ben a fe le sé ge úgy tud ja, hogy a fér -
je Sop ron ban tár gyal! Hogy az il le tô úr mit kap ott hon, azt
el tud juk kép zel ni, de hogy mek ko ra kár té rí tést kér tô lünk,
azt nem.)

Exk lu zív!

Bi zo nyos kü lön le ges ese mé nyek rôl, hely ze tek rôl ké szült
fo tót fel ajánl ha tunk egy-egy szá munk ra fon tos mé di á nak
ki zá ró la gos köz lé si jog gal. Ez a mód szer ak kor ér de künk,
ha pél dá ul az adott mé dia az exk lu zi vi tá sért cse ré be vál lal -
ja, hogy cím lap ra te szi a fo tót. Kü lön ben ugyan is eset leg
so ha az élet ben nem ke rül het nénk pub li ci tá sunk kal a cím -
lap ra, amely nek ér té ke sok szo ro sa le het a bel sô ol da la kon
va ló köz lés nek. Meg éri te hát a töb bi mé di á tól meg ta gad ni
a ké pet. Per sze nem sza bad, hogy ezért a töb bi ek meg sér -
tôd je nek…

Saj nos, mi sem sér tôd he tünk meg, ha a ki vá lasz tott
mé dia még sem el sô ol da lon hoz za exk lu zív fo tón kat, mert
– le gyünk jó in du la tú ak! – va la mi vá rat lan, ak tu á lis és fon -
tos in for má ci ót kell meg je len tet ni ük. Leg fel jebb leg kö ze -
lebb nem ôk kap ják a ki zá ró la gos hírt.
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Hal la ni és lát sza ni

a lán meg bo csájt ha tó egy fô ként írás sal fog lal ko zó em -
ber nek, ha az írott anya gok ké szí té sé vel töb bet fog lal -
ko zik, mint a rá di ók, te le ví zi ók szá má ra ké szít he tô

au di tív, il let ve vi zu á lis anya gok szer kesz té sé vel. S te szi min-
d ezt olyan hely zet ben, ami kor a te le ví zió és a rá dió sze re pe
és ha té kony sá ga vi tat ha tat la nul na gyobb, mint a saj tóé.
Ment sé gem – írói fog lal ko zá so mat le szá mít va – az is le het,
hogy egy jól meg fo gal ma zott szö veg min den mé dia fi gyel mét
fel kelt he ti in for má ci ó ink iránt. Más részt a rá dió- vagy a te -
le ví ziócsa tor ná kon vál toz ta tás nél kül prog ram ba emel he tô,
adás ra kész anya got vi szony lag ke vés szer ve zet, cég tud
olyan mi nô ség ben el ké szí te ni, amely köz zé te he tô. S ha ne -
tán tud is, ma még ki csi a va ló szí nû sé ge, hogy na gyobb te le -
ví zi ók vagy rá dió csa tor nák el fo gad ják kül de mé nyün ket.

Ugyan ak kor szük sé ges fog lal koz nunk a hang zó és lát -
ha tó hí ra dá sok ké szí té sé vel is, mert:

✒ ha a hegy nem megy Mo ha med hez, Mo ha med 
megy a hegy hez, az az, ha ese mé nyünk re nem tud
el jön ni a rá di ó ri por ter vagy a té vés táb, s hí rünk
meg ér dem li, el kell ké szít tet ni az alap anya got, s
fel kell aján la ni a ki vá lasz tott mé di á nak, fôz ze ki
be lô le, amit tud;

✒ a vi dé ki te le ví zi ók há ló za ta szí ve sen fo gad meg fe -
le lô mi nô sé gû és ér de kes in gyen mû sort, ha az
nem rek lám. (Ha rek lám, ak kor is szí ve sen fo gad -
ja, leg fel jebb fi zet ni kell a su gár zá sért.)

✒ Tör tén het olyan vá rat lan ese mény (ál ta lá ban ne 
tör tén jen!), amely rôl a mi vi de o sza la gunk az
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egyet len do ku men tum, s min den té vé csa tor na
há lás le het, ha meg kap ja. (S le gyen is há lás!)

✒ Vé gül a leg fon to sabb ér vünk a vi zu á lis anya gok 
ké szí té sé nek fon tos sá ga mel lett az, hogy a szá mí -
tás tech ni ka fej lô dé sé vel, a szá mí tó gé pes és a te le -
ví zi ós tech ni ka kö ze le dé sé vel ha ma ro san bár -
hon nan bár ho va le het majd szu per mi nô sé gû
hang anya got és ké pet to váb bí ta ni az in ter ne ten.
Né hány éven be lül ez min den ki szá má ra el ér he tô
áron meg va ló sul, s ahogy ma jól fo gal ma zó mun -
ka tár sak ra, ak kor majd pro fi ope ra tô rök re, vá -
gók ra és ren de zôk re lesz szük sé günk, hogy pro fi
anya ga ink ké szül je nek.

Ad junk han got az in for má ci ónk nak!

Né ha le he tô sé günk van rá, hogy a sa ját szö ve günk el han -
goz zon a rá di ó ban, mert mon dan dónk köz szol gá la ti, vagy
köz szol gá la ti vá ne me sít he tô, eset leg egy te ma ti kus mû sor -
ban té mánk nak he lye le het. A fô sze rep eb ben az eset ben
sem a be széd mû vé sze té, ha nem az írás kész sé gé.

Hosszú éve ken át ír tam a Ma gyar Rá dió szá má ra hang -
já té ko kat, jegy ze te ket, kri ti ká kat és pub li cisz ti ká kat. Bi zo -
nyít ha tom, hogy a hang zó anyag nak ké szü lô szö veg nem kü -
lön bö zik annyi ra az írott szö veg tôl, mint azt a sza ki ro da lom
ál lít ja. „Rö vid, pon tos, azon nal ért he tô mon da tok nak, egy -
sze rû nyelv ta ni szer ke ze tek nek kell sze re pel ni ük a rá dió
szá má ra ké szí tett, az az fe lol va sás ra szánt anyag ban” – ír ja a
Pub li city Hand bo ok. Csak hogy az írott szö veg nek is el sô ol -
va sás ra ért he tô nek kell len nie azon cél cso port tag jai szá má -
ra, akik nek ír juk. Az új ság írás ban alap té tel, hogy a szö veg
min den rész le tét azon nal ért se az ol va só, mert ha ér tel me -
zé si ne héz ség mi att egy szer-két szer meg akad, rend sze rint
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ab ba hagy ja az ol va sást, és át ug rik egy má sik cikk re. A fe lol -
va sás ra és a nyom ta tás ra szánt írás mû vet az is kö ze lí ti egy -
más hoz, hogy több nyi re az új ság ba ke rü lô szö ve get is úgy ír -
juk, hogy köz ben ma gunk ban mond juk, hall juk. Hi szen egy
egy sze rû le vél, egy di rect ma il is ak kor jó, ha a ter mé sze tes
élô be széd rit mu sá ban író dik, és nem Krúdy Gyu lát akar juk
le pi pál ni húsz sor ban.

Ter mé sze te sen azért né mi kü lönb ség van a két fé le
cél ra ké szí tett szö veg kö zött. A fe lol va sás ra szánt anyag
ele ve nebb és élén kebb le het, mint a saj tó szá má ra írott. A
rá di ós anyag ban gyak rab ban le het al kal maz ni a rö vid mon -
da tok, fel ki ál tá sok, kér dé sek szin te di a lóg for má ban meg írt
tech ni ká ját.

Néz zünk pél dá nak két szö ve get! Te gyük fel, a szö ve -
gek az – egyéb ként nem lé te zô – Sun-Shi ne ke res ke del mi
bolt há ló zat mar ke tin gosz tá lyá nak su gal ma zá sá ra ké szül -
tek. A Sun-Shi ne bolt ja i ban ugyan is a meg vá sá rolt áru hoz
in gyen ad nak zacs kó kat, míg más hol ál ta lá ban nem. Az ér -
dek vál la la ti, a té ma köz szol gá la ti. Az el sô írás egy na pi lap
szá má ra ké szült.
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„Tíz-ti zen két éve a ma gyar em ber még ha nyatt esett az
ámu lat tól, ami kor az oszt rák szu per mar ke tek ben
annyi mû anyag zacs kót ka pott in gyen a meg vá sá rolt
áru já hoz, amennyi re szük sé ge volt. Ak kor tán azt ál -
mod ta, hogy ha ma ro san el jön az idô, ami kor itt hon is
a ke res ke del mi kul tú ra ré sze lesz az in gyen za csek, s
ha a ve vô egy-két-hat-tí ze zer fo rin tot ott hagy a bolt ban,
nem fog ják tô le saj nál ni a fil lé res ta sa kot. Az idô el jött,
de az in gyen zacs kó nem. Vagy is hogy né me lyik üz let -
lánc ban ad nak az áru hoz, a má sik ban meg hü lyé re ve -
szik a vá sár lót. Az egyik bolt há ló zat ban pél dá ul 25 fo -
rin tot kér nek egy nagy ke res ke del mi áron fe le annyi ba
sem ke rü lô ta sa kért. És mi ki fi zet jük a ta sa kot, mert
még sem vi het jük ha za a fél ki ló ke nye ret, a húsz de ka



Néz zük meg a szö veg rá di ós fe lol va sás ra szánt vál to -
za tát!

„Áru bô ség van, zacs kó nincs. Majd nem tí ze zer fo rin -
tért vá sá rolt az idôs há zas pár az élel mi szer bolt ban a
ha vi nagy be vá sár lás al kal má val. A har minc fé le áru -
cikk hez nem kap tak zacs kót. Hu szo nöt fo rint ba ke rül
– mond ta a csi nos pénz tá ros nô és fel mu tat ta a ta sa kot.
A zacs kó ol da lán a bolt há ló zat ne ve volt. A zacs kó ára
nagy ke res ke del mi áron ma xi mum tíz fo rint. Ügyes 
– mon da ná Kohn bá csi Bécs bôl, mint a vicc ben. Gra tu -
lá lunk!… Tíz-ti zen két éve a ma gyar em ber még ha -
nyatt esett az ámu lat tól Auszt ri á ban. Az oszt rák szu -
per mar ke tek ben annyi ta sa kot ka pott a meg vá sá rolt
áru já hoz, amennyi re szük sé ge volt. Ak kor tán azt ál -
mod ta, ha ma ro san itt hon is a ke res ke del mi kul tú ra ré -
sze lesz az in gyen za csek. Ha ott hagy ja a pén zét a bolt -
ban, nem fog ják tô le saj nál ni. Nem így tör tént. Il let ve
né me lyik üz let lánc ban ad nak zacs kót az áru hoz, más -
hol meg nem. Mit te he tünk? Ki fi zet jük a ta sa kot, mert
még sem vi het jük ha za a zse bünk ben a fél ki ló ke nye -
ret, a húsz de ka pá ri zsit, a mar ga rint meg a két sört.
Nem is az bánt ja az em bert, hogy a rend szer vál tás
után ennyi év vel még min dig ilyen pi ti á ner a leg több
ke res ke dô, ha nem az, hogy a zacs kó kon ott van az üz -
let lánc lo gó ja, ne ve. Rek lám em ber ként hasz nál nak
min ket, s még mi fi ze tünk ér te?!”
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pá ri zsit, a mar ga rint meg a két sört a zse bünk ben.
Nem is az bánt ja az em bert, hogy ti zen két év után még
min dig Pi ti á ner Pé ter ne ve fém jel zi a ke res ke del mi kul -
tú rát e hon ban, ha nem hogy a zacs kó kon ott van az üz -
let lánc lo gó ja, ne ve. Rek lám em ber ként hasz nál nak
min ket, s még fi ze tünk is ér te.”



(Ol va só im kö zül né há nyan ta lán cso dál koz nak, hogy
a szö veg író a cég ne vét ki hagy ta az anyag ból. Ez ter mé sze -
tes. Ha ben ne hagy ta vol na, a szer kesz tô le sem ad ja az
anya got, vagy jobb eset ben ki húz za a ne vet. A Sun-Shi ne a
pub li ká ci ó val így is el éri a cél ját, hi szen el hang zik: van
ahol ad nak az áru hoz in gyen ta sa kot, s van ahol nem. Az
em be rek min den na pi éle tét ez a té ma köz vet le nül érin ti.
Meg fog ják ke res ni azt a bolt há ló za tot, ahol nem Zsu go ri
uram ural ko dik.)

––
A rá di ós fe lol va sás ra szánt szö veg írá sa kor ar ra is gon dol ni
kell, hogy a be fog adó nem a ké nyel mes fo tel ben ül ked venc
lap já val, ha nem eset leg va la mit te vé keny ke dik. Gye re ket
etet, ta ka rít, fôz, bo rot vál ko zik, au tót ve zet, vagy ép pen be -
szél get. Az el sô mon dat tal meg kell fog nunk a fi gyel mét. Az
idé zett szö veg ben szá mok sze re pel nek, ami a tév hi tek el -
len ére könnyen meg je gyez he tô, kü lö nö sen, ha a fo rint szó -
val tár sít juk. Ha a hall ga tó fi gyel mét az el sô sza vak kal si ke -
rült meg ra gad ni, ak kor már csak ar ra kell ügyel ni, hogy
mon dat ról mon dat ra ve zes sük vé gig a tör té ne ten, mi nél ke -
ve sebb el mé le ti esz me fut ta tás sal, in kább élet sze rû meg fo -
gal ma zás sal. Ter mé sze te sen itt is a hall ga tói cél cso port
dön ti el, hogy mit mi lyen arány ban ve gyí tünk. Nyil ván egé -
szen más kép pen ír nánk meg a szö ve get egy dél elôt ti be te le -
fo ná lós ma ga zin és egy dél utá ni kul tu rá lis mû sor hall ga tó i -
nak. (Mert hogy egy kul tu rá lis mû sor ban is szó es het az in -
gyen zacs kó ról, ami a ke res ke del mi kul tú ra ré sze.)

––
A rá di ós anyag ese té ben fi gye lem be kell ven nünk, hogy az
írás va la mi után hang zik el. Ez a va la mi le het ze ne, de le -
het be széd is. Úgy kell in dí ta nunk a szö ve get, hogy bár mi
elôz ze is meg, at tól a fe lol va sás éle sen el kü lö nül jön.

Azt ta lán em lí te nem sem kel le ne, hogy a fel ol va só,
mi e lôtt sor ke rül a fel vé tel re, sok szor és han go san ol vas sa
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fel a szö ve get, gya ko rol ja a hang sú lyo kat, a szü ne te ket, a
rit must, ne ha dar jon, és mér je le az el hang zás ide jét. A
szö ve get dup la sor köz zel nyom tas sák ki, hogy a fel ol va só
szá má ra pon to san lát ha tó le gyen: ép pen hol tart. S ha ne -
tán az utol só pil la nat ban még be le kell ír ni va la mit a szö -
veg be, be le ír has sa.

Az egy sze mû szörny meg hó dí tá sa

Nem kér dés, hogy ma me lyik a leg na gyobb kö zön sé get el -
érô mé dia a pub li ci tá sunk szá má ra. Egyik ta ná csa dóm
mély sé ges cso dál ko zá sá nak adott han got, hogy sok kal töb -
bet fog lal ko zom az írott mé di á val, mint a te le ví zi ó val. Ez
nem azért van, mert nem bo ru lok le az egy sze mû szörny
nagy sá ga és ha tá sos sá ga elôtt.

Az okok egy sze rûb bek. Fi ze tés nél kül a kép er nyô re
ke rül ni is csak úgy le het, ha üze ne tün ket cél sze rû en meg
tud juk fo gal maz ni a szer kesz tô szá má ra. Az írás be li ség hez
kö tô dô gon dol ko dás, te hát itt is el sôd le ges. A rá di ós pél dá -
hoz ha son ló an, ha si ke rül meg ta lál ni in for má ci ónk hoz a
meg fe le lô köz szol gá la ti né zô pon tot, vagy si ke rül egy mû -
sor tí pus ba, egy show ba, egy be szél ge tés be be lop ni a té -
mán kat, mert az szer ve sül ni tud a mû sor te ma ti kus anya -
ga i val, ak kor he lyünk van az egy sze mû szörny pa lo tá já ban.

Saj nos, a leg több cég még messze van at tól, hogy olyan
fil mes anya go kat ké szít sen, ame lye ket a te le ví zi ós csa tor nák
szí ve sen su gá roz nak. A ká bel- és he lyi té vé ket in kább el le -
het ne ér ni vi de ó ra for ga tott anya ga ink kal, ame lyek hez per -
sze pro fi szak em ber gár dá ra van szük sé günk.

A jö vô (még hoz zá a kö ze li jö vô!) ter mé sze te sen az,
amint már ír tam ró la, hogy ugya núgy fo gunk elekt ro ni kus
úton rög zí tett anya go kat kül de ni pub li ká ci ós cél ra, az ar ra
al kal mas in ter ne tes hon la pok, és a te le ví zi ós csa tor nák
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szá má ra, aho gyan most le vél ben, fa xon vagy ép pen e-ma il-
en írá sos anya go kat to váb bí tunk a saj tó nak. Ah hoz azon -
ban, hogy ez az álom va ló ság le gyen, meg kell ta nul nunk
úgy bán ni a ka me rá val, ahogy most a nyelv vel bá nunk.
(Év ti ze dek óta nem ér tem, mi ért nem ta nít ják az is ko lá ban
a vi zu á lis nyel vet, a ké pek ABC-jét ugya no lyan in ten zi tás -
sal, mint az írott nyel vet. Bölcs Ist ván film mel fog lal ko zó
köny ve a kö zép is ko lák szá má ra mint egy negy ven éve je -
lent meg, de még ma is ki vé te les je len ség, ha egy ok ta tá si
in téz mény a fil mek kel, a film nyelv vel fog lal ko zik. Pe dig
kar nyúj tás nyi ra va gyunk at tól a kor szak tól, ami kor az in -
ter net és kis vi de o ka me rák se gít sé gé vel ké pes, han gos le -
ve le ket, üze ne te ket fo gunk kül de ni az írá sos kül de mé nyek
mel lett. Azt mond ják, hogy va la mit lát ni, és ugyan azt ol -
vas ni, nem ugyan az? Hát nem is! Ked ve sünk vagy gyer me -
künk könnyes, mo soly gós ar cát lát ni a kép er nyôn, amint
hoz zánk szól, vagy ér zé se it, az írás szok vá nyos, fo gal ma zói
– és ér tel me zôi – ké pes sé gek tôl igen csak füg gô for má já ban
ol vas ni, egy ál ta lán nem ugyan az. Le het, hogy so kak szá -
má ra meg döb ben tô a rész le ges kom mu ni ká ci ó vál tás – plá -
ne, hogy egy író ál lít ja –, de a jö vô fel tar tóz tat ha tat lan.
Min dig is az volt. A ro vá sí rást el so dor ta a be tû, a ké zi rat -
má so ló ba rá to kat mun ka nél kü li vé tett Gu ten berg, Gu ten -
berg por fo gó és er dô za bá ló köny ve it pe dig ép pen most te -
szi múlt tá a kom pu te ri zált vi lág, bár ezt min den kor tár sam
ta gad ja.)

Mi kor ven dé gek va gyunk

Az ál ta lunk ké szí tett rá di ós vagy té vés anya gok su gár zá sá -
nál gya ko ribb le he tô ség az, hogy szer ve ze tünk em be re in -
ter jút ad hat az em lí tett két mé di á ban, vagy részt ve het vi -
tán, be szél ge tés ben. Az ef fé le sze rep lé sek re va ló fel kész ü -
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lés rôl, fel ké szí tés rôl Mol do va György tôl Ber náth Lász lón át
Do mo kos La jo sig töb ben egész köny ve ket ír tak, s mi u tán
na pon ta 24 órán át hall hat juk, lát hat juk a jó és rossz pél -
dá kat, gon dol ni va ló, hogy eh hez min den ki ért, mint a fo ci -
hoz. Csak hogy – köz hely – egé szen más do log va la mit tud -
ni, és más csi nál ni. Én pél dá ul pon to san tu dom, hogy sem
a rá di ó ban, sem a té vé ben nem sza bad ha dar ni, de ami kor
a mik ro fon vagy a ka me ra elé ke rü lök, ak kor idôn ként úgy
fel pö rög a nyel vem, mint Schu ma cher gé pe a fu ta mon. Ab -
ban a hely zet ben ugyan is a mon dan dóm ra és part ne re im
re ak ci ó i ra fi gye lek, nem a be szé dem rit mu sá ra. Hi ba. Hi ba,
ame lyet el le het ke rül ni.

Ami kor ta nu ló ve ze tô ként még ki me redt szem mel ka -
pasz ko dunk a kor mány ba, gyak ran el sem tud juk kép zel ni,
hogy egy szer mi lyen könnye dén old juk majd meg a leg ne -
he zebb for gal mi hely ze te ket is. S né hány év múl va ta lán
még éle tünk pár ja is el ejt né hány di csé rô szót, ha ko csink -
kal sér tet le nül meg jár juk Lon dont, Bá zelt vagy Vil ni ust.

A gond ta lan au tó ve ze tés hez szük sé ges mód szer rel,
az az a szak mai fel kész ülés sel és a fo lya ma tos gya kor lás sal
ju tunk el a pro fi mé di a kom mu ni ká tor szint jé re. A mé di á -
ban el mon da ni kí vánt in for má ci ó kat be le het ta nul ni, a
kér dé sek re, fe szült vi ták ra fel le het ké szül ni, a las sú, nyu -
godt be szé det és a jó ar ti ku lá ci ót pe dig be le het gya ko rol -
ni. Ha is mer jük az út vo na lat, aho va az au tónk kal el aka -
runk jut ni, sok kal könnyebb ve zet ni, hi szen a ve ze tés tu -
do má nya a ke zünk ben, lá bunk ban van. Ha tud juk, mit
aka runk mon da ni, ér ve in ket ki dol goz tuk, és el pró bál tuk
mun ka tár sa ink kal a leg ne he zebb kér dé sek re adott vá la szo -
kat is, a sze rep lé sünk nem le het gond.

Pon to sab ban csak ak kor le het gond, ha pél dá ul a te -
le ví zi ós sze rep lés hez va kí tó fe hér in get, csí kos vagy koc kás
öl tönyt, il let ve csil lo gó ék sze re ket ve szünk fel. Eze ken az
alap sza bá lyo kon kí vül ma már ne héz pon to san meg ha tá -
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roz ni, hogy mi ben il lik meg je len ni az egy sze mû szörny
bar lang já ban. Sok fé le mû sor ban, sok fé le cél ból és sok fé le
ar cu lat tal ke res het jük a kö zön ség ke gye it. A popsz tár, a
szí nész, a po li ti kus, a nép sze rû tu dós, a le zser üz let em ber,
a spor to ló és az adott mû sor ve ze tô je más és más „jel mez -
ben” ér zi jól ma gát, s akar meg mu tat koz ni. Sza bad or szág
sza bad pol gá ra ként min dent fel sza bad ven ni a te le ví zi ós
sze rep lés hez, ami egy adott sze mély szá má ra elô nyös a
kép er nyôn.
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Az új ság író is em ber

gaz da sá gi élet alap té te le, hogy egy bi zo nyos ter mék
gyár tó ja a le het sé ges ve vô in kí vül jól is mer je a ke res -
ke del mi há ló za tot, amely nek se gít sé gé vel a fo gyasz -

tó hoz el jut a ter mék, s per sze is mer je a ke res ke dôk be ál lí -
tott sá gát és mo ti vá ci ó it is. A hí rek gyár tó já nak ta lán még
sok kal job ban kell is mer nie az ô „bol ti el adó it”, a szer kesz -
tô sé gek mun ka tár sa it, hi szen ter mé ke nem tö meg áru, ha -
nem sze mély re sza bott üze net. 

Több ször em le get tem már az új ság írói ma ga tar tást,
men ta li tást, il let ve a saj tó mun kás ér de kelt sé gét (hír for rás
va gyunk) és el len ér de kelt sé gét (a búj ta tott rek lám tól va ló
fé le lem) a pub li ci tá si mun ká ban. 

