Faix Csaba, a Prezi
kommunikációs vezetője
„Nem lehetett kompromisszumok
nélkül folytatni”
Tudatosan építette karrierjét, miközben egyetlen olyan állomása sem volt, amelyre rossz szívvel
emlékezne. Rengeteget tanult színművészetis tanáraitól, de a Prezi szemlélete is nagy hatást tett rá.
A menedzserkedés mellett egy médiatréner céget vezet, néha pedig motorcsónakkal repeszt a Dunán.
SZERÉNYI SZABOLCS ÍRÁSA

Első alkalommal jártam
a Prezi irodaházában, amelyről
sokszor leírták már, hogy egy
felnőttjátszótér. A lazáskodás
ugyan néhol kissé erőltetetten hat,
de összességében kellemesebb hangulata van, mint az üvegből
és szürke falakból tákolt átlag
office-falansztereknek. Faix Csabához, egykori televíziós riporterhez,
újságíróhoz, a Prezi európai
kommunikációs vezetőjéhez érkeztem, aki mielőtt leülnénk
beszélgetni, körbevezet a komplexumban.
Külső szemlélőként tekintve pályafutása tudatos lépésekből álló
következetes karrierívnek tűnik:
fiatal, tehetséges újságíró, tévés
szárnypróbálgatás, Színház- és
Filmművészeti Egyetem (SZFE),
majd a TV2 és a Tények. Faix ha
nem is a kertévézés hajnalán,
de nagyjából annak fénykorában
töltötte médiás éveit, majd amikor
ez a bizonyos média egyre inkább
elkezdett szárnyaszegett béna
kacsává, vagy ami még rosszabb,
propagandaeszközzé válni, inkább
otthagyta az egészet.
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Faxon mentek a kincstárjegy
hozamok
Másodikos gimnazistaként kezdett
ismerkedni az újságírással. Egyik
osztálytársának apja, Dankó Ádám
az akkor még létező Napi Gazdaság,
illetve az MTI Econews főszerkesztője
volt. Tőle kérdezte meg, hogy mehetne-e hozzájuk nyári munkára. Beszélt
angolul, értett a számítógéphez, végül
hat hétig dolgozott az Econewsban
1995 nyarán. Javában tombolt
a privatizáció, az MTI Econews pedig
különsen nagy presztízsű volt, mint
az egyetlen angol nyelvű gazdasági
hírforrás itthon.
„Megérkeztek faxon a diszkontkincstárjegy-hozamok, nekem kellett
begépelnem belőle az adatokat egy
táblázatba” – emlékszik vissza az
időszakra. A következő nyáron is
visszament, majd amikor nem vették
fel a Közgázra, a kimaradó évben is
ott dolgozott. Ekkor viszont még
inkább gazdaságtörténész akart
lenni, történelem szakra jelentkezett,
valami azonban mégiscsak beakadhatott nála: „Egyszer csak azon vettem
észre magam, hogy a kommunikációs

tanszék folyosóján lődörgök és nézem
az ösztöndíj-lehetőségeket” – mondja.
A BBC-nek volt a Független Médiaközpontban egy hathetes televíziós képzése, másnap volt a határidő, persze
felvették. Ekkor találkozott először
a tévézéssel.
A Magyar Televízió Sziréna című,
rendőrségi híradójában kezdte, ahol
bent kellett aludnia egy összecsukható ágyon a gyártásvezetői szobában.

„Volt egy mobiltelefon, azon hívtak minket informátorok,
többnyire valamilyen
balesetről. Nekem
kellett eldöntenem,
hogy érdekes-e
annyira, hogy felkeltsem az operatőrt.”
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Képernyős karrierjének kezdetét
is egy, a kollégáját ért szerencsétlen baleset indította el: „Csöngött
a telefon, hogy másnap menjek
öltönyben, mert a műsorvezető
leesett egy szakadékba. Nem lett
nagy baja szerencsére, de eltörte
a kezét. Így lettem műsorvezető.”
Nem tudták, mennyire jó
dolguk van
A Színház- és Filmművészeti Egyetemen Vitray Tamás és Horváth
Ádám osztályába került. A tudatosság itt már valódi tényező: „Úgy
voltam vele, hogyha már csinálom
ezt a tévézést, akkor jól akarom
csinálni, elmenni a legjobb helyre, ahol ezt itthon tanulni lehet.”
Horváth Ádám mellett egy évig
rendezőasszisztenskedett is az
Életképek című sorozatban, rengeteget tanult tőle, ám a rendezést
nem érezte saját útjának. „Hálás
vagyok Ádámnak, rengeteget
tanultam tőle, de azt is tudtam,
hogy én televíziós újságíró akarok
lenni. Nem is vagyok elég tehetséges ahhoz, hogy fikciós rendező
legyek, márpedig nagyon fontos,
hogy az ember lássa, mihez ért és
mihez nem.” Bárdos András volt az
egyik tanára, ő hívta a Tényekhez
2005-ben. Az SZFE-s évekről még
elmondja: „Nem tudtuk, menynyire jó dolgunk van, hogy milyen
sokat ér az, ha az ember olyanoktól tanulhat, mint Popper Péter,
Horváth Ádám, Vitray Tamás, Kéri
László. A másik nagy hozadéka az
iskolának, hogy ott az emberek
alkotótársakra lelnek.”
A tévés újságíráson belül is a politika érdekelte leginkább, ebben is
mellé szegődött a szerencse: 2006ban a korábban TV2-ős Kert Attila
sok év után visszatért a Magyar
Televízióhoz, és magával vitt több
tényekes exkollégát. „Megkaptam
azt a bizalmat, hogy nem kívülről hoztak egy rutinos politikai
újságírót, hanem engem léptettek
elő” – mondja Faix, aki érezhetően
szép emlékként gondol vissza erre
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az időszakra, nem is tagadva, hogy
nagyon élvezte a munkáját. A falára került „szakmai trófeák” között
megtalálhatók a 2006-os budapesti
zavargások, a 2008-as amerikai
elnökválasztás, ahol Barack Obama
hatalomra került, illetve a 2011-es
arab tavasz is, ezekről mind első
kézből tudósított.
Az érdemi újságírásnak vége
lett
Itt elérkezünk arra a pontra a beszélgetésben, ahol a TV2-től való
távozásának okait firtatom. „Különösen nem mennék bele a részletekbe” – kezdi, miközben engem pont
a részletek érdekelnek. Végül azért
csak előbukkan a lényeg.

