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Me.Fotográfia
Kalló Angéla külső és belső világai a ME.dokban
Lapunk idei utolsó számát Kalló Angéla képei illusztrálják. A kolozsvári születésű fotóművész a Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémián (most
Művészeti és Formatervezői Egyetem) végzett 1994-ben, jelenleg az egyetem
fotó-, videó-, és Számítógépes képfeldolgozás szakán oktat. Munkái számos
hazai és nemzetközi kiállításon helyet kaptak, rövidfilmjeit gyakorta láthatta az európai kísérleti és rövidfilmfesztiválok közönsége. Fényképei számos
díjat elnyertek, köztük a bukaresti AD 2000 ARHITEXT DESIGN építészeti
fotóverseny nagydíját. Kalló Angéla több honi és nemzetközi művészeti projekt szervezője, és éveken át a Minimum Party alkotótábor fotós műhelyének vezetője volt.
Elmondása szerint szakmáját maga sem tudja pontosan meghatározni.
Ezért, ha valaki megkérdezi, mivel foglalkozik, általában azt szokta válaszolni: képpel. Ilyenkor aztán jöhet a magyarázkodás, hogy ezen belül inkább a technikai képpel, azon belül pedig mikor fényképészettel – analóg és
digitális technikával egyaránt −, mikor számítógépes képpel, amely néha állókép, néha pedig mozgókép. Legtöbbször magának alkotja a képet, ritkábban pedig másoknak, és ezenkívül megpróbál rávenni másokat is, hogy alkossák a képet.
Bár több mindennel foglalkozik, nem tudná konkrétan meghatározni,
melyik kifejezésmód áll hozzá közelebb – fotográfia, mozgókép, installáció,
performansz vagy esetleg a szó −, mert mindig az, amelyikkel épp dolgozik.
Hogy mi viszi rá, hogy a reprezentáció egyik vagy másik módját válassza, az
hangulattól függ, a pillanattól, az adott helyzettől.
Van néhány visszatérő téma, amelyhez bármikor nyitottsággal és egyfajta szeretettel fordul: az úgynevezett örökzöldek, amelyek általában a külső és belső világokra vonatkoznak, a minőségi és mennyiségi arányokra, a
társadalmi helyzetekre és szerepekre. A rész-egész összefüggései foglalkoztatják, munkáin gyakran a kinti nagy világ kicsi, és a benne lévő kis világ
nagy. Az alkotás folyamatát az itt és ott, az ubiquitas, a most és mást fogalmakkal írja le, munkáját ezek befolyásolják lényegesen. Alkotásain visszatérő motívum a csend, a tükör, a fény, az ember, illetve ezek egyvelege. Úgy
véli: „alkotni csak úgy lehet, ha egy bizonyos pillanatban, egy bizonyos helyen, teljes nyitottsággal és önzetlenül képesek vagyunk befogadni, megérteni, letisztítani és továbbadni mindazt, amit az a bizonyos pillanat és hely
nyújt számunkra.”
Önmagát semmilyen művészeti vonulatba nem sorolná be: egyszerűen igyekszik a dolgokat nem csupán lencsevégre kapni, hanem értelmekkel,
gondolatokkal felruházni. Kedveli a leegyszerűsített formákat, a tiszta üzeneteket és diszkrét utalásokat, és ezeket sajátos látásmóddal felruházva, önnön szűrőjén keresztül, saját stílusában továbbadni.
4

Az új médiumok retorikája
BALÁZS GÉZA
Abstract (The Rhetoric of the New Media) The study deals in a rhetorical framework with
the communication, function, psychology and Hungarian linguistic characteristics of the new
technologies and media of the computerized world. Interrhetoric consists of three parts: intertextual,
intermedial and intercultural rhetorics. The central issue of the electronic or e-rhetoric is that it
creates a brand new manifestation of language. SMS- rhetoric can be studied as a version of this
manifestation. The synthesis uses the results of the Hungarian internet researches and internet
philosophy in the last more than ten years. An important conclusion of it is that the new technologies
can cause not only the emerging of a new world but a “jump” in the cultural evolution as well.
Keywords
rhetoric, interrhetoric, media rhetoric, e-rhetoric, SMS-rhetoric
Rezumat (Retorica noilor medii de comunicare) Studiul tratează comunicarea prin noile
tehnologii şi medii din lumea informaticii (funcţii, psihologie, caracterisitci lingvistice şi stilistice
din limba maghiară), abordând subiectul într-un context legat de retorică. Interretorica cuprinde
trei elemente principale: retorica intertextuală, intermedială şi interculturală. Principala trăsătură a
(e-)retoricii este generarea de noi funcţii lingvistice. Retorica sms poate fi analizată ca o variantă a
acesteia. Studiul prezintă de asemenea reapariţia, într-un cadru tehnologic nou, a unor fenomene
retorice tradiţionale. Analiza se bazează în acelaşi timp pe rezultatele cercetărilor de peste un
deceniu efectuate în Ungaria în domeniul internetului şi gândirii fi lozofice legate de reţeaua globală.
Una din concluziile importante ale studiului este că noile tehnologii pot să dea naştere la o nouă
lume, iar în plus pot determina un salt al evoluţiei culturale.
Cuvinte cheie retorică, interretorică, retorica mass-media, e-retorică, retorica sms-ului

Dr. Balázs Géza
Budapest, Eötvös Lóránt Tudományegyetem
balazs.geza@gmail.com

1. Interretorika
A retorika (lásd: A. T. 2010, 1023–1029.) nem csupán a különféle szövegek formai sajátosságainak gyűjteménye, hanem foglalkozik a szövegek
megváltozásával, átalakulásával, s más népek szöveghagyományával is.
Az antik, a középkori és a modern retorika mindig kénytelen volt újabb
és újabb megközelítéseket alkalmazni. A jövő retorikai tevékenységében
a hermeneutikai szempontoknak nagyobb lesz a jelentőségük, s az eddigi
szöveg-, előadó- és Európa-központú retorika kibővül, átalakul.
Ezt az új retorikai irányt interretorikának nevezte el Heinrich F.
Plett (2001). Az interretorika három területre osztható: intertextuális,
5
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intermediális és interkulturális retorika, amelyek
a retorika interdiszciplinárissá válásához vezetnek.
Intertextuális retorika. Az intertextuális retorika a szövegek közötti kapcsolatokkal foglalkozik, pl. paródia, travesztia, idézet, kollázs. Az
intertextuális retorika az ókortól kezdve napjainkig virágzott, de most új szempontok merülnek
fel. Egyértelmű, hogy az intertextuális retorika
eszközeivel a médiaszövegek is vizsgálhatók (pl. szövegátalakítások, az idézés módszerei). Az intermediális retorika: elsősorban a szó-kép, szó-hang és
szó-kép-hang kombinációjú szövegek vizsgálatával foglalkozik (pl. maszkosalakoskodó játék, opera). A kérdést a nemzetközi és magyar nyelvtudományban szemiotikai szövegtani alapon leginkább Petőfi S. János (2004.) kutatta.
Tanulmányaiban meghatározza pl. a multimediális kommunikátum fogalmát, s típusait: egyszerű vehikulumú, kizárólag lexikai és prozódiai, verbális és képi, verbális és zenei összetevőkből felépített multimediális szövegek.
Intermediális retorika. Az intermediális retorika felhasználja a szemiotikai kategóriákat, és kitüntetett szerepet kapnak benne az új technológiák, technikai eszközök. A retorika digitalizációja (voltaképpen a később tárgyalandó e-retorika) azt is jelenti, hogy a „homo rhetoricus”-ból „machina
retorica” lesz, az ember-beszélőből pedig beszélőgép, megjelenik az elektronikus memória, a szövegek hipertextté válnak, s az egyszerű utalások helyett a hiperlink (vagyis a szövegek egymásba kapcsolódása, átjátszása) kap
szerepet.
Interkulturális retorika. Az interkulturális retorika az eddigi főként
monokulturális, azaz klasszikus antik és Európa-központú retorikai felismeréseket, szabályokat terjeszti ki. Programja szerint a retorikai tradíciónak ki kell bővülnie a nem európai kultúrák (Ázsia, Amerika, Afrika) szöveghagyományaival. A gazdaság, a politika és a kultúra globalizációja magával vonja a retorika kiterjedését is. Az interkulturális retorika nyelvek közötti (interlingvális) kompetenciát feltételez, és a retorikának új területekre
való kiterjesztését jelenti.

Másként úgy is fogalmazhatunk, hogy az új technológiák ipari méretű beavatkozást jelentenek az evolúcióba, amelynek tünetei
már kimutathatók és elemezhetők a kulturális evolúció terén.

2. E-retorika (elektronikus retorika)
A technokulturális világ és az evolúció. A technokulturális (digitális, informatikai) korszakban ember és nyelv (szöveg) viszonyában új helyzet állt
elő. A digitális világ korábban nem lehetséges tömeges összekapcsoltságot,
a kölcsönhatások komplexitását jelenti, amelynek hatására az emberi tudat
kiterjeszthető, s ez egyúttal (kulturális) evolúciós lépést jelent. Másként úgy
is fogalmazhatunk, hogy az új technológiák ipari méretű beavatkozást jelentenek az evolúcióba, amelynek tünetei már kimutathatók és elemezhetők a
kulturális evolúció terén.
E-retorika. Az e-retorika (elektronikus retorika) új terminus (Welch kifejezése), a digitális/elektronikus kultúra retorikáját jelenti, másként úgy határozhatjuk meg, hogy a számítógép által mediatizált retorikus kommuniká6
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ció. Tágabb értelemben ma már minden retorika, diszkurzív gyakorlat digitalizálódik (így nincs is értelme e-retorikáról beszélni), szűkebb értelemben
viszont a digitális/elektronikus térben felbukkanó régi, de föltétlenül változó és új retorikai gyakorlatot nevezzük az e-retorika körébe tartozónak, s
ezek a jelenségek mindenképpen vizsgálódásra érdemesek. Ahogy fölvetik
az e-folklór, az e-irodalom, az e-tudományok (pl. e-filológia) létét, úgy van
értelme e-retorikáról is beszélni.
Az e-retorika legfontosabb jellemzői. A digitális retorika legfontosabb jellemzői az új technológiákból következnek (számítógép, internet, mobilkommunikáció, a felhasználások sokféleségét lehetővé tevő szoftverek). Ezek pedig a következők: 1. A sebesség: ennek drámai hatása van a tartalomra és a
retorikai gyakorlatra (a nyelvre). 2. Az elérés-hozzáférés: a hierarchiamentes
terjesztésnek köszönhetően a hozzáférés lehetősége megnő, ez az elrendezés
gondosságáról, logikusságáról a mennyiségre helyezi a hangsúlyt. Kevésbé
fontos a meggyőzés, mint a befogadó elérése. 3. Az anonimitás: az éthosszal
és a stílussal kapcsolatos keveredésekhez és változásokhoz vezet, feszegethető általa az illőség és hitelesség kérdése is. 4. Az interaktivitás: az e-retorika
ennek növekvő terjedelmével (és az újfajta éthosz jelentőségével) közösségek
épülését is szolgál(hat)ja. 5. A kairosz (kedvező, szerencsés pillanat): megnő
azoknak a pillanatoknak, üzeneteknek a száma, amelyek megragadhatnak
másokat. Az ember szinte naponta reagál(hat) olyan üzenetekre, amelyek
olyan megkapó vagy megmozdító információkat tartalmaznak (esetleg gyönyörködtetnek, megindítanak), amelyekhez a korábbi médiumokon keresztül
ilyen gyakran és ilyen hatékonysággal (interaktivitással) nem találkozhatott. 6. A nyilvánosság: új közélet alakul ki a retorikusok és rétorok számára egyaránt.
(Welch, 1999, Gurak, 2009.)
Az e-retorika fejlődési fokozatai. Az új technológiák elterjedésében fejlődési/átalakulási fokozatokat állapíthatunk meg, amelyek az egyes területeket, így a retorikát is tagolják. Fő vonásokban
Az ember szinte naponez a web1 –> web2 iránynak felel meg, vagyis
ta reagál(hat) olyan üzenefőleg az elsősorban puszta információforrásnak
tekre, amelyek olyan megtekinthető web1 után megjelent az interaktív
kapó vagy megmozdító inweb2, s egyesek már a szemantikus, rendszereformációkat tartalmaznak
zett információkat felvonultató web3-ről is érte(esetleg gyönyörködtetnek,
keznek. A digitális változásokkal kapcsolatban
megindítanak), amelyekhez
az irodalommal kapcsolatban beszélnek irodaa korábbi médiumokon kelom 1.0 -> irodalom 2.0 fejlődésről, vagyis a diresztül
gitális irodalom létrejöttéről, s fölvetették a fiilyen gyakran és ilyen hatélológia 1.0 -> filológia 2.0 átalakulást is (ezek
konysággal (interaktivitásnyomán csábító lenne retorika 1.0 után retorika
sal) nem találkozhatott.
2.0-ról beszélni, ez lenne az e-retorika).
Az e-retorika fő kommunikációs funkciói. Az új technológiák a következő fő kommunikációs funkciókat ölelik föl: 1. Levélszolgálat (sms, e-ma7
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il), 2. információkeresés (házilag, honlapok segítségével, Google, RRS – segített keresés, kép, mozgókép, zene, szöveg), 3. on-line elérések (média, skype,
MSN, Twitter), 4. megbeszélés-vita (fórum, komment), 5. kétirányúság: információfeltöltés – cserélés (fájlcserélés), 6. információgyűjtés (új tudástárak, pl. Wikipédia) 7. kapcsolatápolás, közösségépítés (iwiw, Facebook).
Szóbeliség és írásbeliség között. A szóbeliség és írásbeliség között a személyes/magán és nyilvános/közösségi oppozíciók bevonásával (természetesen további „átmeneteket” jelentve) a digitális retorika különféle jelenségei
helyezhetők el:
személyes/magán
chat
blog
fórum
magán-sms
magán-e-mail
szóbeliség
írásbeliség
faliújság
levelezőlista „nyílt”-sms
hivatalos-e-mail
nyilvános/közösségi
Új nyelvi létmódok. Első- és másodlagos szóbeliség. Az elsődleges szóbeliség az élő, beszélt nyelvhasználat, amely itt és most érzékelhetően, vagy
jelenlévő partnerek között folyik, jellemző formája a monológ és a dialógus
(párbeszéd). A másodlagos szóbeliség technikai eszköz közbeiktatásával folyó párbeszéd. Ennek első formái: a telefon, fonográf (rögzítő és eljátszó),

8
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A másodlagos írásbeliséggramofon (lemezjátszó), majd szalagos és kazettás
ben változatos írástechnimagnetofon, illetve a műsorszórás vonalán a tekák és tipográfiai megollefonhírmondó, a rádió, a televízió, később ezek
dások
gyakorolhatók, sőt
digitális változatai, a mobilkommunikáció, valaa legújabb eszközök talán
mint a számítógépes kommunikáció beszélt nyelújra lehetővé teszik a kézvi formái (meghangosított beszéd, beszédszintetizel való írást is a számítózálás, pl. telefonos ügyfélszolgálatok, pályaudvagépen. Ezzel a másodlagos
ri digitális hangosbeszélő. A másodlagos szóbeliírásbeliség részben visszaség lehet teljesen élő nyelvi (telefon), de lehet írástér az „elsődleges” írásbebeli (vagy digitálisan rögzített) szöveg felolvasáliséghez.
sa, „vissza- vagy újramondása”. Az írásbeli szöveg
„meghangosítása” vagyis felolvasása megtanulandó technikát igényel. A másodlagos szóbeliségben az alkalmazott technikai eszköz befolyásolja – korlátozza vagy kiterjeszti – a közlési lehetőséget.
A mobilkommunikációban megjelenő multimediális üzenetküldés (mms –
multimedia message service) hangot, valamint álló- és mozgóképet is tud
küldeni, ezzel az eddigi legfontosabb korlátozást, a vizuális élményt pótolja.
Kísérletek folynak a beszédszintetizálással (digitális beszédelőállítással)
kapcsolatban is, de ez tulajdonképpen már „harmadik szóbeliség” lesz.
Első és másodlagos írásbeliség. A hagyományos írásbeliség technikai
körülményei: toll és a papír (korábbi eszközök, pl. a palavessző és a palatábla, illetve egyéb helyettesítő eszközökig, pl. a házak fala, az ablak párás
vagy koszos üvege, vagy a tenger homokja). Mindegyikben az a közös, hogy
az írást az emberi kéz rajzolja. A másodlagos írásbeliség új nyelvi létmód.
A másodlagos írásbeliségben megjelenik a technika. Ide tartozik az írógép
és ennek folyománya, a gépírás; illetve az informatikai korszak számítógépes írásmódja (számítógép és szövegszerkesztő program segítségével, valamint a csevegőcsatornákon alkalmazott írásbeli „beszédmód”) és a mobiltelefonok küldhető írásos üzenettovábbítás (sms – short message service). A
másodlagos írásbeliségben tehát a technikai eszköz közbeiktatása, az eszköz adta újabb írásbefolyásoló tényezők (korlátozott vagy korlátlan javítás,
betű- és szövegáthelyezés, valamint a szinte korlátlan terjesztési, továbbítási
lehetőség) bukkan fel új, a kommunikációs teret alapvetően meghatározó tényezőként. A másodlagos írásbeliségben változatos írástechnikák és tipográfiai megoldások gyakorolhatók, sőt a legújabb eszközök talán újra lehetővé
teszik a kézzel való írást is a számítógépen. Ezzel a másodlagos írásbeliség
részben visszatér az „elsődleges” írásbeliséghez. A másodlagos írásbeliséget az írásmódok, stílusok, szövegtípusok változatossága, gazdagsága jellemzi. A számítógépes másodlagos írásbeliséget számos nyelvi technológia (pl.
helyesírás-ellenőrző progam) támogatja. Szűkebb értelemben a másodlagos
írásbeliségen az élő, beszélt nyelvhez közelítő (szlenges) írásbeliséget érjük.
Kísérletek folynak az élőbeszédnek közvetlenül számítógéppel történő
lejegyzésére, de ez már a „harmadik írásbeliség” lesz.

Új beszélt nyelviség. Az informatika hatására formálódó új nyelvi létmód (másodlagos írásbeliség és szóbeliség) ideiglenes összefoglaló elnevezése: új beszélt nyelviség. Az új beszélt nyelviség magában foglalja a má9
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sodlagos szóbeliséget és írásbeliséget. Informatikai alapú, számítógépek, internet vagy mobilkommunikáció által közvetített írásbeli vagy szóbeli
kommunikáció, amelyre jellemző az átmenetiség:
beszédközeli (szlenges), képeket is használó írásés közlésmód, az élőbeszédhez közelítő, de azzal
nem azonos beszédszintetizálás. A számítógépek
segítségével történő napról napra fejlődő kommunikáció az új beszélt nyelviséget formálja. Egyes
elemzők szerint az informatikai eszközökkel létrejövő új beszéltnyelviség egyre több funkciót
vesz át a valódi élőbeszédtől, sok helyen annak helyébe lép. Az új beszélt
nyelviség nyelvtana sajátos, sokszor meghökkentő. Egyelőre netspeaknek
is nevezhetjük, de hamarosan szinte minden szöveg digitális lesz, így ez a
megkülönböztetés is elavul.

A világháló különösen kedvelt terepe a szlengnek:
internetszleng, netszleng,
kíberszleng (cyberslang),
számos különféle internetes szlenggyűjtés,
szlengszótár is van, s
igen korán hozzáláttak a
netnyelv jellemzőinek gyűjtéséhez is.

Az e-retorika nyelve. Az e-retorikához sorolható másodlagos írásbeliség általános (orto)grafikus jellemzői: 1. a helyesírástól eltérő formák használata (pl. folyamatos kis- vagy nagybetűs írás, egybeírás), 2. rövidítések,
3. grafostilisztikai jellemzők (emotikon, betű- vagy írásjel-többszörözés), 4.
kreatív (egyéni) írásmód. Az e-retorika egyes műfajait szövegtani szempontból jellemzi még: 1. a minimális, elliptikus mondat, 2. rétegnyelvi (főleg
szleng, esetleg nyelvjárási) kifejezések, 3. a beszélt nyelvre jellemző elemek
(partikulák, indulatszók), 4. a játékos, kreatív nyelvhasználat. (Érsok, 2004.)
A világháló különösen kedvelt terepe a szlengnek: internetszleng, netszleng,
kíberszleng (cyberslang), számos különféle internetes szlenggyűjtés,
szlengszótár is van, s igen korán hozzáláttak a netnyelv jellemzőinek gyűjtéséhez is. (Balázs 2002.) A nyelvi jelenségek között feltűnő a gyakori hibázás
(elütés) és a hibák iránti tolerancia, valamint betűkkel, írásjelekkel, képekkel létrehozható jelek, ábrák (emotikonok) használata. Az emotikonok az internetes nyelvhasználat új jelei, az érzelmek kifejezésére alkalmas grafikus
jelek, a számítógép vagy mobiltelefon billentyűzetének segítségével megjeleníthető karakterkombinációk, amelyek tartalmi közlésre is alkalmasak, de
sokkal inkább a beszéd nem verbális, szupraszegmentális jellegzetességeinek a jelölői. Megemlítendő ikonikus fordulatot is szimbolizáló emotikonok
fejlődése. Ezek eleinte állóképek, statikus emotikonok voltak, majd felbukkantak az állóképek sorozatát megjelenítő, majd mozgó, animált (dinamikus) emotikonok (vagy animatikonok), mintegy komplex képi-filmi élményt
nyújtva. (Veszelszki Ágnes 2005, Bódi–Veszelszki 2006.)
Az e-retorika egyik változata, az sms-retorika. Az e-retorika fejlődését
jól mutatja az ebbe a körbe sorolható rövid szöveges üzenet, az sms (short
message service) alig másfél évtizednyi folyamatos funkcióbővülése (a jelenséget sms-retorikának is nevezhetnénk).
Retorikai jelenségek átalakulása. A digitális retorikában nemcsak új jelenségekkel találkozunk, hanem az új közegben fölfedezhetjük a korábbi re10
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torikai hagyomány egyes elemeit is. Ilyen új környezetben újjáéledő jelenségek például a következők: agora (posztmodern agora), tudósítás (webkamerás
közzététel), jelszó (sms-jelszó), távirat (sms, esetleg e-mail), tudakozó (internetes tudakozó), napló (blog), könyv (e-könyv), csevegés (csetelés), pletyka
(digitális pletyka), zaklatás (digitális mobbing), lánclevél (e-lánclevél), képírás (emotikon), olvasói levél/hozzászólás/beszólás (komment), fényképalbum (digitális fényképalbum), gyónás (netgyónás).
Az e-retorika következményei. Az e-retorika kommunikációs és társadalmi következményei közül egyre többre figyeltek föl a társadalomkutatók: 1. Mindenki, mindenhol lehet szerző és kiadó (a média mindenhol jelen van), 2. a szűretlen, válogatatlan információ mennyisége robbanásszerűen nő, 3. egyre több a keresés, gondot jelent az eligazodás, a választás,
4. visszaszorul a hagyományos olvasás, terjed az „átnézés”, valamint a képi
olvasás, 5. átalakul a tömegkommunikáció (új média), 6. átalakul az írásos (személyes) kommunikáció (másodlagos írásbeliség), 7. képi forradalom
(ikonikus fordulat vagy forradalom, vö.: Balázs–H. Varga, 2008.), 8. alapvető emberi érzések megélése nehezebbé válik, mert az érzelmek kialakulásához (pl. együttérzés, rajongás) több idő kell, 9. a nyilvános és a magánszféra határa összemosódik (felszámolódik a magán szféra), 10. állandó bekapcsoltság, elérhetőség, 11. (egyelőre) normátlanság, (sokszor) gátlástalanság:
az internet újszerűsége miatt még kezdetlegesek a lefektetett normák (pl.
netikett), formálódóban van etikája (Balázs–Bódi 2005.). A digitális közeg
lehetővé teszi egy új, képzelt vagy vágyott személyiség, illetve világ létrehozását (pl. szerepjátékok). Elősegíthet visszaéléseket (spam, átverés – hack),
sőt on-line bűnözésnek adhat táptalajt (gyalázkodás, kiteregetés, zaklatás,
netes lelki terror). A cyberterror sajátos válfaja a happy slapping, azaz a boldog verés (gyengébbek megalázó megverésének a fölvétele és netre való kitétele). Az internet árulkodó nyomokat mutathat készülődő bűncselekményekről (előzetes naplóbejegyzés tervezett gyilkosságról). A net lehetőséget
ad a kukkolás különféle formáinak. Ezeket együttesen „on-line cselekedetnek” nevezik.
A technokulturális világ, amelynek robbanásszerű terjedését az 1990es évektől számítjuk, az új világlátások, kommunikációs formák és szövegek
mellett választóvonalat von a korábbi nem digitális (vagy predigitális) kultúrában felnőtt nemzedékek és az új e-nemzedék között. A kettő között beszélnek „digitális szakadékA cyberterror sajátos válfaról”, a lemaradókat „digitális analfabétáknak” neja a happy slapping, azaz a
vezik, míg a lépést tartók a „digitális írástudók”.
boldog verés (gyengébbek
Az 1980 után születetteket digital nativesnak;
megalázó megverésének a
fölvétele és netre való kitémásként screenagereknek nevezik.
tele). Az internet árulkodó
Az e-retorika szerepe egyre nő, tányomokat mutathat készügabb értelemben hamarosan az egész retolődő bűncselekményekről
rikát elnyeli (ahogy az internet elnyeli a ha(előzetes
naplóbejegyzés
gyományos szövegvilágot), szűkebb értelemtervezett gyilkosságról).
ben még sokáig értelmes megkülönböztetés lehet a hagyományos és az e-retorika terminus.
11
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3. Sms-retorika
Az e-retorika egyik változata, az sms-retorika, vagyis az sms, a (mobil)
telefonon küldhető rövid szöveges üzenetküldés retorikája. Ugyanúgy az ún.
másodlagos írásbeliség, vagyis az informatikai technológia által befolyásolt
szövegépítkezés jellemzi, mint például a világhálón megjelenő új szövegtípusokat (magán e-mail, fórum, chat). Az e-retorika hallatlanul gyors előretörését, egyszerű szövegtovábbító eljárásból szövegalakítóvá válását jól mutatja az sms fejlődése.
Az sms története, jellege. Az sms-nek a mobiltelefonok megjelenésekor nem szántak különösebb szerepet, leginkább belső technikai információk továbbítására való lehetőséget láttak benne. Az első sms-t, egy karácsonyi üdvözletet (Merry Christmas) Neil Papwort küldte 1992 decemberében. A trendkutatók kezdetben úgy gondolták, hogy legfeljebb a mobilkommunikáció egyik „mellékfunkciójaként” amolyan „táviratpótlék” lehet. Az
sms-küldés lehetőségének a nagyközönség számára való megnyitásával rohamosan sajátos ifjúsági sms-kommunikációskultúra jött létre, amelyet később más korosztályok is átvettek. Ma Európában – így Magyarországon is
– a távközlési szolgáltató cégek forgalmának egyre nagyobb hányadát jelenti
az sms, persze vannak „kiugró” időszakok, pl. a karácsonyi, Valentin-napi,
húsvéti sms-üdvözlési szokások, illetve kiemelkedőnek bizonyult Magyarországon a 2002. áprilisi két országgyűlési forduló közötti választási smsforgalom (pl. választási jelszók küldözgetése) is. Ezzel az sms kilépett a magánszférából és politikaalakító tényezővé, kvázi tömegkommunikációs médiummá vált. (Balázs 2004.)
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Az sms (orto)grafikus jel-