Ta lán ér de mes rész le te seb ben meg vizs gál ni a mé dia
em be rét, aki a hét köz na pi élet ben egé szen át la gos fi gu ra
le het (csa lád ja van, sze re ti a pör köl tet és si mo gat ja a ku -
tyá kat), te hát csak ál dott-át ko zott te vé keny sé ge so rán vá -
lik szent té vagy ször nye teg gé. Ez a rejt élyes élô lény szá -
munk ra na gyon gyak ran fe ke te do boz: egyik ol da lán be -
megy az in for má ció, a má sik ol da lán ki jön, vagy ép pen
nem jön ki a pub li ká ció. 

Ami oda bent tör té nik, azt ne ve zik új ság írói mun ká -
nak. Ne künk, pub li ci tá si szak em be rek nek er rôl a ti tok za -
tos fo lya mat ról kel le ne töb bet tud nunk. És tud ha tunk is,
ha meg is mer ke dünk a fe ke te do boz fel de rít he tô jel lem zô i -
vel, s ezek is me re té ben cse lek szünk.
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A sze mé lyi ség

Lé lek ta ni fej te ge tés he lyett néz zük meg, mi jel lem zi az új -
ság írót!

Át la gon fe lü li mun ka bí rás:
✒ szá má ra a há rom szor nyol có rás idô be osz tás is -

me ret len fo ga lom, ha az il le tô va ló ban új ság író.
Egyet len hasz no sít ha tó nak vélt in for má ci ó nak,
hír nek sem tud el len áll ni.

Át la gon fe lü li tû rô ké pes ség, így el vi se li:
✒ a fo lya ma tos fô nö ki ma ce rát a ma ga sabb pél -

dány szám (néz ôszám, lá to ga tó) ér de ké ben,
✒ a vi lág ból rá zú duló in for má ci ó tö me get,
✒ két hé tig írt, szer kesz tett, vá gott anya gá nak ki -

ma ra dá sát a köz lés bôl,
✒ a meg bí rál tak (meg sér tet tek) vá lasz csa pá sa it, fel -

je len té se ket, pe re ket,
✒ a csa lád zso lozs má ját, hogy ezt a mun kát azon nal 

hagy ja ab ba,
✒ a ka pun kí vül áll do gá ló kol lé gák nyo mu lá sát, akik 

csak azt le sik, hogy mi kor re pül va la ki ki fe lé, aki -
nek ôk gyor san a he lyé re pá lyáz hat nak.

Cél irá nyos gon dol ko dás:
✒ min dent a le het sé ges pub li ká ció né zô pont já ból 

ké pes lát ni. (Ha vá sá rol és szí vat ják, az glossza,
ha ka ram bo lo zik, az ri port, ha ud va rol, az tár ca.)

To tá lis idô za var:
✒ so ha nincs elég ide je anyag gyûj tés re, ugyan is
✒ min dig az adás (té vé, rá dió) vagy le adás (saj tó) 

elôtt ug rik be egy új in for má ció, ami mi att mó do -
sí ta nia kell a pub li ká ci ón,

✒ min dig lap zár ta kor te le fo nál egy pub li ci tá si me -
ne dzser, mi kor a szer kesz tô ség mun ka tár sa i hoz
ké pest a dü hön gô bi kák szo pós bá rá nyok nak tet -
sze nek.
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A fen ti jel lem zôk is me re té ben ért he tô, ha az új ság író
a sze mét ko sár ba dob ja ér dek te len le ve le in ket, és min dent
meg tesz, hogy el há rít sa a hasz nál ha tat lan hí re ket, va la -
mint a cé gek PR-mun ka tár sa i nak in do ko lat lan je lent ke zé -
se it. Min den élô szer ve zet a túl élé se ér de ké ben vé de ke zik
a kül vi lág ká ros ha tá sai el len. Az új ság író vé de ke zé sé nek
leg lát vá nyo sabb for má ja, hogy más szak mák mû ve lô i nél
ko ráb ban hal meg. És ez nem vicc.

A mo ti vá ci ók

Mi lyen bel sô kész te té sek hajt ják a mé dia em be rét?
A si ker vágy: mi u tán több nyi re a sa ját ne ve alatt pub -

li kál, egy ál ta lán nem mind egy szá má ra, hogy a kö zön ség, az
ezer fe jû cé zár fel fe lé vagy le fe lé tart ja a hü vely kuj ját, az az
mint a Gla di á tor cí mû film ben, élet re vagy ha lál ra íté li.

Az ön meg va ló sí tás igé nye: an nak el len ére, hogy ké -
pes sé ge és be osz tá sa sze rint idôn ként na gyon messze ke rül
az au to nóm írók és más cse pû rá gók ön ki fe je zé si le he tô sé -
ge i tôl, gon do la tai, vé le mé nye, kom mu ni ká ci ós stí lu sa még -
is meg mu tat koz hat a pub li ká ci ók ban.

A pon tos ság ra, hi te les ség re tö rek vés: el lent mon dó
in for má ci ók bo zót já ban kell utat tör nie a dzsun gel bôl ki ve -
ze tô egyet len csa pás hoz. Ál hí rek és té ves ada tok, az erô -
szak, a zsa ro lás és a kor rum pá lás vad ál la tai ve szik kö rül,
ame lyek el len csak mû velt sé ge, tá jé ko zott sá ga, eti ká ja és
új ság írói ér zé ke a fegy ver.

A ver seny szel lem: sa ját szak te rü le tén el sô ként sze -
re ti pub li kál ni az új hí re ket. Az ô ese té ben egy ál ta lán nem
ér vé nyes az afo riz ma, mi sze rint „nem a gyô ze lem, ha nem
a rész vé tel a fon tos”.
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Új ság írói tí pu sok mé di u mok sze rint

Ér de kes mó don a fen ti meg áll apí tá sok né me lyi ké nek el -
lent mond hat, ha mé di u mon ként vizs gál juk meg az új ság -
írók ma ga tar tá sát.

A ha gyo má nyos na pi lap új ság író ja pél dá ul ke vés bé
haj szolt, mint a bul vá rúj ság rab szol gá ja. En nek az az oka,
hogy a ha gyo má nyos na pi la pok pub li ká ci ó it a na pi tár sa -
dal mi, po li ti kai ese mé nyek, és az ezek hez kap cso ló dó hír -
ügy nök sé gi hí rek meg a mun ka tár sak tu dó sí tá sai ve zér lik.
A bul vár saj tó pe dig el sô sor ban a vá rat lan ra, a szen zá ci ó ra
fi gyel, ami al kal man ként na gyobb stresszt je lent, és per sze
gyak ran pon tat lan sá got. Ami kor né hány éve egy haj lék ta -
lan fér fi a vil la mos alá lö kött egy lányt, az egyik bul vár lap
rög tön az zal ma gya ráz ta a ször nyû tet tet, hogy „a ku nye -
rá ló hi á ba kért pénzt a meg ál ló ban vá ra ko zó lány tól”. A
ha gyo má nyos na pi la pok csak annyit ír tak, hogy az em be r -
ö lé si kí sér let oka nem is me re tes. Más nap már több mé di -
um is be szá molt a fér fi val lo má sá ról, aki a ki hall ga tá sán
tet tét az zal ma gya ráz ta, hogy so ro za tos ku dar cok ér ték a
nôk nél, és így vett elég té telt. Ezt ter mé sze te sen már min -
den bul vár lap így ír ta meg, hi szen fi gye lem fel kel tés re al -
kal mas. A po li ti kai na pi la pok kö zül azon ban még ez után is
akadt olyan, amely pusz tán annyit kö zölt: min den elôz -
mény nél kül és szán dé ko san lök te a lányt a vil la mos alá a
35 éves fér fi.

Min dezt csak azért ír tam le hossz ab ban, hogy ér zé -
kel jük: a bul vár lap nál szol gá ló új ság író egé szen más hí rek -
re van ki he gyez ve, az ol va sók egé szen mást vár nak tô le,
mint a ha gyo má nyos na pi lap mun ka tár sa i tól. Enn él még
szél sô sé ge sebb ké pet ka punk, ha egy „ko moly” he ti la pot
(HVG, He ti Vá lasz, 168 óra) ha son lí tunk össze egy szó ra -
koz ta tó ma ga zin nal (Story, Kis ke gyed, Best). Az utób bi saj -
tó or gá nu mok új ság írói „ki emel ke dô en in ger gaz dag anya -
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gok kal” igye kez nek el ér ni az ol va só egy re ma ga sabb in ger -
kü szö bét. Az ép pen ak tu á lis öt sztár ról min den hé ten le kell
kö zöl ni ük va la mi „egye di” hírt, kü lön ben csök ken az ol va -
sott ság. Ezek nek a la pok nak a ha sáb ja i ra csak ak kor jut hat -
nak be a mi hí re ink, ha össze tud juk azo kat köt ni Brad Pitt
vagy Ma don na sze mé lyé vel, ami rit kán le het sé ges.

(Több nyi re csak az írott mé di át em le ge tem, de a fent
em le ge tett szem lé let kü lönb ség vo nat ko zik a te le ví zi ók és a
rá di ók mû sor tí pu sa i nak kü lön bö zô sé gé re is. A köz szol gá la -
ti té vé be még csak be fér kôz he tünk egy ter mék kel, szol gál -
ta tás sal, ak ci ó val, de a ke res ke del mi té vék ben leg alább
hár mas szal tót kell ug ra ni a Par la ment te te jén, hogy hírt
ad ja nak ró lunk.)

––
A to váb bi ak ban még ele mez het nénk az új ság író kat írás -
kész sé gük vagy ép pen eti kai, szak mai hoz zá ál lá suk sze -
rint, de mi u tán ezek igen szub jek tív jel lem zôk, jobb, ha ezt
a mun kát min den mé di a kap cso lat ese té ben a pub li ci tá si
me ne dzser vég zi el.
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Gye rünk a mé di á ba!

i u tán cé günk éle té ben meg ta lál tuk, és az adott mé di á-
ra hang sze rel ve meg ze né sí tet tük a pub li ká lás ra al -
kal mas hírt, a kö vet ke zô fel ada tunk cél ba, az az a

mé di á ba jut tat ni azt.
Most te kint sünk el a köny vem ele jén em le ge tett kor -

rup ci ós mód sze rek tôl, az az a mé dia vagy az új ság író le fi ze -
té sé vel, il let ve rek lám vagy PR-cikk vá sár lá sá val el ért pub -
li ká ci ók tól. Higgyük el, hosszú tá von a tisz tes sé ges együtt -
mû kö dés re épü lô mé di a kap cso lat ered mé nye sebb, mint a
„bun da”. És nemcsak azért, mert a fo gyasz tó ész re ve he ti,
hogy be csap juk, ha nem azért is, mert az egy sze ri le fi ze tés
vég te len fo lya ma tot in dít el. Ha egy szer adunk, má sod szor,
har mad szor, szá zad szor is ad ni kell. (Ez az el ron tott gye -
rek pél dá ja.) Ha mi adunk, ak kor a kor rum pált mé dia a
kon ku ren ci ánk nak is fel fog ja aján la ni ezt a pub li ká ci ós le -
he tô sé get, és be ke rü lünk egy vég te le ní tett ke né si kör be,
amely ben, aki nem ken, an nak nyi ko rog nak a ke re kek.
Nem ra go zom to vább, min den ki is mer he ti azo kat a szol gál -
ta tó kat, akik bor ra va ló ból él nek, és ha nem adunk bak sist,
meg néz het jük ma gun kat.

Job ban já runk (és
már er rôl is esett szó), ha
a mé di át nem pénz zel,
ha nem hasz nál ha tó pub -
li ká ci ó val fi zet jük ki, ha el fo gad ja nyil vá nos ság ra szánt
üze ne tün ket. Vagy ahogy Bol gár György ír ja: „egy új ság írót
csak az in for má ci ó val le het meg vesz te get ni”.
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A kész pénz fi ze tés nem az egyet -
len le het sé ges kap cso lat em ber és
em ber kö zött.
Tho mas Carly le skót–an gol író



Csak hogy azt az üze ne tet el ôször el kel le ne jut tat ni
az adott mé dia meg fe le lô em be ré hez! Szin te hal lom, ahogy
azt mond ja egy ol va sóm: az a leg egy sze rûbb, hi szen ma
már min den mé dia raj ta van a vi lág há lón, csak át kell lô ni
a szö ve gün ket egy ba rá ti le vél lel.

Bár annyi tí zez re sem vol na, ahány szor meg bán tam az
ef fé le mód szer hasz ná la tát. A leg ba rá tibb kap cso la tok ban
sem mû kö dött, ha idô hi ány mi att kör le vél ben küld tem ki
egy hírt. Új ság író ba rá ta ink ra ugyan is úgy zu hog nak az in -
for má ci ók és az ef fé le üze ne tek, mint a Ti ta nic lék jén be öm -
lô víz az uta sok ra. Egy Los An ge les-i kol lé ga egy szer össze -
ra gasz tot ta az egy nap alatt be ér ke zô fa xo kat, le ve le ket. Ti -
zen hat ház töm böt ért kö rül a csík. Em ber, az az új ság író le -
gyen a tal pán, aki eb ben az ára dat ban sze lek tál ni tud.

––
A si ke res pub li ci tás tíz pa ran cso la tá ból né há nyat már is -
mer tet tem, de azért is mé tel jük át:

1. Adj hasz nál ha tó hírt vagy ké szíts az adott mé di á -
nak hasz nál ha tó pub li ká ci ót!

2. Ke resd meg azt az új ság írót vagy szer kesz tôt, aki -
hez té mád tar to zik!

3. Lé te síts ve le köz vet len kap cso la tot te le fo non, vagy
ha le het szem élye sen, és gyôzd meg pub li ká ci ód, té mád,
hí red fon tos sá gá ról, ér té ke i rôl!

4. Küldd el ne ki a szö ve get (ké pet, fil met stb.) a ve le
egyez te tett mó don!

5. Légy el ér he tô éj jel-nap pal és szom bat-va sár nap is!
6. Hívd fel, hogy meg is mer hesd a vé le mé nyét, a se -

gít sé gé re le hess, és ahogy az üz let kö tôk mond ják, ke zeld
a ki fo gá sa it!

7. Bár mi lyen vál toz ta tást kér az anya god ban, fo gadd
el, ha egy mód van rá, és azon nal csi náld meg!

8. Ne húzd fel az or rod, ne sér tôdj meg, ha eset leg
nem köz li az anya go dat! „A leg több üz le tet az után kö tik
meg, hogy a cél zott sze mély már hat szor ne met mon dott.”
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9. Ha le het sé ges, tudd meg, mi ért nem pub li kál ták az
anya go dat! A ku darc hasz nod ra is vál hat: „ne fe lejt sük el,
hogy mi kor fe nék be rúg nak, egy lé pés sel elôbb re ju tunk.”

10. Hasz náld a ta pasz tal ta kat a leg kö ze leb bi kap cso -
lat fel vé tel nél, pub li ci tá si ké rés nél!

És áll jon még itt né hány ki e gé szí tô pa ran cso lat:
Ami kor el ôször ve szed fel a kap cso la tot egy ro vat ve -

ze tô vel vagy új ság író val, a po kol ba fog kí ván ni, ha csak
nem vi szel ne ki exk lu zív anya got.

El sô al ka lom mal igye kezz ve le szem élye sen ta lál koz -
ni, és oko san te szed, ha ké sôbb sem ha gyod ki hûl ni a kap -
cso la tot.

Egy for rás az új ság író szá má ra min dig csak annyi ra
jó, amennyi re a leg utol só al ka lom mal jó volt.

Min dig adj hát tér anya got a szer ve ze ted rôl!
És vé gül még va la mi, ami fon tos: nem csak köz vet len

és cél zott pub li ká ci ó val jut tat ha tod el üze ne te det a mé di á -
ba. El jut hat ol va sói le vél ként, vagy a té má dat érin tô vi tá -
hoz va ló hoz zá szó lás ként, vagy egy cikk re va ló hi vat ko zás -
sal, vagy egy be te le fo ná lás so rán, ha mond juk rá di ós mû -
sor ról van szó. So kat le het ta nul ni egyes part vo nal ra ke rült
po li ti ku sok tól. Mi u tán el vesz tet ték po zí ci ó ik ból adó dó
hely ze ti elô nyü ket, s a mé dia már nem ke re si ôket na pon -
ta, igye kez nek min den hez hoz zá szól ni, és min den ütt ott
len ni, ahol a nyil vá nos ság ra ke rü lés le he tô sé ge fel csil lan.
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Kulcs szó: a hi te les ség

osz tal gi kus pil la na ta im ban vissza vá gyom azt az idô -
sza kot, ami kor a fi a im a tér dem re ül tek, úgy hall gat -
ták apa bölcs ta ná csa it az élet rôl, meg a vi lág ról. Ma

már szá mos do log ban ôk ad nak ta ná csot ne kem. (Bár a
büsz ke sé ge met jel zi, hogy a tér dük re azért nem ülök!…
Egyel ôre.)

Ne ve lés lé lek ta ni köz hely, hogy 9-10 éves ko rig a gye -
rek még el fo gad ja any ja vagy ap ja ta ná csát, de ké sôbb a fi -
a tal szá má ra egy re in kább a ba rá tok, az az a kor társ cso -
port tag jai szá mí ta nak hi te les sze mély nek. Kü lö nö sen bi -
zo nyos élet ko ri sa já tos sá gok hoz kap cso ló dó té mák ban: ze -
ne, hob bi, fo gyasz tás stb. (Majd ké sôbb min den té má ban.)
Le het az anya vagy az apa a böl csek böl cse, de kor osz tá lyi
kér dé sek ben a ti né dzser szá má ra több nyi re már nem ôk a
mér va dók.

De néz zük a mé di át! Ha ked venc na pi la punk a cím -
la pon azt ír ná, hogy az ame ri kai el nök vá lik a ne jé tôl, nem -
igen ké tel ked nénk. Ha ugya nezt az ál ta lunk plety kás nak
is mert vagy ne tán meg ve tett saj tó ter mék ben ol vas nánk, és
a mi la punk meg sem em lí te né a hírt, csak mo so lyog nánk
raj ta. Ne vet sé ges blöff!

Na pon ta szám ta lan szor mér le gel jük, több nyi re ön -
kén te le nül, hogy amit lá tunk, hal lunk, ol va sunk, az szá -
munk ra el fo gad ha tó, vagy ké te lye ket szül.

Még azt is meg koc káz tat nám, hogy a hi te les ség (a bi -
za lom) éle tünk ben a sze re tet után ta lán a má so dik kulcs szó.

A pi ac gaz da ság ban min den kép pen az el sô.
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Nem igen ta lá lunk
olyan mar ke ting kom mu -
ni ká ci ó val fog lal ko zó szö -
ve get sem, amely ben ne
buk kan na fel idôn ként
hir te len a bi za lom, a hi -
telt ad ni, a hi te les vagy a hi te les ség ki fe je zés még a leg szür -
kébb köz gaz da sá gi esz me fut ta tás mel lett is. Köz hely, hogy
a mo dern tár sa da lom ban csak az a sze mély, szer ve zet él,
vi rág zik, és csak az a ter mék ad ha tó el hosszú tá von, aki -
ben és ami ben ren dü let le nül bíz ni le het. A hi tel te len ma -
gá ra húz hat ja a vi zes le pe dôt.

Bár a hely ze tet kis sé bo nyo lít ja, hogy nem min den -
ki nek (s kü lö nö sen nem min dig!) ugyan az a tárgy, áru,
szer ve zet, esz me, vagy em ber szá mít hi te les nek. Aki a vá -
lasz tás kor egy jobb ol da li po li ti kus ra sza va zott, az nem igen
fo gad ja el hi te les nek a bal ol dal ve zé rét. Aki a né met ko csi -
már ká kért ra jong, an nak nem lesz meggyô zô a ja pán au tók
rek lám kam pá nya. (Leg alább is igyek szik a ká kán is cso mót
ke res ni, ha ja pán ko csi ról van szó, hogy meg véd je a sa ját
vé le mé nyét és szte re o tí pi á it.)

Va jon min dig ennyi re bo nyo lult és ér zé keny ka te gó -
ria volt a hi te les ség?

A lel ke ken és az agya kon évez re de kig a tár sa dal mi
vagy szel le mi ha tal mat bir tok ló sze mé lyek ural kod tak. Az
em ber a hi e rar chi á ban fel et te ál lót – a fá ra ót, a ki rályt, az
Is tent – fo gad ta el hi te les szó csô nek. Ben nük hitt, mint kis -
gyer mek az ap já ban. Az ak ko ri PR-me ne dzse rek – fô pa pok,
ve zé rek, hû bé ru rak – dol ga nem volt túl ne héz. Aki nem fo -
gad ta el az ural ko dót és esz mé jét, vagy is an nak pub li ká lá -
sát hi te les nek, azt el tet ték láb alól. (A mai PR-sza ki ro da -
lom ezt a mód szert már nem ja va sol ja, bár je len tô sen meg -
könnyí te né a mun kán kat…)

A pol gár ság meg erô sö dé sé vel a pénz ke rült ha ta lom -
ra: hi te les sé get su gár zott a va gyon és a va gyon nal meg sze -
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rez he tô ja vak, szim bó lu mok, vagy a pénz zel el ter jeszt he tô
esz mék.

A kö nyör te len pi a ci ver seny és a tö meg mé dia ko rá -
ban, vagy is ma nap ság, a ha ta lom és a gaz dag ság ad ta hi te -
les ség már ke vés. (Bár szó sincs ar ról, hogy az em be rek ne
es né nek has ra a hi e rar chi á ban vagy az anya gi ak ban fel et -
tük ál ló sze mély elôtt. Or szág tól, rend szer tôl és ha gyo -
mány tól füg gô en job ban vagy ke vés bé, de még min dig ural -
kod nak a lel ke ken a ha tal ma sok és a gaz da gok.)

Ha nem is mond juk ki foly ton, azért tud ha tó, hogy a
mar ke ting kom mu ni ká ció egyik leg fon to sabb cél ja köz vet ve
vagy köz vet le nül a bi za lom meg szer zé se, a hi te les ség ki a la kí -
tá sa egy sze mély, szer ve zet, ter mék vagy szol gál ta tás szá má ra.

Ezt a gyé mánt nál
is ér té ke sebb tu laj don sá -
got pi a ci kö rül mé nyek kö-
zött ne he zebb meg sze rez-
ni, mint száz mil lió fo rin -
tot. Ennyi pénzt ugyan is
egy ban kár vagy egy bank rab ló tíz perc alatt be sö pör het,
míg a hi te les ség el éré sé hez egy szer ve zet hosszú, ki tar tó és
össze han golt mun ká já ra van szük ség. S eb ben a mun ká ban
a pub li ci tás sal fog lal ko zó sze mély nek fô sze re pe van.

Mert mi te rem ti meg a hi te les sé get ma nap ság a leg -
könnyeb ben – le gyen szó kö zel azo nos mi nô sé gû po li ti kus -
ról, popsz tár ról, mo só szer rôl vagy au tó már ká ról –, ha nem
a mé dia?

Hi te les ség nö ve lô té nye zôk

Ve gyük sor ra: mi az, ami egy áru vagy egy szol gál ta tás hi -
te lét nö vel he ti a pub li ci tás so rán!
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Jó mi nô ség
Min de nek elôtt az adott áru nak vagy szol gál ta tás nak az át -
la gos nál jobb mi nô sé ge, il let ve an nak hir de té se. A mé dia
sze ret el is mert mi nô sé gû ter mé kek rôl hírt ad ni, hi szen ki -
csi a koc ká za ta an nak, hogy té ved. („Kü lön le ges prog ram -
mal jött ki a Mic ro soft, új gép pel az IBM, lu xus ko csi val a
BMW, mik ro-vi de o ka me rá val a Sony stb.”) A mé di á nak az
is fon tos, hogy a nagy kö zön ség is szí ve sen ol vas (néz, hall)
ar ról, ami nép sze rû, plá ne, ha már ma ga is ki pró bál ta és
nem csa ló dott. (Ez a köz lés nem csak a ter mék, a szol gál ta -
tás, a cég, a sze mély, ha nem az adott mé di um irán ti bi zal -
mat is erô sí ti.) Ilyen kor ne künk, mint a hír ter jesz tô jé nek,
még az az elô nyünk is meg van, hogy mi u tán az in for má ci -
ónk a fo gyasz tó ta pasz ta la ta it iga zol ja, ô a köz na pi kom -
mu ni ká ci ó ban, a tár sa dal mi kör nye ze té ben te rí té ken tart -
ja a té mát, és a po zi tív hírt (szto rit) a száj pro pa gan da fel -
erô sí ti. Ez pe dig, mint tud juk, össze ha son lít ha tat la nul na -
gyobb hi te les sé get ger jeszt min den más mód szer nél.