„Látjuk, mi történik ma az
Origóval. 2012ben azt kezdtem
érezni, hogy
hasonló irányba
fordul a Tények
is. Ma már ugye
ott is van. Úgy
éreztem, ezt
nem szeretném
megvárni.”
Hiába nem volt még Andy Vajna
kormánybiztosé a csatorna, Faix
szerint már lehetett látni, hogy az
érdemi politikai újságírásnak abban
a közegben vége. „Nem lehetett
kompromisszumok nélkül folytatni” – mondja. Távozásakor az
Origót főszerkesztőként egy év alatt

kormányszócsővé degradáló György
Bence volt a TV2 hírigazgatója, és
Faix akkor már pontosan látta, hogy
György Bence egészen mást ért
a híradózás alatt, mint ő.
Felkészülve a lépésre, párhuzamosan egy alternatív egzisztenciát kezdett kiépíteni magának.
A Színművészetin megismert egyik
barátjával, Manhalter Dániellel
alapította meg a Prompt Media
nevű tréningcéget. Manhalter is
tévézett, ő az RTL Klub riportere
volt, Faix szerint ez így különleges
felállásnak számított annak idején
a tréningpiacon, segítette is őket az
indulásban. „Nem sokban különbözik egymástól a televíziós újságíró
és egy vállalati kommunikátor feladata. Mindkettőjüknek bonyolult
üzeneteket kell érthetően, egyszerűen átadniuk a média felületein” –
érvel, amikor felvetem neki, hogy e
két terület, a tévés újságírás, illetve
a vezetők tréningezése azért távol
állnak egymástól. A vezetői képességek megszerzése kapcsán szintén
visszautal a televíziós éveire: „Egy
tévériporternek nagyon sok vezetői
kvalitással kell rendelkeznie. Egy
stábbal dolgozik – technikussal,
operatőrrel, vágóval –, amelynek ha
csak egy napra is, de ő a főnöke.”
Bejelölték egymást
Még TV2-sként forgattak
a Preziről, majd bejelölték egymást
a Prezi-társalapító Árvai Péterrel
Facebookon. Később azt is kiposztolta, hogy távozik a tévétől. Ekkor
kereste meg Árvai, hogy a Prezi
kezd elég nagy lenni ahhoz, hogy
szükség legyen egy európai kommunikációs vezetőre. A felkérés
ellenére Faix végigment a három
hónapos felvételi eljáráson. A végén
kapott egy ajánlatot, de elbizonytalanodott: „Ott volt, hogy három
éve építek egy saját céget, amit nem
szerettem volna feladni” – emlékszik vissza. A cégnél elfogadták
ezen igényét, azóta párhuzamosan
irányítja a Prezi európai kommunikációját és tart tréningeket.
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A Prompt Media székhelye egyébként
a Hajógyári Szigeten, egy állóhajón
található. Mind mondja, jó hatással
van a tréningekre, hogy a résztvevők
kiszakadnak a belvárosi miliőből. Ahogyan Faixra is jó hatással van a sziget és
a Duna közelsége. Manhalter Dániellel
közösen vettek egy harmincéves, kis
motorcsónakot is, ott van kikötve az
irodának használt hajó mellett, és Faix
egyik kedves időtöltése, hogy szép
időben a Dunán hajókázik vele.

Ahol még munkaidő sincs
Abban, hogy a beosztotti viszony mellett megtarthatta saját cégét, szerinte
a Prezinél uralkodó szemléletnek nagy
szerepe van. „Nálunk ez általános
hozzáállás abból a szempontból, hogy
nagyon fontos, hogy aki itt dolgozik
a Preziben, jól érezze magát” – magyarázza. Épp egy ebédlőnek is használható
közösségi térben beszélgetünk, ahol
a szomszéd asztalnál egy kutya társaságában csevegnek páran, a másiknál
két kolléga a luxus-kávégéppel főzött
ingyenkávét kortyolgatja. A fal melletti
hűtőkből gyümölcsöket, szendvicseket és tejtermékeket fogyaszthatnak
a munkatársak.
„Nálunk nincs munkaidő, illetve olyan
értelemben véve szabadság, mint
általában a cégeknél. Ha kész vagy
a dolgoddal, a vezetőddel és a kollégáiddal megbeszéled, nem kell feltétlenül
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Prezis karrierjének kezdetén, az első
hónapokban nem kellett riportálnia,
nem volt beosztottja, egyedüli dolga az
volt, hogy megtalálja és átlássa helyét,
feladatait a szervezetben. „Rengeteget
tanultam a Prezitől. Meghatározó volt
az első menedzserem, sokat segített,
amikor ide kerültem. De így is nagyon
pocsék munkát végeztem az emberek
menedzselésében az első évben, ezt
pontosan tudom” – mondja mosolyogva. Most egy négyfős csapatot
vezet, egy menedzser legfontosabb
feladatának pedig azt látja, hogy segítse
a beosztottjait abban, hogy jól tudjanak
dolgozni: elhárítsa, ha felmerül akadály,
tanácsot adjon, ha elbizonytalanodnak.