Az sms tehát jellemzően partikuláris, személemzői az adott nyelvtől
lyes kommunikációból indult, de folyamatosan új
függetlenül a következők
területeket hódított el, s átvett bizonyos tömeglehetnek: 1. egybeírások
kommunikációs funkciókat is, így retorikájának
és rövidítések, 2. a teljes
tanulmányozása mindenképpen szükségszerű.
kis- vagy nagybetűs írás,
Az sms (short message service ’rövid üzenet
3. grafostilisztikai jellemszolgáltatás’) maximum 160 karakterből (betűzők (emotikon, betű- vagy
helyből) álló, elsősorban mobiltelefonról mobilteírásjel-többszörözés), 4. tulefonra küldhető rövid szöveg, amely betűk meldatos eltérés a helyesírási
normától.
lett tartalmazhat egyéb grafikus jeleket, azok segítségével megjeleníthető ábrákat, képeket is. Magyarországon 2002-től – sms-felolvasó gép segítségével - a hagyományos telefonokat is bekapcsolták az sms szolgáltatásba. Az sms technikai lehetőségei
folyamatosan bővülnek. Megjelent a szöveg mellett a kép és a dallam küldésének lehetősége (mms – multimedia message service), valamint sms-ben és
internetes szövegküldésben is különféle multimédiás megoldások (pl. mozgó, ún. dinamikus emotikonok). A dinamikus emotikon voltaképpen animált smiley, mozgóképes emotikon (más néven: animatikon), amely szemben áll a „statikus”, állóképi emotikonokkal. (Veszelszki 2005.)
Az sms szemiotikája. Tehát az sms rövid, jelzésszerű (távirati) írásbeli, rendszerint betű, valamint betű+egyéb írásjel, esetleg betű+írásjel+kép
összetevőjű kommunikáció. A technológia azonban lehetővé teszi smsdialógusok létrejöttét (pl. sms-chat funkció), illetve a prediktív (írástámogató szoftverrel előzetesen beírt, felajánlott) szövegbevitelt. (Dede 2003.)
Az sms legfőbb jellemzője tehát a korlátozott írásos szövegterjedelem és
a technikai körülményeknek alávetett körülményes szövegalkotás.
Grafikus jellemzők. Az sms (orto)grafikus jellemzői az adott nyelvtől
függetlenül a következők lehetnek: 1. egybeírások és rövidítések, 2. a teljes
kis- vagy nagybetűs írás, 3. grafostilisztikai jellemzők (emotikon, betű- vagy
írásjel-többszörözés), 4. tudatos eltérés a helyesírási normától.
Az sms nyelve, stilisztikája. Az sms-eket nyelvi-stilisztikai szempontból jellemzi: 1. a minimális, elliptikus mondat, 2. rétegnyelvi (főleg szleng,
nyelvjárási) kifejezések, 3. a beszélt nyelvre jellemző elemek (partikulák, indulatszók), 4. a játékos, kreatív nyelvhasználat. (Érsok 2004.) A nyelvi jelenségek között feltűnő a gyakori hibázás (elütés) és a hibák iránti tolerancia, a
rövidítések és betűkkel-írásjelekkel létrehozható jelek, ábrák (emotikonok)
használata. A magyar nyelvi jelenségek között feltűnő az ékezetek (más nyelvekben más mellékjelek) elhagyása, az ly egyszerűsítése (j-vel való helyettesítése).
A legjellemzőbb sms-nyelvi megoldások a következők. A mássalhangzós nagybetűk új funkciója a kiolvasás: pl. LLK – ellök. A magánhangzós
nagybetűk „nagy” jelentést hordoznak: I – nagyi. Az ly-t általában nem jelöli, az x hangértéke: ksz, gsz, pl. mexox – megszoksz. A számjegyek betűértékben olvashatók: 1aránt – egyaránt, B2 – békét, szól6 – szólhat. A karakterkészletben rendelkezésre álló jeleket sokoldalúan lehet fölhasználni. Pl.
+SZ – megesz, #odálkozik - rácsodálkozik, te&dő – teendő. Tömörítő eljárás
13
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még a magánhangzó-kihagyás (érdkl – érdekel), az
ún. automatikus tárgyeset vagy rag (szeretem Mozart, lemegyek kenyér – szeretem Mozartot, lemegyek kenyérért).
Egy példa a gazdaságosságra: a szóközzel
együtt tizenhét karakterből álló „vegyen lőfegyvert” alárendelő tárgyas szintagmát az sms nyelvben a kilencelemes v1N Lf1vRt, sőt akár a hételemes v=f1vRt betűsorral is ki lehet fejezni.
(Szilvási 2010, 15.)
A Heves Megyei Néplapban lévő nyilvános
(szerkesztett) sms-rovat anyagának nyelvtani elemzése a következő eredményt hozta. A szövegek jellemzői: a szukcesszív (mellérendelő) mondatszerkezet, az alacsony redundancia, az egyszerű szókészlet, a nyelvi lelemény, kreativitás hiánya, a szövegeknek a befogadóra tett erőteljes, cselekvésre késztető hatása nem a nyelvi elemekből, hanem a modalitásból, a felszólító, felkiáltó és kérdő mondatok gyakoriságából fakad. (Zimányi 2005.)
Nyilvánvaló, hogy ezek a jellemzők az sms-kommunikációnak csak a nyilvánosságnak szánt részében (sms-rovat egy újságban) fedezhetők fel, s ettől
különböznek a magán-sms-ek, és másként szerveződik a gyerekek, fiatalok,
felnőttek sms-kommunkációja is.
Az sms lélektana. Az sms-átvitel jelentősége abban rejlik, hogy a szöveges üzenet nem a beszédcsatornát, hanem a jelzőcsatornát használja, így az
sms akkor is továbbítható, ha éppen beszélnek, nem szükséges újrahívással
próbálkozni, az sms megérkezik. Ha pedig nincs bekapcsolva a telefon, akkor az sms annak bekapcsolásakor érkezik meg. Újabban már szöveg mellett vagy helyett küldhető hang és kép (érdekes módon ez a technikai lehetőség nem okozott áttörést). Visszajelzést lehet kérni egy üzenet kézbesítéséről. Az üzenetek tárolhatók. Föltétlen előnye az sms-nek, hogy aszinkron,
közvetett, nem helyhez kötött kommunikációs mód. Ebből fakad, hogy az
élőbeszéddel vagy telefonnal szemben lehetőség van a mondanivaló átgondolására, az alaposabb szövegstratégiára, s a közvetett kommunikációból fakadóban bizonyos tartalmak közlése is könnyebb, mint a szemtől szembeni
kommunikációban.

Ebből fakad, hogy az élőbeszéddel vagy telefonnal szemben lehetőség van
a mondanivaló átgondolására, az alaposabb szövegstratégiára, s a közvetett kommunikációból fakadóban bizonyos tartalmak
közlése is könnyebb, mint a
szemtől szembeni kommunikációban.

Az sms további jelentősége viszonylagos olcsósága (rendszerint olcsóbb,
mint egy egyperces beszélgetés).
Sms-kommunkációs funkciók. Az sms-kommunikáció és retorika legfőbb jellemzője pedig a folyamatos funkcióbővülése. A sms mint hordozó közeg egyre több kommunikációs funkciót és szövegtípust foglal magában: személyes (magán-) sms, szolgáltatási információ (pl. határátlépés), mms (mobiltelefonon küldött kép, hang, szöveg), letölthető, „ajándék”
sms (pl. háttérkép, operátor logó), kör-sms (viccek, ünnepi jókívánságok),
sms-hírszolgáltatás (akár témák szerint, előfizetés alapján, pl. időjárás, krimi) (Balázs 2005.), nyilvános sms-chat a teletexten vagy sms-falon (Balázs
2003.), akció-sms (politikai töltetű, buzdító sms), emlék-sms (a telefon memóriájában hosszú ideig őrzött sms). Újabb funkciók: sms-szexchat, vokso14
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ló sms (elsősorban tévéműsorokba küldhető, szavazási részvételt biztosító
sms), kommentáló sms, sms-csík (elsősorban politikai-közéleti tévéműsorok
„mellékleteként” a képernyő alján futó sms-csíkra küldhető, rendszerint moderált vélemény), marketing sms (kéretlen reklámanyag), a „védelem-sms”-re
(banki értesítés bankkártyahasználatról, banki egyenleg lekérdezés, földhivatali tájékoztató, ha tulajdonukkal kapcsolatban valami bejegyzés történik,
lakásriasztó stb. jelzése sms-en), sms-vers (SMP - short message poem, azaz
sms-vers), sms-novella, sms-regény, „út híres emberekhez” (telefonjukat nem
veszik föl ismeretlen hívás esetén, de sms-re inkább válaszolnak), „kényszersms” („késni fogok”), „távolított indulat” (sms-ben való szakítás, odamondás
– sms-háború), sms-párbeszéd (pl. óra alatt, vagy külföldi rokonnal), ünnepi sms (üdvözlet), „hangzavar” (buliban, étteremben stb. való sms-ezés; ui.
a telefont nem lehet érteni); „unaloműző sms” (megfigyelhető, hogy az emberek „üresjáratban”, pl. várakozás közben milyen gyakran sms-eznek, esetleg csak olvasgatják korábbi sms-eiket). A különféle sms-használati, kommunikációs lehetőségek, funkciók között több is van, amelyiknek lehet folklórhordozó jellege: letölthető (ajándék) sms, kör-sms, akció-sms, emlék-sms,
ünnepi sms, unaloműző sms stb.
Az sms a rövid, magánjellegű, távirati üzenetküldés mellett kisebb és
nagyobb közösségekre kiterjedő információs és közösségszervező szolgáltatásokat foglal magában, amelyek segítségével nemcsak az új média, hanem egy újfajta folklór technikai elősegítője is lett. (Balázs 2006, 2007.) Ezek
együttesen indokolják az sms-retorika további kutatását.
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Nemzetek feletti gyász
és technikakritika
A Titanic elsüllyedése1
Abstract (Transnational Mourning and Critics of Technology. The sinking of Titanic) The sinking
of the Titanic in 1912 is one of the best-known media events in the history of the mass media. Both
the scarcity and the abundance of information have made the journalists to complete them with their
own interpretations and speculations defined through their political, social or national preferences.
Additionally, dominant turn of the century narratives like technical criticism and internationalism
coined the perception of the wreckage and the expectations of the further deployment of the incident.
The author gave in this study historical dimension to a very actual and urging problem: how do
journalists work under extreme pressure of abundant and simultaneous information on the one side,
keen demand from the public for news and concurrency on the other.
Keywords Titanic, media events, technical criticism, modernity, catastrophe reporting
Rezumat (Doliu internaţional şi critica tehnologiei. Scufundarea Titanicului) Scufundarea
Titanicului este una din cele mai cunoscute evenimente media din istorie. Acesta a demonstrat că
noile tehnologii de comunicaţie, respectiv numărul mare de ziare competitive nu conduc neapărat
la o informare mai bună. Atât lipsa, cât şi abundenţa informaţiei fac ca jurnalistul să le completeze
cu interpretările şi speculaţiile personale, definite prin prisma preferinţelor sale politice, sociale sau
naţionale. Ziarele au creat mituri care trăiesc până în zilele noastre, precum figura eroului masculin
sacrificându-se pentru femei şi copii, sau a grupului de muzicieni care cântă până la scufundarea
vasului. Autorul conferă o dimensiune istorică unei probleme deosebit de actuale: modul în care
jurnaliştii lucrează pe de o parte sub presiunea extremă a informaţiilor abundente şi simultane, pe
de altă parte sub cea a publicului avid de informaţii şi al concurenţei.
Cuvinte cheie Titanic, evenimente media, critica tehnologiei, modernitate, relatarea catastrofei

Frank Boesch, Giessen
Justus Liebling Egyetem, történész, egyetemi tanár,
frank.boesch@geschichte.uni-giessen.de

A Titanic elsüllyedése mindmáig a 20. század egyik legemlékezetesebb médiaeseményei közé tartozik. Minden generáció az emlékezés újabb
és újabb formáit fedezte fel, amelyek aztán maguk is médiatartalmakká
váltak. Az egyik legutóbbi példa erre James Cameron témába vágó 1997-es
filmje, minden idők egyik legsikeresebb produkciója. A Titanic elsüllyedése azonban már rögtön az 1912 áprilisában bekövetkezett katasztrófát
követően olyan médiaeseménnyé nőtte ki magát, amely az egész nyugati
világot megrázta.
E megrázkódtatás elsősorban két jelenséggel hozható összefüggésbe. Az
egyik szerint a Titanic elsüllyedése egy határokon átívelő, „nemzetek felet17
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ti” gyászt jelenít meg. Wyn Craig Wade nagyhatású Titanic-tanulmányában összegzésképp megállapította, hogy az emberiség történelmében addig
egyetlen más esemény sem vezetett a gyász ilyen
világméretű megnyilvánulásához.2 Ugyanezt már
a korabeli média is megállapította. A Londonban
megjelenő Daily Graphic szerint a Titanic elsülylyedése „a világot a könnyek óceánjává változtatta”.3 A Times pedig röviddel a szerencsétlenség
után az emberek új testvériségéről beszélt, ami az
életben maradottaknak nyújtott határokon átívelő
segítségben és a számtalan államfői és parlamenti részvétnyilvánításban fejeződött ki.4 A kollektív gyász illusztrációiként a megemlékezésekről és az
összegyűlt tömegekről készített képek szolgáltak. A világ szinte valamenynyi újságában megtalálhatók voltak a londoni Szt. Pál katedrálisban tartott
gyászszertartásról, illetve a New Yorkban a hozzátartozókra várakozókról
készített képek.5
Ennél jóval nagyobb hatású a szerencsétlenség második értelmezése.
Nemzetközi szinten a „Titanic-médiaesemény” jelenti a 19. század végét jellemző, a technikába vetett korlátlan hit végét. Ezt a nézetet a korabeli vélemények is megerősítik. „A matériába és a technikába fektetett vak bizalom szörnyű vereséget szenvedett”, összegezte Joseph Conrad a szerencsétlenséget.6 Ugyanígy Winchester püspöke Southamptonban, ahol a legénység számos hozzátartozója lakott, az általa tartott gyászszertartáson is úgy
utalt a katasztrófára, mint a technikába és pénzbe vetett hit elleni példázatra.7 Ilyen módon kapcsolódtak össze az emberi hübrisz ellen emelt egyházi és világi vádak. Már maga a „Titanic” név is bizonyítékot jelentett arra a
nagyzási mániára, amiből az akkori világ legnagyobb hajója született meg. A
technikai haladás eufóriájának kezdetét a londoni Kristálypalota jelentette,
ami még 1851-ben épült az első világkiállítás helyszíneként. A Titanic ezzel
szemben azt a romhalmazt jelképezte, amivé a technikai gigantománia és a
fejlődéssel szemben táplált elvárások omlottak össze.
Természetesen sok minden szól mindkét elfogadott olvasat mellett.
Jelen tanulmány felveszi ezek fonalát és megpróbálja őket médiatörténeti
szempontból kibővíteni azáltal, hogy megvizsgálja a rögtön az elsüllyedést
követően megfigyelhető nemzetközi újságírói technikákat és magyarázatokat.8 Elsőként az a kérdés tevődik fel, hogy milyen módon jelent meg a hajótörés 1912. április közepén a sajtóban és hogyan vált médiaeseménnyé.
Ellentétben ugyanis más médiaeseményekkel a szerencsétlenség egy nem
megrendezett történés volt, hanem a korabeli médiák tették spontán módon
azzá. Vagyis nem magának a hajótörésnek a jól ismert lefolyása kerül előtérbe, hanem inkább a korabeli médiák működési mechanizmusai. Másodsorban a tanulmány részletesen megvizsgálja azokat a magyarázatokat, jelentéstulajdonításokat és elképzeléseket, amik a Titanic elsüllyedése kapcsán
keletkeztek. Tehát mindkét vezérfonal magát a határokon átívelő médiadiskurzust is mint eseményt kezeli, aminek során az analízis előterében a német, osztrák, francia, brit és amerikai sajtó fog állni. Ennek során megmu-