Von zó ar cu lat
A gyár tó vagy a szol gál ta tó cég, il let ve a cég ve zér von zó ar -
cu la ta, va la mint a ked ve zô már ka-imázs je len tô sen erô sí ti
a hi te les sé get a pub li ci tás ban. Ez gya kor la ti lag még az
adott cég ke vés bé jó ter mé ke it is po zi tív fény kör be von ja.
Mint ami kor ér dek lô dés sel és al kal ma sint meg be csü lés sel
fo gad juk egy hí res apa egyéb ként egé szen át la gos gye re két.

Vé gez zünk el egy kí sér le tet: tölt sük ugyan azt a köz -
ked velt sört öt kü lön bö zô cím ké jû po hár ba! Va jon me lyik
íz lik majd a meg kí nált sör ivók több sé gé nek? Cso dál koz -
nék, ha a kü lön bö zô sö rö ket ke vés bé is me rô kí sér le ti al a -
nya ink nem ar ra a korty ra cset tin te né nek elé ge det ten,
ame lyik egy vi lág már ka ál cá ja mö gött pe zseg. De ugya nez
a je len ség ér vé nye sül, ha egy ol csóbb elekt ro ni kai cik ket
vá sá ro lunk. A szak em be rek sze rint nyil ván va ló, hogy egy
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köz epes mi nô sé gû rá di ós- vagy vi de o mag nó ese té ben – egy
bi zo nyos gyár tói kö rön be lül! – szin te tel je sen mind egy mi
a már ka, ugyan azt és ugya núgy tud ja mind egyik. En nek el -
len ére, ha vá sá ro lunk, ak kor ál ta lá ban va la me lyik ne ves –
bár Kí ná ban, Taj va non vagy Szin ga púr ban össze sze relt –
ja pán már kát vá laszt juk, mert a csúcs mi nô ség hi te les sé ge
át ter jedt min den ter mé kük re.

A pub li cis ta ezt ra gyo gó an ki tud ja hasz nál ni, ami kor
a mé di á nak fe la ján lott hír be be le szö vi a már hi te les ség gel
ren del ke zô cég vagy már ka ne vét, il let ve az ezek kel kap -
cso la tos hí rün ket hi te le sí tô in for má ci ó kat.

Em lí tet tem a cég ve zér bi za lom nö ve lô sze re pét is.
Ma gyar or szá gon er re jó pél da Zwack Pé ter, aki szin te ki zá -
ró lag a sa ját sze mé lyé vel hi te le sí tet te az Uni cum ere de ti sé -
gét és mi nô sé gét. (Em lít het nék per sze olyan cég ve zért is,
aki va la mely ter mék vagy cég hi te les sé gét nem nö vel te, ha -
nem csök ken tet te, de nem aka rok pe res ked ni.)

A mé dia hi te le
A hi te les sé get nagy mér ték ben nö vel he ti (vagy csök kent he -
ti) a hírt köz lô mé dia is. Már em lí tet tem egy pél dát, amely -
ben az ame ri kai el nök vá lá sát ked venc la punk nak el -
hisszük, a le né zett or gá num nak pe dig ak kor sem, ha a hír
igaz. Ilyen az em ber. Akit, vagy amit sze ret, at tól szin te
min dent el fo gad. Az a sze mély vagy szó csô hi te les a szá má -
ra. Ez ilyen egy sze rû.

Il let ve annyi ra azért nem egy sze rû. Mert még egy -
azon mé di án be lül is más és más fo kú hi te les sé ge le het
egy-egy ro vat nak, mû sor nak vagy egy-egy új ság író nak.
Csak gon dol junk ar ra, hogy ked venc te le ví zi ós hír mû so -
runk ban ki a szá munk ra szim pa ti kus mû sor ve ze tô! Va ló -
szí nû leg ne ki van elôt tünk a leg na gyobb hi te le, ne ki
hisszük el leg in kább a kö zölt in for má ci ót. Tud ják ezt a
nagy té vé csa tor nák ve ze tôi is. A so kak szá má ra hi te les sze -
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mé lyek a té vé nek min den pénzt meg ér nek, hi szen „az ol -
va só ne he zen el le nôr zi egy-egy hír hi te les sé gét – ír ja a PR
Kí sér le ti Ké zi könyv –, csak a hi te les sé gi szint fo gad tat ja el
azt ve le.” Kü lö nö sen, „ha a fo gyasz tó in for mált sá ga ala -
csony – jegy zi meg Gá lik Mi hály –, ilyen kor a bi za lom, a hi -
te les ség min den nél fon to sabb”. Er re épí te nek a pár tok is,
ami kor a po li ti ka i lag tá jé ko zat lan pol gá rok sza va za ta it, egy
– a tö meg igé nye i hez, vá ra ko zá sa i hoz, szte re o tí pi á i hoz –
ki vá lasz tott és ido mí tott párt ve zér rel ma guk hoz vonz zák.
(A mar ke ting gel fog lal ko zók tud ják, hogy kö rül be lül
ugyan ez a me ne te min den köz ked velt ség re tö rek vô tö meg -
ter mék és szol gál ta tás nép sze rû sí té sé nek.)

Már em lí tet tem, hogy a ro va tok és a mû so rok kö zött
is lé tez nek hi te les ség be li szint kü lönb sé gek. A gaz da sá gi ro -
vat ban egy gaz da sá gi hír nek lé nye ge sen na gyobb a sú lya a
szak em ber elôtt, mint ugya nan nak a hír nek a kis szí ne sek
kö zött. (Más ol va só szá má ra a kis szí nes hír a hi te les, mert
egy részt a gaz da sá gi ro vat ba be le sem ol vas, más részt a
meg tör tént bûn ügyek és a bal ese tek kö zött a gaz da sá gi hír -
nek is hi te le van.)

So kan meg né zik egy té vé csa tor na es ti hír mû so rát,
de ugya nan nak a té vé nek a reg ge li ma ga zin- vagy a show-
mû so rát so ha, mert az szá muk ra – a mû sor ve ze tô, a hang -
vé tel vagy a szer kesz té si mód szer mi att – nem elég meg-
gyô zô.

Hogy mi tôl lesz egy mé dia, egy ro vat, egy mû sor va -
la ki szá má ra hi te les? Ahogy a meg fo gal ma zás ról szó ló fe je -
zet ben ír tam, hoz zánk az a pub li ci tás áll kö zel, ame lyik
nem mond el lent a né ze te ink nek, a szte re o tí pi á ink nak, a
kul tu rá lis ér té ke ink nek, tel je sen füg get le nül at tól, hogy az
in for má ció – úgy mond – igaz vagy nem igaz. Te hát egy el -
va kul tan szél sô sé ges em ber szá má ra egy el va kul tan szél sô -
sé ges lap a hi te les. Egy át lag pol gár szá má ra ugyan az a lap
meg hök ken tô és fel há bo rí tó. Min den em ber igyek szik az
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ön ma ga szá má ra hi te les la pot, mû sort, mé di át ki vá lasz ta -
ni, és azt „fo gyasz ta ni”. Ez ön vé del münk höz és a túl élé si
stra té gi ánk hoz tar to zik.

Ne héz el kép zel ni olyan em bert, aki ki zá ró lag a sa ját
ta pasz ta la ta i nak, vé le mé nye i nek el lent mon dó or gá nu mo -
kat for gat ja, bár a ma zo chis ták és az ér tel mi sé gi ek kö zött
akad nak olya nok, akik sze re tik a szá muk ra nem hi te les la -
po kat is ol vas ni, vagy az ef fé le rá dió mû so ro kat hall gat ni, té -
vé mû so ro kat néz ni. Mi ért? Va ló szí nû leg azért, mert pél dá -
ul egy bal ol da li ér zel mû em bert sti mu lál, szel le mi ak ti vi tás -
ra kész tet egy jobb ol da li meg nyi lat ko zás, és for dít va. Vagy
egy sze rû en csak kí ván csi ak a má sik ol dal vé le mé nyé re is.

A het ve nes évek kö ze pén filmk ri ti kus ként ma gam is
meg pró bál tam meggyôz ni a szer kesz tô met, hogy ne fél jünk
egy An to ni o ni film rôl két egy más nak el lent mon dó kri ti kát
kö zöl ni, bíz zunk az ol va sók érett sé gé ben. Ez a kí sér let ak -
kor még meg va ló sít ha tat lan volt. Ugyan ak kor ma nap ság
már az is elô for dul, hogy egy-egy ko mo lyabb na pi lap az
alap ér té ke i vel nem egye zô po li ti kai vé le mé nye ket is köz li.
Né ha ugyan jel zi, hogy ezek kel az írá sok kal nem ért egyet,
de más kor még ez zel a meg jegy zés sel sem be fo lyá sol ja az
ol va só ját. Az ef fé le li be ra liz mus a mé dia ob jek ti vi tá sát, az -
az a hi te les sé gét erô sí ti a gon dol ko dó be fog adók elôtt. A
ke vés bé nyi tott em be re ket azon ban az el len vé le mény köz -
zé té te le meg hök ken ti, sôt, eset leg meg bot rán koz tat ja. „Az
én bal ol da li la pom tá mad ja a bal ol dalt?!” Ugya ne zek a tör -
vény sze rû sé gek ér vé nye sek a pub li ci tá si mun kánk ra is,
mint ar ról már volt szó. Ha a hí rünk ben az el len vé le ményt
is kö zöl jük, az meg nyer he ti a nyi tott és ter mé kün ket ked -
ve lô be fog adói ré te get, de meg za var hat ja azo kat, akik a ter -
mé kün ket ke vés bé is me rik. Mi a meg ol dás? Ha köz löd az
el len vé le ményt, rög tön cá fold meg, amint er rôl ké sôbb
még lesz szó.
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A hi te les ség hez hit is kell

Jó vol na, ha azt mond hat nám, hogy a va ló ban igaz és hi te -
les in for má ció a hi te les sé get min dig erô sí ti. Ez azon ban,
mint az elôb bi ek bôl is ki de rült, nem így van. Ha az igaz in -
for má ció, a tény el lent mond az adott be fog adói cso port né -
ze te i nek, ak kor sok kal va ló szí nûbb, hogy a köz lô mé dia hi -
te les sé ge csök ken, és nem a né ze tek vál toz nak. Ezért sül
fel min den ki, aki a ci gány el len es vagy az an ti sze mi ta in du -
la to kat úgy akar ja meg szün tet ni, hogy tény sze rû po zi tív
hí re ket pub li kál a ci gá nyok ról vagy a zsi dók ról. Az ef fé le
pub li ká ció nem hogy nem gyô zi meg az elô íté le tes em bert,
de még az azt köz lô mé dia presz tí zse is csök ken het az ef -
fé le be fog adó szá má ra. Ez annyi ra így van, hogy ha a kö zel -
múlt ban vá sá rolt és ked velt gép ko csink már ká já ról va la ki
ked ve zôt len in for má ci ót kö zöl, ak kor ké pe sek va gyunk le -
tor kol ni az il le tôt még ak kor is, ha az in for má ció igaz és el -
len ôriz he tô. Mint egy ha son ló pél da ese té ben már ír tam
(né met ko csik, ja pán ko csik), véd jük a dön té se in ket, véd -
jük a szte re o tí pi á in kat. Kog ni tív disszo nan cia – ír ja a tol -
vaj nyel vet hasz ná ló sza ki ro da lom, de nem az el ne ve zés az
ér de kes, ha nem a tény. Az, hogy az em be rek több sé ge szá -
má ra nem min dig az igaz ság szó csö ve a hi te les, sok kal in -
kább az ál ta luk hi te les nek el fo ga dott szó csô in for má ci ó ját
tart ják igaz ság nak.

A hely zet azon ban nem ilyen ijesz tô. A leg több em ber
csak egy-egy té ma kör ben, az ôt le gér zé ke nyeb ben érin tô,
vagy leg job ban is mert te rü le ten bír ha tá ro zott és ren dít he -
tet len né zet tel. (És ez nem min dig hely te len né zet!!)

Ál lás pon tunk, vé le -
mé nyünk szám ta lan kér -
dés ben in ga do zó. Ezer és
ezer do log ban nincs ta -
pasz ta la tunk, nincs in for -
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má ci ónk – ke res sük a hi te les for rást, mint fen tebb egy Gá -
lik-idé zet ben is je lez tem.

Ezért fon tos, hogy a pub li ci tás sal fog lal ko zó mun ka -
társ min den esz köz zel a hi te les ség erô sí té sé re tö re ked jen,
ami kor el akar va la mit mon da ni a cél cso port ja tag ja i nak.
Min dent el kell kö vet nünk, hogy a hí rün ket té nyek kel, va -
lós ada tok kal és bi zo nyí té kok kal tá masszuk alá, és ne a vé -
de ke zés re gon dol junk! Mi ugyan is ál ta lá ban nem azo kat
cé loz zuk meg, akik el len sé ge sek ve lünk vagy a ter mé künk -
kel, szol gál ta tá sunk kal szem ben, ha nem akik kö zel áll nak
hoz zánk (a ter mé künk höz) vagy té to váz nak, bi zony ta la -
nok. Mi nek men nénk a fal nak, ha egy tu cat fé lig vagy egé -
szen nyi tott aj tó is van raj ta?

Sza kér tô sze mély
Hi te les sé gün ket meg ala poz hat ja vagy nö vel he ti egy, a be -
fog adó ál tal hi te les nek tar tott sza kér tô sze mély je len lé te a
hí rünk mö gött. A gyógy szer gyá rak ezért al kal maz nak or -
vos ügy nö kö ket, a fog kré mek rek lám ja i ban ezért sze re pel -
tet nek fo gor vo so kat. És ezért hi szünk in kább a szá mí tó gé -
pünk ví rus men te sí té sé nek le he tô sé ge i vel kap cso lat ban
egy szá mí tó gé pes szak em ber nek, mint a szom szé dunk nak,
aki mond juk pos tás.

Ha te hát meg van a hí rünk, amit sze ret nénk a mé dia
or rá ra köt ni, min dig gon dol juk át, hogy nem szük sé ges-e a
hi te les ség nö ve lé sé hez egy szak em bert ke res ni, aki a hír
mö gé áll. Mel les leg ez nem is min dig szük sé ges. A hí rek
több sé ge sza kér tô nél kül is meg áll a lá bán. De ha pél dá ul
olyas mit köz lünk, ami a cél cso por tunk tag jai kö ré ben ké te -
lyek be üt köz het („meg ta lál ták a rák el len sze rét”), vagy a hí -
rünk kel kap cso lat ban tá jé ko zat la nok („a nap fo gyat ko zás
ide jén sem sza bad a nap ba néz ni”) ak kor nem árt egy hi te -
les szak em ber. A szak mai hi telt per sze meg te remt he ti egy
más faj ta for rás is. Pél dá ul a szak mai fo lyó i rat, a té má ban
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jár tas ku ta tó in té zet, egy ne ves la bo ra tó ri um, egy kon fe ren -
cia, de még egy egy sze rû idé zet is va la me lyik szak könyv bôl.

A mé dia na pon ta él az zal a mód szer rel, hogy egy sza -
kér tô vel mon dat ki va la mit, amit bár me lyik kép zet tebb,
vagy a vé le mé nye ket is me rô új ság író is ki mond hat na. Csak -
hogy, ha a ne ve sebb szo ci o ló gus vagy po li to ló gus ál lít ja
ugyan azt, az más képp hat, mint ha az új ság író mon da ná. Az
a nagy kö zön ség szá má ra hi te le sebb. Ugyan így hi te le sebb,
ha a mi hí rün ket is egy szak em ber tá lal ja. Ilyen kor sa já tos
mó don a leg na gyobb gon dunk nem az, hogy le a kasszunk
egy meg fe le lô sza kér tôt, hi szen az zal te le le het a put to -
nyunk. Sok kal in kább az, mint ar ról már szól tunk, hogy a
mi em be rünk tud-e „tá lal ni”. Az az meg tud ja-e fo gal maz ni
úgy a hírt, hogy az a mé dia és a kö zön sé günk szá má ra von -
zó le gyen? Per sze er re is van meg ol dás, mint tud juk. A sza -
kács fôz zön, a pin cér tá lal jon. Az az a szak em ber mond ja el,
hogy mi van a hír mö gött szak ma i lag, de a mi új ság író em -
be rünk fo gal maz za meg a mon dan dót a mé di á nak.

Ter mé künk egy sztár tár sas ágá ban

A hír hi te les sé gé nek nö ve lé sé hez nem min dig a té ma szak -
ér tô jé re van szük sé günk. Ne vet sé ges vol na, ha egy cso ko -
lá dé ról az élel mi sze ri pa ri mér nök mon da ná, hogy az íze
fan tasz ti kus, egy üdí tôt pe dig a töl tô ü zem gyár tás ve ze tô je
di csér ne. A mér nök leg fel jebb azt mond hat ja el, hogy a
grá ná tal ma mag já ból ho gyan lesz egy tej cso ko lá dé töl te lé -
ke (ha van ilyen), a gyár tás ve ze tô pe dig azt, hogy az üdí tôs
pa lac kok ba mi ért nem ke rül het so ha mo só szer. (Egyéb -
ként idôn ként ke rül, mint azt né hány bot rá nyos eset mu -
tat ta.) A cso ki vagy az üdí tô ízé nek elô nye it, no, meg ál ta -
lá ban az ég vi lá gon min dent job ban el hi szünk egy is mert,
ál ta lunk ked velt, vagy leg alább is hi te les nek tar tott sze mé -
lyi ség nek.
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Néz zünk egy két száz éves pél dát!
Mo zart ap ja nem örült fia há zas sá gá nak. Nem ked vel -

te a me nyét, és nem tar tot ta a fi á hoz mél tó nak. Az if jú Mo -
zart azon ban ra gyo gó PR-ak ci ót eszelt ki, hogy az ap ját
meggyôz ze. (Le het, hogy a zse ni á lis ze ne szer zô nem tud ta,
hogy amit csi nál az PR, de ez gyak ran elô for dult az em be -
ri ség tör té ne té ben. Lásd: „nem tud ja, de te szi.”) Néz zük
csak, ho gyan ír ja le az ese tet Jem nitz Sán dor Mo zart ról
szó ló köny vé ben: „Csak is ka ron fog va, szo ro san össze si -
mul va le he tett lát ni a fi a tal Mo zar té kat; így sé tál gat tak na -
pon ta az Au gar ten ben, s ott ta lál koz tak II. Jó zsef fel is, aki
ez után he lyes lô en nyi lat ko zott er rôl a há zas ság ról.” És ez
gyôz te meg az apát. Eb ben az eset ben II. Jó zsef volt az a
na gyon fon tos sze mé lyi ség, aki hi te le sí tet te az if jú Mo zart
há zas sá gát.

Ma már PR-köz hely ez a mód szer, amely nek se gít sé -
gé vel elô nyös kap cso la tot lé te sí te nek hí res sze mé lyi sé gek
és cé gek kö zött. A mo bil te le fo no sok pél dá ul gyak ran aján -
dé koz nak te le font a szí né szek nek, spor to lók nak. Csak azt
ké rik tô lük, hogy ha saj tó fo tó ké szül ró luk, le gyen a ke zük -
ben a ké szü lék. Az au tó ke res ke dôk ked vez mé nye sen ad -
nak ko csi kat ne ves sze mé lyek nek, mert a hi te les sze mély
nö ve li a ko csi hi te lét. Ugya ner rôl szól ál ta lá ban a szpon zo -
rá ció is. Tá mo gasd a szín há zi elô adást, hogy az elô adás
presz tí zse hi te le sít sen té ged. Hívj meg a PR-ese mé nyed re
egy éne kest, aki a je len lé té vel eme li a prog ram fé nyét a
hely szí nen és a mé di á ban.

Ma már jól is me rik ezt a mód szert a sztá rok is, úgy -
hogy nem igen le het ôket egy-egy kis aján dék kal „meg sze rez -
ni”. Leg alább is nyu ga ton. Sok ba ke rül het, hogy egy me ga -
sztár va la me lyik ko nyak ról nyil vá no san ki je lent se, hogy ki -
tû nô. Ha egy ál ta lán vál lal ja azt az italt! (A vicc sze rint egy
bor ke res ke dô rá akar ja be szél ni a pá pát, hogy a na pi imá ba
ne csak a min den na pi ke nye ret fog lal ja be le, ha nem a bort
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is. A pá pa sem mi pén zért nem haj lan dó er re. A bor ke res ke -
dô vé gül fel ad ja a gyôz kö dést, és csak ar ra kí ván csi, hogy va -
jon mennyit fi zet het tek a pá pá nak a pé kek?!…)

A mi ma gyar sztár ja in kat a nyu ga ti árak nál sok kal ol -
csób ban is fel kér het jük egy már ka kép vi se le té re. Nem csak
azért, mert ná lunk jó val ki seb bek a gá zsik, ha nem mert a
sztá rok több sé ge nem tud ja, hogy sze mé lye mennyit ér a
PR-pi a con. A te le ví zi ós rek lám film szí né szi ho no rá ri u ma it
már sej tik, van vi szo nyí tá si alap juk, de ar ról nincs in for -
má ci ó juk hogy mit kér het nek ak kor, ha egy jég krém nya -
lo ga tá sa köz ben vagy egy pa lack üdí tô tár sas ágá ban ké szít
ve lük in ter jút va la me lyik té vé csa tor na. Min de zek el len ére
még sem ka pasz kod nak utá nuk a cé gek. En nek egyik oka
ta lán az, hogy ke vés az iga zi sztá runk. A má sik ok, hogy a
szpon zo rált sztá rok kal együtt rit kán ke rül nek mé di á ba a
ki je lölt ter mé kek. Eb ben azon ban nem a sztár a vét kes. A
pub li ci tást nem ne ki kell meg szer vez nie, ha nem a cég nek.
Ami per sze nem könnyû, mert a leg több új ság, rá dió és té -
vé mû sor a már ka és cég ne vek köz zé té te lét tûz zel-vas sal
irt ja. Tilt ja és irt ja, mert tud ja, hogy búj ta tott rek lám le het
mö göt te. (A Ma gyar Rá dió eti kai kó de xe le is ír ja, amint azt
Be dô Ist ván Hír köny ve idé zi: „Hír mû so rok ban csak ala pos
ok kal ne vez zünk meg va la mely cé get vagy ter mé ket.”)

A til tás per sze nem csak er köl csi kér dés. Min den
lap, rá dió, té vé a pi ac ról él. Ha egy cég a nyil vá nos ság elé
akar ke rül ni, fi zes se meg. És ne künk fi zes se meg, ne a
szpon zo rált nak – mond ja a mé dia. Ez te hát is mét a 22-es
csap dá já nak tet szik. De nem az.

VIP-t a mé di á ba!

A hí res Pol gár lá nyok apu ká já ra a mé di á ban so ká ig csú -
nyán néz tek, mert ho no rá ri u mot kért, ha va la ki ve le vagy
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a lá nya i val in ter jút akart ké szí te ni. De ha fi zet ni nem is tu -
dott az adott mé dia, ah hoz Pol gár Lász ló ra gasz ko dott,
hogy leg alább a lá nyo kat szpon zo rá ló cé gek ne vét sze re -
pel tes sék az in ter jú ban. Ez per sze a szer kesz tôk nek nem
tet szett. Mit mond jak? Ma már min den jó za nul gon dol ko -
dó és a vi lág ban jár tas új ság író vagy PR-szak em ber tud ja: a
Pol gár apu ká nak iga za volt.