ISMERKEDJ MEG A KOMMUNIKÁCIÓS
ÉS REKLÁM SZAKMA TRENDJEIVEL,
RENDELKEZZ NAPRAKÉSZ
INFORMÁCIÓKKAL A SZAKMA
ZÁSZLÓSHAJÓJÁVAL,
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bejönnöd az irodába, és nem kell szabadságot kivenned azért, hogy elmenj
egy délelőtti orvosi vizsgálatra.” Nem
élnek vissza vele az emberek? – kérdezem én. „Inkább az a tapasztalat, hogy
figyelned kell arra, hogy kivegyél annyi
szabadságot, amennyi úgymond járna.
Én például mindig kérem az embereimet, menjenek el, pihenjenek egy-egy
húzós projekt után.”
Hogy erre miért van szükség? Természetesen itt is előkerül az employer
branding, vagyis munkáltatói márkaépítés fontossága. „Sokszor kérdezik tőlem
újságírók, hogy miért nem a Preziről
mint termékről beszélünk. Azért, mert
a magyar piacon nekünk sokkal fontosabbak a munkatársak felé szóló üzenetek. Elképesztően nehéz fölvennünk
és megtartanunk ezeket a mérnököket.
Kis túlzással naponta kapnak állásajánlatokat a Facebooktól, Google-től. Mi
a magyarországi kommunikációnkkal
az employer brandingre fókuszálunk,
hogy megmutassuk: a Prezi egy olyan
hely, ahol tanulni és inspirálódni lehet.
A rendelkezésünkre álló nyilvánosság
segítségével azt próbáljuk megmutatni,
hogy mennyire jó itt dolgozni.”
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Az employer brandingre összpontosító
magyarországi kommunikáció mellett
a termékeiket leginkább a fontosabb
európai piacaikon népszerűsítik. Az
értékesítést támogató kommunikáció
fókusza persze az Egyesült Államok,
de a Prezi San Franciscó-i központjában megfogalmazott üzeneteket Faix
csapatának kell testre szabni, „európaiasítani” a kontinens kiemelt országaira,
mint amilyen Anglia, Németország
vagy épp Hollandia. Ehhez helyi
ügynökségi partnerekkel dolgoznak
együtt.
A beszélgetés végén, utoljára még
a nevének eredetéről és jelentéséről
is megkérdezem. Talán nem meglepő
módon a faix egy francia szó, ami
nehézséget, tehert jelent. Faix Csaba
családja azonban az 1800-as évekig
visszavezethetően a felvidéken, Eperjesen élt, nincs érdemi nyom a francia
felmenőkről. „Csak találgatni tudok,
elképzelhető, hogy elüldözött hugenották leszármazottai vagyunk.” •
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szabadon választott
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+1 Kreatív online előﬁzetés
print előﬁzetés mellé vagy
+1 Kreatív print előﬁzetés
online előﬁzetés mellé

Előﬁzetés és további részletek az akcióról:
www.kreativ.hu/eloﬁzetes
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Illés Gabriella producer
Embereknek álmot
A Megasztár, a Nagy Duett és a Mr és Mrs volt producere idén húsz éve kezdte televíziós karrierjét.
Végigjárta a ranglétrát: riporterből a TV2 Csoport kábelcsatornáinak kreatív vezetője lett. Illés Gabriella
három éve hagyta ott a televíziózást, hogy saját vállalkozásokat indítson. Most is látványos gigaprodukciókat készít, de már nem képernyőre. Mit lehet csinálni saját rekordok újradöntögetése helyett és mi
a tömegszórakoztatás dolga?

BALKÁNYI NÓRA ÍRÁSA

„Mikor kijöttem a multinacionális
világból, egyszerre hülyítettem meg
magamat és a környezetemet is azzal,
hogy hirtelen mindent akartam. Mint
mikor kiengedik a lovat a karámból.”
Illés Gabriella magabiztosan, széles
mosollyal jön az interjúra. Az általa is
végigvezényelt, itthoni fejlesztésű The
Champion kiállításon – vagyis interaktív családi sportélményparkban – találkozunk a Millenárison. Külsejére ad,
és egy óra alatt az is kiderül, hogy profi
nyilatkozó. PR-nyelven valószínűleg
álmából felriadva is meg tudna szólalni.
„Korábban sokszor kérdezték tőlem,
mit jelent producernek lenni. Általában
arra gondolnak, egy gazdag nő szórja
a pénzt, és ebből aztán mindenféle
dolgok jönnek létre” – nevet. Akik
már dolgoztak vele, azt mondják, erős
kisugárzású és kemény munkabírású
vezető, jól épít kapcsolatokat.
17 évnyi televíziózás alatt főleg szórakoztató tartalmakkal foglalkozott, volt
riporter, szerkesztő, főszerkesztő és
műsorvezető is. A TV2-nél 2002-ben
indult, producerként pedig 2008-ban
kezdett A kiválasztott című Uri Geller
show-val. Később hozzá tartozott több
sikeres, milliókat érdeklő zászlóvivő
műsor: a Mr és Mrs, a Nagy Duett és
a Megasztár is. Illést 2012-ben nevez36 KREATÍV