Ennél jóval nagyobb hatású a szerencsétlenség második értelmezése. Nemzetközi szinten a
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a nézetet a korabeli vélemények is megerősítik.
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tatkozik, hogy a „Titanic médiaesemény” nemcsak részvétet vagy fejlődéssel
szembeni kételyeket ébresztett, de nemzetközi szinten a társadalomról alkotott elképzeléseket is szembeállította. Például a nemzetek feletti gyász nacionalista sztereotípiák terjedésével járt együtt, az exkluzív oknyomozó újságírás a hírek visszatartásával és találgatásokkal, a haladással kapcsolatos elbizonytalanodás pedig a technika újfajta dicsőítésével.
A hajótörés mint szenzáció
Számos oka van annak, hogy miért éppen a Titanic elsüllyedése bír ekkora mitikus erővel. Ezek közé tartozik a szerencsétlenül jártak nagy száma, akik közül sokan ráadásul koruk hírességei voltak; a hajó gigantikus
mérete és fényűző berendezése, valamint állítólagos elsüllyeszthetetlensége. Legalább ennyire jelentőségteljes volt a szerencsétlenség időpontja is (az
első világháborút megelőző feszült hangulat) és az ekkor már kialakult tömegsajtó intézménye, ami a távíró útján behálózta a világot, és mindennapi gyakorlatához tartozott a katasztrófák mediatizálása. A szerencsétlenségekről szóló híradások nagymértékben meghatározták a nyomtatott lapok
17. század óta tartó fejlődését és azok tartalmát, és gyakran elindítói voltak
a történtek határokon átívelő morális értelmezéseinek is.9 Ebben a folyamatban a lisszaboni földrengés (1775) kulcsfontossággal bír, többek között amiatt, mert – a Titanichoz hasonlóan – párbeszédet indított el a társadalom önértelmezéséről.10 Új volt ezzel szemben a 19. század végi híradás technikájában a hírek egyidejű átadása, fotók által jellemzett látványosságuk, valamint a nagy példányszámban megjelenő és egymással konkuráló újságok.
Mindezen fejlemények közvetlenül hozzájárultak a rendkívüli események
mediatizálásához és a médiák önvizsgálatának szükségességéhez.
A képes hetilapok, mint a Gartenlaube vagy az Illustrated London News
a 19. század második felében azzal váltak a legnagyobb példányszámú lapokká, hogy képekben mutatták meg az emberi haladást és az ebből következő katasztrófákat. Például az Illustrated London News első számában egy
hamburgi tűzvészről, egy súlyos párizsi vonatbalesetről és egy amerikai
gőzhajó felrobbanásáról számolt be.11 Ezzel párhuzamosan a 19. század második felében a távíró egyre inkább lehetővé tette, hogy a világban történő
katasztrófákat azok bekövetkezésével szinte egyidejűleg lehessen figyelemmel kísérni. E világméretű behálózottság és felgyorsulás, ami egybeesett a
sajtó 1870-es évekbeli robbanásszerű fejlődésével, mérhetetlen konkurenciaharcot indított el, hogy melyik újság tud először valami rendkívüli eseményről beszámolni és ezzel szenzációt kelteni. Ebben
Ebben a folyamatban a lisza környezetben alakult ki a 19. század végén az
szaboni földrengés (1775)
12
oknyomozó újságíró szerepe.
kulcsfontossággal bír, töbEzek a változások nagyban hozzájárultak ahbek között amiatt, mert
hoz, hogy a Titanic elsüllyedése médiaesemény– a Titanichoz hasonlóan
nyé váljon. Ennek elemzése pontosabb ismerete– párbeszédet indított el a
ket ígér a korabeli újságírásról, például arról, hotársadalom önértelmezégyan próbáltak szenzációt kovácsolni a történtekséről.
ből az újságírók. Ez alkalommal a New York Times
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volt az a lap, amely meghatározta a katasztrófáról
való híradás módját, biztosítva ezzel kulcspozícióját a huszadik századi médiumok között. A 19.
század végén még a maga kilencezres példányszámával a New Yorki-i lapok közül az utolsók között
kullogott. A tulajdonosváltást követően azonban 1900 körül a friss és szenzációs híradásaival a Hearst- és Pulitzer-féle új bulvársajtó konkurensévé
nőtte ki magát.13 A Titanic éjjel fél kettőkor süllyedt el, amiről azonban ekkor még semmiféle információ nem állt rendelkezésére; mégis a New York Times már a reggeli kiadásában hírt adott a történtekről. Hogyan sikerült neki
a szenzáció, míg a konkurencia világszerte csak másnap vagy az arra következő napon számolt be a történtekről? Az Associated Press hírügynökség az
időeltolódás miatt már éjjel fél egykor közölte a Titanicról érkező segítséghívást, amit a jégheggyel való összeütközés után adtak le. A New York Times
által rádió útján megkeresett hajók ugyan a vészjelzést és az azt követő adásszünetet megerősítették, azonban az elsüllyedést nem.14 Egyedül e bizonytalan utalások alapján cserélte ki a New York Times szerkesztője éjjel három
órakor a már kiszedett címlapot, és minden megalapozott információ nélkül
hírül adta a Titanic elsüllyedését, tanúbizonyságul arról, hogy milyen kockázatos spekulációkra voltak hajlandóak az amerikai újságírók azért, hogy
ők közölhessenek elsőként egy hírt.
Az elsüllyedésről szóló többi híradás is azt bizonyítja, hogy a médiák szinte egyöntetűen pontos vagy ellenőrzött információk nélkül közöltek
részletes beszámolókat a történtekről. Az amerikai esti hírlapok és az azt követő napon az európai újságok csaknem kivétel nélkül azt írták, hogy a szerencsétlenségnek nem voltak halálos áldozatai. Az Evening Post szalagcíme szerint: „A TITANIC VALAMENNYI UTASA BIZTONSÁGBAN VAN”.15
Németországban az amúgy különösen jól informált, minőségi lapok, mint a
Berliner Tageblatt így számoltak be:
„Valamennyi utas és a teljes személyzet megmenekült a gyors segítségnek köszönhetően, amit a rádiós kapcsolat révén hívott hajók nyújtottak a
jéghegytől fenyegetett óriásgőzösnek – a drótnélküli távíró és a modern hajóépítés diadalaként, ami a tökéletesen bevált vízmentes rekeszrendszer révén lehetővé tette, hogy a Titanic a sérülései ellenére is a felszínen tudjon
maradni, és hogy most saját erejéből biztos kikötő felé tartson”.16
A további rádióüzeneteket, melyek szerint a Titanicot elsüllyedés fenyegeti, a lap a hátsó szövegrészbe száműzte. Az osztrák Wiener Tageblatt egymás mellett hozta le az egymásnak ellentmondó híradásokat, hogy a Titanic
saját erejéből Halifax felé tart és hogy a hajót Cap Racenél vontatták partközelbe.17 Franciaországban az amúgy egymással ellenséges viszonyban levő
politikai lapok, mint a konzervatív Figaro, a pártatlan Petit Journal és a baloldali L‘Humanité egy véleményen voltak abban, hogy a Titanic valamenynyi utasa megmenekült.18
Noha semmiféle információ nem állt rendelkezésre, sok esetben már
közvetlenül a katasztrófát követően számos részletgazdag, de egymásnak ellentmondó híradás keringett a mentésről. Egy részük az utasok „példásan
nyugodt” viselkedéséről, mások „nagy pánikról” számoltak be. Az újságok
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pedig egymás után jelentették meg ezeket, noha valóságtartalmuk nyilvánvalóan hiányzott.19 Ezzel egyidőben megerősödött az Egyesült Államokban
a felháborodás a New York Times ellen, mert az könnyelműen elsüllyedésről
beszélt. A félreértéseket a hajótársaság és az általa használt távírók tulajdonosának, Marconinak a restriktív tájékoztatási politikája, illetve egy rádióamatőr rosszul interpretált rádióüzenete okozta, amit a hírügynökségek és a
vezető médiák nyomban világszerte továbbítottak. Mindenek előtt azonban
a megmenekülésbe vetett szilárd hit befolyásolta azt, hogy miért választották az újságírók az optimistább verziót.
A világszerte keringő téves hírek többféleképpen értelmezhetőek. Egyfelől azt példázzák, hogy a távírók és a hírügynökségek nem feltétlenül a
gyors és megalapozott híradások, hanem éppenséggel a tévinformációk terjesztői voltak. Másfelől megmutatják, hogy az akkori újságírók és hírügynökségek az elégtelen információk ellenére gátlás nélkül beszámoltak az
eseményekről; annak érdekében, hogy jól informáltságot és naprakészséget
sugalljanak, készek voltak arra, hogy a rendelkezésükre álló hiányos adatokat a saját helyzetmegítéléseikkel színezték ki. Harmadsorban a tévhírek
nagymértékben alakították a nyilvános elvárásokat és következtetésképpen
a médiaesemény további befogadását. Az így felépített bizalom, miszerint a
távíró és a biztonsági rendszerek révén megelőzhető volt az, hogy a baleset
emberi életeket követeljen, csupán arra volt jó, hogy még nagyobb legyen a
csalódás, amikor másnap a szerencsétlenségről szóló híradások felváltották
az addigi főcímeket.
21
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Azt követően, hogy az elsüllyedéséről szóló hír megerősítést nyert, a
médiumok elkezdtek kritikusan viszonyulni a korábbi tévhírekhez. Noha
továbbra is csak az elsüllyedés ténye volt ismert, az újságok újból részletes beszámolókat közöltek a szerencsétlenségről. A Berliner Tageblatt cikke például a lap New York-i tudósítójának beszámolóin alapultak, aki ezeket egy olyan gőzös távírászától kapta, aki a híreit a Titanickal rövid ideig
kapcsolatot tartó hajóktól szerezte. A forrás kétes hitelesség ellenére az újság
szemléletesen leírta a fedélzeten történteket.20 Az amerikai újságok és hatóságok százával kaptak olyan táviratokat, amelyek állítólag pontos információkat ígértek. Azonban éppen a híresztelések nagy száma jelentett akadályt
az igazság kiderítésében. Ezzel szemben az egyetlen hiteles forrás, a fedélzetén mintegy 700 túlélővel New York felé tartó Carpathia hallgatott.
Az események e szakaszában az oknyomozó újságírók gátlástalan harcba bocsátkoztak azért, hogy exkluzív híradásokra tegyenek szert. Mivel a
szerencsétlenség számukra nem volt helyhez köthető, és így nem tudtak a
helyszínen adatokat gyűjteni, ezért inkább a túlélők New Yorkba való megérkezésére összpontosítottak. Mivel a kikötő a mintegy 30 000 kíváncsiskodó
révén nagyjából le volt zárva, ezért a több tucatnyi újságíró csónakkal ment
a Carpathia elé. A hírlapírók rádiótávírón keresztül még a tengeren megpróbáltak információkat szerezni. Állítólag ötvendollárosokat lengettek a hajókorlátnál álló utasoknak, és biztatták őket: „Ugorj a vízbe!”, hogy onnan kihalászva meginterjúvolhassák őket – amit persze egyik utas sem tett meg.21
A kikötőben azután néhány újságírónak tényleg sikerült túlélőkkel beszélnie. Például a német Frankfurter Zeitung tudósítója az egyik utassal a hotelbe tartó limuzinjában készített interjút.
Az első igazán jelentős exkluzív interjú és ezzel egy újabb szenzáció
azonban ismét a New York Timesnak jött össze. Az újságnak személyes kapcsolatain keresztül sikerült a hajótávírót üzemeltető Marconinál elérnie,
hogy a Carpathia távírásza egyetlen rádióüzenetet sem adott ki, amíg a lap
szerkesztője a fedélzeten exkluzív interjút nem készített a történtekről. Ő
maradt az egyetlen újságíró, aki a Carpathiára léphetett. Az 1 000 dollárral megvesztegetett Harold Bride [a Titanic másodtávírásza] még magának
az elnöknek sem volt hajlandó ennél korábban felvilágosítást adni.22 A legelső, leggyorsabb és legautentikusabb tudósításért folytatott harc paradox módon ahhoz vezetett, hogy az hírfolyam lelassult, és téves hírek bukkantak
fel. A korábbi sajtócenzúra helyett itt a piaci mechanizmusok és a személyes kapcsolatok szabtak korlátot a szabad információáramlásnak. Ennek következményeképp a Titanic elsüllyedése a lelkiismeret nélküli amerikai újságíró képének kialakuAz amerikai újságok és halását eredményezte, aki az áldozatokkal szemben
tóságok százával kaptak
semmiféle kegyeletet nem érez és csak az exkluolyan táviratokat, amelyek
zív híradás érdekli. Világszerte felháborodást kelállítólag pontos információtett, hogy az újságírók megvesztegetés révén akakat ígértek. Azonban éppen
dályozták az információk szabad áramlását és így
a híresztelések nagy száma
bizonytalanságban tartották a hírekre váró hozjelentett akadályt az igazság kiderítésében.
zátartozókat. Továbbá az is nyilvánvalóvá vált,
hogy a rádió és a távíró korában a híreket többé
23
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Az emberöléseket vizsgáló bírósági tárgyalásokhoz hasonlóan a bizottságok előtt elhangzó tanúvallomások és szakértői vélemények is arra késztették az újságírókat, hogy továbbra is figyelemmel kísérjék az elsüllyedéssel
kapcsolatos igazság kiderítését és az események értelmezését.

nem lehet irányítani vagy ellenőrzés alatt tartani.
A Globe-nak például sikerült elcsípnie egy, még a
nyílt tengeren leadott üzenetet a túlélők számáról.23 Több száz rádióamatőrnek és rádió-adóvevővel felszerelt áruháznak sikerült az elsüllyedést
követően rádióüzeneteket vennie, amik között
nemcsak tévhírek, de valós információk is voltak.
Még a Marconi és a New York Times közötti megegyezést is sikerült lehallgatni, úgyhogy a lapra
erős nyomás nehezedett, hogy tisztázza magát.
A következő napban beindult világméretű
hírkereskedelemben a lapok kölcsönösen átvették
egymástól a szemtanúk beszámolóit, és határok feletti kirakós játékként illesztették össze azokat. Ebben a Reuters bizonyosan kulcsszerepet töltött be.
Ha valahol egy új beszámoló jelent meg, legyen az akár egy svédországi újság, másnapra azt a lapok világszerte átvették és hozzáfűzték a maguk értelmezéseit. Vizuális téren először a hajó indulásáról készült archív felvételek és az elsüllyedést ábrázoló rajzok domináltak, majd a túlélőket és a mentőcsónakokat ábrázoló fényképek következtek.24 Az a tény, hogy a mentésre
siető hajók utasai saját kameráikkal fényképezték le a túlélőket, és ezeket a
képeket eladták a sajtónak, azt példázza, hogy ekkorra már bejáratódott az
együttműködés a katasztrófák szemtanúi és a média között.
A következő hetekben a Titanic elsüllyedését rekonstruálni próbáló leírások továbbra is naponta megtöltötték a lapokat. Az élénk érdeklődés nemcsak az áldozatok magas – 1500-at is meghaladó – számával, és a közöttük
volt hírességekkel magyarázható, hanem a média és az amerikai szenátus,
illetve a brit kormány által létrehozott vizsgálóbizottságok között létrejövő
interakcióval is. Az emberöléseket vizsgáló bírósági tárgyalásokhoz hasonlóan a bizottságok előtt elhangzó tanúvallomások és szakértői vélemények is
arra késztették az újságírókat, hogy továbbra is figyelemmel kísérjék az elsüllyedéssel kapcsolatos igazság kiderítését és az események értelmezését, s
az ott elmondottakat kiegészítsék a saját véleményükkel.
Az elsüllyedés értelmezései
Milyen értelmezési minták körvonalazódnak a számtalan sajtóhírből?
Először is megállapítható, hogy az oly gyakran feltételezett technikakritika
csak részben igazolódott be. Egyfelől ugyan világszerte bírálták, hogy noha
a Titanic minden elképzelhető luxussal rendelkezett, nem volt elég mentőcsónakja és távcsöve. Másrészről azonban a katasztrófát követően a technikába vetett töretlen hit hangadói is rögtön szóhoz jutottak. Különösen arról a drótnélküli távíróról zengtek dicshimnuszokat, amely döntő szerepet
játszott a mintegy 700 utas megmentésében. Marconi részvényeinek értéke
emelkedett, és az újságok így méltatták az eszközt: „A távíróból a Titanic révén egy csodagyerek lett, akinek a teljesítményét az egész világ bámulja”.25
Továbbá az újságok és az ott megszólaltatott szakértők abból indultak
ki, hogy a szerencsétlenség a jövőben más veszélyek megelőzéséhez járul
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hozzá. Egy mérnök így zárta a Vossische Zeitungban megjelent vezércikkét: „Csak egy laikus beszélhet a »technika fiaskójáról«; minden szerencsétlenség áldásos jobbítások forrása. Minél nagyobbak a hajók, annál biztonságosabbak.”26 Más lapok azzal igazolták a szerencsétlenséget, hogy hatalmas célok félelmetes áldozatokat követelnek, ezért az emberiség könnyeiből „új dicsőségekre” kell törekednie.27 Franciaországban még a szocialista
L’Humanité is úgy ünnepelte a Titanicot, hogy az „az emberi gondolkodás
nagy győzelme” és „a technika varázsa, a gondolatok varázsa” volt. Az „emberiség dicsősége”, az, hogy rendületlenül folytassa hódító munkáját. A „legyőzött utasok” a lap szerint újabb ösztönző erőként kell hassanak rá, és kettőzött erőfeszítéssel kell törekednie arra, hogy „egy fénylő sugarat küldjön a
beszennyezett óceán felett”, ami bátorságot és reményt ad.28 Hogy a technika kritikája hosszú távon nem vált meghatározóvá, azok a hírek is bizonyítják, amelyek a következő hónapban a Titanicot méretében és fényűzésben
is lényegesen felülmúló német hajó, az Imperator vízrebocsátásáról jelentek meg.29 A lapok továbbra is lelkesen jelenítették meg képekben a Titanic
hatalmas méreteit; illusztációikban a hajót méretarányosan ábrázolták saját
országaik építményei – az Eiffel-torony, a Notre-Dame vagy a londoni Parlament – mellett.30
A technikába vetett hit kritikája helyett sokkal inkább a sebességmániát bírálták a lapok. A Vorwärts címe például így hangzott: „A rekordkísérlet 1600 áldozata”.31 Sokszor írtak a lapok tévesen arról, hogy a Titanic megpróbálta volna megdönteni az Atlanti-óceán átkelésének gyorsasági rekordját, hogy megszerezze a Kék Szalagot. Ezzel az újságok a történtekért nemcsak a hajótársaságot, hanem a társadalmi korszellemet is felelőssé tették,
mert rohanásra és a sebesség szenvedélyes keresésére ösztökél; az üzletemberek – így a Times – már két perc késés miatt is állandóan idegeskednek.32
Valójában azonban éppen az újságok voltak azok, akik az ilyesfajta versengéseket erőltették, mivel rendszeresen rendeztek látványos autóversenyeket,
repülőutakat vagy expedíciókat.
A technikáról folytatott diskurzus kapcsolatban van a második értelmezési mintával, ami a „nemzetek feletti gyász” és a technikakritika differenciált értékelését teszi lehetővé. A minden országban megnyilvánuló
őszinte együttérzés még az egymással konkuráló nagyhatalmakat is egyesítette. Ezzel egyidőben azonban az esemény nacionalista véleményeket is
előhívtak, amik a szerencsétlenség okainak keresésében bontakoztak ki.
A századfordutól kezdődően a német hadi- és civil flotta kiépítése különösen Németoszág és Nagy-Britannia között élezte ki a versengést.33 Már néhány nappal az eseményt követően ez a nemzeti versengés határozta meg a
kommentárokat. A német média kritikája szerint
Sokszor írtak a lapok téaz angol hajók azért hágnak át olyan nagy sebesvesen arról, hogy a Titanic
séggel és olyan kevés mentőcsónakkal a jégmezőmegpróbálta volna megkön, mert másként nem tudják felvenni a versenyt
dönteni az Atlanti-óceán áta náluk gyorsabb német hajókkal. A liberális
kelésének gyorsasági reFrankfurter Zeitung szerint azért építettek a brikordját, hogy megszerezze
tek állami segítséggel nagyméretű hajókat, hogy
a Kék Szalagot.
34
„visszanyerjék felsőbbségüket a tengereken”. A
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A „nemzetek feletti gyász”
és a technika kritikája tehát nemzeti színezetet öltő
egymásra mutogatássá fordult át. A határok feletti érzelmi közösségvállalás átváltozott a saját technika
biztonságát magasztaló és
a vele rivalizáló szomszédokat elítélő megfogalmazásokká.

britekkel szembeni felháborodást az is erősítette,
hogy egy német hajó, ami a Titanic közvetlen közelében volt, rádión állítólag segítséget ajánlott, de
éppen e rivalizálás miatt vissza lett utasítva. Még
a liberális német sajtó is az angoloknak a rekordok felállítása utáni szenvedélyével magyarázta a
szerencsétlenséget, ami az „angol sportmániából”
és az „amerikai fogadásfanatizmusból” táplálkozott.35 Ezzel szemben a német hajók kevésbé törekednek rekordok döntésére, és több mentőcsónakkal vannak felszerelve. Ehhez hasonlóan a francia
lapok (nemzetieskedő módon) az angol hajótársaságok pénzéhségével magyarázták a szerencsétlenséget.36 A konzervatív Figaro és a pártatlan Petit Journal egyetértettek abban, hogy a külföldnek Franciaországról kellene példát vennie, ahol előírás szerint elegendő számú mentőcsónaknak kell lennie
a hajókon, és kizárt dolog egy olyan, a biztonság kárára folytatott versengés,
mint amit Anglia és Németország folytat.37 Az angol sajtó nem engedett meg
magának efféle kioktatásokat. Sokkal inkább az Egyesült Államokat bírálta,
amiért a nem sokkal a szerencsétlenséget követően a Szenátus által összehívott vizsgálóbizottság csak brit állampolgárokat hallgatott meg, és rájuk hárította a felelősséget.
A „nemzetek feletti gyász” és a technika kritikája tehát nemzeti színezetet öltő egymásra mutogatássá fordult át. A határok feletti érzelmi közösségvállalás átváltozott a saját technika biztonságát magasztaló és a vele rivalizáló szomszédokat elítélő megfogalmazásokká. Ezáltal a médiaesemény
egy olyan trendre mutatott rá, ami a legújabb kori világtörténelem több más
területén is jelentkezett: a globalizáció és a nacionalizmus szorosan összefüggtek egymással.38 A nemzeti értelmezések hullámát ténylegesen a Frankfurter Zeitung által néhány nap múlva közölt statisztika törte meg, ami szerint a német, holland és angol hajók egyformán hiányosan voltak mentőcsónakokkal ellátva, és egy szerencsétlenségnek az utasok kétharmada áldozatául esne.39 A statisztika nemcsak a német gőg élét tompította, de nemzetközi szinten is bizonyítékot jelentett arra, hogy a hajószerencsétlenségek miatti felelősség a mindenkori kormányokat terheli, akik minél hamarabb új törvényeket kell, hogy hozzanak.40 A parlamentekben hamarosan valóban megindultak az ilyen tárgyú viták, bizonyítékul arra, hogy a közvélemény milyen mértékben tudta befolyásolni a politikai cselekvéseket egy médiaesemény idején.
A nemzeti értelmezések mellett a Titanic mint médiaesemény
osztályspecifikus olvasatokat is előhívott. Elsüllyedése azért is válhatott
médiaeseménnyé, mivel a Titanic bizonyos értelemben a társadalmat képezte le. A hajó már régóta az állam jól bejáratódott metaforája volt. Hasonlóan
a társadalomhoz, a Titanicon is három osztály volt. Az áldozatok iránt érzett
kollektív részvétet az osztályok közötti különbségtétel vádja törte meg. A fedélzeti luxust bemutató fotók és leírások általában szilárd szöveg- és képi
elemei voltak a beszámolóknak: az első osztály hálószobáinak és szalonjainak pompája, amelyekben az átkelés egy német professzor éves jövedelmé-
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nek háromszorosába került; a közvetlenül a szerencsétlenség előtt felszolgált 19 fogásos menü leírása markáns jelei voltak egy dekadenciának, aminek bemutatása a bámulat és kárhoztatás között ingadozott.41 Döntő érv volt,
hogy a halál közelében a túlélési esélyeket nagyban befolyásolta az, hogy
ki milyen osztályon utazott. Az ezt alátámasztó statisztikák már röviddel
a szerencsétlenséget követően megjelentek. Főleg a szocialista sajtó publikált olyan vádakat, melyek szerint míg az első és másodosztályon utazó valamennyi gyermek megmenekült, addig a harmadosztályon levő gyermekek
70%-a vízbe veszett. Általánosságban elmondható, hogy az első osztály utasainak 60%-a, közülük pedig szinte minden nő megmenekült (azok kivételével, akik hősies módon a férjük mellett akartak meghalni), a harmadosztályon utazóknak azonban csak a negyede. A szociáldemokrata Vorwärts ebből arra következetett, hogy a közép- és alsó néposztály a gazdagok luxusáért fizetettek az életükkel, mivel a harmadosztályon utazókat először nem
is engedték beszállni a mentőcsónakokba.42 A szocialista Neue Zeit egyenesen „kapitalista bűncselekményről” beszélt. A proletársajtó korábban rendre
megnevezte a hiányosságokat, de a „kormány és a parlament polgári többsége hidegen mosolyogva elutasította őket, arra hivatkozva, hogy azok a hajótársaság hatáskörébe tartoznak”. 43
A „nemzetek feletti gyász” és a technika kritikája tehát rétegspecifikusan
is megjelent a világnézettől meghatározott felháborodásban. Hasonlóan a nacionalista magyarázatokhoz, ez az értelmezés sem korlátozódott csak bizonyos környezetre. A polgári sajtóban is helyet kaptak az efféle értelmezések,
ha nem máshol, akkor az olvasói levelek között.44 A tömeglapok is csatlakoztak az osztálykritikához. Northcliff Daily Mirrorja gúnyosan beszámolt arról, hogyan mentette meg a felső osztály még az ölebeit is, és egy hölgy még a
kabalamalacát is magával vitte a mentőcsónakba.45 Hasonló kritika bújt meg
azokban a cikkekben is, amik arról szóltak, hogy a főleg az első osztály utasait
vivő mentőcsónakok csak félig voltak teli, mégsem eveztek vissza a segítségért
kiáltó fuldoklókhoz. Összehasonlítva más katasztrófákkal, mint például egy
bányaszerencsétlenség, a Titanic elsüllyedése kapcsán jóval határozottabban
merült fel az a vád, hogy az emberi élet nem egyformán értékes.
A nemi szerepekről alkotott kép is összefüggésben állt ezzel. A híradások megalkották a hős férfi ideálját, aki heroikusan és önzetlenül feláldozta
magát, hogy biztosítsa a nők és a gyerekek túlélését. E maszkulin hőstípus
képviselőiként a lapok kiemelték a távírászt (aki egészen haláláig küldte a segélykérő jeleket), a zenekart (ami végig hibátlanul játszott) vagy Smith kapitányt, aki a hajójával együtt süllyedt el – az egyik változat szerint még gyorsan megmentett egy gyereket, a másik szerint a híFőleg a szocialista sajdon halt meg. Hősiesség, férfiasság és „angolság”
tó publikált olyan vádakat,
egymás szinonimáiként jelentek meg. A kapitánymelyek szerint míg az első
tól eredeztethető az a felhívás, hogy a legénység
és másodosztályon utazó
46
viselkedjen angol – vagyis fehér – férfi módjára.
valamennyi gyermek megA Times is elismerően szólt arról, hogy az utasok
menekült, addig a harmadhűek maradtak a gentleman ideáljához, aki a haosztályon levő gyermekek
lál színe előtt is megőrzi nyugalmát; a brit állam70%-a vízbe veszett.
ügyész kiemelte a vizsgálat kezdetén: „a szeren27
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csétlenség alkalmat adott arra, hogy megmutatkozhasson az az önuralom és hősiesség, ami méltó országunk tengerészetének hagyományaihoz”.47
Minden ellentétes interpretáció mellett a német
sajtó is elismerte, hogy a tengerészek kötelességüknek mint „férfiak és hősök” tettek eleget és feláldozták magukat a nőkért és a gyerekekért. A hírességek önfeláldozó haláláról szóló számtalan
történet is kiegészítette a férfias hősiességről kialakított képet; például Benjamin Guggenheimé,
aki legjobb öltönyét öltötte magára, hogy elkísérje szeretteit a mentőcsónakig, majd sztoikus nyugalommal megfulladt. A férfiaknak e „maszkulin
sztoicizmusát” a Figaro a kalandregényekkel magyarázta, amit fiatalkorukban olvastak. Ezekben az áll, hogy „először a nők
és a gyerekek”.48 Tényleg valószínűnek tűnik, hogy egy efféle hajószerencsétlenség gondolatban többször végigjátszott forgatókönyve a valós események
során viselkedési mintául szolgált.
A fehér férfihősök megalkotása azonban másokat kirekesztett e körből.
Jellemző módon a cikkek újból és újból említést tettek olaszokról, kínaiakról
és horvátokról, akik csellel vagy erőszakkal próbáltak bejutni a mentőcsónakokba.49 Olvasni lehet kínaiakról, akik a [csónak] ülései alatt rejtőzködtek el, és egy olaszról, aki nőnek öltözött, hogy beszállhasson a mentőcsónakba. A rasszista kirekesztés azokat az angolszász férfiakat is önigazolásra
kényszerítette, akik nem a hősi halált választották. Főleg a White Star Line,
a Titanic hajótársaságának igazgatója vont haragot magára világszerte. Azt
a tényt, hogy Bruce Ismay csónakba szállva mentette életét, még a liberális
Frankfurter Zeitung is ekképp kommentálta: „Többre becsülte az életet a tisztességnél és kötelességnél, s amíg féltve mentett életét óvja, minden tisztességes ember megvetésének káini jegyét fogja viselni homlokán”.50 A férfiszerepekről alkotott konstrukció egy ezt kiegészítő nőképet is felvázolt. Miután
1900 körül a nők az egyenjogúság felé vezető úton elérték az első sikereket
– mint például az egyetemre való felvétel vagy a politikai egyesülési jog – a
Titanic médiaeseménye ismét megerősítette a gyenge nő archaikus szerepmintáját. Őket is magától értetődően ruházták fel a gyerekekhez hasonló magatehetetlenséggel.
Csak néhány kortárs publicista fordult a hős-áldozat narratíva ellen.
Joseph Conrad kihegyezett kritikája szerint a zenekar hősi halála helyett
jobb lett volna, ha életben maradt volna, s hozzáteszi, hogy egy hajón meghalni semmivel sem hősiesebb dolog, mint magányosan, egy doboz romlott
hal okozta kólikában kimúlni.51 Mások, mint Maximilian Harden, azokat a
tanúvallomásokat emelték ki, amelyek a helyekért folytatott küzdelemről és
a fedélzeten uralkodó pánikról számoltak be, és ezekből következtettek az
ember farkas természetére.52 Hogy összességében mégis a hősnarratíva volt
túlsúlyban, úgy is értelmezhető, mint az elbizonytalanodásnak és a gyász
feldolgozásának egyik formája. A nőkért hozott áldozat értelmet ad a tömeges halálnak.