Ha a mé dia na gyobb kö zön sé get (és így több rek lám -
meg ren de lést) akar, ak kor nép sze rû em be rek rôl kell ír nia.
Szá mos szó ra koz ta tó ma ga zin mar ke ting je nyíl tan er re az
ol csó alap öt let re épül. De a ke res ke del mi té vék is ezen az
el ven mû köd nek. No már most, ha így van, már pe dig így
van, ak kor mi ért len ne mél tat lan a sztár nak el kér nie egy
kis pénzt ab ból a pro fit ból, amit az ô hí ré vel-ne vé vel sze -
rez nek? Meg dol go zott a presz tí zsé ért, nem? Le het, hogy
mint Jó zsef At ti la ír ja, „ne ve ha van, csak áru véd jegy, mint
akár mely mo só po ré”, de ez a név a mé di á nak na gyon so -
kat hoz hat a kony há ra. S ha a mé dia ne tán nem tud, vagy
nem akar fi zet ni, ak kor fi zes sen he lyet te egy szpon zor,
aki nek a ter mé két a sztár ne ve a mé di á ban hi te le sí ti.

Ol va só im kö zött akad hat nak olya nok, akik nek ezek -
kel a kö vet kez te té sek kel, vagy a könyv más ré sze i ben ta -
lál ha tó ha son ló gon do la tok kal, meg áll apí tá sok kal kap cso -
lat ban eti kai ki fo gá sa ik van nak. Ezek a ki fo gá sok rész ben
jo go sak is le het nek. Pél dá ul a ma ni pu lá ció kü lön bö zô
mód jai rossz ér zés sel tölt he tik el az em bert. Csak hogy az
em be ri ség tör té ne te nem más, mint ma ni pu lá ci ók tör té ne -
te, az az egy bi zo nyos cél ér de ké ben tör té nô tu da tos, és a
má sik el len ál lá sát fi gye lem be ve vô be fo lyá so lás. A mo -
dern tár sa da lom, a pi ac gaz da ság, a tö meg mé dia ezt a ha -
gyo mányt csak fi no mí tot ta és fo koz ta. Le het el le ne har col -
ni, le het szél sô sé ges for má it – ok kal, jog gal – gyû löl ni
(idôn ként ma gam is ezt te szem), de nem le het fi gyel men
kí vül hagy ni. Aki er rôl nem akar tu do mást ven ni, an nak ki
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kell köl töz nie a tár sa da lom ból, amely nek ô ma ga is te rem -
tô je, ré sze és ha szon él ve zô je. El kell vo nul nia egy szi get re.
És ott meg pró bál ni él ni, mint egy mo dern Ro bin son. (Ám -
bá tor Ro bin son is ma ni pu lál ta Pén te ket, ha De foe re gé nyé -
re jól em lék szem…)

Elônyt a hát rány ból! 

Vé ge ze tül sa já tos tény, de tény, hogy a hi te les sé gün ket nö -
vel he ti, ha a kon ku ren ci ánk bí rál, tá mad min ket. Nö ve li
ab ban az eset ben, ha pél dá ul

✒ a cél cso por tunk nem ked ve li a kon ku ren ci án kat, 
il let ve

✒ a tám adást si ke rül ki vé de nünk.
Nyert már úgy po li ti kai vá lasz tást egy párt Ma gyar or -

szá gon, hogy hagy ták, hadd ki a bál jon az el len fe lük kí gyót-
bé kát rá juk.

Más részt, ha a nyil vá nos ság elôtt si ke rül tö ké le te sen
ki vé de nünk a mé di á ból ér ke zô tám adást, az olyan, mint ha
vé dô ol tást ad nánk a cél cso por tunk tag ja i nak. Leg kö ze lebb,
ha ha son ló té má ban bí rál nak min ket, már a hí ve ink fog ják
vissza ver ni a kri ti kát sa ját ma guk és a kör nye ze tük elôtt,
hi szen meg fe le lô mu ní ci ót kap tak hoz zá.

Amint ar ról már szó volt, a pub li ci tás sal fog lal ko zók -
nak, nem csak a cél cso por tot kell meggyôz ni ük hí re ik hi te -
les sé gé rôl, ha nem min de nek elôtt a mé di át, hogy hí rük
nyil vá nos ság ra ke rül jön. A pub li ká lás szem pont já ból dön -
tô kér dés, hogy a mé di a fô nö köt, il let ve a szer ve ze tét el fo -
gad ja-e hi te les for rás nak az új ság író, a szer kesz tô. S ha
igen, hi te les nek tart ják-e a ka pott hírt?

A ket tôs – a cél cso por tot és a mé di át is fi gye lem be
ve vô – hi te les ség re tö rek vés a leg több fel té tel ben meg egye -
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zik. Ilyen a ter mék jó mi nô sé ge, a cég ar cu la ta, a pon tos in -
for má ci ók, a sza kér tô meg szó lal ta tá sa vagy a VIP.

De a mé dia elôt ti hi te les sé gün ket nagy ban se gí ti, ha
✒ az ed di gi szem élyes kap cso la tunk jó volt, és köl -

csö nös a bi za lom, mert
✒ még egy al ka lom mal sem vesz tet tük el a sza va hi -

he tô sé gün ket, és
✒ min dig hasz nál ha tó anya go kat ad tunk.
✒ Va la mint mi is két sé gek nél kül hi szünk a cé günk -

ben és az in for má ci ónk ban. „Csak ami ben mi
ma gunk hi szünk, azt hi szik el ne künk má sok.”
(Karl Gutz kov)

S még egy ap ró ság. Hi te les sé gün ket nö ve li, ha hí rün -
ket egy meg bíz ha tó hír ügy nök ség is köz zé te szi. Mint Csák -
vá ri Já nos mond ta: „Van lap, ame lyik meg vár ja, hogy az
MTI is le ad ja-e a hírt, bár már meg van ne ki. És csak az után
te szi köz zé.”
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Sajtókonferencia

saj tó kon fe ren cia le het ne az új ság írók tá jé koz ta tá sá -
nak leg ol csóbb és leg ha té ko nyabb mód ja, de ál ta lá -
ban nem az. Az ef fé le ta lál ko zó kon el töl tött idô nél

bosszan tóbb és unal ma sabb órá kat még az is ko lá ban sem
él tem át, pe dig a ma gyar ok ta tá sügy egyik mély pont ján, az
öt ve nes évek ben vol tam di ák. Kép zel jük el az örök idô za -
var ral küsz kö dô új ság írót, aki hisz a meg hí vó nak, el megy a
saj tó kon fe ren ci á ra, és ez zel a vég te len ûr be ha jít az éle té -
bôl két órát.

Ha nem töb bet! Har-
minc per ces bum li zás a
hely szín re, ahol több-ke ve sebb ké sés sel el kez dô dik az ér -
dek te len, ön mu to ga tó tá jé koz ta tó, ame lyet al kal man ként
aka do zó sza vú és lé nyeg te len in for má ci ó ik ba be le ga ba lyo -
dó ve ze tôk tar ta nak. (A szám ta lan rossz él mény kö zül,
ame lye ket új ság író pá lya fu tá som ne gyed szá za da alatt volt
sze ren csém át él ni, ket tô a sor ele jé re kí ván ko zik. Sok-sok
év vel ez elôtt ele men tá ris szak mai bal egye nes volt, ami kor
egy szó nok kép zô stú dió ve ze tô jét, majd egy má sik al ka -
lom mal a ne ves PR-szak em bert hal lot tam a mé dia ro bo to -
sai elôtt mo tyog ni. Vagy ta lán még is igaz, hogy aki tud ja,
csi nál ja, aki nem, az ta nít ja? Ak kor en nek a könyv nek a
meg írá sa elég rossz fényt vet rám…)
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Mi lyen ne le gyen?

De ve gyük sor ra: mi ért nem ér de mes egy új ság író nak saj -
tó tá jé koz ta tó ra jár ni?

✒ Mert ál ta lá ban nem ak kor ren de zik, ha a cég nek, 
szer ve zet nek va ló di, iz gal mas, ak tu á lis, és a meg -
cél zott kö zön sé get ér dek lô mon dan dó ja, hí re
van, ha nem ami kor va la mit rek lá moz ni akar nak.
Mint Szé nyi Gá bor, a Ma gyar Nem zet szer kesz tô -
je mond ta: „Idôn ként a lap nál tí zen kap nak meg -
hí vót egy új ce ru za he gye zô be mu ta tá sá ra. Ezek
nem is me rik a mé di át.” Az is elô for dul, hogy csak
a fô nök akar pi pis ked ni egy ki csit a mé dia elôtt,
ezért ren dez saj tó tá jé koz ta tót. Ahogy egy ame ri -
kai új ság író fo gal ma zott egy ku dar cos ese mény -
rôl: „Nem tu dom meg ér te ni mi ért vol tunk ott.
Kli sék, ál ta lá nos sá gok. Sem mit nem tud tam meg.
Nem tud tam meg, hogy ügyet le nek vagy va la mit
el akar nak tit kol ni…”

✒ Tíz szer annyi az ön töm jé ne zést szol gá ló ta lál ko -
zó (ki ne vez ték, át ad ták, fe la vat ták, ki tün tet ték,
meg ün ne pel ték, le rak ták, fel rak ták), mint pél dá ul
egy szen zá ci ós új don ság ról, il let ve va la mely prob -
lé ma vagy konf lik tus ôsz in te fel tá rá sá ról, an nak
meg ol dá si kí sér le té rôl szó ló tá jé koz ta tás. „Nyu ga -
ton ezt a cselt – az az, hogy majd csak ír nak va la -
mit a saj tó tá jé koz ta tó ról, akár mi lyen ke vés sé in -
for ma tív – már nem ve szik be.” (Vin ce Má tyás)

✒ Ha ne tán van is meg fe le lô ak tu a li tá sa az új ság írók 
össze hí vá sá nak, a kom mu ni ká ció egy ol da lú. Az
ese mény kö zép pont já ban nem a pár be széd, ha -
nem a ki nyi lat koz ta tás áll. „Ha va la mit saj tó köz -
le ménnyel is el le het in téz ni, ak kor a saj tó kon fe -
ren cia ku darc.”
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✒ Az elô adók nem úgy tá lal ják az in for má ci ó kat, 
hogy az új ság írók kér dez ni tud ja nak és akar ja nak,
az tán cso dál koz nak, ha a szó nok la tok utá ni fel szó -
lí tás ra (Tes sék kér dez ni!) olyan csend lesz, mint
egy is ko lai osz tály ban fe lel te tés elôtt. (Tény, az új -
ság írók fel ké szült sé gén és ak ti vi tá sán is jo go san el -
ver het jük a port. El is fog juk! De ha mi aka runk
hírt ad ni az ô se gít sé gük kel a mé di á ban, ak kor
nem játsz ha tunk szi go rú ta ní tó bá csit, aki kör möst
ad, mert a ne bu ló tu nya és bu ta, ha nem min dent
meg kell ten nünk, hogy a nyil vá nos ság leg lus tább
ka pu ôre is fel ké szült és ér dek lô dô le gyen.)

✒ A szer ve zôk egy ré szé nek még min dig fi xa ide á ja, 
hogy a le i ta tott és be e te tett új ság író jót ír ró luk.
„Az új ság író gyom rát tö mik, pe dig az agyát kel le -
ne.” (Orosz Jó zsef új ság író.) Egy-egy saj tó tá jé -
koz ta tó svéd asz ta la úgy néz ki, mint ha a szer ve -
zôk a dán ko ro na fô her ceg es kü vô jé re vagy egy
kony ha mû vé sze ti fesz ti vál ra ké szül tek vol na.

Mi kor és mi lyen le gyen?

Ha már le ír tam, hogy mi kor és ho gyan nem ér de mes saj tó -
tá jé koz ta tót tar ta ni, ta lán il le ne szól nom ar ról, hogy mi kor
és ho gyan ér de mes.

(Sôt! Né ha több mint ér de mes, mert hogy kell! Pél dá -
ul, ha be üt a menny kô. És a vil lám lás messzi re lát szik.
Mert ha nem lát szik, és van mód el föd ni a bajt, meg ol da ni
a prob lé mát, ak kor per sze nem visszük a szennye sün ket az
ut cá ra. Ilyen menny kô le het a hir te len ki pat tant bot rány,
sze ren csét len ség, csôd, krí zis, amely re a mé dia le csap,
mint sas a nyúl ra. Ilyen kor egy gyors és jól szer ve zett saj -
tó kon fe ren cia sok fej fá jás tól és gyak ran je len tôs presz tízs-
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és pénz vesz te ség tôl kí mé li meg a cé gün ket, szer ve ze tün -
ket. Er rôl bô veb ben a krí zis kom mu ni ká ci ó ról szó ló fe je ze -
tünk ben lesz szó.)

Te hát saj tó kon fe ren ci át ren de zünk, ha
✒ olyan ha laszt ha tat la nul sür gôs és fon tos in for má -

ci ó kat sze ret nénk kö zöl ni az új ság írók kal, ame -
lye ket nem tu dunk ha té ko nyabb mód szer rel el -
jut tat ni hoz zá juk;

✒ biz to sak le he tünk ben ne, hogy in for má ci ó ink 
nem csak az ér dek lô dé sü ket kel tik fel, ha nem a
kér de zô ked vü ket is;

✒ olyan ve lünk (is) kap cso la tos prob lé ma, konf lik -
tus tá madt, amely re gyors és nyil vá nos vá lasz
szük sé gel te tik.

(Ter mé sze te sen bár mi kor más kor is meg hív hat juk és
meg ven dé gel het jük a mé di át, hogy egy ün ne pi vagy más al -
ka lom ból ápol juk a jó vi szonyt, vagy tá jé koz tas suk er rôl,
ar ról, de ezt ne saj tó tá jé koz ta tó nak ne vez zük, ha nem par -
ti nak, fog adás nak vagy ba rá ti be szél ge tés nek.)

Elô ké szü le tek, szer ve zés

A saj tó kon fe ren cia tech ni kai le bo nyo lí tá sa leg alább olyan
ala pos szak tu dást igé nyel, mint egy szín vo na las es kü vô
vagy egy te me tés meg ren de zé se. Ama tô rök egyik ese -
ményt se szer vez zék, mert vagy az új ság írók nem lesz nek
ott, vagy a meny asszony, vagy a holt test.

Köny vem el sô sor ban nem az ele mi is ko lát fris sen el -
vég zôk nek szól, ezért nem sze ret nék rész le te sen szól ni a
han go sí tás ról, a vi lá gí tás ról, vagy mond juk a té vé ka me ra
he lyé nek ki je lö lé sé rôl. In kább né hány olyan rész let re
igyek szem fel hív ni a fi gyel met, amely az én fe je met is sok -
szor meg fáj dí tot ta a gya kor lat ban.
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(Mel les leg az is kér dés: kell-e még min der rôl rész le te -
sen ír nom? Biz tos va gyok ugyan is ab ban, hogy az igen kö ze -
li jö vô ben ál ta lá nos lesz az in te rak tív in ter ne tes saj tó tá jé -
koz ta tó. E fe je zet írá sa ide jén tar tot ta ép pen az el sô ilyen
saj tó kon fe ren ci á ját az ame ri kai el nök. Né mi bot ránnyal,
mert egy ka lóz be le pisz kolt a szö ve gé be. A jö vô ben a meg fe -
le lô vi de o ka me rák se gít sé gé vel min den ki (és ha szük sé ges,
min den: épü let, gép, ter mék) lát szik majd. Igen nagy elô nye
lesz az új tech no ló gi á nak, hogy sür gôs eset ben per ce ken be -
lül össze hív ha tó, és je len le het nek az új ság írók és a sza kér -
tôk Nyí regy há zá tól Los An ge le s-ig egyet len lé pés meg té te le
nél kül. (Szend viccsel és pezs gô vel per sze nem tud juk meg -
kí nál ni a részt ve vô ket, de re mél jük ha ma ro san itt hon sem
ez lesz a saj tó tá jé koz ta tók leg fôbb att rak ci ó ja.)

A hely szín

Ha a saj tó kon fe ren cia té má ja nem or dí tó szen zá ció vagy
föld ren géssze rû bot rány, ak kor a hely szín ki vá lasz tá sa el -
dönt he ti, hogy ér ke zik-e va la ki a mé di á tól vagy a mi tor -
kun kon nyom ja le az el nö künk az összes szend vi cset a tál -
cák kal együtt. Jó ma gam hosszú ide ig azt tar tot tam jó nak,
ha a ta lál ko zó té má ja és hely szí ne össz hang ban van. Egész -
ség ügyi prob lé má ról egy kór ház ban be szél jünk, ok ta tás ról
egy ar ra al kal mas is ko lá ban, és szo ci ál is gon dok ról ne a
Gun del ben – la zac mel lett. Min dezt most sem gon do lom
más képp. Be kell lát nom azon ban, hogy a mé dia mai ál la -
po tá ban csak a va ló ban el kö te le zett szak új ság írók jön nek –
hely szín tôl füg get le nül – a té má ra. Ha na gyobb pub li ci tást
aka runk (az se min dig jó!), ak kor az S.O.S. Gyer mek fa lu
gond ja i ról is egy el sô osz tá lyú ho tel ben kell tá jé koz ta tást
ad ni. (Így tör tént sok év vel ez elôtt. Te le is volt a te rem.
Más kér dés, hogy az elô adók unal mas szö ve ge és a je len lé -
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vô új ság írók kö zö nye ku darc ba ful lasz tot ta még ezt az ak -
ko ri ban friss, fon tos és bot rá nyok kal spé kelt ügyet is.)

Per sze, ha ter mék be mu ta tó, vagy más, hely hez kö -
tött szem lél te tés, eset leg spe ci á lis show il luszt rál ja a mon -
dan dón kat, ak kor a ho tel nem min dig al kal mas hely szín.
Ilyen kor pél dá ul a cég te lep he lyé re in vi tál juk a mé di át. Ek -
kor igye kez ni kell ki vé de ni azo kat az ér ve ket, ame lyek az
új ság író ban a lá to ga tás el len szól nak.

✒ „Messze van. Ki esik a for ga lom ból. Nem bum li zok 
ki Cse té nya pagy ra húsz so rért. Túl sok idô met
ra bol ná el…” A meg ol dás: küld jünk ta xit az új -
ság író ért. Vagy tan kot, he li kop tert, griff ma da rat,
mind egy. Ami fon tos: te gyük gond ta lan ná az uta -
zá sát oda és vissza. (Hu szo nöt éve aján lot tam elô -
ször ezt a mód szert egyik vi dé ki szín há zunk nak.
Majd ele ped tek a mé di á ért, mert tud ták, hogy az
a szí né szek nek fi ze téski e gé szí tés, a kö zön ség nek
csa lo ga tó, a tá mo ga tók szá má ra pe dig pénz tár ca-
nyi to ga tó. Nem fo gad ták meg a ta ná cso mat. Né -
hány éve egy má sik szín ház si ker rel al kal maz ta a
mód szert.)

✒ „Nem me gyek…– mo rog hat ja ma gá ban a meg hí -
vott toll nok. – Mi ért nem hoz zák be azt a na -
rancs há mo zó gáz ge ne rá tort a Kem pinsz ki be? Ott
is le le het ne fo tóz ni…” Ezt az ér vet csak ak kor
tud juk ki vé de ni, ha bi zo nyít ha tó, hogy az em lí -
tett szer ke zet moz dít ha tat lan, mû kö dé se egye dül-
ál ló, és eset leg a köz is mer ten na ran csi má dó Kol -
tai Ró bert fog ve le há moz ni el ôször.

✒ „Úgyis el kül dik a dosszi ét… – ódz kod hat to vább 
az új ság író. – Vagy ki írom majd az MTI-bôl…” Ez
el len már nincs mit ten ni, meg nem is biz tos,
hogy kell. Ami nem megy, ne erôl tes sük. Vé gül is
a pub li ci tás a fon tos, nem a rész vé tel…
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(Sej tem, né há nyan nem ér te nek egyet ve lem. „A ve -
zér sze re ti, ha te le a te rem, és nem mond ha tom ne ki azt,
hogy fô nök, az er ké lyen is lóg ni fog nak, ha elég von zó in -
for má ci ó kat tá lalsz. Sze rin te ugyan is a mi na rancs há mo -
zónk csak a hold ra szál lás hí ré hez mér he tô.” Ilyen kor
nincs más be vet he tô fegy ve rünk, mint a meg hí vó le vél ben
is meg pen dí tett aján dék. Utá la tos do log, el len zem, de jobb
ma egy kony hai na rancs há mo zó az új ság író nak, mint hol -
nap a mun ka nél kü li se gély ne künk, meg a kol lé gák nak. De
az aján dé ko zás ról azért ké sôbb még ejt sünk né hány szót.)

––
Néz zünk né hány to váb bi rész le tet:

A meg hí vot tak kö re

A cél mé di ák ki vá lasz tá sá ról ugyan már ír tam, de hogy az
adott lap tól vagy té vé tôl kit hí vunk meg, az szá mos ap ró -
ság tól függ. Kit is me rünk? Ki írt már ró lunk? Ha az adott
mé di á tól még sen ki, ak kor ki fog lal ko zik a té mánk kal? Ki
írt egy hoz zánk ha son ló szer ve zet rôl, ter mék rôl, szol gál ta -
tás ról, il let ve ki írt a kon ku ren ci á ról?

Né hány fon tos szem pont a lis ta ki a la kí tá sa so rán:
✒ Nem a mé dia nagy sá ga szá mít, ha nem a cél cso -

por tun kat érin tô in ten zi tá sa. (A két szá zez res bul -
vár lap nál fon to sabb le het a har min cez res na pi lap
vagy a há ro mez res szak lap, ha iga zi fo gyasz tó in -
kat vagy té mánk vé le mé nyi rá nyí tó it éri el.)

✒ Ne be csül jük le a kis mé di á kat! Ôk a leg há lá sab -
bak a hasz nál ha tó anya gért.

✒ In kább fel es le ges hely re is küld jünk meg hí vót, 
mint hogy egy fon tos hely re ne küld jünk!

✒ Na gyon gon dol juk meg, hogy kit nem hí vunk meg 
a szak új ság írók kö zül, pél dá ul azért, mert köz is -

166 IDE NEKEM A CÍMLAPOT IS!



mer ten kri ti kus hang vé te lû, vagy eset leg a múlt -
kor rosszat írt ró lunk, és nem ked vel jük. Ha meg -
tud ja, hogy ki hagy tuk, már pe dig per cek alatt
meg tud ja, olyan lesz, mint a go nosz bo szor kány a
Csip ke ró zsi ká ban: bosszút áll. Ha meg hív juk, öt -
ven szá za lék esé lyünk van a meggyô zé sé re, a
meg nye ré sé re. Ha nem hív juk meg…!? Ne fe lejt -
sük el, ha va la ki nek há tat for dí tunk, nem lát juk,
ha jön a kés sel.

A MÚ OSZ év köny ve egy kor tar tal maz ta a szak te rü le -
tek re bon tott lis tá kat, de egy pub li ci tás sal ko mo lyan fog lal -
ko zó em ber már ak kor sem épít he tett azok ra az ada tok ra.
Nemcsak azért, mert egy ef fé le lis ta gyor san ela vul, il let ve
más új ság író szer ve ze tek is van nak, ha nem azért is, mert
egy szak te rü le ten be lül sok fé le rész té ma akad hat. Ha biz -
to san akar juk tud ni, ki fog lal ko zik a mi té má ink kal, ak kor
az ülô gu mó in kat je len tô sen igény be ve vô la poz ga tás, rá -
dió hall ga tás vagy té vé né zés, il let ve az Ob ser ver mé di a fi -
gye lô anya gai alap ján ala kít juk ki a név sort. Ez nem csak
azért elô nyös, mert így azo kat hív juk meg, akik va ló ban ér -
dek lôd het nek az in for má ci ó ink után, ha nem azért is, mert
tud juk: ki, hol, mi kor, mi rôl, ho gyan, mit írt.