ték ki a FEM3, a PRO4 és a SuperTV2
szórakoztató műsoraiért felelős kreatív
vezetővé. Évekig dolgozott a TV2
Akadémia képzési irányítójaként is.
Karrierje elején videoklipeket is rendezett, például a NOX-nak.
A producer szerint a tévézés nagyvállalati fékjei sok energiát vesznek el
a hozzá hasonló emberektől. „Egy idő
után jobban szerettem volna magam
megvalósítani az ötleteimet, minthogy
másokat győzködjek róluk. Azért jöttem el a TV2-től, hogy a saját álmaimat
kövessem. Minden porcikáját imádtam
a műsorainknak, sok korábbi vezetőváltás, szükséges összecsiszolódás alatt
is vitt a lendület. Egy idő után viszont
beszűkült a tér. A csapataimnak a saját
nézettségi rekordjainkkal kellett versenyezniük.” A 2014-es tavaszi műsorszezon után nem kezdett új feladatot.
Most három olyan vállalkozásban is
tulajdonosi és vezető pozíciókat tölt be,
melyek mind családokat célzó szuperprodukciókat hoznak létre. A Kaleido
Entertainment és a Future Exhibition
nevű Kft.-k a The Championhöz hasonló utazó kiállításokkal foglalkoznak (a
travel exhibition műfaj olyan, mintha
egy bekütyüzött és vizuálisan erősen
megtámogatott természettudományos
kiállítást kereszteznének egy lazább
vidámparkkal), a harmadik vállalkozás,

a TulipánTündér Produkció pedig olyan
nagyszabású mese show-kat tervez
még létrehozni, mint amilyen a 2014–
2015-ben futó A Játékkészítő volt. Ez
az a koncertet, színházat és régi Játék
Határok Nélkül-szerű látványvilágot
keresztező show, amit anno Alföldi
Róbert húzónevével és jellegzetes
piroskeretes szemüveggel reklámoztak
mindenfelé.
„Kicsi voltam, egyetemen elsőéves,
mikor televíziózni kezdtem. A Játékkészítő sok szempontból rokon azzal,
amit hosszú éveken keresztül képernyőre csináltam, a The Championnel
viszont rengeteget kellett tanulnom.”
Kiállítás vonalon Illés üzlettársa és
segítsége Molcsányi György line
producer. Ő hozta ezt az irányt, Illés
a mese vonalat. „Összebútoroztunk. Jó
a csapat, elosztjuk a munkát. Mindig
az éppen aktívan futó projektre tudunk
koncentrálni.”
Lezárult korszak
Mikor a számára felnövést és kiteljesedést hozó TV2 elmúlt években zajló
andyvajnásodásáról és a kormányt
támogatóvá gyúrt profiljáról kérdezzük, elegánsan kitérő választ ad. „Az
info- és entertainment irányból engem
mindig az entertainment érdekelt,
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a fejlesztésen több százan dolgoztak. Az eredmény Illés gyakorlatába
illően utolsó milliméterig ellenőrzött,
trendin dizájnolt, óriásplakátokkal és
celebekkel marketingelt, világmárkákkal szponzorált. Az ideológiai inputot
a tíz éve létező Nagy Sportágválasztóhoz hasonlóan a mozgás népszerűsítése
és a hozzánk illő sport megtalálása adja,
de a lényeg a játék. Mivel látványra is
épít a dolog, amíg mozgásban marad
a gyerek, addig a nagyi szimpla nézelődéssel simán elvan. „Nem kupákat lehet
nézegetni” – foglalja össze az amúgy
hat kamionba bedobozolható kiállítást
részletes jellemzés után Illés.
ebben dolgoztam. Tanultam, hogyan
kell hírsorrendet összerakni, de most
már bajban lennék vele (nevet). A televíziózás számomra lezárult korszak.
Ami egyszer elmúlt, nem múlik el még
egyszer.”

Azt mondja, őt szerencsésen elkerülte,
hogy megmondják, kit lehet szerepeltetni és kit nem.
„Azt hiszem nem is véletlenül történt
így. Nekem fontos a szabadság. Azért
tudtam jó műsorokat készíteni, mert
mindig erősen hittem abban, amit
csináltunk.” Mivel az emberi kapcsolatai megmaradtak, nem tudna olyat
mondani a tévés világból, amit hiányolna. „Már nem kávézunk mindennap
együtt, de Claudiától (Liptai Claudia,
1999 óta a TV2 műsorvezetője) a TV2
programigazgatójáig (Ökrös Gergely)
a volt kollégák most is benne vannak az
életemben.”
Illés a jövőt tekintve azt mondja, először azt gondolta, fizetetlen szabadság
után visszamegy, de ez később már
nem volt terv. Vállalkozóként hosszú
távú céljai vannak. „Még pár évig tudok
ilyen aktívan dolgozni, mint most.
Nem szeretnék majd az az anyuka
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lenni, aki a telefonját bújja a gyerkőce
karateedzésén. Úgy kell most építeni
a cégeinket, hogy akkor is működjenek,
ha kevesebb munkaórában foglalkozom
velük.”
Azt mondja, a saját vállalkozások elindításával most még nagyobbat lépett,
mint mikor lassan tíz éve producerként
is elkezdett dolgozni. „Visszagondolva,
én a gazdasági válság idején lettem igazi
producer. Az akkori vezérigazgatónk,
Várdy Zoltán azt mondta: ha valakinek
van ötlete, hajrá, de szerezzen szponzorokat. Addig adott keretből lehetett
műsort készíteni. Ha maradt pénz,
tök jó, de alapvetően minél szebb, jobb
és nagyobb nézettséget hozó műsort
kellett csinálni. Akkor is felelősségteljes embernek tartottam magam, de
most más emberek fizetését is elő kell
teremtenem.”
Hat kamionnyi szórakoztatás
A kiállításokkal foglalkozó Kaleido
Entertainment és a Future Exhibition
közötti különbség lényege, hogy
előbbi saját ötlettel és fejlesztéssel is
foglalkozik, végigvisz egy projektet
egészen a licenc értékesítéséig, utóbbi
pedig a folyamat végén száll be: a már
kész, nemzetközi kiállításpiacról
megvásárolt licencek megvalósításával
foglalkozik (ide tartozik az utaztatás,
a helyszínbérlés, a helyi marketing és
a promotálás is).
A The Champion a Kaleido alá tartozik,
tehát itthon próbálták ki először. Csak