Olvasni lehet kínaiakról,
akik a [csónak] ülései alatt
rejtőzködtek el, és egy
olaszról, aki nőnek öltözött, hogy beszállhasson a
mentőcsónakba. A rasszista kirekesztés azokat az angolszász férfiakat is önigazolásra kényszerítette, akik
nem a hősi halált választották. Főleg a White Star
Line, a Titanic hajótársaságának igazgatója vont haragot magára világszerte.
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Kitekintés
A határokon átívelő médiaeseményeken jól nyomon követhető, hogy
egy világméretű kommunikációs hálózatban miként csinálják meg a híreket az újságírók. A Titanic elsüllyedéséről szóló híradásokban a többszörösen is megmutatkoznak a forráskritikus újságírás korlátai, hiszen ez javarészt inkább spekulációra épült, és ezáltal maga is a médiaesemény részévé vált. Világossá vált, hogy a Titanic médiaeseménye már 1912-ben számos,
gyakran egymásnak ellentmondó magyarázatot hívott életre. A nemzetek feletti gyászt nacionalista bűnbakkeresés és a társadalmi osztályok általi meghatározottságra vonatkozó diskurzus kísérte. Ugyanígy együtt járt a technikával szembeni elbizonytalanodás a belé vetett új bizalommal. Az áldozatul
esett és az életben maradt hús-vér emberekkel szemben kibontakozott egy
hősmítosz, ami segített a gyász feldolgozásában, ugyanakkor azonban egyes
túlélőket megbélyegezett. Hogy a Titanic zenekara valóban a hajó elmerüléséig játszott, és legutoljára a „Közelebb, közelebb hozzád, Istenem!” című
dal hangzott fel, a történész szempontjából kevésbé érdekes, mint az a tény,
hogy milyen jelentése volt az efféle kollektív emlékeknek.
Ezek az értelmezési minták számtalan adaptációban hagyományozódtak tovább, ahogy a Titanic médiaeseménye 1912 óta a filmek, regények és
tudománynépszerűsítő feldolgozások tárgyává vált. Az adott korról sokat elárul, hogy a fent említett elbeszélésmódok közül éppen melyik dominálta
az akkor készült filmeket és regényeket. 1943-ban például egy olyan [német]
film került a megszállt országok mozijaiba, ami a minden hősiességet nélkülöző és rekordhajhászó angol kapitalista sztereotípiáját élesztette újra. Az
1950-es évek közepétől a Titanic az irodalom, a filmek és tévéműsorok kedvelt témájává vált, amire a háborúban átélt élmények nyújtanak magyarázatot: általa lehetőség nyílt a tömegkatasztrófában az egyéni sorsok bemutatására. Az 1970-es évek elejétől egyre határozottabban a Titanic elsüllyedésének technikakritikus olvasata került előtérbe. Érdemes elgondolkodni azon,
hogy miért éppen az ekkor kibontakozó békemozgalommal párhuzamosan
vált a Titanic a technikai hübrisz jelképévé. Ezzel egyidőben nagy erőkkel
és a nyilvánosság előtt megindult a roncs felkutatása is, amit 1985-ben búvárrobotok meg is találtak. Cameron 1997-es filmje némi párhuzamot mutatott az ötvenes évek mozijaival. Ismét egy férfi főhősnek kellett tanúbizonyságot tennie szerelméről a luxus és a társadalmi osztályok világában, miközben a nézők a jéghegyre vártak. Valamennyi filmből hiányzik azonban valami: a média szerepe az esemény megalkotásában. A filmek az elsüllyedéssel
és a túlélők megmentésével érnek véget. A Titanic mítosza azonban az első
szalagcímekkel kezdődött.
Fordította: Zsugán Gedeon H. Gyula
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A Minerva Irodalmi és
Nyomdai Műintézet Rt.
(1920–1948) – 2. rész
Erdély legnagyobb lap-, könyv- és tankönyvkiadójának
történetéhez
TIBORI SZABÓ ZOLTÁN
Abstract (The Minerva Institute of Literature and Typography Corporation (1920-1948) – part 2.)
History of the most important newspaper, book and coursebook publishing house of Transsylvania)
In the first two decades – between 1920 and 1940 – of Hungarian minority existence in Transsylvania,
as well as in the next eight years – 1940-1948 – the Minerva Institute of Literature and Typography
Corporation Cluj, was the Hungarian publishing and typography company with the largest capacity in
Transsylvania. It, endorsed significantly the growth of Hungarian education, press, literature, science
and arts. Its founders conceived it as the keystone of information, cultivation and self-organization of
the Transsylvanian Hungarians, as an institution that acts in behalf of the preservation, development,
cultivation and the endorsing of self-identity of the community.
Keywords Minerva, book publishing, newspaper publishing, intellectual workshop, value creation
Rezumat (Institutul pentru Literatură şi Tipografie Minerva (1920-1948). Despre istoria celei
mai mari edituri de presă, carte şi manuale şcolare din Transilvania (partea II.)
Institutul pentru Literatură şi Tipografie Minerva – cea mai mare editură şi tipografie maghiară
din Transilvania din toate timpurile – a contribuit în mod decisiv în perioada dintre 1920 şi 1940,
dar şi în cursul următorilor 8 ani la dezvoltarea învăţământului, presei, literaturii, ştiinţei şi artei
maghiare. În concepţia fondatorilor instituţiei, rolul acesteia era de a informa, educa şi organiza
comunitatea maghiară din Transilvania, ruptă de legăturile cu patria-mamă după primul război
mondial. În acest context, instituţia a fost înfiinţată pentru a-şi desfăşura activitatea în slujba
păstrării identităţii minorităţii maghiare.
Cuvinte cheie
Minerva, editare de cărţi, editare de reviste, atelier intelectual, creare de valori

Dr. Tibori Szabó Zoltán
Kolozsvár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, oktató
tibori@xnet.ro

Fennállásának tizedik esztendejében a Minerva vezetőinek bőven
volt mivel büszkélkedniük. A Magyar Nép a Romániában élő magyarság
egyetlen, igen népszerű néplapjává lett, amelyet Erdély-szerte 20–21 ezer
példányban terjesztettek,1 a Pásztortűz pedig a legjelentősebb erdélyi irodalmi lappá avanzsált. A két kiadvány útján a Minerva rendkívül fontos
művelési és kulturális feladatkört látott el.
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Szintén a Minerva üzemeiből került ki 1933–1938 között a parasztpárti Zaharia
Boilă által igazgatott és
Paul Boilă által szerkesztett România Nouă újság,
amelynek akkori fiatal munkatársai közül Corneliu
Coposu nevét ma már mindenki ismeri.

A mérleghez hozzátartozott az 1929 végéig 633 520 példányban kiadott 105 tankönyv és
a 304 710 példányban megjelent 132 irodalmi és
tudományos kötet, azaz összesen 938 230 darab
könyv, ami az 1930-as jubileumi év termésével
együtt valószínűleg, több mint egymillió saját kötetre emelkedett. Emellett, a cég által végzett bérmunkáknak köszönhetően, további mintegy félmillió kötet hagyta el a Minerva üzemeit az első
évtized leforgása alatt, ami a kinyomtatott könyvek összpéldányszámát ez időszakban másfél millióra emelte.
Igen sikeresnek bizonyultak a Minerva kiadásában megjelent sorozatok:
Erdélyi Magyar Naptár (1921-től, 25 kötet), A Magyar Nép Könyvtára (1930-ig
41 füzet; 1939-ig 62 füzet), a Minerva Könyvtár (1925–1928 között 15 füzet),
a Magyar Ifjúság Könyvtára (1928–1940 között 12 füzet), a Pásztortűz Könyvtára (1925–1930 között 18 füzet), az Erdélyi Tudományos Füzetek (1926–1947
között 208 füzet),2 az Erdélyi Ritkaságok (1939–1944 között 13 mű 18 kötetben) és a Minerva Népkönyvtár (1930-ban 15 füzet), amelyek füzetenként-kötetenként négy-hatezer példányban jelentek meg.
Mindezt pedig kiegészítették a sok százezer példányban kiadott folyóiratok, világi és egyházi hetilapok és napilapok3: Contribuţiuni botanice, Erdélyi Gazda, Erdélyi Magyar Naptár, Erdélyi Múzeum, Erdélyi Orvosi Lap,
Globus, Hangya, Közgazdaság és Az Út (1920-tól); Magyar Nép, Pásztortűz,
Református Szemle, Sport (1921-től); Keresztény Magvető, Méhészeti Közlöny
(1922-től); Revista stomatologică – Sztomatológiai Szemle (1923-tól); Jóbarát,
Progresul economic (1925-től); Reformátusok Lapja (1926-tól); Kálvinista Világ (1927-től); Erdélyi Helikon, Erdélyi Irodalmi Szemle (1928-tól); Poliţia
(1929-től); România Nouă, Szövetkezeti Értesítő (1933-tól); Hölgyfutár (1937től); Ellenzék, Estilap, Iskolaszövetkezeti Közlöny, Keleti Újság, Magyar Újság,
Mezőgazdasági Szemle, Múzeumi Füzetek, Nép és Nyelv (1940 után); Dolgozó Nő, Egység, Erdély, Erdélyi Szikra (később Igazság), Falvak Népe, Lumina,
Lupta Ardealului, Népvédelem Lapja, Plugarii, Tribuna Nouă, Utunk, Világosság (1944 után).
Szintén a Minerva üzemeiből került ki 1933–1938 között a parasztpárti
Zaharia Boilă által igazgatott és Paul Boilă által szerkesztett România Nouă
újság,4 amelynek akkori fiatal munkatársai közül Corneliu Coposu nevét ma
már mindenki ismeri.5 Román szerzők szerint, a România Nouă a korszak
egyik legfontosabb sajtókiadványa volt.6
Ha a könyvtermés területén 1922-ig a nyomdakész állapotban levő irodalmi vagy tudományos munkák megjelentetése, de hangsúlyosan a tankönyvkiadás szerepel, 1923-ban a Minerva megkezdte a komoly tudományos
művek kinyomtatását. A korábbinál nagyobb számú szépirodalmi, illetve református egyházi munka nyomtatása mellett, útnak indították a könyvtárkatalógusok kiadását is.
1924-ben kétnyelvű kiadványokat is nyomtattak (Biblioteca RomânMaghiară), de zeneműveket, magyar történelmi munkákat, magyar irodalmi
témájú tanulmányokat és folyóiratokban megjelent művek különnyomatát
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A első tíz esztendő elteltével a Minerva Erdély-szerte ismert kiadó- és nyomdavállalattá vált. Évente kiadta és/vagy kinyomtatta mindazokat a munkákat,
amelyekre a közösségnek
szüksége volt, s évente bővítette kiadványai szerzőinek a körét.

nemkülönben. Ekkor jelent meg az első összefoglaló jellegű munka, György Lajos A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje, 1919–1923 címmel, és ekkor publikálták Nyírő József első munkáját is.
1925-ben folytatódott az irodalmi munkák, a
tankönyvek, a tudományos, a teológiai és a bibliográfiai közlemények kiadása, és kezdetét vette az
almanachok, a naptárak, a kalauzok, a jogszabályok és az iskolai értesítők nyomtatása. Ebben az
évben jelent meg a Minerva kiadásában az első Benedek Elek-, Makkai Sándor-, Kántor Lajos-, illetve Tavaszy Sándor-mű.
1926-ban már katolikus hívők számára is nyomtattak kiadványokat, és
megkezdődött a világirodalmi művek, továbbá az egyházi énekes könyvek
kiadása. Első ízben adták ki az Erdélyi Római Katolikus Státus jelentéseit,
továbbá a Minerva könyvkereskedésében megvásárolható könyvek és kiadványok jegyzékét.7 Ekkor kezdték el az Erdélyi Múzeum-Egyesület által kiadott Erdélyi Tudományos Füzetek nyomását. Első alkalommal jelentették
meg Vásárhelyi János munkáit, s ugyancsak ebben az esztendőben nyomtatták ki Orient Gyula 230 oldalas gyógyszerészettörténetét.
1927-ben a tudománynépszerűsítő munkák, a könyvtárjegyzékek, a
szépirodalmi művek kiadása folytatódott. Megjelentek az Erdélyi Szépmíves
Céh első Minerva által előállított kiadványai,8 s először publikált a Minervánál Berde Mária és Kós Károly.
Ha 1928-ban román költők munkáinak fordításaiból közöltek összeállítást, 1929-ben az erdélyi kisebbségek oktatásügyi küzdelmeit szedték kötetbe,9 szerzőik névsora pedig Jancsó Elemér, Nyárády Erasmus Gyula, Tabéry
Géza, Tamási Áron és Tulogdy János nevével gyarapodott.
A első tíz esztendő elteltével a Minerva Erdély-szerte ismert kiadó- és
nyomdavállalattá vált. Évente kiadta és/vagy kinyomtatta mindazokat a
munkákat, amelyekre a közösségnek szüksége volt, s évente bővítette kiadványai szerzőinek a körét. 1931-ben Kisbán (Bánffy) Miklós, 1932-ben Imre
Lajos, 1933-ban Gyárfás Elemér, 1935-ben Bözödi György és Görög Ferenc,
1936-ban György Lajos, 1937-ben Molter Károly és Vásárhelyi Z. Emil, 1938ban Kelemen Lajos, 1939-ben Asztalos István és Gyalui Farkas, 1942-ben
Szabó T. Attila, 1943-ban pedig László Gyula munkáját jelentette meg, hogy
csak az ismertebb neveket említsük.
1930-ban a Minerva állította elő Krizsó Kálmán harmadik10 Grafikai évkönyvét, amelyben a szerző ismét közkinccsé tette a saját gyűjtésén alapuló adatokból összeállított statisztikáját a romániai nyomda- avagy grafikai
iparról, s amelyet Bánffy Miklós, Kós Károly, Nagy Imre és Mattis-Teutsch
János munkáival illusztráltak.
Kiadásra kerültek a vállalat működésének második évtizedében az
Erdélyi Fiatalok falufüzetei, a Minerva tankönyv-névjegyzékei, gazdasági könyvjegyzékei, múzeumi kötetek, erdélyi műemlékek ismertető kiadványai, olvasókönyvek, sajtó- és könyvbibliográfiák, történelmi kiadványok,
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törvénytárak, antológiák, emlékkönyvek, s a román kultúrát a magyar olvasóközönséggel ismertetni hivatott kötetek.
Rendhagyó és úttörő vállalkozása a vállalatnak az 1929-ben kinyomtatott Minerva – Enciclopedie Română,11 amely az első világháború után megjelent első román enciklopédia volt, s amelynek a megjelentetése „nagy meglepetést keltett a romániai irodalmi és tudományos világban”, egyfelől azért,
mert az 1919-es impériumváltozás után az első román enciklopédia volt,
másfelől, mert kolozsvári magyar intézmény adta ki és nyomtatta.12
A csaknem ezeroldalas, mintegy harmincezer szócikket tartalmazó,
több mint ezer szövegközi klisével, száz fehér-fekete és tíz színes térképpel,
valamint 50 műmelléklettel kiegészített munkát a dr. Alexandru C. Pteancu
erdélyi főtanfelügyelő elnöklete alatt álló olyan szerkesztőbizottság és szerzői gárda alkotta, amely a Minervával kiváló viszonyt fenntartó neves – elsősorban erdélyi származású, túlnyomórészt görög katolikus – román értelmiségiekből állott.13
Jász Pál büszkén jelenthette ki 1930-ban, hogy „az erdélyi magyar irodalom bibliográfiáját összeállító György Lajos és Ferenczy Miklós egyező
megállapításai szerint az Erdélyben megjelent összes magyar könyveknek
egynegyed része a Minerva műhelyéből került ki”, a Minerva tehát „sokoldalú, széles alapon nyugvó és tervszerű kultúrmunkát végez, amelynek további kiépítését és öntudatos továbbfejlesztését a jövőben is tőle várja Erdély
magyarsága”.14 Ez a szemlélet a vállalat tevékenységét a következő időszakban is meghatározta.

Fejlesztés a gazdasági válság időszakában
A Minerva 1930-ban újabb műszaki fejlesztést eszközölt, ekkor vásárolta meg Újhelyi Mór különleges dombornyomdáját, amelynek felszerelése
nagymértékben hozzájárult a kiadványok minőségének emeléséhez.15 A következő jelentősebb, európai szintű gépek munkába állítását feltételező modernizációra 1937 végén került sor. A Pásztortűz 1938 elején adott róla hírt,
ekképpen: „A lapunkat előállító Minerva nyomdavállalatnak sikerült megszereznie egy új cinkográfiai eljárás szabadalmát, s ennek köszönhető, hogy
mélynyomású képek hatására emlékeztető illusztrációkat adhatunk”.16
A Minerva jelentős kiadványai közül mindenképpen említést érdemel dr. Nagy Endre és dr.
Rendhagyó és úttörő vállalkozása a vállalatnak
Szász Ferenc 600 oldalas, több száz illusztrációval
az 1929-ben kinyomtatott
díszített Gazdatudomány című munkája, amelyet
Minerva – Enciclopedie
a román földművelésügyi minisztérium a gazdaRomână, amely az első visági iskolák tankönyvének fogadott el, továbbá dr.
lágháború után megjelent
Jancsó Benedek Erdély története és dr. Görög Feelső román enciklopédia
renc A magyar nemzet története című művei.
volt, s amelynek a megjeA vállalat igazgatósága mindvégig előre melentetése „nagy meglepenekült, csodákra soha nem várt. Krizsó Kálmán
tést keltett a romániai irotalálóan írta: „Ehelyett újabb és újabb könyvkidalmi és tudományos viadói ötlettel, kezdeményezéssel foglalkoztatta a
lágban”.
nyomdát, a könyvkötészetet, [az] adminisztrációt,
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Vékás szerint ezeknek a fájdalmas időknek a termelő ereje hozta létre a Minervát, „azzal a céllal, hogy
szolgálja az új hazába került magyarságot kulturális
téren magyar lélekkel, komoly, tiszta erkölcsű munkássággal”.