(A mé dia fi gye lé sé nek más elô nye is van. Ha a meg hí -
vott új ság író val te le fo non be szé lünk, vagy szem élye sen ta -
lál ko zunk, és meg em lít jük, hogy ol vas tuk tô le ezt vagy azt az
opuszt, és tet szett, bol do gab bá tesszük, mint ha meg aján dé -
koz tuk vol na va la mi ap ró ság gal. A mé dia ro bo to sa ugyan is a
na pi mó kus ke rék ben szin te so ha nem kap vissza jel zést, di -
csé re tet. Száz új ság író ból há rom, ha van, aki ve szi a fá radt -
sá got és meg ke re si a kol lé gá ját, hogy gra tu lál jon va la me lyik
pub li ká ci ó já hoz. Egy fi gyel mes te le fon vagy né hány di csé rô
sor pos tán még ak kor is jó le sik a szer zô nek, ha tud ja, hogy
nem a tisz ta ba rá ti ér zel mek, ha nem né mi ér dek mo ti vál ta
a pub li ci tás sal fog lal ko zó is me rôs je lent ke zé sét.)
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A saj tó kon fe ren ci á ra va ló meg hí vás hoz nem elég,
hogy az új ság író a mi té mánk ról ír jon. Az egyes té mák nak
sok fé le fel dol go zá sa le het. Az egyik új ság író in kább csak
in ter jú kat ké szít. A má sik ri por to kat. A har ma dik a pub li -
cisz ti ká ra sza ko so dott. A ne gye dik sem mit sem ír, de ô a
ro vat ve ze tô, a szer kesz tô: nagy részt ô dön ti el, hogy mi ho -
gyan ke rül az adott ol da lak ra, mû so ri dô be. A saj tó kon fe -
ren cia té má já tól és pub li ci tá si cél ja ink tól füg gô en tud nunk
kell, hogy ép pen kit ér de mes meg hív nunk az adott szer -
kesz tô ség bôl. Saj nos egy mé di á nál két új ság író nak nem
küld he tünk meg hí vót vagy saj tó anya got, mert gyor san ki -
de rül, és mind ket tôt el ve szít het jük.

Akik gyak rab ban tar ta nak saj tó kon fe ren ci át, azok -
nak egy sze rûbb a hely ze tük, hi szen tud ják, hogy az elô zô
ta lál ko zó ról ki, mit írt, s ki nem írt. Ta pasz ta la ta ik alap ján
ala kít hat ják ki a kö vet ke zô mé di a e se mény re meg hí van dók
lis tá ját. De eb ben az eset ben is el len ôriz ni ük kell, hogy az
adott új ság író, szer kesz tô még a ré gi mun ka he lyén dol go -
zik, vagy már más ho va re pült. (Ez az adott mé dia te le fon -
köz pon to sá nak meg kér de zé sé vel is el len ôriz he tô.) „Vagy
nincs a cé gek nek saj tó lis tá juk – mond ja rossz ta pasz ta la tai
alap ján Pal la gi Fe renc –, vagy csak egy-két éves van. Né ha
azt sem ve szik ész re, hogy már a fô szer kesz tô sincs a he -
lyén. Pe dig ah hoz csu pán a lap imp resszu mát kell el ol vas -
ni!…” Amint az egyik ame ri kai szak könyv ír ja: a mé dia
dol go zói meg le pô se bes ség gel mo zog nak egyik ál lás ból a
má sik ba.

A meg hí vó le vél

Éle tem so rán gyak ran elô for dult, hogy egy-egy in ter jút vagy
pub li cisz ti kát né hány óra le for gá sa alatt kel lett meg ír ni és
le ad ni. De ta lán még nem volt rá pél da, hogy egy di rect 
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ma ilt vagy egy meg hí vó le ve let ne vet tem vol na elô új ra és új -
ra, s ne ja vít gat tam vol na több na pig, ha az idô en ged te.

Eb bôl is lát szik, hogy ne he zebb vál lal ko zás ha tá so -
san meg fo gal maz ni egy saj tó kon fe ren ci á ra hí vó szö ve get,
mint egy új ság cik ket vagy ri por tot, pe dig mind a ket tô az
al kal ma zott írás mû vé szet mû fa ja i nak so rá ba tar to zik. Az -
az a meg hí vó le vél és a cikk is fi gye lem be ve szi a maj da ni
ol va sót. Szem ben az au to nóm iro dal mi mû al ko tá sok kal:
ver sek kel, no vel lák kal. Köl tô nek, író nak csak egyet len sze -
mélyt kell fi gye lem be ven nie, ha al kot: sa ját ma gát.

A meg hí vó meg fo gal ma zá sa elôtt per sze fel kell ten ni
a szo ká sos alap kér dé se ket: kik nek, me lyik cég mi lyen ese -
mé nyé re kül dünk üze ne tet.

A „kik nek” kér dé se okoz za szá munk ra a leg na gyobb
fej fá jást. Mert ugyan ki ve szi ész re, ha egy cik ket az új ság
ol va só i nak több sé ge át la poz? De ha a meg hí vó le ve lünk
nem éri el a cél ját, ak kor a saj tó tá jé koz ta tónk hely szí ne
kong majd az üres ség tôl, a fô nö künk pe dig tom bol ni fog.

Le vél írás so rán az ide á lis eset az vol na, ha min den
meg hí vot tunk íz lé sét is mer nénk. Ez azon ban le he tet len.
Az egyik új ság író ki ütést kap, ha a ne vén szó lít juk (Ked ves
Kis Ist ván! vagy – ne adj’ is ten! – Ked ves Ist ván!), a má -
sik meg at tól, ha nem a ne vén szó lít juk (pél dá ul: Ked ves
Uram / Höl gyem! vagy Tisz telt Cím!). Az egyik sze re ti a
ba rá ti hang ne met (tud juk, hogy na gyon el fog lalt, de ez a
té ma… vagy: re mél jük a hús vé ti meg pró bál ta tá so kat már
ki he ver ted… stb.), a má sik nem sze re ti „a sok du mát”. Az
egyik el vi se li a te ge zést, ami a má sik nak sér tés. Az egyik
ked ve li a szlen get (a be szál lí tók kö rül van egy kis gáz), a
má sik a „ked ves” szót sem tû ri a meg szó lí tás ban. Rá adá -
sul, ha va la mi cso da foly tán (vagy egy fan tasz ti kus PR-cég
ku ta tá sai nyo mán) is mer nénk is egy-egy új ság író ked velt
stí lu sát, szo ká sát, ak kor sem vol na ener gi ánk mind egyik -
nek kü lön sze mély re szó ló le ve let ír ni. Kény te le nek va -
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gyunk egy kö zös szö veg ala pot lét re hoz ni, és leg fel jebb he -
lyen ként egy ki csit mó do sí ta ni a cím zet tek is me re té ben.

A szö veg alap el ké szí té se kor – el vi leg! – meg kel le ne
ta lál nunk azt a bi zo nyos leg ki sebb kö zös több szö röst, a kö -
zös íz lé sa la pot és stí lust, amit – sze rin tünk – min den meg -
hí vot tunk el fo gad. A kon zer va tí vok ked vé ért nem fo gunk
Tisz telt Uram / Höl gyem!-sze rû bor zal ma kat ír ni. Az új ság -
írók nagy több sé ge ugyan is az ef fé le le ve lek má so dik so rát
már nem ol vas sa el. (Na, ja! Ha a le vél írók még azt sem
tud ják el dön te ni, hogy a cím zett fiú vagy lány…!) Ugyan -
ak kor a fi a ta lab bak nak szó ló ter mé sze tes Ked ves Gé za!
vagy Ked ves Ju dit! meg szó lí tá so kat sem ter jeszt jük ki az
összes le vél re, mert egy mo ró zu sabb új ság író eset leg a lap -
ján ke resz tül kér de zi meg tô lünk, hogy mi kor ôriz tünk
együtt li bát.

A meg ol dás te hát nem a stí lus je gyek mi ni ma li zá lá sa
és a szür kí tés, amit ma nap ság a mi nisz té ri u mok és köz hi -
va ta lok hasz nál nak, ha nem in kább a könnyed, szí nes és
ter mé sze tes fo gal ma zá sú szö veg alap. Mert le het, hogy ez
né hány szél sô sé ges íz lé sû új ság író tet szé sét nem nye ri el
(a me re ven kon zer va tí vok ra és a gát lás ta la nul le zse rek re
gon do lok), de a több sé get meg tud juk érin te ni. (Be kell lát -
nunk, a vi lá gon egyet len írá sos pap ír cet li van, ami min den
em ber nek tet szik. Az, ame lyi ken egy szám jegy után nul lák
áll nak, és fi ze tô esz köz ként el fo gad ják a bolt ban.)

A jó szö veg ala pot, mint ír tam, al kal ma sint, az is mert
cím zet tek ese té ben, egyé ni e sít het jük a cím zett élet ko ra, ne -
me, is me ret sé günk jel le ge és az adott lap kar ak te re sze rint.
A szá mí tó gép kor sza ká ban ez ke vés bé okoz ne héz sé get.

––
A saj tó tá jé koz ta tók ról szó ló sza ki ro da lom tan könyv sze rû -
en köz li ál ta lá ban azo kat a kér dé se ket, ame lyek re egy
meg hí vó le vél ben min den kép pen vá laszt kell ad ni. Bár én a
köny ve met nem pub li ci tá si ABC-nek szán tam, még sem
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hagy ha tom el eze ket az egy sze rû nek lát szó is me re te ket.
Ahogy a Lu das Ma tyi cí mû lap ban a vic cek elôtt állt: „hát -
ha va la ki nem is me ri”.

✒ Min den le vél nek – szük ség sze rint – vá la szol nia 
kell a KI? MI KOR? HOL? MIT? MI ÉRT? és HO -
GYAN? (ren dez saj tó tá jé koz ta tót) kér dé sek re.

✒ A le vél nek tar tal maz nia kell az elô adók és meg je -
le nô ve ze tôk, ven dé gek ne vét.

✒ Ne hagy juk ki a hely szín meg kö ze lí té sé nek le írá -
sát sem, ha fel me rül het, hogy azt nem min den ki
is me ri.

✒ Fon tos in for má ció le het a fo tó zá si és fil me zé si le -
he tô sé gek meg em lí té se. (Nem azt kell meg je gyez -
ni, hogy a tá jé koz ta tón le het fo tog ra fál ni, mert az
ter mé sze tes. A kü lön le ges vi zu á lis té mák ra, vagy
a spe ci á lis in ter júk le he tô sé gé re kell fel hív ni a fi -
gyel met.)

✒ Meg kell ad nunk an nak a ne vét, te le fon szá mát és 
e-ma il cí mét, aki a to váb bi in for má ci ó kért fel hív -
ha tó.

Ezen kí vül még bár mit kö zöl he tünk, ami in for mál, és
a meg hí vás mo ti vá ci ó ját erô sí ti. Csak ne le gyen a le vél
hosszabb egy ol dal nál. Sôt, ha le het sé ges, leg fel jebb 10-15
sor le gyen a szö veg, az is két-há rom be kez dés re bont va.

Ami a le vél szer ke ze tét il le ti: ne ud va ri as ko dás sal
kezd jük (ha csak nem a cím zett va la me lyik szen zá ci ós
anya gá hoz gra tu lá lunk), ha nem rög tön tér jünk a lé nyeg re.
Ha nem fog juk meg a cím zett fi gyel mét az el sô sor ral, ak -
kor eset leg a má so di kat már el sem ol vas sa. A leg fon to sabb
dol gok kal kezd jük és így ha lad junk a ke vés bé fon to sak fe -
lé. A leg több új ság író az ef fé le le ve lek vé gét ak kor sem ol -
vas sa el, ha egyéb ként ér dek li a té ma, és el akar men ni a
saj tó tá jé koz ta tó ra. Túl sok a dol ga, túl ke vés az ide je, túl
nagy a stressz, és túl ki csi a kon cent rá ci ós kész sé ge. A mai
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vi lág ban a mé dia fi gyel mé ért foly ta tott harc nap ról nap ra
he ve sebb és fur fan go sabb. Higgyék el ked ves ol va só im: na -
gyobb ha di tett egy ve ze tô mé dia új ság író ját el csá bí ta ni egy
saj tó tá jé koz ta tó ra, mint éle tünk tár sát meggyôz ni az iga -
zunk ról. (Plá ne, ha ne ki van iga za.)

No, de néz zük to vább: mi lyen rész le tek re ér de mes
még a szer ve zôk nek oda fi gyel ni.

Az ülés rend

A saj tó kon fe ren cia nem szín há zi elô adás, hogy né zô tér re
ül tes sük a kö zön sé get. A két ol da lú kom mu ni ká ció cél já hoz
kö ze lebb vi szi a szer ve zô ket egy ol dot tabb – fél kö rí ves
vagy asz ta lok mel lé te le pí tett – ül te tés. Az elô adók, és az
el öl ülô új ság írók kö zé sem kell a szo ká sos há rommé te res
vi ze sá rok. (Ám bár azon egy jó szó nok per cek alatt hi dat
épít.) Ter mé sze te sen az el ren de zés a ta lál ko zó tar tal má tól,
a részt ve vôk szá má tól és a hely szín le he tô sé ge i tôl is függ.
De a cél min dig ugyan az: nö vel ni a bi zal mat, a hi te les sé get,
a köz vet len sé get.

Az idô pont

Nincs tö ké le tes meg ol dás. Más is szer vez het mé di a e se -
ményt a mi énk kel egy idô ben, és az új ság író nak is akad hat
más, fon to sabb dol ga ugyan ak kor. (Bár fô nö künk sze rint
ez ab szo lút le he tet len, ha csak nem szül ép pen az il le tô,
vagy nem ütöt te el egy au tó az nap reg gel.) Két té nye zôt
min den kép pen fi gye lem be kell ven nünk az idô pont ki je lö -
lé sé nél. Az egyik, hogy in for má ci ó ink nak mi kor kell nyil -
vá nos ság ra ke rül nie. A má sik, hogy med dig kell el jut nia a
hír nek az új ság írók hoz, hogy az nap vagy más nap be ke rül -
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hes sen a mé di á ba. A sza ki ro da lom a kedd, szer da, csü tör -
tök dél elôtt 9-11 óra kö zöt ti idô pon tot ja va sol ja. A ma gyar
új ság író kat is mer ve én tíz óra elôtt nem kez de nék saj tó tá -
jé koz ta tót, fél ti zen ket tô után pe dig csak ak kor, ha meg tu -
dom ôket kí nál ni va la mi ebéd he lyet te sí tô en ni va ló val.
Egyéb ként a dél elôt ti idô pont op ti má lis. A leg több szer -
kesz tô ség ben egy és két óra kö zött ha tá roz zák el, hogy mi -
lyen friss anya gok ke rül nek a lap ba. Te hát ha elég ér de kes
a tá jé koz ta tó té má ja, ak kor sza bad jel zést kap hat, és még
az új ság író nak is van ide je meg ír ni, vagy rá dió, té vé ese tén
meg vág ni az anya got.

El le nôr zô hí vás

Em lé kez te tô nek is mond hat juk. Cél ja, hogy meg tud juk: ki
jön, kit ne vár junk. Ezen kí vül ez zel a kap cso lat fel vé tel lel
eset leg el csá bít hat juk azo kat, akik még nem dön töt tek,
még bi zony ta la nok. Il let ve tá jé koz tat hat juk azt, aki hez
eset leg nem ju tott el a meg hí vónk, vagy elol va sás nél kül a
sze mét ko sár ba dob ta. Csak hogy az új ság írók kö zül ke ve -
sen ked ve lik az em lé kez te tô hí vá so kat. (Mi se sze ret jük, ha
az anyó sunk utá nunk szól, hogy ne fe lejt sünk el ke nye ret
ven ni. „Nem fe lej tem el, ma ma!” – szó lunk vissza dü hö -
sen, mert per sze már el fe lej tet tük.) Ha csak azt kér dez zük
a meg hí vott új ság író tól, hogy jön-e, ak kor el len ér zé se it fo -
koz zuk. Az em lé kez te tô hí vás ak kor nem sér tô, ha új, ér -
de kes in for má ci ót kö zöl a saj tó kon fe ren ci á ról. Egy ak tu á -
lis szem pon tot, egy vá rat lan, de ér de kes ven dé get, egy – a
le vél ben nem kö zölt – von zó prog ram pon tot: ter mék be mu -
ta tót, kós to lót, cél sze rû aján dé kot, tû zi já té kot, akár mit.
(Az anyó sunk meg jegy zé sét is szí ve seb ben vesszük, ha te -
le fo ná lá sa so rán el ôször meg kér de zi, hogy mit ké rünk va -
cso rá ra, és csak az tán szól a ke nyér rôl.)
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Az elô adók fel ké szí té se

„A ve zér igaz ga tó nak vet tünk né hány per cet a té vé ben,
hogy egy ri por ter kér dé se i re nyi lat koz zon, de két mil li ó ért
vé gül nem mon dott sem mit – pa nasz ko dott né hány éve az
egyik táv köz lé si cég PR-fô nö ke. – Nem en ged te, hogy fel ké -
szít sem.”

Gye rek ko rom ked venc rá di ós mû so rá ban, a Csinn-
bumm cir kusz ban az egyik vissza té rô szlo gen az volt, hogy
Buk fenc min dent tud! Már nem em lék szem, hogy Buk fenc
va ló ban tu dott-e min dent, vagy ép pen nem tu dott sem mit,
de ha ezt ál lí tot ta, ak kor ôt ne héz lett vol na fel ké szí te ni
egy saj tó kon fe ren ci á ra. Ha son ló a hely zet a min den tu dó
ve ze tô vel is. „Te akarsz meg ta ní ta ni, hogy mit és hogy nyi -
lat koz zam az új ság írók elôtt? – hor kan fel, ha a PR-fô nök
be óva ko dik hoz zá meg be szél ni: mit mond jon, s hogy
mond ja?… Majd így foly tat ja: – Én már ak kor in ter jú kat
ad tam, ami kor te még azt hit ted a hold ról, hogy bi li! Zseb -
re vá gom ezt a fir kász ban dát!…”

Az tán, ami kor a hí ra dá sok, meg a pub li ká ci ók a ta lál -
ko zó után meg je len nek, har sog va szid ja a mé di át. „A sze -
me tek! Ki for gat ták a sza va i mat! Én nem úgy gon dol tam!
És ezt meg azt csak azért mond tam, mert pro vo kál tak!…”

✍

A nyi lat ko zók, in ter jú a la nyok fel ké szí té se még ak kor is
nagy lé lek ta ni és mé di a kom mu ni ká ci ós fel ké szült sé get kí -
ván, ha a ve ze tô nyi tott a ta ná csa ink ra. Meg kell pél dá ul
ér tet ni ve le, hogy az ô – fel té te lez he tô en ki vá ló – szak mai
tu dá sa és ve ze tôi ké pes sé ge nem szük ség sze rû en jár együtt
az új ság írók kal foly ta tott kom mu ni ká ció pro fiz mu sá val. „A
nyi lat ko zók nak nem a té má hoz kell ér te ni ük, ha nem hoz -
zám” – fo gal ma zott szo ká sa sze rint sar kít va, de pon to san
Pal la gi Fe renc.
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Ké ri Lász ló, a ne ves
po li to ló gus mond ta, hogy
mi köz ben az em ber két-
há rom hó na pos mun ká val ké szít elô egy fo lyó i rat-pub li ká -
ci ót (és eset leg két-há rom éves mun ká val egy gaz da sá gi
pro jek tet – tesszük mi hoz zá), egy perc alatt kell el mon da -
nia a lé nye get a té vé ben. „Aki ezt az egy per ces mû fajt tud -
ja, az gyôz.”

De mit is kell tud nia a saj tó kon fe ren cia elô adó já nak,
a nyi lat ko zó nak, az in ter jú a lany nak?

Tud nia kell, mi az, ami el mond ha tó, és mi az, ami
nem mond ha tó el.

Tud nia kell – szük ség sze rint – öt, tíz vagy ép pen ti -
ze nöt perc ben össze fog lal ni a köz len dô jét.

Tud nia kell, mi a kü lönb ség, ha két száz, ha húsz, és
ha két em ber elôtt be szél.

Tud nia kell olyan ér de ke sen, ér zék le te sen el mon da -
ni, amit akar, hogy a hall ga tó köz ben el fe lejt se be csuk ni a
szá ját.

Tud nia kell, ho gyan mond ja el ugya na zo kat az in for -
má ci ó kat, ha a té vé vagy a rá dió rög zí ti, és ho gyan, ha csak
az írott saj tó em be re i hez szól.

Tud nia kell, ho gyan fo gal maz za meg ugyan azt egy
nôi ma ga zin mun ka tár sá nak, egy bul vár lap plety ka hor do -
zó já nak és egy ve ze tô hír mû sor sztár ri por te ré nek.

Tud nia kell, ho gyan vi sel ked jen, ha va la ki bot rányt
okoz a saj tó ta lál ko zón, mert a kon ku ren cia em be re.

Tud nia kell, ho gyan véd je ki a rossz han go sí tást, a me -
le get, a hi de get, és a töb bé-ke vés bé pro vo ka tív kér dé se ket.

Ez utób bit kell a leg job ban tud nia. Az az: mit és ho -
gyan vá la szol jon a vár ha tó kér dé sek re? Ez a de mok ra ti kus
ál lam for má ban el sa já tít ha tó egyik leg ne he zebb tu do mány.
A rend szer vál tás elôtt ugyan is úgy ne ve zett pro vo ka tív kér -
dé sek nem igen lé tez het tek. (A het ve nes évek vé gén egy in -
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ter jú so rán meg kér dez tem a Gor kij köny ves bolt ban, hogy
meg van-e a No bel-dí jas Szol zse nyi cin va la me lyik re gé nye.
Mi re vissza ér tem a szer kesz tô ség be, már várt a fel je len tés,
és a kö te le zô fô szer kesz tôi fi gyel mez te tô.)

Ter vezz meg min dent, hogy spon tán le hess!

Ma már a saj tó kon fe ren ci án vagy egy in ter jú so rán bár mi -
lyen új ság írói kér dés el han goz hat. Hang sú lyoz nom kell,
hogy bár mi lyen, te hát akár a té má tól el té rô, vagy éles meg -
fo gal ma zá sú, ne tán szem élyes ke dô kér dés is le het. A nyi -
lat ko zók nak vagy az in ter jú a lany nak min den kér dés re fe -
lel ni ük kell, ha egy mód van rá. (Vagy ha a kér dés tûr he -
tet len, fel kell áll ni és tá voz ni, hi szen az is egy vá lasz.) A
kér dé sek nagy ré sze per sze nor má lis ér dek lô dést je lez, té -
mán be lül ma rad, és hogy mi rôl szól majd, elô re sejt he tô.
Ezek re is ala po san fel kell ké szül ni még az új ság írók kal va -
ló ta lál ko zás elôtt. Ez nem azt je len ti, hogy le ír juk a po ten -
ci á lis kér dé se ket, és pon to san meg fo gal maz zuk a rá juk
adan dó vá la szo kat, mert az me rev vé és szür ké vé ten né a
di a ló gust. Úgy ké szü lünk a vá lasz ra, ahogy egy jó szó nok
az elô adá sá ra: spon tán nak kell lát sza ni, de elô re és rész le -
te i ben meg kell szer kesz te ni, hogy pon to san és szí ne sen
szól has sunk. A vár ha tó kér dé sek lis tá ját a té ma is me rô i vel
és a nyi lat ko zó val együtt ír hat juk össze. Ôk tud ják, mi tar -
to zik a tárgy hoz, mi nagy va ló szí nû ség gel tud juk azt, ho -
gyan és mit kér dez het a mé dia.

Bi zo nyos vá rat lan
kér dé se ket ne héz elô re
ki ta lál ni, és a meg vá la -
szo lá sá ra is ne he zebb fel -
ké szül ni. Eh hez nem árt be von ni az elô ké szü le tek be né -
hány „ci ni kus” mun ka tár sat, akik elég ko misz kér dé se ket
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tud nak fel ten ni a szó no kunk nak. Ter mé sze te sen a kér dé -
se ket el uta sí tó ma ga tar tás ról vagy sér tô dés rôl a gya kor la -
to zás so rán nem le het szó. Sôt, a le en dô in ter jú a lany há lás
le het, hogy a pró ba so rán egy-egy ke gyet len kér dés a kol -
lé ga szá já ból hang zott el el ôször, és nem a saj tó kon fe ren -
cia vagy az in ter jú alatt rob bant. Mint egyik po li ti ku sunk
mun ka tár sa el mond ta, a vá lasz tá si harc ra va ló fel kész ülés
so rán a vár ha tó prob lé mák, kér dé sek meg fo gal ma zá sá ban
nem is mer ték a ta bu szót. A po li ti kus sze mély isé gén, hu -
mo rér zé kén és in tel li gen ci á ján kí vül en nek a szel le mi
edzés mód szer nek is sze re pe le he tett ab ban, hogy a párt
azon a vá lasz tá son a gyôz te sek kö zött volt.