Belépéskor azonnal motivációs kisfilmmel leszünk motiválva (sportolni
jó), és kapunk okoskarszalagot is. Ez
felveszi az adatainkat – magasságot,
súlyt, korosztályt, ilyesmit – és később
rögzíti a teljesítményünket is. Összesen
kilenc, ChampLAB-nek hívott gépet
lehet kipróbálni. Mindegyik szerkezet
a sportoláshoz szükséges különféle képességeket, például szem-kéz
koordinációt, reflexeket, gyorsaságot
tesztel. Aki különösen kitartó, az
a különböző állomások között az agyát
is bővítheti mindenféle sportágakról
közölt, sokszor grafikus információval.
Vannak egyéb szórakoztató egységek is: szelfizés a Puskás-díjjal, VRszemüvegben válogatott focistaként
trippelés a Groupama Arénában, és meg
lehet tekinteni különböző stadionok
hologramos makettjeit is. A kiállítás
egyik helyszínén témába vágó Budapest
2024-es kreatívokat is bemutatott,
a projekt időszaka épp belefutott az
olimpiai népszavazásos hajrába és
a kínos buktába is.
„Január és április között több mint
hatvanezer látogatónk volt.” Elmondása szerint ezzel a számmal és az
egyéb bevételekkel (szponzoráció,
merchandising, rendezvények) teljesítették a kitűzött célt, vagyis a magyar
vonatkozású befektetés már visszajött.
A projekt összesen bruttó 700 millió
forintba került (ennek hetedét tették
ki a park közepén hatalmas kivetítőkön futó, lassított felvételekből álló,
funkciójukat tekintve marha jól mutató
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kisfilmek). A többi pénz a tervek szerint
a havi 50-100 ezer eurós licencdíjakból
érkezik majd be. „Jelentkezett már
olasz, angol, marokkói, izraeli promóter
is, de van olyan amerikai érdeklődőnk, aki 2019-re vásárolná meg a The
Championt.” A kiállítás először szeptemberben fog utazni, Marokkóba.
A Future Exhibition a szintén Millenárison futó olasz Gateway to Space – Űrkiállítást, és az argentin Living Dinosaurs
– Őskori Állatkertet hozta Budapestre.
A NASÁ-val is együttműködő Gateway-t
több mint százezren nézték meg, pedig
népszerűsége miatt csak nyolc-kilenc
hétre sikerült megszerezni az ideális három-öt hónap helyett. Illés azt
mondta, gigakiállítástól gigashow-ig
a legnehezebb feladatot jellemzően nem
is a fejlesztés, hanem a helyszín megtalálása jelenti. „A Millenárisnak az elmúlt
egy évben négy igazgatója volt, most
barátkozunk a legújabbal. Kevés rendezvényhelyszín van Magyarországon, ami
meg tud felelni egyik-másik nagyszabású
projektünknek.”
360 fokosan
A tempó, a pörgés általában jellemzi
a producert. „Nincsenek olyan anyagi kereteink, hogy hónapokig csak álmodozhassunk” – mondja. A The Championt
például ötlettől megvalósításig bő egy
év alatt vitték végig. „Ez nem normális
tempó. De teher alatt nő a pálma” – teszi
hozzá. A The Champion beszélgetésünkkor éppen futó munkája volt, de már be
voltak ütemezve a kiállítás szétszerelését
követő új tervek is. „Pályázunk a Filmalaphoz, van hosszú távú projektünk
kültéri kalandparkra gyerekeknek és
a nyárra szeretnénk behozni új kiállítást is. Közben fejlesztjük az új mesét
a TulipánTündérrel.”
A TulipánTündér Produkció az Illéshez
legközelebb álló vállalkozás. A 2014–
2015-ben a nagyot szóló A Játékkészítő
mögött álló kft. az itthon nem igazán
elterjedt, nagyszabású mese-showműsorok világát építené tovább. Anno
A Játékkészítő bemutatóját arcba tolt,
karácsonyra időzített keményvonalas
kampányolás előzte meg, és végül hideget-meleget is kapott. A színházat értők

felszínesség és dramaturgiai esetlenség
miatt lehúzták, újszerűség és látvány
miatt dicsérték. Egy kisgyereknek tuti
élmény, de olcsóbb, félreeső helyről
felnőtt fejjel nem vág agyon kulturális
élmény. Vegyes ítélet mellett közönséget
biztosan talált a produkció. 2015-ben
újrahúzták, majd átköltöztették a Tüskecsarnokból az akkori SYMÁ-ba, és a két
karácsonyi etap négy-négy napja alatt
elértek összesen több, mint 110 ezer embert. A hanganyag platinalemezes lett.
„Meg kell hallani azt a kritikát, ami
jogos. Nagy vállalás volt, nem ismertünk
jó példákat. A Játékkészítőben találkozik a színház, a koncert, a TV, a film. Az
volt az érzésem, hogyha producerként
szeretném megvalósítani az elképzelésem, egy új szótárat is ki kell találnom
hozzá, ami segít az egyes világok közötti
fordításban.” A tömegszórakoztatás itt
is középosztálytól felfelé célzott volt
(2015-ben a rossz ülőhelyes jegy 6800,
a mindenféle VIP extrákkal feltuningolt
csodajegy 29 800 forintba került).
„Magyarországon lezárult A Játékkészítő, most a nemzetközi értékesítés
zajlik The Game Creator néven. Itthon
ez a show már bejárta a maga 360 fokos
útját. Társasjátékig hangoskönyvön át
mozifilmig mindenhol találkozhattak
a piros szemüveges élménnyel a rajongók” – említi a projekt utóéletéről.
A Játékkészítőhöz hasonlóan karácsonykor tervezik bemutatni a következő nagyszabású mesét is. Illés azt
mondja, tanultak az elmúlt évek tapasztalataiból, és varázslatos előadás lesz.
A projektet a BOK csarnokba (ex-SYMA)
viszik.
Mint a Gigié
„A televízió tömegszórakozás, az embereknek pedig álmokat kell adnunk”
– mondta a producer még 2009-ben.
Mikor arról kérdezem, áll-e ez a gondolat
most is, azt mondja, abszolút. „Ha valaki
komoly produkcióra vágyik, elmegy
a Katonába, az Operába, a Müpába.
Álszent lenne azt mondani, hogy a tévé
nem tömegszórakoztatást képvisel.
A jó tévéműsor kiszakít. Elülök,