és nem utolsó sorban: ezen keresztül segítette a
magyar írókat”.17
A Minerva irodalom- és könyvtámogató szellemére vall az is, hogy átfogó munkával országos
népkönyvtárakciót szervezett, és 1939-ig 22 erdélyi
és bánsági megyében – sőt, Románia Kárpátokon
túli részein is! – 20−20 népkönyvtárat alapított. Országszerte összesen 411 Minerva-népkönyvtár működött, amelyek segítségével hozzávetőleg 30 ezer
kötet állt a falun élő olvasók rendelkezésére.18
Egyáltalán nem mellékes szempont, hogy a vállalat stabil munkalehetőséget nyújtott olyan magyar tisztviselőknek és értelmiségieknek, akik 1920
után a közhivatalokból kiszorultak, de sok pályakezdő fiatal számára is komoly esélyt jelentett. Ilyen volt például dr. Vékás Lajos ítélőtáblai albíró19
(1880−1962), aki „tudását és szervezőkészségét a magyar könyv- és lapkiadás érdekében alakult kolozsvári Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság vezérigazgatójaként és igazgatósági tagjaként gyümölcsöztette”,20 és aki mellett a részvénytársaság vezetését – példának okáért
1924-ben – dr. Óvári Elemér, a részvénytársaság igazgatóságának elnöke, továbbá dr. Balázs András, dr. Gyárfás Elemér, dr. Nagy László, br. Bánffy Dániel, Kovács Kálmán, dr. A. Pteancu, dr. gr. Bethlen György, Nagy Károly református püspök igazgatósági tagok vállalták magukra. Az említett évben a
vállalat működését felügyelő bizottság elnöke Kócsy Andor, a bizottság tagjai pedig gr. Haller István, dr. Pusztai Kálmán, dr. Illés Gyula és dr. Végh
Pál voltak.21
A vállalat dinamizmusát kétségtelenül a dr. Vékás Lajos által irányított operatív vezetőség lendületének és derűlátásának köszönhette. Magától a vezérigazgatótól tudjuk, hogy miközben 1920-ban, a „kétségbeesés (...)
majdnem mindent megbénító idejében” az ágazat anyaországi nagyvállalatainak vezetői kétségbeesetten álltak „értékeik romjai felett”, s azon töprengtek, hogy van-e egyáltalán értelme akár csak megírni is „a magyar könyv félszázados történetét”, hiszen szerintük maga a nyelv és vele együtt talán az
ország is „halálra van ítélve”, Erdélyben „a fájdalmas és szenvedésekkel teljes állapotok közepette új erők kezdenek bontakozni, új írók lépnek fel, és új
kiadóvállalatok keletkeznek”.
Vékás szerint ezeknek a fájdalmas időknek a termelő ereje hozta létre
a Minervát, „azzal a céllal, hogy szolgálja az új hazába került magyarságot
kulturális téren magyar lélekkel, komoly, tiszta erkölcsű munkássággal”. Fő
céljuk – írta a Pásztortűz tízéves jubileuma alkalmából a vezérigazgató – „a
magyar hagyományok megőrzése, a magyar érzésnek, gondolatnak, tudásnak továbbfejlesztése, népszerűsítése, a családba való bevitele”, ami olyan
irányt szabott, amelyen csak az előrehaladás, a fejlődés és a teljes megszilárdulás lehetett az eredmény”.22
Ez a derűlátás ragadhatott rá dr. Vékás Lajos munkatársaira is, elsősorban a nyomda igazgatóira – Imre Kálmánra (1920–1926), Lengyel Albertre
(1927–1940) és Major Józsefre (1940–1948) –, a szedőosztály vezetőire – Ferdinánd Gézára (1926), Deák Ferencre (1927), Kovács Gyulára (1928–1931),

38

ME.DIÁRIUM
Lauf Rudolfra (1932–1940), Szabó Zoltánra (1941–1943), Mogyorós Gézára
(1944–1947) és Katóka Gyulára (1947–1948)23 – és nem utolsósorban dr. Görög Ferencre (1881–1970), a részvénytársaság kiadóigazgatójára (1925–1944),
akiknek elkötelezett és dinamikus hozzáállása nélkül a Minerva konszolidációja aligha lett volna elképzelhető.
A lapok és könyvek példányainak százezreit kiadó, jelentős könyvkötészeti, cinkográfiai, vonalazási bérmunkát elvégző, iskolai, valamint üzleti
könyveket és főkönyveket gyártó, papírral, könyvvel, írószerrel, művészeti
alkotásokkal, vetítőgépekkel és rádiókészülékekkel kereskedő vállalatot az
1929–1933-as gazdasági válság keményen próbára tette, és rendkívüli nehézségek elé állította. A tisztviselők bérét kénytelenek voltak csökkenteni, az alkalmazottak egy részétől pedig meg kellett válniuk. A cég talpon maradását
ebben az időszakban főképpen a tankönyvek és a húszezres példányszámban kiadott Magyar Nép biztosította. A válságot súlyosbították viszont azok
az állami sarcok, amelyeket a vállalatokra 1933 után sorozatosan kivetettek:
1934-ben például 60 ezer lejt kellett a Minervának kötelező belföldi államkölcsönjegyzésre befizetnie, 1939-ben pedig a háborús előkészületekre „áldozati adó” címen befizetett 1,2 millió lejjel lett szegényebb.24

Az első húsz év mérlege
Mindezek ellenére, az erdélyi magyarság első kisebbségi korszakában,
1920 és 1940 között a Minerva végig ellátta feladatait, és a közösség rendelkezésére bocsátotta mindazokat a tankönyveket, irodalmi és tudományos
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A Minerva teljes ingatlanvagyona ekkorra tehát csak
a Brassai Sámuel–Dávid
Ferenc–Szappan utcák térségében 884 négyszögöles
(3182 négyzetméteres), három helyrajzi számon elterülő, összefüggő telekingatlanból, továbbá az ezeken található kilenc – öszszesen több mint ötezer
négyzetméteres lakfelületű
– épületingatlanból állott.

műveket, ismeretterjesztő és népművelő munkákat, továbbá hetilapokat, folyóiratokat és más kiadványokat, amelyek nélkül a magyar oktatás és
művelődés Erdélyben mérhetetlenül erőtlenebb és
sokkal színvonaltalanabb lett volna.
Ebben az időszakban az erdélyi magyar
könyvkiadásban Kolozsvár 3487 művel az első helyen szerepel, miközben a második helyet elfoglaló Nagyváradon mindössze 582, Temesváron 426,
Aradon 354, Brassóban 277, Marosvásárhelyen
221, Szatmárnémetiben pedig csupán 208 könyvet nyomtattak ki. Az időszaki sajtótermékek tekintetében 457 címmel szintén Kolozsvár vezet,
ami a teljes korabeli sajtótermés 27 százalékát teszi ki. A Minerva ebben a
periódusban 1563 könyvet és 56 időszaki sajtókiadványt nyomtatott, meszszemenően kiemelkedve a többi nyomdavállalat közül, amelyek – a 171 címmel szereplő szintén kolozsvári Szent Bonaventura Könyvnyomda kivételével – egyenként másfélszáz könyvnél kevesebbet vagy jóval kevesebbet jelentettek meg.25

Újra „többségben”…
Az 1940. augusztus 30-i „második bécsi döntés” nyomán Erdély északi
része – és benne Kolozsvár is – két évtized után újra magyar fennhatóság alá
került. Az új körülmények lehetővé tették a vállalat konszolidációját: 1941ben nagyarányú tőkeemelést hajtottak végre, majd a Minervába beolvasztották a Concordia Nyomda és Lapkiadó Rt.-t,26 és később, megvásárlása után,
az Ardealul nyomdát27 is. A Minerva, 1944. szeptember 30-án, újabb vásárlás következtében, megszerezte a mai Brassai Sámuel utca 5. szám és Dávid
Ferenc utca 4. szám alatti, két utcára nyíló, 355 négyszögöl (1278 négyzetméter) területű házastelket,28 amely a Brassai utca 7. szám, illetve a Szappan
utca 5. szám alatti ingatlanokkal szomszédos, és amelynek révén az összefüggő telekingatlan immár három utcára rendelkezett kijárattal.
A Minerva teljes ingatlanvagyona ekkorra tehát csak a Brassai Sámuel–Dávid Ferenc–Szappan utcák térségében 884 négyszögöles (3182 négyzetméteres), három helyrajzi számon elterülő, összefüggő telekingatlanból, továbbá az ezeken található kilenc – összesen több mint ötezer négyzetméteres lakfelületű – épületingatlanból állott.29

…és ismét impériumváltozás terhe alatt
A 1944 októberében bekövetkezett újabb helyzetváltozás nyomán, az
év végén a három egyház lemondott a Minerva-részvények többségéről (52
százalékáról), és azokat átengedte a nyomda szakszervezeti tanácsának. Az
1944. üzleti évről kiadott jelentés ennek ellenére nyilvánvalóvá tette, hogy
bár a vállalat „részvényeinek egy része gazdát cserélt, azonban történelmi
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hivatása ugyanaz maradt: nemes és szép ruhába öltöztetni a gondolatot, és
eljuttatni a tudásra szomjúhozó emberiség minél szélesebb rétegeihez”.30
Tudomásunk szerint ez volt a vállalat utolsó nyomtatásban közreadott
évi üzleti jelentése. A dokumentum kegyelettel emlékezett meg dr. Óvári
Elemérről, a részvénytársaság igazgatóságának elnökéről – aki ezt a tisztséget a Minerva alapítása óta betöltötte, és akit 1944 őszén, Kolozsvár szovjet
megszállásának első időszakában, több családtagjával együtt meggyilkoltak
–, majd rövid mérleget készített a Minerva 1944-es üzleti évéről, de nemkülönben a vállalat alapítása óta eltelt 25 esztendő eredményeiről.
A katonai behívások miatt a Minerva 1943. december 31-i 244-es alkalmazotti létszáma 1944 végére 166-ra csökkent, miközben a háborús események hatására előállott anyagbeszerzési nehézségek a termelésnek további
gondokat okoztak. A 1944. évi üzleti eredmény ennek dacára az előző évinél
jobb volt, s a tiszta nyereség 34 700,92 pengőt tett ki. Ezt az 1945. április 20-i
közgyűlés határozata értelmében – a kötelező tartalékalapok feltöltése után
– a Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Katolikus Egyház, a Református Egyház, az Unitárius Egyház, a Nyomdász Szakszervezet Rokkantak Alapja, a deportált zsidók és a Népvédelmi Egyesület között 2000 pengős
egyenlő részekben osztották szét. Csak a nyomda szaktanácsa jutott ennél
nagyobb összeghez (5000 pengőhöz), továbbá „a Minerva Üzemből katonai
szolgálatról vissza nem tértek és a közmunkára szállítottak (értsd: a Szovjetunióba, lágerekbe elhurcolt – T. Sz. Z.) családtagjai”, akiknek segélyezésére 6417,92 pengőt különítettek el. A pénzügyi mérlegszámlát dr. Moldován
Pál ügyvezető igazgató, Sólyom István titkár, főkönyvelő, valamint az igazgatóság tagjai – Józan Miklós (korelnök), gr. Bánffy Miklós, Bodor Bertalan,
dr. Boga Alajos, dr. Imre Kálmán, dr. Inczédy-Joksman Ödön, dr. Nagy László, dr. Somody András és Vásárhelyi János – továbbá a felügyelő bizottság
tagjai – Hadházy Sándor (elnök), Csákány János és Xantus János – írták alá.

Eredmény: hétmillió kötet, sokmillió lap
A jelentésbe foglalt általános eredményösszesítőből az erdélyi magyarság megtudhatta, hogy 25 éves fennállása alatt a Minerva 4 218 852 könyvet nyomtatott, amelyek közül 1 992 375 példány saját kiadású munka,
2 226 477 pedig bérben nyomtatott kiadvány volt. A saját kiadású könyvek
között 265 tankönyv szerepelt, 1 055 999 példányban, továbbá 441 irodalmi és tudományos mű, 936 376 példányban. Ha az 1944-től az 1948. június 11-i államosításig eltelt időszak kiadványait is
A katonai behívások miatt
figyelembe vesszük, a kiadott saját könyvek száa Minerva 1943. december
ma meghaladta a kétmillió példányt, az összes ki31-i 244-es alkalmazotti létnyomtatott köteté pedig 4,5–5 millió körül moz31
száma 1944 végére 166-ra
gott.
csökkent, miközben a háAz elért eredményhez hozzá kell adnunk
borús események hatására
sokmillió példány heti- és napilapot, valamint a
előállott anyagbeszerzési
megjelent folyóiratokat is.
nehézségek a termelésnek
A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet
további gondokat okoztak.
Rt. teljes ingó- és ingatlan vagyonát 1948-ban ki41
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sajátították. A hivatkozott jogalap az 1948/150. sz. törvény, legalább is ez került be a vállalat által birtokolt ingatlanok telekkönyvébe. A teljes vagyon
kezdetben a Román Munkáspárt Kiadójának a tulajdonába jutott,32 amely hivatalosan Bukarestben székelt, s amelytől 1979-ben államosították,33 amikor
az egész géppark és az azt befogadó ingatlanok a román állam birtokába kerültek, kezelőjük a Szocialista Művelődés és Oktatás Országos Tanácsa, nevében pedig a felszámolt Minerva Rt. valamennyi javát gyakorlatilag megöröklő Kolozsvári Nyomdaipari Vállalat34 lett.35
Az oly sok áldozattal felépített nyomdavállalat gépein készültek a későbbi években a romániai magyarságot megannyi alkalommal megalázó
nyomtatványok, később pedig a nemzeti kommunizmus alapján álló magyarellenes kiadványok,36 miközben a második világháború utáni erdélyi magyar irodalom és tudomány nagyszerű alkotásainak jelentős része is
ugyanitt került kinyomtatásra.
Kibontakozni és csöndes, kiegyensúlyozott hosszú időszakokban teljes
szellemi és anyagi tőkéjét kamatoztatni a Minervának ugyan nem adatott
meg, a teljesítményére azonban annál inkább büszkék lehetünk. Az intézménynek sikerült olyan munkát végeznie, amely sok évtizeden át hatással
volt az erdélyi magyarság szellemi fejlődésére.

Jegyzetek
1 A pénzügyi szervek követelésére, a Minervának a Magyar Nép kiadására néhány évig külön részvénytársaságot kellett működtetnie, ami újabb
terheket rótt az amúgy sem könnyű helyzetben levő vállalatra. Vö.: Krizsó,
150.
2 Az Erdélyi Tudományos Füzetek jelentős részét az Erdélyi MúzeumEgyesület adta ki, de a sorozatot – három szám kivételével – kezdettől a Minerva nyomtatta.
3 A Minerva az államosításig több mint negyvenféle sajtóterméket állított elő. Lásd: Krizsó, 153.
4 Ezúton mondunk köszönetet Maister Évának, a Kolozsvári Egyetemi
Könyvtár munkatársának, aki a România Nouă bibliográfiai adatainak tisztázásában nyújtott nekünk önzetlen segítséget.
5 Corneliu Coposu – aki 1990 után az újraalakított Nemzeti Parasztpárt
elnöke – 1935 és 1937 között volt az újság munkatársa. Lásd: http://www.
corneliu-coposu.ro/articol/index.php/60_biografia_seniorului_in_date/; letöltve: 2010.07.25.
6 Mircea Popa, Tradiţii ale presei româneşti din Cluj-Napoca. http://
blogdeeditor.blog.com/2010/01/29/la-multi-ani-mircea-popa/;
letöltve:
2010.09.09.
7 Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. könyvkereskedésének
könyvjegyzéke. Kolozsvár, Minerva, 1926, 36 oldal.
8 Az Erdélyi Szépmíves Céh sorozata 1925-ben P. Gulácsy Irén Hamueső című kötetével indult. Az 1–23. számú köteteket a Lapkiadó Rt., a 24–37.
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számúakat a Minerva Rt., a 38–61. számúakat a Concordia Rt., majd a 62–
136. számúakat ismét a Minerva Rt. nyomtatta.
9 Balázs András, Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez, 1919–1929. Kolozsvár, Minerva, 1929, 265 oldal.
10 Az előző évkönyvek 1926-ban és 1927-ben láttak napvilágot, a következő 1938-ban jelent meg.
11 Minerva – Enciclopedie Română. Editura Comitetului de Redacție al
Enciclopediei Române, Minerva, Cluj, 1929, 978 oldal.
12 Krizsó, 156.
13 Az enciklopédia szerkesztőbizottságának tagjai: Augustin Maior,
Romulus Demetrescu, Aurelian Florinescu, Sever Pop, Ana VoileanuNicoară, Alexandru Christescu, Ştefan Meteş, Valeriu Bologa, Victor Laţiu,
Septimiu Popa, Ion Muşlea és Petru B. Cirlea.
14 Jász, 487–488.
15 RMIL – 3, 597.
16 Pásztortűz, 24. évf., 1. sz., 1938. január, 1.
17 Krizsó, 157.
18 Uo.
19 Más források szerint, mielőtt 1920-ban a Minerva élére került volna,
dr. Vékás Lajos törvényszéki bíró volt. Lásd bővebben: EL, 363.; RMIL – 5/2.,
1113.
20 Kovács Kiss, 4.
21 Jelentés – 1924.
22 Vékás Lajos, Az első tíz év. Pásztortűz, XVI. évf., 21. s., 1930. október 19., 473–474.
23 RMIL – 3, 598; lásd még: Kozma Hunor: Kolozsvári könyvkiadás a két
világháború között. Szakdolgozat, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Könyvtárszak, Kolozsvár, 2007 (A továbbiakban: Kozma); Katóka Gyula az államosítás után is a vállalat munkatársa maradt. (Ezúton mondunk köszönetet
Sipos Gábor főlevéltárosnak, aki erre a munkára a figyelmünket felhívta.)
24 RMIL – 3, 597.
25 Kozma.
26 A Concordia-nyomda 1920-ban létesült, kezdetben a Református Kollégium alagsorában működött, ahonnan 1922-ben az Egyetem utca 8. szám
alatti épületbe költözött; 1942 áprilisáig itt állították elő az Ellenzék című
napilapot, akkor a nyomdát felszámolták, és gépeit a Minerva-üzemek vették át.
27 Az Ardealul S. A. 1919–1941 között működött Kolozsváron, székhelye a mai Memorandumului (Unió) utca 22. szám alatt volt; 1941-ben Nagyszebenbe költözött, s a vállalatot, berendezéseivel együtt a Minerva Rt. vásárolta meg.
28 172. sz. Telekkönyv, 4616. hrsz., Kolozsvár (telekkönyvi másolat a
Minerva Művelődési Egyesület irattárában).
29 A Minerva-üzemek ingatlanvagyonának részét képezte akkoriban a
kolozsvári Unió (később December 30., ma Memorandumului) utca 23. szám
alatti ingatlan is, amely formálisan a nyomdász szakszervezet (Uniunea
Muncitorilor Grafici dn România) tulajdonát képezte, de amelyet e célra
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szintén a részvénytársaság szerzett meg. Lásd: 3943. sz. Telekkönyv, 391.
hrsz., Kolozsvár (másolat a Minerva Művelődési Egyesület irattárában).
30 Jelentés – 1944.
31 Krizsó Kálmán szerint: „Az ezres szám határát súrolja a Minerva
grafikai vállalatában előállított tudományos és irodalmi művek száma, függetlenül a 265 féle tankönyvtől. Ezek könyvészeti ismertetése külön kötetet
tenne ki, emellett évekig tartó szorgalmas munkát igényelne, s még így sem
bizonyos, hogy mindegyik kiadványhoz hozzájutna korunk kutatója. Mert
sok elpusztult a háború viharában, ám emellett igen sok, a tudományos kutatás számára igen értékes dokumentációnak volt a sírásója, elpusztítója a
felszabadulás utáni években felelős posztokra állított, hozzá nem értő, mindent a papírmalomba irányítók barbár intézkedései.” Krizsó, 155.
32 A Román Munkáspárt már korábban ellenőrzése alá vonta a Minerva
Rt.-t, és annak káderpolitikájába is határozottan beleszólt. 1948. március 26án például, a párt Kolozs megyei bizottságának káderosztálya megbízhatónak találta „a Minerva-nyomda” igazgatóját, dr. Röszler Viktor párttagot, aki
„jó közgazdász”, „akit a párt helyezett igazgatói tisztségbe”, és „aki a párt valamennyi határozatát végrehajtja”, de aki „nem kiforrott kommunista”, „proletár öntudattal nem rendelkezik”, ezért „munkáját ellenőrizni kell”. Kiss
Márton műszaki igazgatót azonban megbízhatatlannak minősítették, rossz
vezetőnek, „aki Lakatos [István – T. Sz. Z.] klikkjéhez tartozó egykori jobboldali szociáldemokrata”, „heves antikommunista”, „szabotálja a munkát”,
„személyes előnyöket követ”, „veszélyes reakciós”, „a múltban a horthysta
rendszert dicsőítette”, ezért leváltását javasolták. A jelzett időpontban a Minerva még részvénytársaság volt, s igazgatótanácsának dr. Jordáky Lajos, dr.
Boga Alajos, Lakatos István, Veress Pál, Bodor Bertalan, Neumann József
és Chiciudean Gheorghe voltak a tagjai. A vállalat berendezései jók, a betűkészletek „csúnyák és kopottak”, „a technikai vezetése gyenge”, de „nagy fejlődési perspektívájú”, jegyzete meg a káderosztály tömör jellemzése. Lásd:
Kolozsvári Állami Levéltár, Fond: PCR Cluj, fond 3., dos. 35., 219–221.
33 Jogalap: 1960/466. sz. Rendelet, 2. cikkely.
34 Román elnevezése: Întreprinderea Poligrafică Cluj.
35 Lásd 163. sz. Telekkönyv, 7592. hrsz.; 172. sz. Telekkönyv, 4616.
hrsz.; 174. sz. Telekkönyv, 7592. hrsz., Kolozsvár (telekkönyvi másolatok a
Minerva Művelődési Egyesület irattárában).
36 Ezt a kurzust az européer román értelmiség akkor is elítélte, és ma
is elítéli.
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Médiatörténeti események a
romániai magyar
televíziózásban* (első rész)
ZSIGMOND MELINDA
Abstract (Major Events in the History of Hungarian Televised Brodacasting in Romania. Part I. )
The history of Hungarian television broadcasting in Romania begins in 1969 and can be divided
in two major phases. The first one, ended in 1985 when the Hungarian program of the Romanian
television was stopped, can be characterized by the exclusiveness of the public television. The
second phase is defined not only by the Hungarian broadcasting resumed in January 1990, or the
Hungarian programs of the later created regional public television studios, but by the variety and
diversity of television channels from Hungary included in the cable companies’ offer, the small area
televisions and production studios as well.
Keywords Romanian television, Hungarian broadcasting, regional studios

Rezumat (Istoria emisiunilor TV de limbă maghiară transmise în România − partea I.)
Istoria emisiunilor TV de limbă maghiară din România începe în 1969, cuprinzând două perioade
distincte. Prima perioadă, care durează până la desfiinţarea redacţiei maghiare din cadrul postului
public (1985), este caracterizată de exclusivitatea televiziunii naţionale. Cea de-a doua etapă este
determinată nu numai de reapariţia emisiunii în limba maghiară pe grila postului public în ianuarie
1990 şi de începerea difuzării emisiunilor studiourilor teritoriale ale TVR, dar şi de concurenţa
posturilor din Ungaria apărute în oferta societăţilor de cablu, precum şi diversitatea adaptată la
cerinţele locale, apărută datorită televiziunilor microregionale şi atelierelor de producţie.
Cuvinte cheie
cronologie, formarea specialiştilor de televiziune, emisiunea în limba maghiară din perioada
comunistă
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Kronológia. Televíziós szakemberképzés.
Magyar adás a kommunizmus idején.
A romániai magyar televíziózás története 1969-cel kezdődik és két
nagy szakaszra bontható. Az elsőt, a román közszolgálati televízió bukaresti magyar adásának megszüntetéséig (1985), az állami televízió kizárólagossága jellemzi. A második szakaszt már nem csak az 1990 januárjá45
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A magyar adás szerkesztőinek legfőbb célja volt, hogy
a cenzoriális megkötések
ellenére megfogalmazza a
nemzetiségi problémákat,
és kialakítsa az információs kisebbségi társadalmat.

ban újraindult bukaresti magyar adás határozza
meg, vagy az RTV később létesített területi stúdióinak magyar műsorai, hanem a kábelszolgáltatók kínálatában szereplő magyarországi tévécsatornák, a kistérségi televíziók, valamint a produkciós műhelyek révén kialakult változatosság
és a helyi igényekhez igazodó sokszínűség.