A po li ti ku sok fel ké szí té se min den de mok ra ti kus tár -
sa da lom ban és min den té ma kör ben így tör té nik. Hans
Wig zell svéd pro fesszor mond ta el a Nép sza bad ság új ság -
író já nak, hogy: „Gyak ran gyû lünk össze a svéd mi nisz ter -
el nök nya ra ló já ban 10-10 tu dós sal, s igyek szünk szá má ra
meg vi lá gí ta ni a tu do má nyos kér dé se ket. Azt is meg pró bál -
juk, hogy a mé dia tám adá sai el len fel ké szít sük, ha tu do má -
nyos kér dé sek ke rül nek szó ba…”

Saj tó cso mag

Ha a saj tó cso ma got jól ál lí tot tuk össze, há rom célt szol gál.
El ôször is fel kelt he ti a saj tó kon fe ren ci á ra ér ke zô új ság író
ér dek lô dé sét a té ma iránt, és kér dé se ket su gall hat. Más -
részt az ese mény után em lé kez tet het az el hang zot tak ra és
a lá tot tak ra, il let ve je len tôs ki e gé szí tô in for má ci ók kal szol -
gál hat. Vé gül pe dig a saj tó cso mag anya ga tá jé koz tat hat ja
azo kat is, akik a ta lál ko zón nem vol tak je len.

Mi le gyen a saj tó cso mag ban, hogy a cél ja in kat el ér jük?
✒ A saj tó kon fe ren cia té má já nak rö vid, de még is ér -

de kes össze fog la lá sa 10-15 sor ban. Ez az ape ri tif.
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Tu da to san tö re ked ni kell ar ra, hogy az ese mé -
nyen részt ve vô „éhe sebb” le gyen a té má ra az
elol va sá sa után. Ho gyan? Ki ha gyá sok kal, el hall -
ga tá sok kal, kér dé sek kel. Ezen az ol da lon (és le -
he tô leg min den to váb bi mel lék le tün kön) sze re -
pel nie kell a szük sé ges in for má to rok ne vé nek és
te le fon szá ma i nak.

✒ A cso mag ban el he lyez zük a szó no kok be szé dé -
nek rö vi dí tett vál to za tát, váz la tát. (Az egész szó -
nok la tot – el vi leg – nem ad hat juk át, mert eu ró -
pai szín vo na lú, spon tán be szé det fel té te le zünk. A
váz la tos ság ar ra szol gál, hogy utó lag az új ság író
eszé be jus son, mi rôl esett még szó, ha ne tán nem
jegy ze telt vol na szor gal ma san.)

✒ A meg szó la lók rö vid élet raj za, pá lyá juk váz la ta, 
je len le gi be osz tá suk is a dosszi é ba ke rül. (Ezek az
in for má ci ók ér de ke seb bé te he tik az el hang zot ta -
kat. Egy ál ta lán nem mind egy, ki mond ja ugyan -
azt a szö ve get. Ezen ala pul a sztár kul tusz. Egy
sze re tett szí nész vagy éne kes min den meg szó la lá -
sát szent írás ként le sik a ra jon gó ik. Ugya na zo kat a
„böl cses sé ge ket” má sok tól meg sem hall ják. Egy
ügye sen meg szer kesz tett élet rajz ked vet csi nál -
hat a kü lön in ter júk hoz is.)

✒ A saj tó cso mag ré sze a saj tó kon fe ren cia té má já ról 
szó ló hát tér anyag. Do ku men tu mok, sta tisz ti kák,
gra fi ko nok és más il luszt rá ci ók. Egy mé di a ta lál -
ko zón az idô hi ány mi att szá mos in for má ció nem
hang zik el. No, meg a szó nok sem akar ja bi zo nyos
ada tok kal un tat ni a kö zön sé gét. De akit ép pen ér -
de kel, vagy a pub li ká ci ó hoz szük sé ges nek lát ja,
az meg ta lál ja eze ket a dosszi é ban össze gyûjt ve.
Nem kell te le fo nál gat ni, utá na jár ni: idôt és ener -
gi át ál doz ni.
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✒ A ró lunk szó ló vá lo ga tott pub li ká ci ók má so la ta 
sem ma rad hat ki a cso mag ból. Ke vés do log se gí ti
job ban egy új ság író mun ká ját a már meg je lent hí r -
a dá sok nál, le gyen az saj tó-, rá dió- vagy té vé pub li ká -
ció. Ha a cikk- vagy in ter jú má so lat nem a saj tó kon -
fe ren cia tár gyá ról szól (az az nem lö vi le az új don sá -
got), ha nem in for má ci ó kat ad a té ma jobb meg ér té -
sé hez és meg fo gal ma zá sá hoz, fô nye re mény. Hi te le -
seb ben in for mál, mint bár me lyik mel lék let, hi szen
a cik kek ben új ság író szól az új ság író hoz.
A pub li ká ció ter mé sze te sen nem azért nagy se gít -
ség, mert az új ság író ki tud be lô le ol lóz ni mon da to -
kat, ré sze ket, ha nem mert a ben ne fel tárt ada tok,
té nyek, gon do la tok se gí tik a saj tó kon fe ren ci án
meg szer zett in for má ci ók ki e gé szí té sét, meg ér té sét,
fel dol go zá sát. (A jó mé di a pub li ká ció leg in kább egy
ér dek fe szí tô en meg írt szak dol go zat hoz ha son lít.
Tudj meg min dent a té má ról! Sze lek tálj, sû ríts, vé -
le mé nyezz, fo gal mazz!) Ma már azt sem mond hat -
juk, hogy a meg je lent írá sok meg szer zé se nagy
mun ká ba ke rül. Az Ob ser ver mé di a fi gye lô pél dá ul
elô fi ze tôi szá má ra az in ter net re vi szi a saj tó, a rá -
dió és a té vé szin te min den rög zít he tô anya gát.

✒ A saj tó cso mag ban le het nek ter mék min ták vagy 
ki sebb aján dé kok is: egy toll, egy jegy zet fü zet,
egy pó ló. S ha már az aján dék nál tar tunk is mét,
szól junk er rôl kü lön is né hány szót.

Aján dék

Van nak olyan vé le mé nyek a mé di á ban, hogy min den aján -
dé kot, szí ves sé get vissza kell uta sí ta ni, mert az aján dé kot
el fog adó új ság író nem le het ob jek tív. Eb ben az óva tos ság -
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ban egy ôsi böl cses ség búj hat meg. Esze rint „az aján dék
olyan, mint a ho rog” (Mar ti al): meg fog és nem ereszt. A
szo ci álp szi cho ló gus Sik la ki Ist ván a krish na hí vôk el já rá sát
em lí ti köny vé ben, akik egy szál vi rá got ad nak az ut cai já -
ró ke lô nek, és csak ez után kér nek tá mo ga tást. Mû kö dik a
vi szon zás pa ran csa, a le kö te le zett ség csap dá ja. Mit mond -
jak? Van ben ne va la mi. Ho gyan ír jak rosszat egy könyv rôl,
ha a ki adó tól aján dék ba kap tam? Hogy bí rál jam a táv köz -
lé si cé get, ha a saj tó tá jé koz ta tó után a ke zem be nyom tak
egy te le fon ké szü lé ket? Kí nos. Ne kem, az új ság író nak, meg
ne kik, az aján dé ko zók nak is.

Ugyan ak kor akad -
nak szak em be rek, akik
sze rint ap ró sá go kat el le -
het fo gad ni. Egy toll a cég
ne vé vel, egy könyv, egy ka zet ta, egy pó ló, egy ter mék min ta
sem mi re sem kö te lez. A tisz tes sé ges aján dé ko zó és meg aján -
dé ko zott ezt tud ja. A tisz tes ség te len rôl pe dig, aki egy üveg ita -
lért olyan há lá san li heg, mint ku tyus a cson tért, szó se es sék.

Az új ság írók több sé ge a szak mai utaz ta tást el fo gad -
ha tó nak tart ja. Ha a gaz da sá gi új ság írók cso port ját azért vi -
szik ki Lon don ba, hogy az ot ta ni tôzs dét ta nul má nyoz zák,
de az utaz ta tó nem vár ne ve sze re pel te té sé nél töb bet az er -
rôl szó ló pub li ká ci ók ban, ak kor ez kor rekt kap cso lat nak
ne vez he tô. (Kü lö nö sen ma gyar vi szo nyok kö zött, ahol a
na pi la pok szer kesz tô sé gé ben idôn ként nemcsak az uta zá si
ke ret tel, de – kis túl zás sal – a tisz ta sá gi pap ír ral is ta ka ré -
kos kod nak a tu laj do no sok.) A szak ma i lag ta pasz tal tabb új -
ság író jó az utaz ta tó nak, a szak má nak, a mé di á nak és így
jó az egész or szág nak. Ki nek rossz?… (Eh hez per sze – is -
mét lés a tu dás any ja! – tisz tes sé ges új ság írók ra és aján dé -
ko zók ra van szük ség.)

Az aján dé ko zás egyik sa já tos mód sze re a saj tó pá lyá -
zat. A cél: pub li ci tást ger jesz te ni egy me ga dott té má ban.
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Gyak ran a pá lyá za tot meg hir de tô cég ter mé ke i rôl, szol gál -
ta tá sa i ról kell szól nia a meg je lent és be kül dött írá sok nak.
Még búj ta tott le fi ze tés nek sem ne vez he tem, annyi ra nyílt.
A zsû ri ál tal leg jobb nak ítélt pá lyá za tok több nyi re pénz díj -
jal jár nak, te hát ér de mes a sok hely ütt rosszul fi ze tett új -
ság írók nak pub li kál ni az adott té má ban. (Rá adá sul a dí jat
nem nye rô pub li ká ci ó kért még fi zet ni sem kell! Tisz ta ha -
szon!) A nyil vá nos ság per sze nem igen tud ja, hogy a meg je -
lent dol go za tok pá lyá zat ra ké szül tek, és az ob jek ti vi tá suk
idôn ként – fi no man szól va – meg kér dô je lez he tô. (A pá lyá -
za tot meg hir de tô cé get, szer ve ze tet ke mé nyen bí rá ló pub -
li ká ció ugyan is majd ta lán ak kor kap dí jat, ami kor egy ha -
tal má val vissza élô fô nö köt jo go san fel po fo zó be osz tott fô -
nö ki di csé re tet.)

Ter mé sze te sen szá mos té ma van, ame lyek ben a saj -
tó pá lyá zat ki írá sa nem hogy nem eti kát lan, de ki fe je zet ten
szor gal maz ha tó. A drog fo gyasz tás meg elô zé se, a bal ese tek
el ke rü lé se, a rák szû rés fon tos sá ga mel lett még ezer nyi
köz ér de kû prob lé ma le het, ame lyek re a mé di á nak még
job ban oda kel le ne fi gyel nie. Ha ezt egy pá lyá zat se gí ti, ak -
kor so kat se gít het. (Bár dí jat itt sem igen kap, aki a pá lyá -
zat ki í ró te vé keny sé gét ál lít ja pel len gér re az adott ügy ben,
le gyen bár té nyek kel iga zol ha tó an iga za. A kri ti ka el vi se lé -
sé hez, ne tán hasz no sí tá sá hoz ele gen dô böl cses ség, az ég
leg na gyobb ado má nya.)

A saj tó cso mag ba ke rül het nek a fo tó il luszt rá ci ók is,
ha min den új ság író nak sze mély re – mé di á ra – szó ló dosz-
szié ké szül. Mert ak kor mi dönt jük el, hogy ki nek, mi ért,
mit, ho gyan adunk, tá la lunk. (Ez a meg ol dás igen rit ka,
mert ko moly elô mun ká la to kat, sza kér tel met és fe le lôs sé -
get igé nyel.) Ál ta lá ban a részt ve vôk elé ki tett fo tók kö zül
ma guk az új ság írók vá lo gat nak. Ne kik kell tud ni uk, hogy a
lap juk ba me lyik kép va ló leg in kább. (Per sze las san ez a
gya kor lat a múlt ba süllyed, mert elekt ro ni kus úton bár mi -
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lyen di gi tá lis ké pet meg kap hat a mé dia. Cso csó cí mû fil -
münk fo tó i ból sza ba don vá laszt ha tott a saj tó, és a ki vá -
lasztott ké pet a kért fel bon tás ban in gyen el küld tük az in -
ter ne ten.)

––
Vé ge ze tül meg is mét lem a saj tó cso mag har ma dik cél ját: a
dosszié in for má ci ók kal szol gál hat azok szá má ra is, akik a
ta lál ko zón nem vol tak je len. Mert ugye bár rá juk nem ha -
rag szunk. Ak kor sem, ha so ka dik al ka lom mal hív tuk meg
ôket, s ôk so ka dik al ka lom mal azt mond ták, hogy jön nek,
és nem jöt tek. A kon fe ren cia után azon nal, fu tár ral küld -
jük ne kik a saj tó cso ma got, hogy ha „ne tán, még is, eset leg”
csak azért nem es tek be az aj tón, mert más ha laszt ha tat -
lan dol guk volt, mód juk le gyen pub li kál ni a té mánk ról. (Jó,
ha dél után két óra elôtt a szer kesz tô ség be ér az anyag. Ak -
kor még van esély rá, hogy be ke rül a mé di á ba. Aki ké sik,
az el ké sik. A mai hír hol nap után már nem hír, mint ar ról
már volt szó. Per sze, ha az in ter ne te zés olyan ál ta lá nos
lesz, mint a té vé né zés (már pe dig per ce ken be lül olyan
lesz!), és az írott saj tó sze re pét át ve szik a há ló za ton ér ke -
zô hí rek, ak kor a ma reg ge li hír, már dél ben sem lesz hír.
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Az új ság írók fel ké szült sé ge

o kan szid ják az új ság író kat, hogy tu dat la nok, fel ké -
szü let le nek és fi gyel met le nek. (Az új ság írók a pub li -
ci tá si szak em be rek rôl ál lít ják ugya nezt, és gyak ran

ok kal, de most ma rad junk a mé dia cse pü lé sé nél.) Az új ság -
írók ról han goz ta tott rossz vé le mény, saj nos, né ha jo gos.
Sôt! Ma nap ság idôn ként jo go sabb nak lát szik, mint teg nap.

Az új rá dió- és té vé -
csa tor nák, il let ve a pusz -
tán pénz szer zé si cél lal
ala pí tott saj tó or gá nu mok
szá má ra a mû velt ség, az
in for mált ság, a ma gas
szín vo na lú írás tu dás nem el sôd le ges szem pont. Fon to sabb
az ol csó és alá zat tal szol gá ló mun ka társ, aki ret teg, hogy
el ve szít he ti az ál lá sát, és ezért fát le het vág ni a há tán. Ál -
lá sa sok kal biz to sabb, mint egy új sá got is jól író, de sa ját
el kép ze lés sel, ál mok kal és erôs, sa já tos ér ték rend del bí ró
fi a tal nak. (A tô kés, ha bu ta, a le ge rô sebb párt dik ta tú rá nál
is ke mé nyebb szel le mi igá ba fog ja az em be re it. És nem
meg nyug ta tó szá munk ra, hogy az ef fé le, mi nô ség re nem fi -
gye lô tu laj do nos hosszú tá von el bu kik, vagy át ad ja a he lyét
egy em ber ar cú utód nak. Mi rö vid tá von élünk, és ol vas suk
a tre hány írá so kat, hall gat juk és néz zük a té ve dé sek kel,
ba kik kal te li rá dió- meg té vé mû so ro kat. Rá adá sul – nincs
igaz ság! – az sem biz tos, hogy a szín vo nal ta lan el bu kik!)

A mé di a tu laj do no sok ala csony igé nye i nek em le ge té -
sé vel nem aka rom fel men te ni a tö meg kom mu ni ká ci ó ban
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dol go zó kol lé gá kat a fe le lôs ség alól. Aho gyan min den em -
ber, még egy ke mény dik ta tú ra ide jén is fe le lôs a tet te i ért,
úgy még in kább fe le lôs az, aki nek a he lyes cse lek vés, vagy -
is ese tünk ben a mi nô sé gi mé di a mun ka csu pán né mi 
plu sze ner gi á já ba és ide jé be ke rül ne. Idôn ként csak utá na
kel le ne néz nie az ada tok nak. Be le kuk kan ta ni az in ter ne -
ten az adott té má ról ed dig meg je lent pub li ká ci ók ba. Át gon -
dol ni, hogy mit sze ret nénk kér dez ni az in ter jú a lany tól…
„A kor rekt új ság író az in for má ci ók köz le ke dé si rend ôre” 
– mond ja Szend rei Lô rinc, a ki vá ló ri por ter. Ez igaz. De mi
tör té nik, ha sem a KRESZ-t, sem az adott út ke resz te zô dés
sa já tos sá ga it nem is me ri az oda ál lí tott kö zeg, csak csá pol,
mint akit meg tá ma dott egy da rázs?

„A nyu ga ti új ság írók kö zül egy se me ri meg en ged ni
ma gá nak, hogy ne ír ja össze a kér dé se it, ha in ter jú ra jön”
– mond ja Ké ri Lász ló po li to ló gus. Ôt vagy fe le sé gét,
Petsch nig Má ria Zi ta köz gaz dászt na pon ta ke re si fel a bel-
és kül föl di mé dia, ha be üt egy-egy po li ti kai vagy gaz da sá gi
menny kô. – „A nyu ga ti ak kal szem ben – foly tat ja a nyi lat -
ko zó nak is pro fi Ké ri – a ma gyar új ság írók né me lyi ke úgy
bu kik át a kü szö bün kön, hogy nem tud ja, mit akar kér dez -
ni. Azt gon dol ja, majdcsak mon dunk va la mi oko sat. De a
leg rossz ab bak még sem az ef fé le to ho nyák, ha nem azok,
akik el sem jön nek, úgy ír ják meg az anya got. Sza po rod nak
azok az in ter júk, ame lye ket nem is ad tunk. A szer zô hal -
lott ben nün ket va la hol be szél ni, vagy egy sze rû en a pub li -
ká ci ó ink ból össze ol lóz ta az írás mû vét.”

Az új ság írók per sze vé de kez nek a vád el len.
„Nincs idôm, hogy azok nak a dol gok nak a ti ze dé re

fel ké szül jek, ame lyek rôl tu dó sí ta nom kell” – idéz egy 
ôszin  te té vé ri por tert a Mé di a e ti ka cí mû kö tet szer zô je. Ez
az ôsz in te ség azon ban ne has son meg min ket. Egy ka to na -
tiszt sem ak kor ké szül fel a harc ra, ami kor ki dob ják a tûz -
vo nal ba. Azért jár fô is ko lá ra, és azért kap hosszú ki kép -
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zést, hogy ne a lö vé szá rok ban ta nul ja meg a tér ké pé sze ti
alap is me re te ket. Ha va la ki el ol vas sa Egon Er vin Kisch ri -
port ja it, vagy Bál int György pub li cisz ti ká it, ta pasz tal hat ja:
a leg ap róbb hír is fel fény lik, és meg mu tat ja va ló di üze ne -
tét, ha meg fe le lô alap mû velt ség gel ren del ke zô, és ezt a mû -
velt sé get kre a tí van hasz ná ló em be rek fog lal koz nak ve le. A
mû velt ség per sze nem he lyet te sí ti az adott té má hoz szük -
sé ges konk rét tár gyi tu dást. De leg alább utat mu tat az in -
for má ci ók fe lé, mér le gel ni, ér té kel ni tud kö zöt tük, össze -
ha son lít és sze lek tál, va la mint a meg szer zett is me re te ket
gon do la tok ká pá rol ja.

Még is ki nek a fe le lôs sé ge?

Ha az új ság írók fel ké szült sé gé rôl van szó, nem sza bad el -
hall gat nom egyes PR-szak em be rek ci ni kus vé le mé nyét
sem. Ezek sze rint nem baj, ha a mé dia em be re tá jé ko zat -
lan. An nál könnyebb kéz ben tar ta ni és irá nyí ta ni. A pub li -
ci tás sal fog lal ko zók több sé ge sze rint azon ban jobb, ha a
mé dia em be re tá jé ko zott.

Mert ha még sem,
ak kor hi á ba szaj kóz zuk
ne ki a mon dan dón kat,
nem ér ti vagy fél re ér ti. Az tán majd nem gyôz zük hely re -
hoz ni, amit tu dat lan sá gá ban a fe jünk re bo rí tott. Konk lú -
zió: „jobb, ha az új ság író mi nél töb bet tud” (Mé di a e ti ka).
És tu dá sa nö ve lé sé ben a mi fe le lôs sé günk elé vül he tet len.
Hi szen mi va gyunk a tûz kö ze lé ben. Sa ját té má ink ról,
hely ze tünk rôl, szak te rü le tünk rôl sen ki sem tud hat töb bet,
mint a cé günk nél dol go zó szak em be rek. Ne künk szin te
sem mi be nem ke rül egy cé günk re vo nat ko zó in for má ció
fel ku ta tá sa, vagy egy tö mör tá jé koz ta tó anyag meg fo gal ma -
zá sa, amely nek se gít sé gé vel az új ság író fel ké szül het egy in -
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ter jú ra vagy egy cikk meg írá sá ra. Eh hez a po fon egy sze rû
iga zság hoz ké pest mik ro szkóp pal kell olyan cé ge ket, szer -
ve ze te ket ke res ni, ame lyek ef fé le egyol da las tö mö rít -
vénnyel kí nál ják meg a hoz zá juk lá to ga tó új ság írót.

Mi nisz te rek kel, mil li ár dos cé gek el nö ke i vel, tu laj do -
no sa i val ké szí tet tem in ter jút a ki lenc ve nes évek ben úgy,
hogy a saj tó fô nö ke ik tôl nem kap tam alap anya got a be szél -
ge tés hez. Pe dig amit én össze tud tam ka par ni az in ter jú a -
la nya im ról ott hon, a könyv tár ban, meg az in ter ne ten, az
bak fitty volt ah hoz ké pest, ami ná luk duz za do zott a fô nö -
kük rôl szó ló dosszi é ban. (Leg alább is re mé lem, hogy így
van, és akad ilyen dosszié… Bár ki tud ja?!) Rá adá sul az in -
ter jú meg kez dé se elôtt min dig volt idô (né ha fél óra, vagy
több is!), hogy a saj tó osz tály mun ka tár sa egy ef fé le tö mö -
rít vény se gít sé gé vel fel ké szít sen.

1993-ban a leg na gyobb ze nei fô is ko la, a New York-i
Ju il li ard Scho ol el nö ké vel, Jo seph W. Po li si úr ral ké szí tet -
tem in ter jút. Nem volt könnyû idô pon tot kap ni, bár a
mun ka tár sán ke resz tül mind össze ti ze nöt per cet kér tem
tô le. Szo ron gó nyí regy há zi fi ú ként per sze ha ma rabb ér kez -
tem a vi lág hí rû in téz mény be. Az el nök PR-asszisz ten se fo -
ga dott, és a ke zem be nyo mott egy pap írt har minc sor ral,
hogy fus sam át, ha úgy gon do lom. A har minc sor ter mé sze -
te sen Po li si úr éle té rôl, ze nei pá lyá já ról és a je len le gi be -
osz tá sá ban vég zett mun ká já ról szólt. A har minc sor ban el -
fért a szin tén ze nész édes apa szem élyes ha tá sá nak, a pá ri -
zsi kon zer va tó ri um be li él mé nyek nek, a ze nei si ke rek nek
(az el nök úr fa got ton ját szik) és mint em lí tet tem, a Ju il li -
ard Scho ol-ban töl tött idô nek az össze fo gott be mu ta tá sa.
(Jo seph W. Po li si jól vé gez he ti a mun ká ját, mert köny vem
írá sa ide jén is ô a pre si dent, mint a Ju il li ard Scho ol hon -
lap ján ol vas ha tó.)