A NÉV ÚJ, AZ ELÉRÉS JOBB!

rityegek-rötyögök, nézem, milyen
szép és szuper, akit látok. Szeretném,
ha az én álmom is úgy teljesülne, mint
Rúzsa Magdié vagy Radics Gigié.” •

Több, mint Google
Az infotainmentre építő utazó kiállításokból egyre több jelenik meg
itthon is. Az ismeretterjesztő múzeumok már nem tudják behülyíteni
a gyerekeket nyomogatható gombokkal vagy egy nyakát nehézkesen
mozgató brontoszaurusz-robottal.
A tömegnek szánt szórakoztató
tartalmakra egyre jellemzőbben
lényeges a minél több és jobb akció
(„interaktivitás”) és a látvány. Az
információ önmagában nem elég:
minek menjek el valahova megtudni
valamit, amit bármikor előszedhetek
a telefonomból is? A műfaj magyar
fizetésekhez mérve középosztálytól
felfelé ad alternatívát szülőknek
(a Championre a két felnőtt + két
gyerekes családi jegy – már olcsóbb
verzióban – hétköznap 7500, hétvégén 9000 forintba került).

Illésék negyedévente adnakvesznek kiállításokat. A műfaj
nemzetközi piacán egyszerre mozognak a saját állandó helyszínnel
nem rendelkező, hozzájuk hasonló
független promóterek, és olyan
múzeumok vagy science centerek,
akik keresik a tömegszórakoztatásra
alkalmas tartalmakat is. „Több konferencia, expó van évente, ahol a szakma találkozik. Van európai, ázsiai és
amerikai csúcstalálkozó is. Itt mi is
mindig képviseltetjük magunkat” –
magyarázza. Azt mondja, ez a piac
sokkal kisebb, mint az a közeg, amit
a televíziózás világában ismert meg.

HAVI

4 715 985
EGYEDI FELHASZNÁLÓ

TÖBB MINT

519 000 000
OLDALLETÖLTÉS
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Nyolc másodpercig tudunk figyelni
Batiz András könnyen vált
buborékot
A rendszerváltás első éveiben a főiskoláról beesve lett a kereskedelmi televíziózás egyik fiatal sztárja,
hogy aztán alig harmincévesen, immár ismert médiaszemélyiségként váljon az állampolitikai kommunikáció arcává. Gyakorlatilag elsőként Magyarországon. Hogy élte mindezt meg Batiz András, mit csinált
az elmúlt 10 évben, és lehet-e pusztán szakmai alapon értékelni a kormánypropagandát?

Puskár krIszTIán írásA

„Ma Magyarországon egy levél
Xanax 300 forint. Egy pszichológusi óradíj 10 ezer forint, amit
viszont nem lehet felírni receptre.
Azt látom, hogy óriási szükség van
arra a társadalomban és az egyén
szintjén egyaránt, hogy az ember
támogatást kapjon abban, hogy meg
tudjon birkózni a dolgaival lelkileg”
– mondja szerda reggel Batiz András
a Doblo borbárban a kávéja mellett.
Az egykori televíziós műsorvezető és
-szerkesztő, majd kormányszóvivő
és kríziskommunikátor az elmúlt 10
évben kommunikációs készségfejlesztő tréningeket tart cégével, az
Impact Worksszel. Nemrég például Londonban az NBC-Universal
sales-vezetőinek: egy kereskedelmi
kampányra készítette fel őket, pontosabban arra, hogy miként szólítsák
meg ténylegesen az ügyfeleiket,
meséljenek nekik történetet, kilépve
a prezentációk vetített grafikonjainak
világából.
Az angolul és magyarul is működő céget műhelynek tekinti, ahol 14-15 ember dolgozik részben teljes állásban,
részben szabadúszóként. Az elmúlt
években négy kontinens 18 országá42 KREATÍV

ban folytattak ehhez hasonló tréningeket, illetve stratégiai tanácsadást,
ami a cég másik tevékenységi köre, és
ami az egyre növekvő munkaerőhiány
miatt jelenleg főként az employer
brandinget jelenti.
Mutasd a legjobb énedet!
„Az embernek az elmúlt 10 évben
a koncentrációkészsége egy másodperccel kisebb lett az aranyhalénál.
Átlagosan nyolc másodpercig tudunk
figyelni, az aranyhal kilencig” – szemlélteti Batiz azt, hogy miért nehéz és
rendkívül fontos fenntartani a beszélgetőpartner érdeklődését. Az emberek
szerinte keresik a kifogást, hogy ne
kelljen odafigyelniük. Ugyanakkor, azt
is gondolja, hogy a jó kommunikáció
a bizalmat is növeli. „A cél mindig
ugyanaz: amikor kiállsz mások elé,
vagy leülsz velük tárgyalni, a legjobb
énedet tudd megmutatni” – mondja.
Az 1975-ös születésű Batiz András
a rendszerváltás első éveiben érettségizett, majd Vitray Tamás és Horváth
Ádám első osztályába járt a Színházés Filmművészeti Főiskolán, többek
között Kolosy Péterrel, Máté Krisztá-