Az 1960-as évek végén Nicolae Ceauşescu – Moszkvával szemben – saját teljhatalmának bizonyítása és erősítése végett a legkülönbözőbb társadalmi, etnikai, szakmai csoportoknak tett engedményeket. 1968 nyarán egyszerre tárgyalt a magyar, német, román értelmiségiekkel, a tárgyalásokon a
magyarok esetében engedélyezték olyan értelmiségiek jelenlétét is, akik korábban politikai foglyok voltak (N.C. tüntetni akart azzal, hogy a találkozón
nemcsak a korábbi pártos elit vesz részt). Több mint húsz magyar felszólaló, Takács Lajos kivételével – aki azonban néhány évvel később már radikálisan szakított kényszerű konformizmusával –, mind meglehetős határozottsággal fogalmazott meg magyar sérelmeket, elvárásokat, köztük egy magyar
nyelvű televízióműsor beindításának igényét is. A kormány néhány követelésnek, javaslatnak eleget is tett, így 1969. november 23-án megindulhatott
az RTV bukaresti magyar adása mindössze 20-25 perces, jelkép értékű műsorral, amely később heti három órára bővült.
Elindítói a bukaresti magyar nyelvű rádióműsor szerkesztői voltak, a
tapasztaltabb román televíziós kollégák segítségével szerkesztették az új tévéadást. E rádiós alapmag körül egyetlen filmfőiskolát végzett szakembertől (Fischer István) eltekintve a szerkesztőség a televíziózás terén laikus fiatalokból alakult ki, akik később a román dokumentum- és művészi filmgyártásban működő magyar vagy magyarul beszélő szakemberek segítségét is igénybe vették. A magyar adás szerkesztőinek legfőbb célja volt, hogy
a cenzoriális megkötések ellenére megfogalmazza a nemzetiségi problémákat, és kialakítsa az információs kisebbségi társadalmat.
Az 1970-es évek elején Romániában csaknem kétszázezer magyar családnak volt tévékészüléke, és felmérések tanúsága szerint 1985-ig a magyar
adás Romániában és Magyarországon Nyíregyháza, Debrecen és Szeged térségében egyike volt a legnézettebb műsoroknak.
1980-tól kezdve a kormány fokozatosan csökkentette az adásidőt: az
eredeti három órából kettő, majd egy, legutoljára már csak egy negyedóra
maradt. A személyzet azonban továbbra is felvehette a fizetését, senkit sem
bocsátottak el. 1985-ben a műsor már nagyon hanyatlott: ekkor szüntették
meg a közszolgálati televízió 2-es csatornáját, a kolozsvári rádió-televíziót,
és az RTV 1-es csatornáján is mindössze két óra román nyelvű műsort engedélyeztek, este 20 és 22 óra között.
A diktatúra bukásának napjaiban, 1989 decemberében, hangzott el újra
magyar szó a román közszolgálati televízióban: Boros Zoltán és Simonffy
Katalin karácsonyi köszöntőjének és a Mondod-e még c. film (narrátor: Sütő
András) egy részletének bejátszásával, majd 1990. január 8-án a magyar adás
újra kezdett sugározni a bukaresti televízió épületéből a régi műsoridőben,
46
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Ezek közül azonban az évtized végére, a kábeltévé-társaságok konkurenciája és
tulajdonoscserék következtében, már csak kilenc tartott ki a magyar nyelvű műsorszórás mellett, viszont
új jelenség volt a televíziós műsort gyártó műhelyek
gyarapodása, melyeknek
egy részét a megszűnt magyar nyelvű adások szerkesztői alapították.

az egész ország területére. Ugyancsak fontos médiatörténeti momentum 1990. január 3-a, ekkor
közvetített magyar nyelven (és két évvel később
már németül is) az ország első regionális stúdiója
Kolozsváron, amikor a román és magyar televíziós szakemberek (köztük Csép Sándor, Xantus Gábor, Imecs Márton, Somai Ferenc, Bainné Kabán
Ilona) spontán kezdeményezésre újraindították a
rádió-televíziót.
A kommunikációs fordulat következő periódusában, a ’90-es években tévéadások sora indult
be olyan erdélyi, partiumi és bánsági városokban,
mint Marosvásárhely, Nagyvárad, Temesvár, Brassó, Arad, Szatmárnémeti, majd Székelyudvarhely,
Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely. Itt kis
hatósugarú televíziók és helyenként produkciós műhelyek is működtek, nagyobbrészt adományokból és az Illyés Közalapítvány révén magyar állami
támogatásból származó műszaki felszereléssel. 1990–96 között tizenöt saját
műsort is készítő magyar vagy magyarul is sugárzó magántévé-társaság működött Romániában, több helyütt párhuzamosan kettő is egyszerre. Ezek közül azonban az évtized végére, a kábeltévé-társaságok konkurenciája és tulajdonoscserék következtében, már csak kilenc tartott ki a magyar nyelvű
műsorszórás mellett, viszont új jelenség volt a televíziós műsort gyártó műhelyek gyarapodása, melyeknek egy részét a megszűnt magyar nyelvű adások szerkesztői alapították.
1997 júliusától az RTV Kolozsvár magyar adása mellett másodikként
az RTV Temesvár is sugározhatott egy negyedórás országos szórású magyar
nyelvű műsort, majd 2008 májusában létrejött az RTV harmadik magyarul
is sugárzó területi stúdiója, az RTV Marosvásárhely.
Az ezredfordulón új televíziócsatornák és műhelyek jelentek meg a médiapiacon. Csép Sándor médiaszakember, a MÚRE akkori elnöke, indítványozta egy, országos szórásban egész nap sugárzó, erdélyi televízió koncepciójának megvalósítását. Védnökséget vállalt fölötte a Magyar Történelmi
Egyházak Állandó Értekezlete. Az előtanulmányok és a beindulás anyagi
fedezetét szolgáló pályázati anyagok Csép Sándor vezetésével készültek el.
Részleges magyarországi támogatással az anyagi eszközök egy részét sikerült csak beszerezni.
Ugyancsak ebben az időszakban a nemzetközi kábeltévé-hálózatok (főként az UPC és az RCS&RDS Holding) szolgáltatói révén a romániai magyar
nyelvű televíziózás színterén egyre nagyobb számban jelentek meg a magyarországi közszolgálati és kereskedelmi tévéadók (az addig fogható Duna
TV és az MTV2 mellett a TV2, FILM+, TV3, Hír TV, ATV, Pax TV, majd az
MTV1, az RTL Klub, a Story TV stb.), Székelyföldön több külföldi idegen
nyelvű tévéadó is magyar szinkronhangon vált követhetővé.
2003-ban az RMDSZ kezdeményezte az Erdélyi Magyar Televízió létrehozását. Markó Béla RMDSZ-elnök és Medgyesi Péter Magyarország akkori miniszterelnöke között megállapodás született, és a magyar kormány tá-
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mogatásával elkezdődtek a televízió előkészületi munkálatai. 2004 áprilisában a közművelődési élet jeles személyiségeinek kezdeményezésére létrejött
az Erdélyi Magyar Televízió munkáját felügyelő Janovics Jenő Alapítvány. A
névadó Janovics Jenő (1872−1945) színész, író, dramaturg, a kolozsvári színház egykori igazgatója. Filmrendezőként a magyar filmgyártás úttörője, Kertész Mihály és Korda Sándor felfedezője. Az Alapítvány célja az intézményi
keret biztosítása egy közszolgálati feladatokat ellátó rádiós- és televíziós társaság megalapításához. Az ErdélyTv 2008. július 1-től kezdett kísérleti adásokat sugározni, 2009 júniusától pedig elkezdődött a próbaadások közvetítése Maros megyében.
A román közszolgálati televízió és a helyi stúdiók magyar adásai mellett a Duna TV és az MTV erdélyitudósító-együttesei révén kerül országos
szórásba számos hazai vonatkozású eseményről készült riport, tudósítás, rövidfilm, ezek egy részét azonban a hazai tévéműsorokban is közvetítik, így
(hol itt, hol ott) ismétlésként jelennek meg, ami nem mindig használ a műsorok nézettségének.
Televíziós szakemberképzés
A romániai magyar televíziózás látványos kiteljesedése a kilencvenes
években szükségessé tette az újságíró- és ezen belül a televíziós szakemberképzés megszervezését.
A négyéves magyar nyelvű újságírói oktatás 1993-ban indult a BBTE
Történelem és Filozófia Karán, a román tagozattal egy időben. 1995-től helyezték át az egyetem új (tizenhatodikként létrehozott) fakultására, amely
ma Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karként működik.
Az Újságírói Tanszék magyar tagozatának vezetője kezdettől Cseke Péter –
később a kar prodékánja, majd dékánja – volt. A szakon 1998-tól oktatnak
televíziós ismereteket, ezeknek (Tévé-műhely, Fotó-műhely) előadói kezdetben Horváth Anikó gyakornok, illetve Imecs Márton operatőr, fotóművész
voltak. A televíziós szakemberek képzése elsősorban a riporteri/szerkesztői
munkakörökre összpontosult. 2002-ben Xantus Gábor rendező-operatőr lett
a film- és televíziós műsorkészítéssel kapcsolatos tantárgyak, Pethő Ágnes
pedig a filmtörténet és filmszemiotika előadója és a filmesztétikai szakdolgozatok irányítója.
Az újságíró szak kezdetben semmilyen techA román közszolgálati televízió és a helyi stúdiók manikai felszereléssel nem rendelkezett. A televíziós
gyar adásai mellett a Duna
tantárgyak oktatásához szükséges műszaki eszköTV és az MTV erdélyitudózöket esetenként a Xantusfilm Stúdió produkcisító-együttesei révén keós műhely biztosította térítésmentesen. 2003-ban
rül országos szórásba száalapítványi támogatással, egy videokamerával és
mos hazai vonatkozású
egy filmes, valamint számítógépes editáló-montíeseményről készült riport,
rozó egységgel, amelyek a Bolyai Társaság tulajdotudósítás, rövidfilm, ezek
nát képezték, sikerült lerakni egy minimális műegy részét azonban a haszaki bázis alapjait. Ekkor a televíziós szaktanzai tévéműsorokban is köztárgyak előadásait a kolozsvári Sajtóház (Rákóczi
vetítik.
út – ma General Eremia Grigorescu – 52. sz.) két
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kijelölt termében tartották. Itt szerelték fel a vágóegységet is, melynek műszaki beüzemelését és
működtetését a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán diplomázott Tárkányi János végezte, később tanársegédi minőségben. 2003–2008
között a volt piarista rendházban (Farkas – ma
Kogălniceanu – utca 2. sz.) is működött egy oktatóstúdió, amelyet egy ideig kizárólag a Guerilla
Rádió használt. A 2008/2009-es tanévtől a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar diákjai a felújított főépületben (Zápolya – ma Gen. Moşoiu – utca 71. sz.) HD digitális rendszerű
oktatóstúdiót, korszerű műszaki eszközöket (egy súgógéppel ellátott és egy
normál felsőkategóriás, négy középkategóriás és öt amatőrkamerát, lámpaparkot, valamint egy fejlesztés alatt lévő technikai vezérlőt) használhatnak,
s terepgyakorlatokon a Bolyai Társaság tulajdonát képező műszaki felszereléssel szerezhetnek szakmai ismereteket.
2004-ben televíziós szakképzés indult a BBTE Színművészeti Karán is,
amely Színháztudományi és Televízió Karrá alakult. Itt a magyar nyelvű
képzés a Film, Fotográfia és Média szakon 2008-tól indult. Jelenleg ezen a
szakon Xantus Gábor előadótanár és Tárkányi János adjunktus oktat filmes
és televíziós ismereteket. A kar stúdiója korszerű HD digitális rendszerben
működik, további fejlesztés alatt áll.

2004-ben televíziós szakképzés indult a BBTE Színművészeti Karán is, amely
Színháztudományi és Televízió Karrá alakult. Itt a magyar nyelvű képzés a Film,
Fotográfia és Média szakon
2008-tól indult.

Nagyváradon, az 1994-ben létrejött Ady Endre Sajtókollégiumban, a
budapesti Bálint György Újságíró Iskola tanrendjének alapján összeállított
képzésben szintén oktatnak televíziós ismereteket. Itt kezdetben nappali tagozaton folyt a tanítás, jelenleg kétéves távoktatásban lehet a MÚRE (Románia) és a MÚOSZ (Magyarország) által elismert oklevelet szerezni. A televíziós tantárgyat Sükösd Levente adja elő. A kollégium jelenleg a MÚRE szakmai felügyelete alatt működik.
1995-ben a budapesti Színház és Filmművészeti Főiskola vezetőségének partnerkapcsolat kialakítására tett javaslatot Xantus Gábor filmrendező-operatőr, és az ezt követő években beindulhatott a határon túli filmes és
televíziós szakemberképzést biztosító ún. Bolyai-osztály, mely 2 évfolyamot
ért meg. A hároméves képzést követően kb. 25 határon túli magyar televíziós szakember jutott főiskolai diplomához. A budapesti partnerek kezdetben
Bacsó Péter rendező, Buglya Sándor rendező-producer, Rák József operatőr
és Xantus János filmrendező voltak.
Sára Sándor kezdeményezésére és vezetésével 2000-től a Duna Televízió égisze alatt működő Dunaversitas Szabadegyetemen is szerveznek szerkesztői, rendezői, operatőri mesterkurzusokat. Noha e képzési forma nem
biztosít főiskolai vagy egyetemi diplomát, az ott előadó szaktekintélyek közreműködésével igen magas szintű szakoktatás folyik.
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A Sapientia EMTE keretében a film-, fotoművészet, média szak 2003ban indult. Létrehozásáról 2000-ben Xantus Gábor filmrendező és Cseke
Péter egyetemi tanár tárgyalt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkori rektorával, dr. Tonk Sándor professzorral, és egy szakalapítási
memóriumot is átadott. Az egyetem vezetősége 2001-ben jóváhagyta a szak
létrehozását. A 2003-ban ténylegesen beindult szakon televíziós rendezők,
operatőrök, vágók és filmológusok képzésére nyíltak szakirányok. A technikai felszerelés (digitális kamera, vágóegységek, keverő és lámpapark) a rendelkezésre álló anyagi alapok függvényében a legkorszerűbbnek számított.
A stúdiót az első tanévben az EMTE kolozsvári székhelyén, a Bocskai-ház
alagsorában szerelték fel, majd az egyetem Déva utcai épületébe telepítették át.
A Média Tanszék vezetője 2003-tól dr. Pethő Ágnes egyetemi docens.
A szakon 2003 és 2009 között a következő tanárok oktattak különféle, a televíziózással és a filmezés gyakorlatával kapcsolatos szaktárgyakat:
Xantus Gábor (filmrendező-operatőr, 2003/2004-es tanév), Buglya Sándor
(budapesti rendező, aki a gyakorlati oktatás koncepciójának kidolgozásában
vállalt jelentős szerepet), Balogh Zsolt (budapesti televíziós főrendező), Lakatos Róbert (rendező, aki 2007-től kezdődően előbb szakkoordinátor, majd
tanszékvezető-helyettes), Schneider Tibor (televíziós operatőr, a Bukaresti
Televízió munkatársa), Florin Mihăilescu (operatőr, a bukaresti Színház- és
Filmművészeti Egyetem tanára), Bálint Arthur (operatőr), Fazakas Áron (zeneszerző, a filmes hang és zene oktatója). Vendégtanárként egy-egy tárgyat
oktatott Vivi Drăgan Vasile (operatőr, a bukaresti Színház- és Filmművészeti
Egyetem tanára, a 2005/2006-os tanévben), Radu Igazság (a bukaresti Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára, a 2005/2006-os tanévben), Sótanyi József (magyarországi vendégtanár, tévés szakember, a 2005–2007-es tanévekben), Móser Zoltán (magyarországi fotóművész, 2005–2007 között), Péterffy
András (rendező, magyarországi vendégtanár, 2005–2009 között). A tévéstúdió laboránsai 2003–2009 között: Tárkányi János (2003–2004), Csép Gergely
és Lénárd József (2005–2009). Az elméleti szaktárgyak oktatói: Pethő Ágnes,
Virginás Andrea, Könczei Csilla (2004–2006), Gregus Zoltán, Blos-Jáni Melinda, Boné Ferenc, Kelemen Attila (2003–2005-ös tanévek), Gáspárik Attila (2005–2006). Egy-egy tárgyat felvállaló magyarországi vendégelőadók voltak: Gelencsér Gábor (ELTE), Kovács András Bálint (ELTE), Geréb Anna (Zsigmond
A stúdiót az első tanévben
Király Főiskola, Budapest), Tarnay Lászaz EMTE kolozsvári székhelyén, a Bocskai-ház alagló (Pécsi Tudományegyetem), Stőhr Lóránt
sorában szerelték fel, majd
(Zsigmond Király Főiskola, Budapest).
az egyetem Déva utcai épüA Sapientia EMTE Csíkszeredában
letébe telepítették át.
2004 óta működő Műszaki és Társadalomtudományi Karának Kommunikáció–PR
szakán, választható tárgyként, szintén folyik televíziós oktatás. Ugyanakkor a marosvásárhelyi székhelyű Műszaki
és Humántudományi Kar Kommunikáció és közkapcsolatok szakán gyakorlati képzésen sajátíthatják el a diákok a televíziós hírszerkesztés alapjait.
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Magyar adás a kommunizmus idején
A bukaresti magyar adás először 1969. november 23-án volt látható a
román közszolgálati televízióban. 1970 elején még a hét két-három napján,
majd a heti 90 perces műsoridőből csütörtökön délután fél hattól 30 percet, vasárnap pedig koradélután fél egytől 60-at sugároztak. 1971-ben Bodor
Pálnak, a Nemzetiségi Műsorok akkori vezetőjének, sikerült elérnie, hogy
a kettőt egyesítve, hétfő délutánonként egy tömbben másfél órás (később
két, majd 1978. február 20-tól három órára bővülő) magyar adás jöjjön létre, amely egyrészt a román televízió kis nézettségű idejét, másrészt a budapesti televízió hétfői műsorszünetét kihasználva, Románia egész területén,
valamint a határ menti sávban Magyarországon is, összesen mintegy négymillió magyarhoz szólt. A műsort a feliratozás révén a román nézők is figyelemmel követhették.
A bukaresti magyar adás rendszeres politikai, gazdasági, társadalmi és
művelődési híradót, ipari, mezőgazdasági, urbanisztikai riportot és dokumentumfilmet, szociográfiai és tényfeltáró riportsorozatot, portrésorozatot,
tudományos, erkölcsi, egészségügyi riportokat, a jogi nevelés kérdéseiről vitát, kerekasztal-megbeszélést, történelmi tárgyú dokumentumfilmet, honismereti riportot, színházi előadást, képzőművészeti, irodalmi műsort – interjúk, versek, könyvismertetések –, folklórműsort, népzenét, könnyűzenét, dzsesszzenét, olykor kamaramuzsikát, balettet, operát, operettet, régizene-fesztivált, tömegművelődési vetélkedőt, kabarésorozatot, ifjúsági rovatot, gyermekműsort, rajzfilmet és bábjátékot közvetített. A rajzfilm kivételével mindez saját produkció volt, az adás nem vett át „készárut” sem a hazai,
sem a külföldi filmgyáraktól és tévé-producerektől.
Tudósításai, riportjai kiterjedtek az egész ország területére, így egyetlen
informális egységbe fogták össze a romániai magyarságot. Ezek az anyagok
azonban elütöttek a szokásos és a hatalom által elvárt vívmányriportoktól
(Csép Sándor filmje a kalotaszegi egykézésről, Labancz Fridáé Simon Magda Borsi krónika c. riportkönyve alapján a mezőgazdaság helyzetéről, illetve Szalárd-monográfiája, Csáky Zoltán torockói monográfiája, Bartha Gábor
Zsil-völgyi sorozata, Fischer István kolozsvári Tehnofrig-riportja stb.). Néhány film készítői túllépték a cenzúra tűréshatárát, így Csép Sándor filmje a kolozsvári Hóstát „városfejlesztés” címén történt felszámolásáról vagy
Fischer István játékfilmje Páskándi Géza szövege alapján (Legalább Európát), amelyet a cenzúra nem is engedett bemutatni.
Készítettek erkölcsi, oknyomozó riportokat, ilyen volt az Emberek és erkölcsök c. sorozat 1973-ban. A 70-es évek végéig Aradits László, Csép Sándor,
Csáky Zoltán, Máthé Éva, Labancz Frida szerkesztésében egymást követték az erkölcsi oknyomozó riportok (ankétok), ezek közül 1979-ben Labancz
Frida ACIN-díjat kapott Paprika ankét c. riportjáért. Rostás Zoltán elindította a Természet, tudomány, társadalom c. rovatot, amelyet az adás beszüntetéséig Mag Péter folytatott Horizont címmel. Ebben a rovatban hangzott el Rostás Zoltán szerkesztésében az a riportsorozat is, amely az egyetemekről és a
könyvtárakról szólt, és amelynek Szabó Sándor és Gálfalvi Zsolt voltak a tu52
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dományos tanácsadói. Mag Péter tudományos rovatában a romániai magyar
tudósokat mutatta be.
Egy felső utasítás nyomán, miszerint foglalkozni kell a „szocialista mezőgazdaság eredményeivel és problémáival”, Aradits László sorozatot készített Kahána Mózes Hat nap és a hetedik c., dálnoki ihletforrású regénye
nyomán a Kovászna megyei faluról, s ehhez olyan kiváló erdélyi agrárszakembereket, egyetemi tanárokat nyert meg tanácsadóknak, mint Pap István,
Nagy Miklós és Veress István.
Megemlékeztek a magyar irodalom és történelem nagy évfordulóiról is,
például, 1973-ban, a magyar forradalom 150. évfordulója alkalmából, Csép
Sándor sorozatban mutatta be Petőfi erdélyi tartózkodásának színhelyeit
Szat mártól és Koltótól a vizaknai és szászsebesi csatatereken át Fehéregyházáig.
A közel 100 rögzített színházi előadás szerkesztője Sugár Teodor, majd
Tomcsányi Jakab Mária volt. Forgattak és közvetítettek önálló tévé-játékfilmeket is, 1979-ig szám szerint mintegy 20-at. Ezek, illetve a tévére alkalmazott színházi előadások rendezői Fischer István, Ion Moisescu, Dan Grigore
Popa, Tömöry Péter, Cselényi László belső munkatársak, Bokor Péter, Farkas
István, Harag György, Kincses Elemér, Kovács Levente, Demián József, Mirel
Iliescu külső munkatársak voltak. Közel 30 romániai magyar író színdarabja került így bemutatásra a tévé magyar nyelvű műsorában.
Készültek portréinterjúk és dokumentumfilmek az irodalom, a színművészet és a tudomány terén jeles személyiségekről (Balázs Ferenc, Beke
György, Bözödi György, Csehi Gyula, Franyó Zoltán, Gaál Gábor, Horváth
Imre, Horváth István, Kacsó Sándor, Kemény János, Kiss Jenő, Kós Károly,
Méliusz József, Molter Károly, Nagy István, Olosz Lajos, Salamon Ernő, Salamon László, Sipos Domokos, Sütő András, Szem lér Ferenc, Tomcsa Sándor,
Tompa László, ill. Jecza Péter, Kelemen Árpád, Erdős Imre Pál, Berde Amál,
Unipan Helga, Vadász Zoltán stb.). Fischer István egyórás riportfilmet forgatott Nagy Imréről; portréinterjúban szólaltatták meg Balogh Péter szobrászt. Készült Szőnyi István-emlékfilm, Szolnay Sándor-portré, Budapesten
is bemutatott Kovács György-portré (Fischer István). Forgattak portréfilmet
Kőmíves Nagy Lajossal, aki főként elhunyt nejéről, a híres verselőadó művészről, Tessitori Nóráról tett vallomást. Fekete-fehér és színes portréfilmeken mutatták be Nagy Albert, Mohi Sándor, Balogh Péter, Fülöp Antal Andor, Incze Ferenc, Szász Dorián, Paulovits László, Sövér Elek, Sütő Sorban
Éva, Hollósy Simon, Tőrös Gábor, Szőnyi István, Bordi András, Kocsis Előd
művészetét. Ezek szerkesztői Ferencz Zsuzsanna,
Huszár Irma, Aradits László, Xantus Gábor, Csép
A közel 100 rögzített színSándor, Forró László (külső munkatárs) voltak.
házi előadás szerkeszKönyvbemutatók, interjúk, megemlékezések
tője Sugár Teodor, majd
alkalmával Bajor Andor, Balogh Edgár, Jordáky
Tomcsányi Jakab Mária
volt. Forgattak és közvetíLajos, Bartalis János, Beke György, Benedek Elek,
tettek önálló tévéjátékfilCsiki László, Molter Károly, Dsida Jenő, Franyó
meket is, 1979-ig szám szeZoltán, Horváth Imre, Horváth István, Huszár
rint mintegy 20-at.
Sándor, Kányádi Sándor jelent meg a képernyőn.
A 80-as évek elején Gálfalvi Zsolt (külső munka53
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társként) a Sokszemközt c. műsorban beszélgetett Bálint Tiborral, Domokos
Gézával, Farkas Árpáddal, Fodor Sándorral, Sütő Andrással, Lászlóffy Aladárral. Az írókról készülő portrék szerkesztői Labancz Frida, Csáky Zoltán,
Csép Sándor, Huszár Irma, Szekernyés János (külső munkatárs) voltak.
Portréfilmek, interjúk készültek olyan színészekkel, rendezőkkel, mint
Lohinszky Loránd, Vadász Zoltán, Orosz Lujza, Csiky András, Illyés Kinga, Széles Anna, Tompa Miklós, Harag György, Taub János, Kovács Levente – szerkesztőik Labancz Frida, Huszár Irma, Csép Sándor, Máthé Éva,
Tomcsányi Mária és mások.
Rengeteg monográfiát, helytörténeti riportot is sugároztak; főleg
Labancz Frida, Aradits László, Csép Sándor, Csáky Zoltán és Józsa Erika járta a magyarok által lakott vidékeket.
A magyar adás műsorai népszerűsítették néprajzi, népköltészeti értékeinket. Messze sugárzó hatást ért el az a kezdeményezés, hogy felvállalták a
táncházmozgalom támogatását. A Simonffy Katalin és Csáky Zoltán készítette Kaláka-sorozat (amelyben moldvai csángó népi énekeseket, táncosokat,
zenészeket is felléptettek) vagy a Tiszta forrásból c. sorozat, melynek szaktanácsadója Demény Piroska volt, fontos szerepet játszott a mozgalom kiteljesedésében. A bálványosi vagy zsögödi folklórfesztiválról, a gyimesi csángó fesztiválról készített filmriportok példát szolgáltattak fesztiválok rendezésére más régiókban is.
A komolyzenei műsorok kialakításában László Ferencnek volt nagy szerepe, ezt folytatta Simonffy Katalin Pódium és Zenei őrjárat c. műsoraival,
amelynek keretében sok, abban az időben fiatal zenészt ismerhetett meg a
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néző: Rónai Antalt, Csíky Boldizsárt, Ruha Istvánt, Simó Katalint és másokat. A magyar adás felvállalta a régizene-mozgalmat is: támogatta és sugározta a csíkszeredai Régizene Fesztivál rendezvényeit; Boros Zoltán az Énekben hallottam c. sorozatban bemutatta a magyar műzene erdélyi kezdeteit.
Fontos szerepet játszottak, ezúttal a hazai magyar zenekultúra modernizálásában, a Boros Zoltán által szervezett könnyűzeneműsorok vagy
a székelyudvarhelyi Siculus Fesztiválról készült közvetítések is. A magyar
adás indulásakor gyakorlatilag alig élt a romániai magyar könnyűzene, a
műsorok hatására zeneszerzők, együttesek, szólisták egész sora érvényesülhetett; ezt bizonyítják megjelent hanglemezeik is. A legnépszerűbb énekesek, együttesek közt volt Tamás Gábor, Győry Klára, Bokor Ildikó, Nagy Mária, a Metropol, a Vox T, a Garabonciás, az Acustic T74, a Concord együttes. Ugyancsak Boros nevéhez fűződik, Csáky Zoltánnal együttműködve, a
Zenés karaván c. nyilvános előadás-sorozat, amelyet Erdély különböző városaiban forgattak, Nagyváradtól Nagyszebenig és Brassóig, Csíkszeredától
Nagybányáig. Ez zenés, szórakoztató és egyben művelődéstörténeti, helytörténeti adás volt (a Székelyudvarhely melletti Szejke fürdő szabadtéri színpadán Kányádi Sándor, Czegő Zoltán, Farkas Árpád vallott a szülőföld szeretetéről, a korán elhunyt Visky Árpád kiváló színművész mondott verset,
valamint a Színművészeti Főiskola osztálya lépett fel egy 17. századi iskola-drámával).
A Feczkó Zoltán szerkesztette Vidám zenés magazinban hivatásos állami népi együttesek, műdal- és nótaénekesek, amatőr együttesek léptek fel.
A hetvenes évek második felében a magyar nyelvű nyilvános rendezvényeket fokozatosan betiltották, a szerkesztőség által Temesváron szervezett
„Fiatal Zene Fesztiválját” közönség nélkül voltak kénytelenek megtartani. A
Zenés Karaván szerepét a Klubdélután (szrk. Csáky Zoltán) vette át ugyanazzal a profillal, de már a közönség kizárásával. A marosvásárhelyi klubdélutánon Kőszegi Margit mesélt a Székely Színház hőskoráról, Szilágyi Enikő itt énekelt először sanzont, Marosvásárhely urbanizálódására emlékezve Bernády György polgármester portréját mutatták be, Kozma Mátyás orgonajátéka, a Teleki Téka kincseinek bemutatása tette emlékezetessé a műsort. Az adás egyik utolsó nagyobb szabású produkciója egy másfél órás színes, zenés film volt a nagyenyedi Bethlen-kollégium történetéről, Mondod-e
még? címmel, Sütő András narrációjával. Rendező Dan Grigore Popa, szövegkönyv és zenei szerkesztés Boros Zoltán, szerkesztő Csáky Zoltán, operatőr Adelman Alfred.
A magyar adás a kommunizmus idején évenA hetvenes évek másote átlag 600 filmezett politikai-gazdasági híradót,
dik felében a magyar nyelvű nyilvános rendezvényemintegy 100 főriportot, 150 zenei műsort, 60−70
ket fokozatosan betiltották,
politikai kommentárt közvetített.
a szerkesztőség által Te1980-tól hatalmi szóval fokozatosan csökkenmesváron szervezett „Fiatették a magyar adás műsoridejét, legutoljára már
tal Zene Fesztiválját” közönmindössze negyedórára, 1985-ben pedig egyetség nélkül voltak kénytelelen telefonutasításra megszüntették. A rendelenek megtartani.
tet Elena Ceauşescu adta ki energiatakarékossági
okokra hivatkozva (ekkor szűnt meg az RTV 2-es
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csatornája is, az 1-es adó napi 2 órai sugárzási jogot kapott). A magyar adás
filmanyagát, a területi rádióstúdiók hangarchívum-anyagával együtt, egy
jilavai raktárba helyezték, a nem megfelelő körülmények miatt gyors pusztulásra ítélve.
A betiltással véget ért tehát a romániai magyar televíziózás első fejezete. 1989 karácsonyáig, nem hangzott el magyar szó a román közszolgálati televízióban.
A bukaresti magyar adás munkatársai, a begyűjthető adatok alapján,
1969−1985 között:
Első felelős vezető Molnár Vilmos és Kónya Anna volt (1969–70). 1970
áprilisától 1979 szeptemberéig Bodor Pál irányította a nemzetiségi műsorokat, míg 1980-tól 1985-ig újra Molnár Vilmos felelt értük.
Az alapító szerkesztőség: Tomcsányi Tibor, Labancz Frida, Kónya Anna,
Molnár Vilmos, Birta József, Tóthfalusi Béla, Öllerer József, Ilya Ehrenkrantz.
1971-től a szerkesztőség tagjai (egyesek elmennek és mások jönnek): Bodor Pál (főszerkesztő), Labancz Frida, Kónya Anna, Ferencz Zsuzsanna, Rostás Zoltán, Máthé Éva, Mag Péter, Csáky Zoltán, Huszár Irma, Kabay Annamária, Sugár Teodor, Feczkó Zoltán, Aradits László, Simonffy Katalin,
Tolcsvai László, Sallay Ibolya, Zágoni Olga, Kovács András, Dávid Edit, Boros Zoltán, Csép Sándor, Majtényi Ágnes, Jakab (Tomcsányi) Mária, Molnár Vilmos (szerkesztők), Fischer István (rendező-operatőr), Tóthfalusi Béla,
Bartha Gábor, Galbács Pál és Porzsolt Viktor (állandó bedolgozó szerkesztők,
rendezők), Józsa Erika, Birta József (bemondó-szerkesztő), Öllerer József,
Ilya Ehrenkrantz, Emil Lungu, Adelmann Alfréd, Mircea Bogdan, Xantus
Gábor, Imecs Márton (operatőrök), Lukács Zsuzsanna, Majtényi Éva, Rostás
Emilia, Silisteanu Eugenia (vágók), Todan Ildikó (fordító), Dan Grigore Popa,
Ion Moisescu, Tömöry Péter, Cselényi László, Leonard Popovici (rendezők),
Miklós-Pataky Georgina, Schwachter Ernő, Sebestyén (Spielmann) Mihály,
Bisztricsányi Klára, Evellei László, Simény-Nagy Rozália (gyártásvezetők),
Forró Eszter (titkár), Stoica Aurel (gazdasági titkár), külső munkatárs-rendezők Bokor Péter, Farkas István, Harag György, Szabó József, Taub János, Kovács Levente, Kincses Elemér, Demián József, munkatársak még: Forró Ágnes, Vári Attila, Kiss Ágnes.
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Disasters and Documentaries*
LÁSZLÓ ZSOLT FÜLÖP
Abstract (Disasters and Documentaries)
The essay presents certain dilemmas met by a documentary maker during the shooting of two
documentaries connected to the Hurricane Katrina, that devastated New Orleans in 2005. It is also
presenting the choices the filmmakers were forced to make while working on the fi lms Tim’s Island
(focusing on the presentation of the disaster) and The Sunken City (focusing on the process of
rebuilding the city after the disaster. The key concept governing the choices made by the fi lmmakers
is the concept of objectivity, analised through a set of different examples.
Keywords
documentary, objectivity, factual truth, trauma, direct cinema