Mi re az el nök úr hoz bel ép tem, elô re meg fo gal ma zott
kér dé se im kö zül már csak né hány ma radt meg vá la szo lat -
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la nul. Az in ter jú ki lenc per cig tar tott. Po li si úr olyan ôsz-
in  te, in for ma tív, ér de kes és tö mö ren meg fo gal ma zott vá la -
szo kat adott, hogy az óta se tu dom be csuk ni a szá mat. (Ez
az él mény bi zo nyá ra csak ne kem volt le nyû gö zô, aki meg -
szok tam, hogy egyes ma gyar vál la lat ve ze tôk hat van-nyolc -
van per ces sza u nás val la tás után is ké pe sek hasz nál ha tó
in for má ció nél kül el en ged ni az új ság írót.)

Az el nök úr ral ké szí tett mint egy ki lenc ven so ros
anyag a Ma gyar Hír lap ban je lent meg.

Eb bôl a kis tör té net bôl is lát szik, hogy bár mi lyen
rossz a vé le mé nyünk az új ság írók né me lyi ké rôl, a pub li ci -
tá si mun ká ban el sô sor ban mi, a mar ke ting kom mu ni ká ció
em be rei va gyunk a hu nyók. Mi, akik el ôször ke res sük meg
a mé di át, hogy hí rünk van. Akik el ôször be szé lünk az új -
ság író val, és ajánl juk fel a té mát. Akik tud juk, hogy a ve ze -
tô ink, kol lé gá ink kö zül kit en ged he tünk a mé dia elé és kit
nem; ki mi ben szak em ber, és ki tud nyi lat koz ni. Akik ott
va gyunk, ami kor az új ság író vagy a té vés stáb a tett hely re
ér ke zik. És mi va gyunk azok is, akik nek al kal ma sint le he -
tô sé ge van ar ra, hogy utó lag, de még a pub li ká lás elôtt is ja -
vít son, se gít sen, kont rol lál jon.

A pub li ci tás sal fog lal ko zó sze mély nem há rít hat ja át
a szer zô re a nyil vá nos ság ra ke rü lô pub li ká ci ók hi bá it, akár
ô kez de mé nyez te a pub li ci tást, akár az új ság író je lent ke -
zett. Nem te he ti meg ezt még ak kor sem, ha az új ság író hi -
bá zott. Ô akart pub li ci tást, mint a cég vagy a szer ve zet em -
be re. Ne ki kell is mer nie a mé di át. Az ô dol ga úgy tá jé koz -
tat ni az új ság írót, és úgy el len ôriz ni a tá jé ko zott sá gát meg
a le ír ta kat, hogy hol nap a szé gyen tôl ne ég jen az ar ca. De
még az új ság író ar ca se ég jen egy fél re ér tés, egy rossz adat
vagy egy hi bás fél mon dat mi att! Mert eset leg azért is a pub -
li ci tás kez de mé nye zô jé re fog ha ra gud ni.
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Amit meg le het ta nul ni

A mé di án ke resz tül a nyil vá nos ság gal foly ta tott pro fi pár -
be széd hez per sze a ve ze tô ink nek, mun ka tár sa ink nak is a
kom mu ni ká ció mes te re i vé kell vál ni uk. Kell, ha tud nak.
Mert tény: akad nak er re a sze rep re olyan em be rek, aki ket
adott sá ga ik, sze mé lyi ség je gye ik, ne vel te té sük, kul tú rá juk
al kal mat lan ná tesz a mé di a kom mu ni ká ci ó ra. El küld het jük
ôket a vi lág leg jobb fel ké szí tô tré ning jé re, a szü le tett kom -
mu ni ká to rok szín von alát meg sem kö ze lít he tik. Per sze
job bak lesz nek. Meg ta nul hat nak mo so lyog ni. Le szok nak
pél dá ul ar ról, hogy un do rí tó pat kány nak néz zék az új ság -
írót, ha az il le tô je len van. Meg ta nul hat ják, hogy össze fog -
ják a mon dan dó ju kat, és vi lá gos kér dé sek re vi lá go san vá la -
szol ja nak. Be gya ko rol hat ják a pro vo ka tív kér dé sek ke ze lé -
sét, mint ar ról már ír tam, de leg alább is le szok nak ar ról,
hogy a ke kec ke dô új sá gí ró ra bo rít sák az asz talt. És bár a
jobb adott sá gok kal ren del ke zô és fel ké szült pro fik kal nem
ve he tik fel a ver senyt, so kat fej lôd het nek cé gük, sa ját ma -
guk és a mé dia örö mé re. Fon tos, hogy er rôl meg tud juk
gyôz ni a fô nö ke in ket. „A kom mu ni ká ci ós tré ning meg hi ú -
sult, mert a ve zér igaz ga tónk nem akar ta, hogy ki de rül jön a
gya kor lat lan sá ga” – me sél te egy PR-fô nök.

Azt már csak óva to san te szem hoz zá, ne hogy sül ti de -
a lis tá nak ne vez ze nek, hogy az ál ta lunk ki vá lasz tott nyi lat -
ko zó val nem árt meg is mer tet ni az in ter jú ra ér ke zô új ság -
írót. Ha nem is az élet tör té ne tét, meg a gye re ke i nek a szá -
mát, de a szak te rü le tét, eset leg egy-egy jobb pub li ká ci ó ját
ér de mes meg em lí te ni az in ter jú a lany nak. A mai vi lág ban
már azért is há lá sak va gyunk, ha a má sik em ber a be mu -
tat ko zás után meg jegy zi a ne vün ket. Hát, ha még va la mi -
vel töb bet is tud ró lunk! Va la mit, ami re büsz kék va gyunk!
A di csé ret vagy a szem élyes in for má ció köz lé se a pán cé lin -
gen is lyu kat üt. A jó szem élyes kon tak tus pe dig a bi za lom
és az ôsz in te ség híd ja. Ezt a leg jobb ve ze tôk tud ják.
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A New York Ti mes egyik kül po li ti kai új ság író ja ki je -
len tet te, hogy „elôbb nô szôr a te nye re men, mint hogy Iz -
ra el meg en ged je a gá zai vá lasz tá so kat.” Ami kor ké sôbb, a
gá zai vá lasz tá sok után ta lál ko zott Clin ton nal, és ke zet fog -
tak, az el nök nem en ged te el az új ság író ke zét, ha nem for -
gat ta, né ze get te. „Né zem, nô-e már a szôr” – ma gya ráz ta,
és az anek do ta be jár ta a vi lá got. (Bol gár György: A New
York Ti mes story.)

A ti tok az, amit csak egy em ber tud

Az in ter jú so rán meg te rem tett jó szem élyes kap cso lat pél -
dá ul ab ban is se gít het, hogy a nem pub li kus in for má ció
köz lé sé rôl meg pró bál juk le be szél ni az új ság írót. Gya ko ri
ugyan is, hogy a mé dia ügyes em be re meg tu dott va la mi kel -
le met len vagy – je len leg még – ok kal ti tok ban tar tott hírt
ve lünk kap cso lat ban. Ez le het egy ter ve zett ve ze tô vál tás,
új ter mék pi ac ra do bá sa, bel sô konf lik tus és még ezer do -
log. Új ság írónk az in ter jú so rán a ti tok cá fo lá sá ra vagy
meg erô sí té sé re vár. Mit te het az in ter jú a lany? Ta gad jon le
min dent? Véd je a tit kot, a cé get, a mun dért? És ha hol nap
ki de rül, hogy ha zu dott? Le vi he ti a fe jét a vi har. Vagy erô -
sít se meg a hírt, ha már a nyil vá nos ság nagy kö ve te tud ja?
(Mert hogy az új ság író vé gül is az!) Ez még na gyobb bajt
okoz hat „há zon be lül”, ahogy mon da ni szo kás. Vagy
mond ja azt, hogy a hír igaz, de nem pub li kus? És kér je
meg az új ság írót, hogy egyel ôre ne ír jon a do log ról? Ez va -
ló di csap da hely zet. Csak az el tit kol ni kí vánt té ma, és a két
em ber szem élyes vi szo nya, egy más iránt ér zett bi zal ma
dönt he ti el, hogy me lyik meg ol dás az, ame lyi ket az új ság -
író is meg az in ter jú a lany is el fo gad hat. Ha jó a két em ber
kö zöt ti kap cso lat, elô for dul, hogy az új ság író be le egye zik:
vissza tart ja az in for má ci ót. „Per sze lán got oká dok, ha más -
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nap va la hol még is meg je le nik” – mond ja Orosz Jó zsef.
Más kor az in ter jú a lany be le egye zik a ti tok nyil vá nos ság ra
ke rü lé sé be, mert még min dig jobb, ha a bi zal mi vi szony -
ban el mon dott hi te les in for má ció lát nap vi lá got, mint ha
eset leg egy el len ôri zet len szál lon gó fél igaz ság röp pen ki.

Bol gár György fent em lí tett köny vé ben ír ja le a kö vet -
ke zô ese tet: A New York Ti mes új ság író ja fel hív ta a bank el -
nö köt, hogy igaz-e a le mon dá sa hí re? Igaz – mond ta a bank -
el nök –, de nem pub li kus. Mi a jobb – kér dez te az új ság író
–, ha meg írom az én ver zi ó mat, vagy ha el mond ja az igaz -
sá got és az min den más, eset leg hi bás pub li ká ció elôtt meg -
je le nik? A bank el nök az utób bi meg ol dást vá lasz tot ta.

––
Ha son ló a csap da hely zet ak kor is, ha nem az új ság író fe di
fel a tit kot, ha nem az in ter jú a lany árul ja el az zal a meg -
jegy zés sel, hogy ez „nem pub li kus”. Ef fé le me rény let gyak -
ran elô for dul in ter jú ké szí tés köz ben. Me rény let, mert az
in ter jú a la nyok nem tud ják, mek ko ra hi bát kö vet nek el.
„Az új ság író fel ada ta a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sa. Kí nos
ne ki, ha egy in for má ció el hall ga tá sá ra ké rik.” – ír ja egy
ame ri kai szer zô. A hely zet kö rül be lül olyan, mint ha az
üge tôn biz tos tip pet mon da nánk va la ki nek az zal a ki e gé -
szí tés sel, hogy a tip pet nem játsz hat ja meg. Ilyen kor is mét
csak a két em ber kö zöt ti vi szony és bi za lom dön ti el, hogy
a tit kos hír rel mi lesz.

A jó új ság író né ha el fo gad ja azt a meg ol dást, hogy a
„nem pub li kus” in for má ció he lyett kap egy ha son ló an ér -
de kes hírt vagy egye di hát tér anya got. Tud ja, amit a po li ti -
ku sok kö zül is csak ke ve sen: jobb a vissza vo nu lás sal meg -
szer zett hosszú bé ke, mint az el len sé ges sé get tar tó sí tó pil -
la nat nyi gyô ze lem.

Ér de kes ség ként megjegy zem, hogy kü lön bö zô ál lam -
for mák ban más és más le het a sor sa az úgy ne ve zett „nem
pub li kus” in fók nak. A dik ta tó ri kus fel épí té sû rend szer ben
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ter mé sze tes és meg szo -
kott tár sa dal mi ak tus az
el hall ga tás: ott né ha még
ar ról sem be szél a saj tó,
ami rôl le het ne. A vad kap ita liz mus ban en nek az el len ke zô je
tör tén het: ak kor is köz zé te szi a hírt a mé dia, ha nyil ván va -
ló, hogy ez zel min den ki nek árt. Csak a de mok ra ti kus rend -
sze rek ben bíz ha tunk a kor rekt, köl csö nös bi za lom ra épü lô
kap cso la tok ban.
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Az em ber nem le het elég óva tos
az el len sé gei meg vá lasz tá sá ban.

Os car Wil de



El len ôrizz,
csak ész re ne ve gyék!

„Az üze net rög zí tôm te le van szá mon ké rés sel.” (Kar dos Er nô)
„Utá na néz nek, mi lett a hí rük kel. Ezt nem sze re -

tem.” (Iván Gi zel la, Ma gyar Hír lap)
Az új ság írók ál ta lá ban nem ked ve lik, ha meg je le nés

elôtt el len ôriz ni akar juk a ró lunk (az az ér te lem sze rû en: a
cé günk rôl, szer ve ze tünk rôl) az írott saj tó ba vagy a rá di ó ba,
té vé be szánt anya got. „Hi deg le lést kap nak, ha óva to san jel -
zed, hogy sze ret néd lát ni…” En nek az el len ér zés nek van nak
meg ért he tô és van nak ke vés bé el fo gad ha tó in do kai.

A meg ért he tô okok
kö zé tar toz hat az idô szo -
rí tá sa. (Bár ma már az in -
ter ne ten egy el len ôri zen -
dô anyag tíz perc alatt meg for dul hat e-ma i len.) Ért he tô in -
dok le het az új ság író fé lel me is. Tart at tól, hogy utó la gos
gyá va ság vagy más mi att az in ter jú a la nyok ki hú zat ják a
leg jobb mon da ta i kat. Sôt! Eset leg az egész anyag köz zé té -
te lét sze ret nék meg aka dá lyoz ni.

„Né ha utó lag ide szól nak és le tilt ják az in ter jút –
mond ja Szé nyi Gá bor a Ma gyar Nem zet fô szer kesz tô-he -
lyet te se. – Gyak ran en ge dünk ne kik a jó vi szony fenn tar -
tá sa ér de ké ben.”

Az in ter jú a lany per sze mond hat ja, hogy eh hez is jo -
ga van. Csak hogy té ved. Nincs jo ga. Nyi lat ko zott. Jo ga leg -
fel jebb ar ra le het, hogy ja ví tást kér jen, ha va la mit rosszul
vagy nem elég át gon dol tan mon dott. Vagy fel hív ja az új ság -
író fi gyel mét egy rossz meg fo gal ma zás ra. (Egy jó szem élyes
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kap cso lat ese tén min de zen konf lik tu sok per sze nem konf -
lik tu sok, mert a bi zal mi vo nal mû kö dik…)

Ha in ter jú ról van szó, ak kor ter mé sze te sen tör vé ny -
ad ta jog, hogy az in ter jú a lany lás sa a szö ve get. Ha az új ság -
író et tôl ódz ko dik, ak kor az a ke vés bé meg ért he tô in do kok
so rá ba tar to zik. Ezt, vagy is az in ter jú köz lés elôt ti meg te -
kin té sét, kü lön le ges ese tek tôl el te kint ve, kér ni kell. Ha
má sért nem, az ada tok el len ôr zé se mi att. (Ugye bár nem
mind egy, hogy pél dá ul más fél  mil lió vagy más fél  mil li árd
fo rint volt a cég be vé te le, il let ve Schik kelg ru ber nek vagy
Schik kelb ru ger nek hív ják az el nö köt.) Ez azon ban, mint
már fel jebb ír tam, ne jár jon együtt a pub li ká ció, és ez zel
együtt a szer zô misz lik be ap rí tá sá val. Ha olyan csap ni va ló
a be mu ta tott anyag mi nô sé ge, hogy rosszul va gyunk tô le,
mert saj nos ez is elô for dul, ak kor is úgy kö zöl jük, mint ha
if jú há zas tár sunk nak mon da nánk a mé zes he tek alatt, hogy
gyön ge a ká vé. Vagy a nagy fô nök osz tá lyunk ra de le gált fi á -
nak, hogy el szúrt egy üz le tet.

Min dent te gyünk meg, hogy az új ság író el fo gad ja a ja -
ví tá si ja vas la ta in kat! Er re per sze csak ak kor van esé lyünk,
ha kap cso la tunk ba rá ti, hi te lünk tö ret len, és a mé dia em -
be re el hi szi, hogy ne ki is jobb, ha a ja vas la tot el fo gad ja.
Min dent el kell kö vet nünk, hogy se in for má ci ós, se szem -
lé le ti, de még sti lá ris hi ba se le gyen az ügyün ket hír le lô
anyag ban. Mint már idéz tem: „egy cikk csak annyi ra jó,
amek ko ra a leg bár gyúbb hi ba ben ne.”

Per sze a ró lunk ké szült anya got csak bi zo nyos szû -
kös ke re tek kö zött be fo lyá sol hat juk. Vé gü lis a szer zô, a ro -
vat ve ze tô, vagy ép pen va la me lyik szer kesz tô ad ja meg a
pub li ká ció vég sô for má ját. Min den eset re akár mi le gyen is
a vé ge red mény, meg kell fo gad nunk Ber náth Lász ló ja vas -
la tát: „a szer kesz tôt so se kér dezd, mi ért ír ta át a cik ke det,
és mi ért adott ne ki új cí met. Min den re lesz vá la sza, és vé -
gül úgy meg sér tôd het, hogy leg kö ze lebb a szen zá ci ó dat
sem ad ja le, nem hogy a kis szí nes hírt”.
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Más a hely zet ak kor, ha légy ke rül a le ves be, az az hi -
ba a pub li ká ci ó ba.

Hely re iga zí tás, ha mu száj

Min den új ság író és szer kesz tô ré mál ma a hely re iga zí tá si
ké re lem. „Az el nök urat Fu ta ki nak hív ják és nem Fa tö kû -
nek. A be vé tel nem nyolc van mil lió volt, ha nem nyolc száz.
Az igaz ga tó nô nem ezt mond ta, ha nem azt, és egyéb ként
is, a meg je lent cikk ben csak a né ve lôk iga zak.” Ért he tô a
mé di a mun ká sok fé lel me: min den jo gos hely re iga zí tás, ami
az ô hi bá ju kat te szi köz hír ré, csök ken ti az adott mé di um
hi te lét, meg bíz ha tó sá gát, és meg kér dô je le zi az új ság író ké -
pes sé ge it. Nem is igen ta lá lunk olyan mé di u mot, ame lyik
vi ta nél kül el is me ri, hogy té ve dett, és igyek szik hely re hoz -
ni, amit el ron tott. Plá ne, ha va la mi üvöl tô blôd ség rôl van
szó. A vét kes mé di um in kább be le megy a per be, fi zet, vagy
új pub li ká ci ót ígér a sér tett fél nek, csak ne kell jen nyil vá -
nos ság ra hoz ni a hi bá ját. Vé gü lis a mé dia is egy szer ve zet,
amely fél a mé di á tól. A ha rag rossz ta ná csa dó. Ha fel vál la -
lod a har cot a mé di á val, biz tos, hogy te ve szí tesz, és még a
hi dat is fel ége ted.

Meg jegy zem, a pub li ci tás sal fog lal ko zó em ber sem sze -
re ti iga zán a hely re iga zí tá so kat. Mert mi ab ban az üz let, ha
egy né ve lí rást, egy adat té vesz tést vagy egy – sze rin tünk té -
ves – vé le ményt az adott mé di á ban hely re iga zí tunk, s ez zel
együtt eset leg vég leg tönk re te szünk egy mé di a kap cso la tot?

A sza ki ro da lom meg
a gya kor lat is azt ja va sol -
ja, amit Te ren ti us: min -
dent meg kell pró bál ni,
mi e lôtt hely re iga zí tást ké rünk. A cél táb la nem szo kott vis-
sza lô ni. És mi cél táb lák va gyunk, hi szen a nyil vá nos ság
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Bölcs höz il lô min dent meg pró bál -
ni, mi e lôtt a fegy ve re ké a szó.

Te ren ti us



elôtt ter me lünk, szol gál ta tunk, dol go zunk. (Na gyon zá ró -
jel ben, de meg jegy zem: a mé dia is ugya nezt csi nál ja, még -
sem cél táb la. Vá gya im ne to vább ja egy mé di ak ri ti ká val is
fog lal ko zó lap vagy rá dió-, il let ve té vé mû sor, ahol az új ság -
író kol lé gák mû ve it he lye zi gór csô alá egy szak ma i lag és er -
köl csi leg tá mad ha tat lan gár da. Ta lán nem vé let len, hogy –
tu do má som sze rint – ilyen or gá num más or szá gok ban sem
lé te zik. A té vé- és rá dió mû so ro kat ugyan a le gob jek tí vebb
ar cu lat ra vá gyó la pok kri ti ka tár gyá vá te szik, s nem is bán -
nak az elekt ro ni kus mé di á ban dol go zók kal kesz tyûs kéz -
zel, de nem em lék szem, hogy va la ki az új ság író szak ma
szem pont já ból ha son ló kép pen bí rált vol na meg egy saj tó -
ter mék ben meg je lent cik ket, ri por tot, in ter jút. Pe dig a jo -
gos és kor rekt bí rá lat hosszú tá von min den ki nek csak a
hasz ná ra le het.)

Mé di a fô nök ként azért is kü lö nö sen ne héz hely zet -
ben va gyunk, mert cé günk, szer ve ze tünk ve ze tôi ál ta lá ban
nem a to le ran ci á juk ról hí re sek, ha a mé dia a mi ro vá sunk -
ra té ved. Fô leg, ha egy-egy új ság író pit bull ként vi sel ke dik,
és a lá bunk után kap kod. Pub li ci tás sal fog lal ko zó mun ka -
társ ként két, sôt több fron ton kell har col nunk. Ez azért is
ne he zebb a ha gyo má nyos hon vé dô há bo rúk nál, mert nem
okoz ha tunk sé rü lést az el len fe le ink nek, mi köz ben a sa ját
éle tün ket is meg akar juk vé de ni.

Nagy böl cses ség és
még na gyobb ön ura lom
kell hoz zá, hogy ne a jo -
gá szunk kal íras sunk rög -
tön jég hi deg han gu la tú és
rej tett fe nye ge té sek kel
te li le ve let, ha nem igye kez zünk fel ven ni a szem élyes kap -
cso la tot az il le té kes új ság író val vagy szer kesz tô vel, hogy
dip lo má ci ai esz kö zök kel old juk meg a konf lik tus hely ze tet.
Néz zünk né hány „tám adá si és bé kél te té si” vál to za tot:
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Ha iga zad van, meg en ged he ted
ma gad nak, hogy meg ôrizd a nyu -
gal ma dat. Ha nincs iga zad, nem
en ged he ted meg, hogy el ve szítsd.

Ma hat ma Gand hi



1. Az új ság író a mi hi bánk mi att té ve dett, az az mi,
vagy a mi in ter jú a la nyunk adott rossz ada tot, té ves in for -
má ci ót.

Ha a té ve dés je len ték te len (pél dá ul y-nal ír ták va la -
ki nek a ne vét i he lyett, vagy a cég ala pí tá sá nak évét odébb
he lyez tük két esz ten dô vel), ak kor szól ni sem ér de mes. Az
ap ró hi bá kat az em le ge tés fel na gyít ja, a kis se bet a va ka rás
el fer tô zi.

Ha na gyot té ved tünk, és nincs mód hall gat ni, azon -
nal hív juk az új ság írót, mi e lôtt más fi gyel mez tet né a hi bá -
ra, s ezer szer kér jünk bo csá na tot. Tud nia kell, hogy a té -
ve dé sünk vé let len volt, és so ha töb bet nem fog meg is mét -
lôd ni. Hely re iga zí tást per sze ilyen eset ben nem igen kap ha -
tunk, de a kap cso la tot meg erô sít jük, és leg kö ze lebb a ró -
lunk szó ló pub li ká ci ó ban meg je len het a he lyes in for má ció.

2. Az új ság író jó in du la tú, de a sa ját hi bá já ból té -
vedett.

Ha a té ve dés nem je len tôs, ak kor szó vá sem kell ten -
ni. „Ha mi vol tunk a hu nyók, ak kor azon nal re a gál ni kell –
mond ja Si pos Jó zsef, a Hun gá ria Biz to sí tó igaz ga tó ja. – Ha
a mé dia, ak kor nem biz tos, hogy he lyes bí tést kell kér ni. A
kap cso lat a fon tos. Leg kö ze lebb majd job ban oda fi gyel.”