val és Jáksó Lászlóval. Mint mondja,
elsősorban a kíváncsiság hajtotta, és
hajtja azóta is. „Nem csak újságíróként fontos, hogy kíváncsi legyél. Ha
kíváncsi tudsz lenni másokra, akkor
megtetted a legfontosabb lépést abba
az irányba, hogy jobban megértsd az
embereket, és jobban is tudj hatni
rájuk.”
Batiz lényegében a főiskoláról „beesve” hét éven át volt kéthetente az RTL
Klub képernyőjén, ezalatt pedig – ezt
külön kiemeli – magyar falvakba épp
úgy eljutott, mint Észak-Koreába.
Beszélgetős műsora is volt, de azt nem
csinálhatta annyit, amennyit igényelte
volna. Amikor 2004-ben összekülönbözött a televízióval és otthagyta
a csatornát, 30 éves se volt.
És ez azt is jelentette, hogy nem volt
harminc, amikor a Gyurcsány Ferenc
vezette koalíciós kormány szóvivője
lett.
A család egy része nem állt vele
szóba
Ha nem számítjuk Havas Henrik 1995ös, hat napig tartó kommunikációs
államtitkári karrierjét, akkor tulajKREATÍV 43
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donképpen Batiz András az első és
mindmáig az egyetlen tévésztár,
aki médiaszemélyiségként vált az
állampolitikai kommunikáció arcává
és hangjává. Ez olyannyira megosztó lépés volt, hogy a közvetlen
közelében sem tudott mindenki
örülni neki. „Többen nem tartották
összeegyeztethetőnek mindezt
a múltammal és a családi örökségemmel” – mondja. Voltak rokonai,
akik ez idő alatt nem is álltak vele
szóba.

„Volt bennem mindig egy kettősség.
Liberális politikai beállítottságú vagyok, de hívő keresztény. Sok ember
fejében ez nehezen áll össze. Mindig
külön utas voltam, ezért senkivel
sem tudtam teljes mértékben egyetérteni. Nem voltam soha semmilyen
szervezet tagja, szakmaiban sem,
most se vagyok. Ebből két dolog
következhet: az egyik, hogy senkivel
nem értesz szót; a másik, hogy mindenkivel szót értesz. Bízom benne,
hogy rám az utóbbi igaz.”

„Mind apai, mind anyai ágon
szenvedte a családom az egypártrendszert. A családom egyik ágán
kisnemesi-felvidéki, jogász végzettségű ősök sorakoznak, akiktől az oroszok mindent elvettek.
Anyai dédnagyapám miniszter
volt két kormányban is a 20-as és
30-as években, aztán összeveszett
Horthyval, egy kis faluba költözött,
lényegében száműzetésbe. Az apai
nagyapám a Harvardon is végzett
orvos, keresztény ifjúsági vezető
volt, koncepciós perben ítélték el
a 60-as években. Enyhén szólva sem
voltak a rendszer haszonélvezői, és
az utódok közül többen nehezen értették meg, hogy amit csinálok, az
más. Néha azért bennem is voltak
aggályok” – magyarázza Batiz.

Batiz nem tervezte, hogy ebbe az
irányba fordul a karrierje, ebben
a tekintetben a felkérés véletlenül
jött. Másrészt hisz abban, hogy
a gondviselés tereli az embert, ebben
a tekintetben nem volt véletlen, teszi
hozzá.
Voltak alsónadrágok
2004-ben hagyta ott az RTL Klubot, és
nem volt munkája, amikor felkereste
a kormányzat egy fiatal tagja.
„A kávézás során megkérdeztem, hogy
kell-e nekem majd képletesen XY alsógatyáját mosnom. Azt mondta, hogy
szerinte nem szükségszerűen. Persze
később kellett, voltak alsónadrágok.
A következő egy hétben próbáltam
elérni, hogy az emberek lebeszéljenek,
de nem beszélt le senki.”

Egy héttel később
felhívta a miniszterelnök, hogy bár
gondolkodott rajta, hogy felkérje
kormányszóvivőnek, de mivel
nincs tapasztalata
a politikai kommunikációban,
ezért végül mégse
kérné fel.
Ekkorra azonban Batizt már túlságosan foglalkoztatta a kihívás.
„Valami megmagyarázhatatlan
okból azt mondtam, hogy értem
az indoklást, de azt kell szerintem
megfontolnia, hogy kiket akar
elérni. Ha fontos, hogy ne csak az
újságírókat érje el, hanem azon túl
az embereket is, akkor gondolja
át” – meséli a telefonbeszélgetést
Batiz. Félóra múlva Gyurcsány viszszahívta és azt mondta neki, hogy
két szóvivő lesz, és ő lesz az egyik.
Batiz szerint, ha valaki jól csinálja
a politikai kommunikációt, akkor
az a kommunikációs szakmának
bizonyos tekintetben a csúcsa.
A felkérést pedig elsősorban szakmai lehetőségként fogta fel, ami
komoly ügyeket hozott és összetett
látásmódot követelt.
„Minden munkában el kell döntened, hogy vállalható-e az, amit