Rezumat (Dezastre şi documentare)
Studiul prezintă anumite dileme cu care s-a confruntat un documentarist în timpul filmării a două
fi lme documentare despre huricanul Katrina care a devastat oraşul New Orleans în 2005. Sunt de
asemenea prezentate alternativele pe care realizatorii au fost forţaţi să le aleagă în timpul filmării
documentarelor Tim’s Island/Insula lui Tim (prezentarea dezastrului) şi The Sunken City/Oraşul
scufundat (procesul reconstruirii oraşului după dezastru). Principalul concept care a determinat
opţiunile realizatorilor a fost acela de obiectivitate, analizat prin prisma unui set de exemple.
Cuvinte cheie
documentar, obiectivitate, adevăr faptic, traumă, cinematograf în direct

László Zsolt Fülöp
New Orleans-i Egyetem, tanár, fi lmszerkesztő, dokumentumfi lmes
me.dok@gmail.com

Large-scale disasters and catastrophes are opportunities for policyadvisors, economic-trend dictators, news organizations, contractors (large
companies and individuals alike), and filmmakers. Among the filmmakers there are the hurricane and twister hunters, the big-name directors
(like Spike Lee), those who happen to meet interesting survivors (like Carl
Deal and Tia Lessin of Trouble the Water fame), or those who were lucky
enough to partake in the disaster personally. I am a member of this latter
group.
I made two films about the Hurricane Katrina disaster that devastated
New Orleans in 2005. This paper is based on that personal experience. By
mere chance, I stayed behind in New Orleans with friends, when most of
the city was evacuated. Our party of sixteen people, eight cats, and seven
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dogs (it was really meant to be only a party!) was
stuck for a whole week in Mid-City New Orleans
surrounded by two meters of water. We had video
cameras, and generators to power the cameras,
and two of us, the two filmmakers in the group,
started documenting the events. Less than a year
later, Tim’s Island**, an 85-minute documentary
film, was born.
The second film, The Sunken City: Rebuilding
Post-Katrina New Orleans***, as the title makes it
evident, examines the rebuilding process of New
Orleans after Hurricane Katrina. Marline Otte, a professor of history at Tulane University, had the idea to participate in the rebuilding effort by producing a documentary about it. The film was shot between the end of 2006
and 2008. This documentary analyzes the interaction and interdependence
of various rebuilding efforts like those of the individual volunteers, large
national volunteer corporations, individual homeowners, neighborhood
groups, and city planners.

Although there may be a
consensus that “Objective
Truth” doesn’t exist,
there is an expectation
that documentaries at
least adhere to, and are
presenting the “factual
truth.” What kind of factual
truth does the filmmaker
dabble with?

The audience and the critics often judge documentaries — and even
fictional films that are based on “true events”—based on how they measure
on the scale of a “truth meter” or “objectivity meter.” Although there may
be a consensus that “Objective Truth” doesn’t exist, there is an expectation that documentaries at least adhere to, and are presenting the “factual
truth.” What kind of factual truth does the filmmaker dabble with? What
are the choices a filmmaker has to, or is able to make? Are these real choices
that must be taken, or the filmmaker should just simply rely on the facts, sit
back, relax, and after hard work and in due time, the “objective documentary” certainly will be born?
A lot has also been said about ethical questions in documentaries,
about the moral responsibility of the filmmaker towards the (interviewed)
protagonist(s) of the films. But what happens if the moral responsibility towards the interview subject, the person appearing in the film, is in tension
with the moral responsibility towards the subject matter, the factual truth
of the situation? I would like to explore these questions from the point of
view of the filmmaker, and specifically from the point of view of the “disaster filmmaker.”
Before I start, two remarks:
1. I define trauma as a major negative disruption in a narrative about
the self, the self as a single human being or a single (smaller or larger) community. This negative disruption is so new, so different from the other elements of the self-narrative, that it defies the logic of this narrative, and
makes “the world fall apart.” Suddenly, the world is not understandable: it
becomes incomprehensible.
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2. In the case of New Orleans, we should talk about traumas, in plural,
which may or may not overlap in individuals or in certain segments of society. For example, there were local traumas: there was the physical trauma
of loss of lives and property, which was felt by a lot of the residents.
Then there was the loss of the sense of being a legitimate part of this
country, the United States of America, as fully-fledged citizens. We should
remember that in the first few days after the hurricane hit, the people stuck
in New Orleans were not allowed to leave when trying to cross parish (county) lines. The law enforcement of the neighboring parishes was afraid that
New Orleansians would loot. That looting happened mainly to obtain water
and food from the closed grocery stores, since there was no aid (water, medication, food) coming into the region, was not the concern of these neighboring parishes. So, there was a sense of loss of security (“the government is
really not going to help or defend us”).
Finally there was the national trauma: the realization by the majority
of the whole country’s population, who were not connected to the people in
the Gulf-Coast region, that the federal government de-facto doesn’t function.
This trauma was media-constructed and delivered. I am gracious that CNN
and other news outlets created this trauma, because this started the whole
volunteerism and “voluntourism” trend that became crucial in the rebuilding of the area. This trauma helped elect Barack Obama as the first minority
president of the United States.
3. My third remark is very personal. I have to confess, that my own
films traumatized me. (This does sound silly.) One week after Katrina, I got
out of New Orleans and went to Gonzales, a small town in Louisiana. As we
started editing Tim’s Island, I watched again and again the footage of our
week in New Orleans surrounded by water. This was in September 2005. In
November, it downed on me, that I am still living and breathing the events of
that one week, while the other characters of the film were dispersed all over
the country, recuperating or starting a new life. By that time, I was back in
the mostly empty city of New Orleans, editing during the day and frequenting bars at night. There was a curfew starting at 10 pm, and being out after
that time one risked of being harassed or arrested by National Guard troops
that were patrolling the city. I lived and breathed
Finally there was the
that footage, that one week of Katrina, for about
national trauma: the
nine months, and it became very depressing. The
realization by the majority
second film, The Sunken City, was not so hard on
of the whole country’s
me, since that was dealing with reconstruction,
population, who were not
too. But every now and then, I was, and still am,
connected to the people in
devoured by the craving to live in a normal, functhe Gulf-Coast region, that
tioning society, which hasn’t been devastated by
the federal government
any tragedy since at least the mid-twentieth cende-facto doesn’t function.
tury. (Like Denmark, for example. Don’t ask me
This trauma was mediawhy. I visited Copenhagen once for a day, and I
constructed and delivered.
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felt good there, so Copenhagen will be my vision of earthly paradise for a
while.)
After these three remarks, let me get back to my main narrative. Both of
the films I worked on were “write-as-you-go” films that were documenting
and investigating processes with murky future ahead. The subject matter
forced on us, the filmmakers, a production process that has its roots in the
tradition of “direct cinema.” Direct cinema filmmakers observed their subjects through a certain period of time, while trying to be as non-intrusive
(“the fly-on-the-wall observer”) as possible. They were documenting shorter
or longer periods in their subjects’ lives, without necessarily knowing what
the outcome of the events would be. These filmmakers were often accused
of intruding into the lives they were observing, and even changing the trajectories of these lives, without acknowledging it.
Our films were a little different from the direct-cinema films, mostly
due to the subject matter: when the subject matter is a catastrophe, and one
is partaking in this disaster, one could hardly be accused of intrusion or of
changing the trajectory of the disaster. The Katrina event, this whole natural and man-made disaster (man-made, since the levees broke because of
sloppy construction work), was huge and the filmmakers were small. Blind
people trying to observe the elephant is a great analogy for the filmmakers
in this situation.
But, while we couldn’t change the disaster, we could change a lot of
other things. Actually, we were required by the medium of film and the
genre of documentary itself to make hard choices. We could not film every62
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thing: we had to make choices already during the filming process, choices
that were irreversible and not subject to change later on. Even in our first
film, following sixteen people with a camera in a relatively large industrial
building (a former cheese factory) was impossible. To make the decision process even harder, we had only about twenty hours of videotape and no idea
how long the filming process, our stay in the flooded neighborhood, would
last. We had to continuously consider which of the sixteen people we were
to follow, and which discussions or events were worth recording. During
the filming of the second film, we had to choose from too many events and
too many interview subjects: we could not record everything.
The choice of main characters (and especially, the protagonist, the
“agent of action”) preoccupied us during the shooting and the editing of
both films. Choosing a different protagonist or agent of action (“agent of
reaction” would be more fitting, since everyone was reacting first and foremost) would have changed our films. It would have also changed the audience’s perception and understanding of the disaster and the rebuilding
process.
An example from the second film can illustrate this problem. Our initial intention was to document and examine the role of millions of volunteers, who started to come down to New Orleans during the very first days
after the hurricane, and continued to come down, as they grew in numbers,
in the next couple of years. These volunteers, by the way, are still coming
to the Gulf-Coast area, more than five years after Hurricane Katrina, to help
with the rebuilding effort. As we started interviewing not only volunteers,
but locals and members of various groups, and we learned more about the
whole process in general, we accumulated so much information that we had
to start organizing, categorizing, and prioritizing.
Finally, we had to ask the question: Who or what social entity is the
main agent of action of the rebuilding process? The millions of individual
volunteers from all over the world? The national volunteer organizations,
like Hands On and Habitat for Humanity? The neighborhood organizations?
The architects and planners who develop all-encompassing plans? The “Recovery Tsars,” federal and local, who advise the president and the mayor
about the next step to make? Or the musicians and the artists who try to
keep the soul of New Orleans alive? Maybe only a few single individuals
who keep certain other traditions alive (like the tradition of Mardi Gras Indians)? Which one should we choose? Is there an objective measurement on
which we could base our choice? What would that measurement consider?
Economic impact? The economic impact of what?
Finally, we had to ask
The monetary value of the work that went into
the question: Who or
gutting (cleaning from the inside) and rebuilding
what social entity is the
houses, so that the displaced population could
main agent of action of
move back? The impact of overarching plans that
the rebuilding process?
will help private investors come in and restart
The millions of individual
businesses? The economic impact the recovery
volunteers from all over the
tsar has by advising the elected leadership in alworld?
locating money for the region or for certain eco63
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These plans have never
been implemented because
all levels of government
started working again.
(This sentence was supposed to be ironic, but it is
also factual.)

nomic sectors? The economic impact the carnival
season (Mardi Gras) has by restarting the tourism
industry, the largest industry in New Orleans? Or
very simply we should just rely on our gut feelings
and personal preferences?
We had to make choices, but at the beginning we did not have enough information to make
these choices. Producing the documentary—interviewing people, documenting events, watching the footage repeatedly,
and organizing it during editing—became our tool in grasping and understanding the events and making connections between them. In other words,
producing the documentary enabled us to see—even if in a sketchy form—
the whole elephant: the process of rebuilding.
As I listed in the series of questions above, from the very beginning
we started working on our film, we understood that the rebuilding process
at any given moment in time has multiple agents and multiple main and
secondary characters, who all have some level of agency, and who all interact and influence each other. Additionally, the level of agency and the
weight each character carries in the mix, changes continuously through
time. Individual volunteers lead the way at the very beginning, right after the hurricane. Then large volunteer organizations (Common Ground,
HandsOn, Habitat for Humanity, ACORN) started to control the influx of
groups of volunteers. This was followed by the federally mandated cleanup crews, which were brought in by the huge contractor corporations, like
Bechtel and the Shaw Group. As the residents started coming back to the
area, neighborhood organizations were born or re-born, and became very
active and productive by securing even the financing of their own projects via international donations (Broadmoor Neighborhood Association, the
Holy Cross Neighborhood Association, etc.) The city also became “the Super
Bowl of Planning” (to use a quote from one of our architect interviewees),
by hosting a large number of national and international planners, which
helped the local urban planning and architecture community devise various master plans for post-Katrina New Orleans. These plans have never been
implemented because all levels of government started working again. (This
sentence was supposed to be ironic, but it is also factual.) All levels of government started working again (or continued their usual activity of incompetence). There were some new faces, as well (advertised with some help
from the media), especially the “Recovery Tsars,” the high-profile advisors,
who have never reached the level of high expectations of the residents, since
they did not have real power or even real influence. While all these moreor-less accessible characters labored heavily, there was a different labor on
the streets and clubs and other public places: artists, musicians, Mardi Gras
Indians, second-liner brass bands were all trying to rejuvenate the spirit of
the half-dead city.
These were the main characters, in order of appearance, that we, the
filmmakers, had to choose from, to fit into a 73-minute film. We chose the
neighbourhood organizations as protagonists, we cast the volunteers, plan-
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ners, and artists as supporting characters, and we blamed everything on
the antagonist, the Bush government and Ray Nagin’s city government. Our
choices seem logical even now, and I stand by them, although I am aware
that a secondary reason the government was cast as the “bad guy” was that
we did not have access to any level of government, so the government does
not have a voice in the film, not even to defend itself. (We did interview the
local Recovery Tsar, Ed Blakely, and he became a very competent voice in
the film criticizing the federal government.)
Choosing the right characters for the film lead us toward other choices
we were forced to make. For example, we had the freedom and the obligation to choose the overarching emotional and psychological attitude of the
subjects of the films. In our first film, observing sixteen people enclosed in
a building for one week, gave us access to, and footage of, a variety of emotions that the members of the group were dealing with. But having some
footage of a person being very agitated and not having too much other type
of footage of that same person behaving in a rational way, put us into a quandary: should we use this footage? Was she agitated during the whole week?
No, not at all; she usually was a calm, laid-back person. But we captured
some moments when she “lost it.” Is it fair to use that footage? Is it fair to her?
If we decide to use those clips, the viewers will remember this person as the
one member of the group who freaked out. If we decide to cut the footage,
then the emotional scenes will be missing from the film, as well: we are not
going to see anyone panicking during one of the biggest disasters on U.S.
mainland. By cutting those scenes, we will violate the objective “factual
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But should we dump a
scene to the editing-room
floor because the footage
is not perfect? In the middle of the night, on ropes
tossed from the dark, two
members of the Coast
Guard land on our roof
from a helicopter above.