Ha je len tôs a té ve -
dés, ak kor fel kell ven ni a
szer zô vel a kap cso la tot,
és el kell ér ni, hogy a le -
he tô leg ki sebb sé rü lés nél kül el is mer je a hi bá ját. Ez után
le het csak meg ál la pod ni ab ban, hogy mi lyen mó don hoz -
zuk nyil vá nos ság ra a he lyes in for má ci ó kat. Szá munk ra a
leg jobb, ha egy újabb cikk szü le tik egy újabb ap ro pó ból,
ame lyik ben he lye sen sze re pel az ink ri mi nált rész let. Ke -
vés bé jó meg ol dás a hely re iga zí tás, mint tud juk, de vé gül is
ab ban az eset ben el fo gad ha tó, ha az új ság írót se bánt ja, és
a mi cél ja in kat is jól szol gál ja.
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A tü re lem ke se rû, de gyü möl cse
édes.

Je an Jac qu es Ro us se au



3. Az új ság író el len sé ges, és té ve dett.
Tho re au, a ne ves ame ri kai szer zô azt mond ta, hogy

ha egy ku tya rád ront, füttyentsd ma gad hoz. Az idé zet kis -
sé tán erôs, de a mon dan dó ja el fo gad ha tó. Ha tá mad nak és
té ved nek, nem biz tos, hogy a ke mény vissza vá gás a jó
meg ol dás. Cé lun kat ugyan el ér het jük, hi szen iga zunk van,
s így a fô szer kesz tôi vagy a bí rói dön tés le he tô sé get nyújt
a hely re iga zí tás ra, de ez zel az el len sé ges új ság írót és mé di -
á ját még job ban be ás tuk a lö vé szár ká ba.

Va jon nem jobb be -
ug ra ni mel lé, ke zet fog ni,
és meg be szél ni, hogy mit
mi ért írt, mi lyen in for -
má ci ói van nak, az az mit gon dol ró lunk, s mi mit gon do -
lunk? El len ség bôl könnyeb ben le het ba rát, mint gon dol -
nánk, ha meg pró bál juk meg ér te ni az in dí té ka it, s min den
se gít sé get, in for má ci ót me ga dunk ne ki, amit a ba rá tunk -
nak is meg ad nánk.

Per sze nem min den eset ben ja vas lom ezt a bé kés
meg ol dást. Har ci ku tyát nem si mo ga tunk.

4. A leg ne he zebb a hely ze tünk ak kor, ha az új ság -
író tá mad, és nem té ved, csak na gyot csat tant há tun kon
az os tor, és a fô nö künk hely re iga zí tást kö ve tel.

Ilyen kor min dent el kell kö vet nünk, hogy dip lo má ci -
ai esz kö zök kel meggyôz zük a fô nö kün ket, mond jon le a
kö ve te lé sé rôl, mert

a) a lap úgy sem ad te ret a hely re iga zí tás nak so ha;
b) a bí ró sá gon el ve szít jük a pert, az ügy el hú zó dik, és

még rossza kat is ír nak ró la min den ütt;
c) az adott új ság írót el len sé günk ké tesszük, pe dig

csak ob jek tív volt;
d) sok kal töb bet érünk, ha a 3. pont ban le írt mód -

szert kö vet ve fel vesszük a szer zô vel a dip lo má ci ai kap cso -
la tot, és „ma gunk hoz füttyent jük”. Ha le het.
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Csak ad dig el len ség az el len ség,
amíg köz tünk van a víz.

Mó ricz Zsig mond



Amennyi ben fô nö kün ket nem si ke rül meggyôz ni an -
nak el len ére, hogy nyil ván va ló: az új ság író iga zat írt, ak kor
min dent el kell kö vet ni, hogy ta lál junk egy má sik mun ka -
he lyet. Je len le gi he lyün kön ugyan is hosszú tá von a pub li -
ci tá si mun ka min den te rü le tén ku dar cot fo gunk val la ni.
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Ha rob ban a bom ba

é mi el len ér de kelt sé get fe dez he tünk fel ab ban, hogy
mi köz ben mi ret te günk a cé gün ket, szer ve ze tün ket
ért vál ság tól, krí zis tôl, a mé dia – mond juk ki nyíl tan

– ked ve li az ef fé le iz gal mas hí re ket. Ezért per sze nem ha -
ra gud ha tunk. A mé dia em be rei nagy részt ugya núgy a szen -
zá ci ó ból él nek, ahogy a mo só szer gyár tó a pi szok ból, a fog -
krém gyár tó a rossz fog ak tól va ló fé le lem bôl, a koz me ti kus
a mi tesszer bôl, a gyógy szer ipar a be teg sé gek bôl, a bí ró ság
pe dig a bûn bôl – ha nem is köz vet le nül.

A szen zá ció ke re sô új ság írók he lyett te hát leg fel jebb
ma gunk ra ha ra gud ha tunk, ha nem ké szü lünk fel a vá rat lan
kel le met len sé gek re. Igaz, a krí zis me ge lô zé si pro jekt ál ta lá -
ban nem csak a pub li ci tás sal fog lal ko zó szak em be rek fel -
ada ta. Olya nok va gyunk, mint a he gyi men tôk: a la vi nát
nem tud juk meg elôz ni, de a be te me tett em be re ket eset leg
ki tud juk ás ni. Mi te hát nem igen aka dá lyoz hat juk meg a
ter me lés sel, szol gál ta tás sal, cég mû kö dés sel kap cso la tos
vál sá go kat, de ter vet dol goz ha tunk ki a baj ese té re be vet -
he tô mé di a kom mu ni ká ci ó ra.

Akad nak per sze olyan ve ze tôk, akik el sem tud ják
kép zel ni, hogy az ál ta luk írá nyí tott szer ve zet ben va la mi fé -
le vál sá gos hely zet kö vet kez het be. Ha va la ki csak meg pen -
dí ti elôt tük en nek le he tô sé get, az ilyen fô nök már lán got
okád, mert szem élyes ké pes sé ge meg kér dô je le zé sé nek te -
kin ti a prob lé ma fel ve té sét is. Vész hely ze tek pél dá i val il -
luszt rált fo lya ma tos és a mun ka tár sak kal egyez te tett meg-
gyô zé sünk ve zet het csak ered mény re.
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A cé gün ket ért vál -
sá gok le het nek ke mé nyek
(pél dá ul bank csôd, ka -
taszt ró fa, ter mék vissza -
hí vás, tûz, épü let-össze -
om lás, szennye zés), de
le het nek pu hák is (pél  -
dá ul mun ka be szün te tés,
sikkasz tás, pe res ke dés, vagy ép pen egy szá munk ra szo kat -
la nul el len sé ges pub li ká ció a fon tos mé di á ban).

A bölcs me nedzs ment, a cég, a szer ve zet jel le gé tôl
füg gô en min den le het sé ges vál ság ra fel ké szül, s fel ké szí ti
szer ve ze te tag ja it is.

Idô ben meg vizs gál ja, nem rej tô zik-e va la hol egy ak -
na, ami bár mi kor fel rob ban hat. Ha ta lá lunk ef fé le ak nát, és
nem tud juk ha tás ta la ní ta ni, ak kor ala po san fel kell ké szül -
nünk a rob ba nás ra és az azt kö ve tô mé di a ro ham ra. A tá jé -
koz ta tás hoz szük sé ges ada tok, té nyek, szá mok és ér vek
egy dosszi é ban a ke zünk ügyé ben le gye nek. Ké szül jünk fel
a legt rük kö sebb és le gal ja sabb kér dé sek re, amit egy új ság -
író az adott hely zet ben fel te het. Tud juk, hogy a cég ver -
seny tár sai kö zül a rob ba nás után kik le het nek a po ten ci á -
lis el len sé ge ink, és – ér de ke ik mi att – kik le het nek a szö -
vet sé ge se ink. A ká rel há rí tás hoz szük sé ges szak em be rek,
ve ze tôk és mun ka tár sak min den lé te zô te le fon szá mát is -
mer jük. De ugyan így is mer jük a vár ha tó új ság írók összes
el ér he tô sé gét is. A mé dia tá ma dá sát ugyan is 100 eset bôl
99-ben jobb meg elôz ni egy hu szá ros ro ham mal. Ha mi lé -
pünk el ôször, ak kor jó in du la tun kat, ôsz in te sé gün ket és
kor rekt sé gün ket bi zo nyít juk. Egy ide jé ben tett öl tés sel ki -
len cet meg ta ka rít ha tunk.

A vá rat lan ra va ló
fel kész ülés per sze nem
kis mun ka és nem ke vés
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Ez nem for dul hat elô!
Egy ame ri kai po li ti kus meg -
jegy zé se a vá rat lan ja pán tám a -
dás esé lyé vel kap cso lat ban
1941. de cem ber 6-án. Más nap
a ja pá nok le bom báz ták Pe arl
Harl bo urt.

Ha tisz tá ban va gyunk az zal, hogy
a leg rosszabb is meg tör tén het, ak -
kor eset leg meg aka dá lyoz hat juk.



pénz, de még min dig jó val ol csóbb, mint egy vá rat lan ese -
mény kár te vé se. Ha az utol só pil la nat ban kap ko dunk, ha
nem va gyunk fel ké szül ve a pub li ci tást igény lô prob lé mák -
ra, konf lik tu sok ra és így cse lek szünk, az olyan „mint ha
gyors ta paszt ten nénk egy rá kos da ga nat ra.”

Saj nos, ez a fel kész ülés, fel ké szí tés Ma gyar or szá gon
még nem ál ta lá nos gya kor lat. Az egyik nagy kül ke res ke del -
mi cé günk nél ép pen ame ri ka i ak tár gyal tak a ve zér igaz ga -
tó val, ami kor ki sebb tûz ütött ki a ház ban. A cég al kal ma -
zot tai hív ták ugyan a tû zol tó kat, de az tán ijed ten ro han gál -
tak, mint pók a fa lon. Nem így a két ame ri kai. Ôk le si et tek
az ut cá ra, le ál lí tot ták a for gal mat, he lyet csi nál tak a tû zol -
tóau tók nak, ahogy azt ott hon meg ta nul ták, be gya ko rol ták.
A mé di á val va ló kom mu ni ká ci ót ugyan ilyen pro fi mó don
ve zé nyel het jük le vál sá gok ese tén, ha fel ké szü lünk rá. Vál -
sá gok, krí zi sek pe dig bár mi kor be kö vet kez het nek.

Ki de rül, hogy üveg szi lán kot ta lál tak egy üdí tô i tal ban.
(Hó na po kig tart hat, míg ezt a mély ütést a mé di á ban rend be
le het hoz ni.) El ter jed a plety ka, hogy egy bank csôd be fog
men ni. (Rosszabb eset ben et tôl csôd be is megy.) Va la me lyik
új ság ban is mét szó esik a mo bil te le fo nok ká ros su gár zá sá ról.
(Tes sék ezt úgy ki vé de ni, hogy ne is mé tel jük meg új ra és új -
ra a ne ga tív hírt.) Gá zol az el nök. Fel rob ban egy üzem rész.
Sik kaszt a fô köny ve lô, vagy ép pen pe do fil-bot rány ba ke ve re -
dik, s még so rol hat nánk a vá rat lan ese mé nye ket, ame lyek egy
do log ban meg egyez nek: mind cse me ge a mé di á nak. S ha már
az új ság írók az aj tón dö röm böl nek, nincs idô át gon dol ni,
hogy ki, mit, s ho gyan be szél jen. (Most azt az ál la po tot nem
is em lí tem, hogy ef fé le vész hely ze tek ben meg ta gad juk az in -
for má ci ót a mé di á tól. Az új sá gí ró ra ugyan is csak annyi ra jel -
lem zô, hogy le mond a vál ság tu dó sí tás ról, mint az éhes orosz -
lán ra, hogy ott hagy ja a sán ta an ti lo pot. Ha nem nyi lat ko -
zunk, a mé dia azt pub li kál ja, amit ép pen itt-ott, pél dá ul az el -
len fe lünk tar so lyá ban ta lál, és an nak nem fo gunk tap sol ni.)
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Az elô ze tes fel ké -
szü lés a vár ha tó krí zis -
hely ze tek re szám ta lan
elônnyel és egyet len hát ránnyal jár. Az egyet len hát rány a
plusz mun ka. Az elô nyök pe dig a kö vet ke zôk:

✒ a ve ze tôk és a mun ka tár sak be vo ná sá val ké szü lô 
terv erô sí ti a kö zös tu da tot és a biz ton sá gér ze tet;

✒ a vál ság ese té re ki vá lasz tott szó vi vô fel ké szül het 
a vár ha tó kér dé sek több sé gé re;

✒ el ké szül het nek azon sze mé lyek, szer ve ze tek (kül-
sô kap cso la tok) lis tái, aki ket, il let ve ame lye ket a
vá rat lan hely zet ben tá jé koz tat ni kell;

✒ idô ben ta nul má nyoz hat juk a ha son ló vál sá gos hely-
zet be ke rült cé gek kom mu ni ká ci ós eré nye it és
hi bá it;

✒ el dönt het jük, hogy mit mon dunk el tel jes ôsz in -
te ség gel an nak ér de ké ben, hogy el tit kol has suk,
amit nem le het el mon da ni;

✒ gya ko rol hat juk a mi ni max tech ni kát, az az mi ni -
ma li zál juk a rosszat és ma xi ma li zál juk a jót;

✒ idô ben fel ké szül he tünk az ar cu lat je len tôs rom lá -
sá ra és így van esély, hogy ja ví ta ni tu dunk raj ta.
S ha be kö vet ke zik, ami re fel ké szül tünk, az ne -
künk már nem lesz vá rat lan.

Ne héz el hin ni, de a
vál sá gos hely ze te ket fel -
hasz nál hat juk szer ve ze -
tünk po zi tív pub li ci tá sa
szá má ra is. A mé dia em -
be rei ugyan is ilyen kor
olyan tö meg ben ke res nek és lá to gat nak min ket, ahogy még
so ha sem tet ték, bár „szen zá ci ós hí re ink kel” már szá mos al -
ka lom mal meg pró bál tuk el csá bí ta ni ôket. Ha ész nél va -
gyunk és nincs pá nik, ezt az ér dek lô dést ki hasz nál hat juk,
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Egy ide jé ben tett öl tés sel ki len cet
meg ta ka rít ha tunk.

Nincs olyan baj Ame ri ká ban, amit
ne le het ne or vo sol ni az zal, ami jó
Ame ri ká ban.

Bill Clin ton ame ri kai el nök
be ik ta tá si be szé dé bôl



mint Ró zsi ka, aki an nak a kar ja i ba ájul, aki tôl mes ter sé ges
lé le gez te tést sze ret ne kap ni. A mé dia ro ha ma ide jén a krí -
zis kor rekt ma gya rá za tán túl le he tô ség van a nagy kö zön ség
tá jé koz ta tá sá ra, a po zi tív tör té ne tek el me sé lé sé re, „szen zá -
ci ó ink” tá la lá sá ra és a mé di a kap cso la tok meg erô sí té sé re.

Azt nem mon dom, hogy mi rob bant sunk fel min den
ak nát, hogy el nyer jük a mé dia fi gyel mét, mert nem min -
den rob ba nás ha tá sa ki szá mít ha tó. Az egyik eset leg min ket
is ki re pít het az ut cá ra. De ha pél dá ul egy el nö köt le kell
vál ta ni, egy üze met be kell zár ni, egy hi bás ter mé ket visz-
sza kell von ni, egy kor rup ci ót le kell lep lez ni, ak kor min -
den re fel ké szül ve nyu god tan be dob hat juk a hírt vá rat la nul
a köz tu dat ba, hadd rob ban jon. A fi gye lem fó ku szá ban mi
le he tünk a sztár. Per sze az ef fé le koc ká za tos ese mé nyek
le ve zény lé sé hez meg fe le lô sza kér te lem re van szük ség. Ta -
nul junk a tûzs ze ré szek tôl: ha ôk fel rob ban ta nak egy épü le -
tet, a kör nye zô há zak ban üveg sem re ped.

––
Vé ge ze tül, ne árul juk el a fô nö ke ink nek, és ne ter jesszük a
mun ka tár sak kö ré ben, de tud nunk kell, hogy a mé dia táma-
dá sa jót is te het pél dá ul egy hi bák kal, vét kek kel a cég be
ka pasz ko dó te het ség te len ve ze tôk kel te li szer ve zet tel.
Mint a Play boy iro ni kus meg áll apí tá sa mond ja: „mi u tán
egy pusz tí tó hur ri kán vé gig sö pört New Yor kon, a he lyi ha -
tó sá gok tíz mil lió dol lár ra be csül ték az oko zott hasz not”.
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Mi be ke rül?

on tos és egy ben ne héz kér dés. Cé günk pub li ci tás ban
ava tat lan mun ka tár sai szá má ra né ha a leg fon to sabb.
A pub li ci tá si mun kák nak ugyan is csak egy ré szét le -

het fo rin to sí ta ni. Ki szá mít ha tó az anyag gyûj tés, a cikk írás,
a saj tó tá jé koz ta tó, a fo tó- és film ké szí tés, a pos tá zás, a cso -
ma go lás, a par tik és a va cso rák költ sé ge. Né mi leg ne he zeb -
ben tölt het jük ki a rub ri ká kat, ha a szem élyes kap cso la tok
ápo lá sá ról, tár gya lá sok ról, te le fo nos kon tak tu sok ról s a na -
pi 24 órás ké szen lét rôl van szó. Amíg azon ban a cég ve ze -
tés min ket tá mo gat, és pub li ci tá si ered mé nye ink lát ha tó -
ak, nem gond a „lát ha tat lan ki adá sok” fe de zé se. A pub li ci -
tá si mun ka egyéb ként is olyan, mint a jó há zas ság: nem lé -
te zik tö ké le tes és köl csö nös bi za lom nél kül.

Ami a pub li ci tá si és rek lám költ sé gek ará nyát il le ti,
ér de mes el gon dol koz ni a már em lí tett össze ha son lí tá son a
rek lám fe lü le tek és a pub li ká ci ó val el fog lalt fe lü le tek költ sé -
gei kö zött. Ha pe dig te le ví zi ós vagy rá di ós rek lám idôk ára -
it vesszük ala pul, ez az arány még sok kal na gyobb le het. A
két mar ke ting kom mu ni ká ci ós esz köz per sze nem he lyet te -
sít he ti egy mást! Ahol rek lám ra van szük sé günk, ott a pub -
li ci tás nem so kat ér – és for dít va. Ér de mes azon ban el gon -
dol kod ni a vo nal alat ti mód sze rek nö vek vô fon tos sá gán.
Egy re in kább az ar cu lat: a cég re, a ter mék re, a szol gál ta -
tás ra ra kó dó kép ze tek ad ják el az el ad ni va lót. Ezért – töb -
bek kö zött – a pub li ci tás fel ér té ke lô dé se fo lya ma tos és lát -
vá nyos.
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Vé ge ze tül

Bí zom ben ne, hogy köny vem nem csak azok nak szol gált 

új is me ret tel, új sze rû meg kö ze lí tés sel, ta pasz ta lat tal, 

akik még nem fog lal koz tak mé di a kap cso la tok 

szer ve zé sé vel, ha nem azok nak is, akik már szám ta lan

ideg sejt jü ket ál doz ták fel a ha té kony pub li ci tás ér de ké ben.

El né zést ké rek azok tól a mé dia vagy a mar ke ting -

kom mu ni ká ció te rü le tén dol go zó kol lé gák tól, aki ket 

eset leg meg bán tot tam köny vem va la me lyik 

meg jegy zé sé vel. Aki nek nem in ge, ne ve gye ma gá ra!

Ter mé sze te sen egy mé di a kap cso la tok kal fog lal ko zó 

könyv bôl (le gyen az bár mi lyen jó) ugya núgy nem le het

meg ta nul ni a gya kor la ti pub li ci tást, ahogy egy ne mi 

fel vi lá go sí tó könyv bôl sem a sze xet. De mind két ki ad vány

szol gál hat öt le tek kel, tu da tos sá te he ti a tu dat alá szo rult 

is me re te ket, fe lajz hat ja a rej tett ké pes sé ge ket, nö vel he ti 

a kez de mé nye zô kész sé get, és ked vet ad hat a to váb bi 

ta nu lás hoz, va la mint a gya kor la ti is me re tek 

kip ró bá lá sá hoz. Eh hez kí vá nok min den ked ves 

ol va sóm nak sok si kert és meg fe le lô part ne re ket.
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NÓG RÁ DI GER GELY:

HO GYAN CSI NÁL JUNK PA VA ROT TIT?
A sztár me ne dzse lés ké zi köny ve

Ez a könyv a sztár csi ná lók nak szól. És per sze a sztá rok nak is, hogy
rá éb red je nek: leg alább annyi ra mû vé szet sztárt csi nál ni, mint
sztár nak len ni! Vagy ta lán van olyan em ber, aki el hi szi, hogy im -
már las san negy ven éve Pa va rot ti, Car re ras és Do min go a vi lág leg -
jobb éne ke se? Hát per sze, hogy van, hi szen ezt a kép ze tet épí tet -
ték fel az ope ra üz let mo gul jai. Meg csi nál ták és ki tû nô en me ne -
dzsel ték a há rom sztárt és ezt az imázst. Ám ha ez igaz, ak kor tu -
laj don kép pen bár ki bôl Pa va rot tit, vagy ép pen Ma don nát, Brit ney
Spe arst, vagy Jus tin Tim ber la ke-et le het va rá zsol ni. Vagy még -
sem?

Er re a kér dés re (is) vá laszt kap ha tunk eb bôl a könyv bôl, amely nek
mel lék le té ben in ter jú kat is ta lá lunk a négy ve ze tô ma gyar pop me -
ne dzser rel, Jo ós Is ván nal, Ko zso val, Ró zsa Ist ván nal és Kör nyei
At ti lá val.

„Egy mû vész na gyon ne he zen is me ri el a sa ját hi bá it. Egy mû -
vész min dig a kö rül mé nyek ben, il let ve leg in kább a me ne dzse ré -
ben ke re si a hi bát…”

Jo ós Is ván, az Mton ki adó ügy ve ze tô igaz ga tó ja

„Mind egyik mû vésszel ne héz együtt dol goz ni, mint aho gyan nyil -
ván ve lem is, de so ha nem a ne héz sé get kell néz ni, ha nem a
vég e red ményt. Dol goz hatsz te egy prob lé ma men tes „ipa ros sal”,
meg buksz, ha nincs ben ne elég plusz.”

Ró zsa Ist ván, a Ró zsa Re cords tu laj do no sa

Ára: 2940 Ft

www.presskontakt.hu

KAP HA TÓ A KÖNY VES BOL TOK BAN
ÉS AZ IN TER NE TEN



Töb bet akarsz el ad ni, de nem tu dod ho gyan?

Íme a ké zi könyv, amely vég re lé pés rôl lé pés re meg -
ad ja a vá la szo kat az el adás tech ni ká val kap cso lat -
ban fel me rü lô leggya ko ribb kér dé sek re:

• Ho gyan sze rez zek ügy fe le ket?
• Ho gyan egyez tes sek idô pon to kat?
• Ho gyan ke zel jem a ki fo gá so kat?
• Ho gyan zárjam le az eladást?

Ára: 2950 Ft

www.nog ra dibence.hu

KAP HA TÓ A KÖNY VES BOL TOK BAN
ÉS AZ IN TER NE TEN



NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI...

Nóg rá di Gá bor tíz éven fe lü li ek nek szó ló köny ve
hu mo ros ma gya rá za tok kal, vi dám tör té ne tek kel,
já té kos fel ada tok kal, bölcs po é nok kal és száz ka ri -
ka tú rá val me sél a meg gaz da go dás tit ka i ról. Az if -
jab bak meg tud hat ják be lô le, ho gyan vá lassza nak
ma guk nak szak mát, mi kép pen le het vál lal koz ni,
má sok kal együtt dol goz ni, ta ka ré kos kod ni, költ ség -
ve tést ké szí te ni és be fek tet ni.

A könyv szak mai lek to rai Dem ján Sán dor üz let em -
ber és Petsch nig Má ria Zi ta köz gaz dász vol tak.

Ára: 1690 Ft

www.nog ra di.hu

KAP HA TÓ A KÖNY VES BOL TOK BAN
ÉS AZ IN TER NE TEN
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