a munkaadó képvisel. A pénztáros
is felállhat, ha a főnök becsapja
a vevőket és rosszul bánik az alkalmazottakkal. Gyurcsányban nem
a szocialista pártot vagy az utódpártot láttam, hanem egy nagyon
megnyerő és erős személyiséget,
egy ambiciózus és modern pasit,
és benne egy modern és nyitott országot. Voltak más dolgok, amikkel
nem értettem egyet, de az RTL-ben
sem tetszett minden” – mondja.
És hogy Őszöd egy kommunikációs
baklövés volt-e? Batiz szerint, ha
a jéghegy csúcsát nézzük, akkor
igen. De a hajókatasztrófának mindig a teljes jéghegy az oka, teszi
hozzá.
A sarkukra állnak, az a dolguk
„Még kormányszóvivő voltam,
amikor egyszer megkérdezte egy
újságíró, hogy van-e visszaút a médiába. Azt mondtam, hogy visszaút
nincs, csak az út, ami valahova visz
tovább. Amúgy később kiderült,
hogy mehettem volna visszafele, de
nem akartam” – mondja Batiz, aki
az őszödi beszéd sajtóba kerülése
idején már nem szóvivő, hanem
kommunikációs igazgató volt. Akkor született a gyereke is, ami miatt visszább akart lépni, de az őszi
események ezt nem tették lehetővé, ő pedig nem akart tovább így
dolgozni. A pártpolitika sem feküdt
neki, pedig – mint mondja – kapacitálták a képviselőségre. Otthagyta a munkáját és néhány hónappal
később már egy kommunikációs
ügynökség indításán dolgozott.
Nagyobbik gyereke, Iván, most 11
éves (a kisebbik a hetet töltötte
be nemrég), és korából adódóan
sokat netezik. Batiz szerint ő már
felfogja, hogy amit az interneten
lát, az nem feltétlenül van úgy.
Vagy legalábbis beszélgetéseik
következtében hajlandó megkérdőjelezni. Batiz aggályosnak tartja
a posztfaktuális viszonyok, az
alternatív narratívák és a magyar
állam médiabefolyásának együtthatóját.

„Van azért, ami nyugtatja az embert. Az egyik az a mondás, hogy
kevés embert talán sok ideig lehet
hülyének nézni, de sok embert csak
rövid ideig. Persze kérdés, hogy mit
tekintünk rövid időnek és hogyan
tudjuk esetleg még rövidebbé tenni. A másik, hogy minden remény
szerint a fiatalokat nem lehet már
annyira átverni, őket én nem féltem. Előbb-utóbb úgyis a sarkukra
állnak, az a dolguk.”
És lehet-e egy kormánykommunikációt csak szakmai alapon,
a hatásfokát nézve megítélni? Batiz
egy barátját idézve, aki egy tévés
hírműsorral kapcsolatban mondta neki, hogy „az aljasságra nincs
mentség”, hozzáteszi, hogy bár
nem szándéka senkit felmenteni,
de belülről mindig minden más.
„Biztos nem igaz az állítás, hogy
kizárólag tisztességtelen emberek gyülekezetéről van szó. De az
elvitathatatlan, hogy az eszköztár,
amit használnak, az pszichológiai
értelemben próbál az emberekben
folyamatosan gyűlöletet és félelmet
ébreszteni, és ezt tartaléklángon
tartani vagy éppen erősebben hevíteni, ez pedig kifejezetten ijesztő és
veszélyes.”
Ki a legokosabb ember
az országban?
Batiz András a 2007-ben alapított
Impact Works mellett az elmúlt
években működtetett műsorgyártó céget és kríziskommunikációs
ügynökséget is, de mára minden
tevékenység az alapcégben zajlik,
amiben az improvizációs színházi
elemekkel, médiagyakorlatokkal és
pszichológiai módszerekkel átszőtt
különféle tréningek mellett stratégiai tanácsokat is adnak.
„Önmagában a kríziskommunikáció nem adna elég munkát. Részben mert ez egy következmények
nélküli ország, részben mert az
ügyeket vagy elviszik az ügyvédek,
vagy a külföldi multik megoldják
saját hatáskörben.”

Batizékat az utóbbi időben azonban egyre több ügyfél találta meg
a munkáltatói márkaépítés területén azzal a feladattal, hogy segítsenek a megfelelő munkaerő megtalálásában és megtartásában. „Ez most
óriási kihívás: a képzett munkaerő
egyik fele külföldön van, a másik
állásban. Ha valaki fejleszteni akar
és új munkahelyeket idehozni, fel
van neki adva a lecke. Szinte üres
halmazból kell válogatnia.” Batiz
a HR, kommunikáció és brandépítés
megfelelő kombinációjában látja erre a megoldást. „Bármiről is
legyen szó, a nap végén valakinek
oda kell állnia és a személyével kell
hitelesítenie a cselekvést. Ha az
nincs harmóniában azzal, ahogy és
amit mond, nem önazonos, akkor
a dolog nem működik, és bizalmatlanság lesz. A bizalom kulcskérdés.”
Batiz jelenleg pszichológiát hallgat
Szegeden. Még nem látja, hogyan
befolyásolja ez a jövőjét, de azt tudja, hogy a pszichológia szerves része az employer brandingnek és az
egyéb tréningeknek is, amiket tart.
Illetve végeredményben annak,
amiről korábban is beszélt, azaz
hogy megértse az embereket, szót
értsen velük, hatni tudjon rájuk.
„Könnyen tudok buborékot váltani” – utal Barack Obama beszédére.
Majd mond egy politikai anekdotát
a 19. századi Angliából, amely szerinte jól kifejezi, hogy mit is jelent
a személyes varázs, amelyre oly sok
ügyfelük is vágyik.
„A konzervatív Benjamin Disraeli
és a liberális William Gladstone két
nagyon fontos államférfi volt, illetve egymás riválisai is. A hetvenes
években, az aktuális választások
előtt egy hölgy leült mindkettőjükkel külön-külön vacsorázni,
majd beszámolt a tapasztalatairól.
»Gladstone esetében az volt az érzésem, hogy ő a legokosabb ember
Angliában« – mondta. »Disraeli
esetében az volt az érzésem, hogy
én vagyok a legokosabb ember Angliában.« És Disraeli nyerte a választást.”•
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