truth” and the “emotional truth” of the situation
(by hiding the fact that there were moments when
people were panicking), but we do justice to that
person by not embarrassing her publicly (she may
feel embarrassed and betrayed by us, if we show
her in that very rare weak moment). Or should we
keep the scene in, and be ready to be accused of
sensationalism, of distorting characters, of using
people in front of the camera for our own benefit?
We decided to keep some of those scenes in the
film. The main reason was our eagerness to stay true to the variety of the
events that took place during that time period. But this was an aesthetic
choice, as well, that had not much to do with truthfulness: in order to keep
the film interesting and to produce a watchable or enjoyable film, we needed to show the emotional ups-and-downs of the characters and the story.
This is a staple of any good storytelling, and we were telling a story.
So, as filmmakers, even as “mere” documentary filmmakers, we have
to consider aesthetic choices. A seemingly simple choice is using footage
that has good picture and sound quality. Many times the footage is ruined
by circumstances that are not under the control of the documentary filmmaker: from the noise of the constantly buzzing generators during our week
in Tim’s loft to demolition and construction or traffic noise during the rebuilding, from too harsh sunlight to the lack of light at night, there are innumerable obstacles that may hinder the recording of very important and
unique events that would never repeat again. But should we dump a scene
to the editing-room floor because the footage is not perfect? In the middle of
the night, on ropes tossed from the dark, two members of the Coast Guard
land on our roof from a helicopter above. While one is holding the rope in
the earth-shattering noise and flying debris that the low-flying helicopter
is producing, the other one runs one by one to each of the four people, who
were on the roof at that moment, and asks them to get on the chopper. The
Coast Guard wants to save us, but not the animals. No one is willing to leave
without the dogs. The two soldiers are pulled back up, and the helicopter
disappears into the night. The footage is bad: dark, and shaky, and the noise
is unbearable. Should we not use it? This was such a hallucinatory scene in
reality, and it became a great hallucinatory scene in the documentary.
Aesthetic choices are choices of structure, as well. Is this the right
ending for this particular beginning? We, the filmmakers need to create a
storyline that would place the facts into a clear, understandable, and not the
least, enjoyable order. Are we boring the audience with so much detail about
the neighborhood organizations? How much detail is too much? Is the part
about the volunteers too long? But a longer, more detailed sequence about
the neighborhood organizations will de-emphasize the role of the volunteers and change the meaning of our film: it will depict a different “factual
truth.” On the other hand, we have to tell our story in a limited amount of
time: selecting certain events may not leave us enough time to present other
events, thus eliminating, historically obliterating these other events.
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Some of the aesthetic choices relate to mood and tone. I define “mood”
as the emotional charge of the film at any given moment, and “tone” as the
overall emotional charge of the film as a whole. So, a comedy has a light,
comic tone in general, but it could have moments with darker mood. It is
well known, that the easiest way to manipulate mood, the moment’s emotional charge, is through music. Hollywood is a master of that. Turn on the
music really loud when something exciting or emotional happens, and you
don’t have to worry about the quality of the acting or the logic of the story
anymore. I should not blame all this on the producers and directors. Music
is a very powerful tool and it is very easy to misuse it. Used creatively, music can be a multifunctional tool: it can bring in new narrative information
(think of the ominous musical notes before the shark reappears in the Spielberg movie, Jaws), or it can add layers of meaning to the film.
At the end of “Tim’s Island,” there is a three-minute long tracking shot
of the abandoned Convention Center in New Orleans. This is where thousands of people took shelter for days in the heat of the summer, while the rest
of the city was under water. There were abandoned chairs and other abandoned furniture, sheets that were part of makeshift constructions against
the sun, food and beverage containers, clothing items, and all kind of other
items, and trash. This is the end of the film, and this is the only place where
we decided to use music. Initially, we thought of using a cello version of the
“Anthem” as Jimmy Hendrix deconstructed it. I heard this version live in a
dark bar in New Orleans a few months after Katrina, performed by cellist
Matt Haimovitz. The emotional mood of the music was fitting our film, but
this music also constructed a new layer of meaning, a political one. But the
rest of the film is not criticizing the (federal) government. Not because we
did not agree with that criticism, but the film itself was about something
that happened before any criticism could surface, about something more
primordial: the shock of catastrophe and the gut reaction to that shock, the
dealing with the catastrophe as it unfolds. Criticism and finding the culprits (or laying the blame, it’s all about point of view, isn’t it?) comes later,
after some distance to the events is achieved with the help of passing time.
The Haimovitz-Hendrix “Anthem” did not fit because of thematic concerns.
We tried a happy-go-lucky New Orleans song by Anders Osborne about the
lazy summer days, “Summertime in New Orleans.” This song would have
been a great aural-thematic antithesis to the whole tragic situation that appeared visually on screen. The problem was that
At the end of “Tim’s
the song was not the style of music the people in
Island,” there is a threethe film would have most likely listened to. Also,
minute long tracking shot
there were too many references to obscure New
of the abandoned ConvenOrleans facts and people, and we, the filmmakers,
tion Center in New Orleans.
hoped that we were working for a wider audience.
This is where thousands
After considering a few more songs we decided to
of people took shelter for
use a song by Brian Stoltz, “Is It Real?” This song,
days in the heat of the suma bewildered look at reality, fit the end of our film
mer, while the rest of the
the best, of all the songs we tried out.
city was under water.
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As filmmakers, we need to make choices by selecting facts and events
and by articulating a storyline that will have an intellectual, emotional,
and aesthetic impact on the audience in 75 or 85 minutes. But who is the
audience? And how much should we consider our target audience when we
edit the film? Politicizing the question: is telling the truth to a politically
progressive audience lying to a conservative audience? And is telling the
truth to a politically conservative audience lying to a progressive audience?
Should we tailor our message towards one group only, political or otherwise? On the one hand, we may say that, yes, perhaps society has arrived
to that point. If the schism is too wide between the two major political parties and the divided population at large, as it is here and now in the United
States, then I do not see a way out of this. If we want to have a clear message, we should not water it down because certain segments of society (e.g.
the Tea Party people) do not agree with it. We, as filmmakers, should not
use self-censorship, unless forces that are out of our control force that on
us. Luckily, this was not the case in either of the films. On the other hand,
we do not have a political agenda (political in the sense Americans use it,
e.g. connected to a political party) and we did not make propaganda films
to fight for a specific cause (as Michael Moore does). So, in reality, we produced two films without considering the target audience. We have made the
films, and now we hope that there are people out there who think the same
way as we do, and who will like the films and understand our message.
But what is our message? That hurricanes are bad and we should all
move away from potential disasters? (Where to move is another question:
Kansas is out of question because of the tornadoes, California because of
earthquakes and fires, New York because of terrorist attacks and hurricanes,
and so on. But I don’t like North Dakota, because it’s cold there, and it doesn’t
seem right to me to suggest to anyone to move there from New Orleans.) The
answer is: no. Then, is our message about the resilience and creative energy
of the individuals and small communities? Yes, partially. Is our message
about the big heart of the volunteers? Yes, partially. Or the smart choices
the planners make? Yes, maybe. Does our film report the beginnings of a
long recovery on the right track? Is the recovery on the right track? Is it fast
enough? How would we know? Are we, the filmmakers, too close to our subject matter, without the benefit of the right perspective to judge? Absolutely.
Should we stop making films and make them ten years from now? No, not
at all. Why not?
Because our message, as we have learned again and again, is created
through the process of filmmaking, through the videotaping and editing.
In this type of filmmaking, which is a mix of investigative and documentative, there is no clear message until the very end of the process. We study
the catastrophe, and mostly the behavior of individuals and groups and the
whole society, and create the message, which in turn becomes the truth of
the film. The catastrophe of Hurricane Katrina was really an opportunity:
it gave us the chance to articulate our new understanding about the political and social self-organization of the United States of America. It also gave
us an opportunity to advocate our position (which partially existed before),
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that of the need for a competent and well-functioning, responsible and accountable government, where the size of the government is the least important attribute. Were we truthful? Yes, hopefully, to our understanding of the
events. And objective? Is there such a thing?

Notes
This paper is based on lecture given at the University of Southern Mississippi, February 26, 2010.
**
Available from http://www.indiepixfilms.com/
***
See our website: http://thesunkencity.org/
*
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Preferenciakonstrukció:
a befolyásolás fehér mágiája
PÉNTEK IMRE
Abstract (Preference-Construction: the White Magic of Persuasion)
Behavioral decision making evolved significantly in the last 10 years and has much to offer to
communication experts especially to those working in the field of persuasion. Naturally, responsible
decision scientists always had a healthy concern regarding the ways in which accumulated
knowledge could be applied for different purposes. Our paper focuses on good practices of
preference-constructions in decisional sciences which could serve as models of ethical persuasion
practices.
Keywords
preference-construction, behavioral decision making, ethics of persuasion

Rezumat (Construcţia preferinţei: magia albă a persuasiunii)
Cercetările legate de decizia comportamentală au evoluat în mod semnificativ în ultimii 10
ani, având multe de oferit experţilor în comunicare, mai ales pentru cei care lucrează în domeniul
persuasiunii. Fireşte, cercetătorii care studiază procesul de decizie responsabilă au fost întotdeauna
interesaţi de modul în care cunoştinţele acumulate pot fi aplicate pentru diverse scopuri. Studiul
focalizează asupra bunelor practici legate de construcţia preferinţei în ştiinţele decizionale, care
pot servi ca modele de practici etice de persuasiune.
Cuvinte cheie
construcţia preferinţei, decizia comportamentală, etica persuasiuni

Dr. Péntek Imre, Kolozsvár
Babeş−Bolyai Tudományegyetem, oktató
pentek@gmail.com

Azokban, akik az emberi döntéshozatal folyamatait s általában az
emberi viselkedést felelősségteljesen kutatják, okvetlenül felmerül az
egészséges aggodalom, hogy ezzel az egyre pontosabb és részletesebb tudással egyre könnyebb visszaélni. Sokan azt gondolják, hogy a tudás alkalmazása nem tartozik a tudós felelősségkörébe, mert az alkalmazás
csupán a cselekvés lehetőségét teremti meg, mégis a tudósnak szerepe lehet abban – írja Feynman (1999) –, hogy az emberiség számára megmutassa, hogyan lehet a tudást úgy ellenőrizni, hogy azzal önmagának inkább
jót okozzon, mint rosszat.
Él ugyanakkor a köztudatban egy tévhit, miszerint ha az emberi viselkedésre vonatkozó tudás széles körben hozzáférhető, akkor ez önmagában
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elegendő ahhoz, hogy a tudás emberiségre nézve veszélyes alkalmazásait
minimalizáljuk. Tanulmányomban megpróbálom ezt a tévhitet eloszlatni,
és megmutatni, hogy a döntéshozatallal kapcsolatos újabb kutatások hogyan
alkalmazhatóak az egyén és a közösség számára hasznos célokra. Bár ezek a
hozzájárulások is a viselkedés befolyásolását célozzák, amellett fogok érvelni, hogy ennek számos felelősségteljes, etikus módja van.

Hogyan lesz a kockázatvállalóból áldozat
Az egyik legismertebb befolyásolással kapcsolatos szakkönyvnek a hátoldalán a következőt olvashatjuk: „A gyakorlati tanácsokban és tudományosan dokumentált megállapításokban gazdag kötet alapmű az üzletemberek,
reklámosok, adománygyűjtők, ügynöki munkával foglalkozók − illetve a rábeszélők nem kívánatos hatása ellen védelmet kereső fogyasztók számára”.
(Caldini, 2009) Vajon elég-e egy fogyasztóban tudatosítani, milyen befolyásolási stratégiákat alkalmaznak az ügynökök, a reklámszakemberek vagy a
politikusok, ahhoz hogy a nem kívánt vélemény- vagy viselkedésváltozásnak ellen álljon? A legtöbb ember úgy gondolja, hogy meggyőződései nehezen befolyásolhatók, és bízik abban, hogy a reklámok nem befolyásolják vásárlói döntéseit (Ryan, 1991). A kutatások viszont az emberek naivitására
világítanak rá. Wilson és mtársai (1998) egy elegáns kutatássorozatban bizonyították, hogy bár az emberek különbséget tudnak tenni potenciálisan
manipulatív és hiteles információforrások között, mégis hajlamosak arra,
hogy elolvassák a potenciálisan manipulatív forrásból származó információt is, bízván abban, hogy ez nem fogja befolyásolni véleményüket. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy ha az emberek végigolvasnak egy információs csomagot, amelyet saját maguk kevésbé hitelesnek ítéltek meg, akkor
ez milyen mértékben befolyásolja döntéseiket egy hiteles információs csomaghoz képest. A kísérletben diáklányoknak két óvszertípust kellett értékelniük, majd a kiválasztott típust haza is vihették személyes használatra. A
résztvevők azt is kiválaszthatták, hogy két információs csomag közül melyiket szeretnék elolvasni. Az egyik információs csomag objektív tudományos
cikkeket tartalmazott az óvszerek minőségére, szakítási tesztek eredményeire vonatkozóan, valamint egy nagyobb mintán végzett preferenciafelmérés
eredményeit. A második, kevésbé releváns információs csomag két diáklány beszélgetését tartalmazta a két óvszertípus használatával kapcsolatos tapasztalataikról; ebben az egyik lány szorongásairól beszélt, amelyeket
azután élt meg, amikor az óvszer szeretkezés közben elszakadt. A résztvevők egyik csoportja az információs csomagok elolvasása után el kellett hogy
döntse, szeretné-e, ha a második szubjektív információs csomag befolyásolná saját vagy közeli barátja véleményét. Az 1-es ábrán jól látható, hogy a diáklányoknak csak 13%-a kívánta volna, ha a szubjektív információ befolyásolná saját döntését, és csupán 3%-uk szerette volna, ha ugyanez az információ közeli barátja véleményét is befolyásolná.
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1. ábra. A kísérletben résztvevők preferenciái és döntései százalékban kifejezve Wilson (1998) kutatásaiban.
Ezek után egy másik kísérleti csoport az információs csomagok tartalmáról csupán leírást kapott, majd választhattak, hogy melyik információs
csomagot olvassák el, vagy elolvassák mindkettőt. A diáklányoknak 12%a választotta csak a releváns információk elolvasását, 77%-uk választotta
mindkét csomagot és 11%-uk csak a szubjektív információs csomagot. A kísérletnek a legfontosabb eredménye az volt, hogy teljesen megalapozatlan a
résztvevők bizalma abban, hogy a szubjektív információk nem fogják befolyásolni döntéseiket. Amint azt az 1-es ábra is szemlélteti, azok, akik mindkét információs csomagot saját választásuk szerint, vagy egy másik kísérleti
helyzetben kötelező módon elolvasták, 31%-ban, illetve 30%-ban végülis a
diáklányok által javasolt óvszert választották. Bár a diáklányok többsége azt
szerette volna, ha a szubjektív információk nem hatnak döntésükre, mégis
nagyrészük mindkét információs csomag elolvasása mellett döntött, és végül 33%-uknak, bár nem szerették volna, mégis a szubjektív információs
csomag határozta meg végső döntését. Ez azt jelenti, hogy az emberek túlértékelik azon képességüket, hogy ellenálljanak a potenciálisan manipulatív
vagy kevésbé hiteles információk hatásának, miközben a nagy többségük
helyesen ismeri fel azok jellegét. Azt is mondhatnánk, hogy ami az információk potenciálisan manipulatív jellegét illeti, a kockázatot helyesen ítéljük
meg, de ennek ellenére kockázatvállalók vagyunk, és végső soron sokan ennek az áldozataivá válunk.
A befolyásolással kapcsolatos tudás önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy felismerjük és alkalmazzuk a nem kívánt hatásokkal szembeni
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Lehet-e a viselkedés befolyásolásának „fehér mágiája” is? Számos okunk van
azt gondolni, hogy lehet.
Az egyik legfontosabb érv
emellett, hogy az emberek
preferenciái ingadozóak, és
ez különösen jól tetten érhető az önkontroll-problémákban.

leghatékonyabb technikákat, ehhez jó helyzetelemzésre, érvelési készségre és motivációra van
szükség, de ezek közül gyakran valamelyik hiányzik.
A befolyásolás „fehér mágiája”

A befolyásolásról kialakult a köztudatban egy
kép, miszerint, a szakma művelői a modern kor
„fekete mágusai” lennének, akik tudásukat sötét
érdekek szolgálatába állítják. Egy kimondottan alkalmazott tudományban, amit elsősorban a technikák hatékonysága vezérel, és a hatékonyság pénzben mérhető, könnyen kialakulhat a „minden elfogadható, ami működik” attitűd. Ennek a negatív képnek a kialakulásában
nyilvánvaló szerepe volt a médiának is, az oly népszerű konspirációs elméleteknek, de valljuk be őszintén, a szakmának sem sikerült kellőképpen szabályoznia önmagát.
Lehet-e a viselkedés befolyásolásának „fehér mágiája” is? Számos okunk
van azt gondolni, hogy lehet. Az egyik legfontosabb érv emellett, hogy az emberek preferenciái ingadozóak, és ez különösen jól tetten érhető az önkontrollproblémákban. Ariely (2009) példájával élve: az emberek vendéglőbe lépés
előtt könnyű, egészséges vacsorát szeretnének, mégis amikor a menüből választanak, a nehéz, zsíros vacsorát preferáljak, vacsora után pedig újra a könynyű egészséges vacsora mellett döntenének. A költség-haszon elemzések fókusza is hasonló módon változik. Egy nagyobb munka elkezdése előtt a hasznok
sokkal hangsúlyosabbak, mint a költségek, de a munka elkezdésével percepciónk 180 fokot fordul: a munkával járó potenciális haszon eltörpül a költségek
mellett. A környezettel kapcsolatos viselkedésünk ugyancsak hasonló mintázatokat mutat. A környezetszennyezéssel kapcsolatban, jól ismerjük, hogyan
kerekednek felül az egyéni érdekek a közösségi érdekeken, de ez még nem azt
jeleni, hogy az emberekből hiányzik a környezet megőrzésének preferenciája.
Bizonyos körülmények között, meg fogjuk látni, ezek a preferenciák képesek
dominánssá válni a környezetet károsító viselkedésmódok fölött.
Hogy preferenciáink sokszor mennyire labilisak, azt jól szemlélteti,
hogy kisebb érzelmi állapotváltozások hogyan befolyásolják preferenciáinkat: Ariely (2009) berkeleyi diákokat arra kért, válaszoljanak egy szexuális
viselkedéssel kapcsolatos kérdőívre szexuálisan izgatott állapotban, majd
„hidegen” csupán arra gondolva, hogy szexuálisan izgatott állapotban hogyan cselekednének. Az eredmények meglepőek voltak arra a kérdésre például, hogy: „mindig használnál óvszert, ha nem ismernéd az új barátnőd
szexuális előéletet?” - a résztvevők átlagosan 88%-os valószínűséget jelöltek meg „hideg” állapotban és 69%-osat szexuálisan izgatott állapotban. A
„mindig használnál óvszert, még akkor is, ha azt gondolnád, barátnőd időközben meggondolhatja magát, miközben te az óvszerért mész?” - kérdés
esetében még drámaibb volt a különbség: 86% „hidegen” és 60% izgatottan.
Jól látható, hogy az emberek többségében már a kiváltott szexuális izgalom
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is megsokszorozza a kockázatos viselkedésmódok valószínűségét, és ezt a
hatást semleges állapotban szisztematikusan alábecsüljük.
Számos olyan helyzet van, amikor az emberek maguk sem tudják, hogy
mit akarnak, preferenciáik váltakozóak és a legtöbbször nem kizárólagosak.
Szeretnék a környezetet kímélni, de ugyanakkor nem szeretnének többletkiadásokat a környezetkímélő megoldások miatt, még akkor sem, ha azok hoszszú távon megtérülhetnek. Schwartz (2004) a The Paradox of Choice című
könyvében kifejti, hogy a választási opciók számának növekedése nem eredményez okvetlenül jobb lehetőségeket, jobb döntéseket, és ami a legmeglepőbb, az opciók számának növekedésével a döntéseinkkel való elégedettség
csökken, mivel a döntéssel együtt elszalasztott alternatívák miatti sajnálkozás növekszik. Ez a hatás olyan erős, hogy egyre inkább úgy érezzük, a lehetőség megbénít s egyáltalán nem döntünk, hanem másokra bízzuk a döntést, olyanokra, akik nem biztos, hogy érdekeinket szem előtt tudják tartani.
Ezekről a helyzetekről gondolom azt, hogy a befolyásolás „fehér mágiája” sokat segíthet. Legjobb, ha ezekre a helyzetekre nem a befolyásolás terminust használjuk, amelyhez akaratlanul nagyon sok negatív konnotáció
tapad, hanem a preferencia-konstrukció terminust. Preferencia-konstrukció alatt olyan döntési környezet felépítését, értjük amelyben valószínűsíteni tudjuk, hogy az emberek megtalálják saját prioritásaikat, saját preferenciáikat. A következőkben erre fogunk néhány példát adni.
A preferencia-konstrukció építőkövei
Melyik tanár ne tudná, hogy a diákok életében a legnagyobb szerencsétlenségek mindig a dolgozat benyújtásának napja körül sűrűsödnek: ilyenkor „hunynak el a rokonok”, ilyenkor „mondják fel a szolgálatot a számítógépek”. Ez a egyik leglátványosabb példája az önkontrollproblémáknak.
És természetesen ez nem csak a diákokat, hanem nagyon sok más embert
érint. Ariely és Wertenbroh (2002) egyik kutatásában saját maguk által vállalt határidők meghatározásának lehetőségét ajánlotta fel a diákoknak három, a szemeszter folyamán beadandó dolgozatra. A diákok által vállalt határidők be nem tartása ellenben pontlevonással járt. Bár a racionális az lett
volna, hogy a diákok mindhárom dolgozatra a szemeszter utolsó napját jelöljék meg vállalt határidőnek, nem ez történt. Az átlagos határidő az első dolgozatra 41 nappal, a második dolgozatra 26 nappal, a harmadik dolgozatra pedig 10 nappal előzte meg a szemeszter utolsó napját. A diákok, úgy tűnik, felismerték a haMelyik tanár ne tudná, hogy
logatási hajlamukat, és önként vállaltak olyan haa diákok életében a legnatáridőket, amelyekre senki sem kötelezte őket.
gyobb szerencsétlenséCsak 27%-uk nem élt ezzel a lehetőséggel. Meggek mindig a dolgozat befigyelhetjük, hogy semmire sem kötelezték a diányújtásának napja körül sűrűsödnek: ilyenkor „hunykokat, csak olyan döntési környezetet teremtettek,
nak el a rokonok”, ilyenkor
amelyben a diák megtalálta saját preferenciáját.
„mondják fel a szolgálatot
Egy másik kiváló példája a preferenciaa számítógépek”.
konstrukciónak a környezettel kapcsolatos csoportos döntések befolyásolása. A Columbia Egye75
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tem Center for Research on Environmental Decisions kutatói abból indultak
ki, hogy az antropogén környezetváltozásoknak legfontosabb oka maga az
emberi viselkedés (Gartner, 2009). A környezettel kapcsolatos döntéseinket
pedig általában csoportokban hozzuk meg, kezdve a családtól egészen a városi döntéshozó szervekig. A kutatók azt vizsgálták, hogyan érvelnek a csoportviták alkalmával a döntésben résztvevő felek, és milyen döntésekre jutnak a csoportok különböző feltételek mellett. Az egyik kísérletben a csoporttagoknak magukban kellett elemezniük a hipotetikus döntési helyzetet,
majd saját álláspontot kellett kialakítaniuk a csoportvita előtt. A csoportvitában ezek a résztvevők általában személyes érdekeiket helyezték előtérbe
a közösségi érdekekkel szemben. Ezek a csoportok hajlamosak voltak a környezetet kevésbé kímélő döntéseket hozni. Azok a csoportok viszont, akik
a vita alkalmával csoportként szembesültek a hipotetikus helyzettel, hajlamosak voltak a közösségi értékeket hangsúlyozni inkább érveikben. Már
csak egy olyan egyszerű kísérleti manipuláció is, hogy minden csoporttag
kapott egy azonos színű trikót, növelte a csoportszellemet, és a környezetkímélő döntés valószínűségét. Ezek a preferenciakonstrukciós eljárások csakis a döntési környezetet próbálják úgy alakítani, hogy lehetőséget teremtsenek arra, hogy az emberek felismerjék saját preferenciáikat.
Az előző példákból jól érzékelhető, hogy a viselkedéssel és a döntéssel
kapcsolatos tudást felelősségteljesen nemes célokra is használhatjuk. Kérdés, hogy kontrollálható még az a veszély, amelyről Horvát Andor (2006)
ír kiváló esszéjében: „Megvalósult Bakon álma: a tudás hatalommá lett, de
ezzel egyidejűleg a hatalom is úrrá lett a tudáson.” Tőlünk is függ, hogyan
élünk ezzel a tudással, hogyan élünk ezekkel a lehetőséggel.
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jogi szabályozása
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Abstract (Legal issues of OnLine Journalism)
Even if online journalism exists for quite a long time, in Romania the legislation for it is not yet
developed. The main problem is, that well nailed down rules can’t be found for it, not even in the
United States of America.. In this paper I will try to argue for the instantaneous need of these legal
regulations by analyzing several international cases.
Keywords
online journalism, legal regulation, internet, blogs, links

Rezumat (Reglementarea legală a jurnalismului online)
Chiar dacă jurnalismul există deja de mult timp, în România nu există încă o legislaţie
corespunzătoare. Problema principală este însă că nici în statele mai dezvoltate – precum Statele
Unite ale Americii – nu există reguli bine stabilite. Prin analiza unor cazuri internaţionale, studiul
încearcă să argumenteze în favoarea necesităţii urgente de a adopta o legislaţie a jurnalismului.
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Az internet mint új információs környezet, használati útmutató nélkül
robbant be a hétköznapi ember mindennapjaiba: nincsenek tiszta használati szabályok, és nincs egy olyan hatóság, amely felügyelné, hogy mit szabad és mit nem. Az információ szinte egyik napról a másikra bárki számára
hozzáférhetővé vált, az esetek legnagyobb részében teljesen ingyen. A társadalmi viselkedés szabályai, amelyek több száz év eredményeképpen alakultak ki, érvényüket vesztették az anonimitás és a fórumok fiktív felhasználónevei által. Mindannyian az internet vadnyugati korszakát éljük most
meg. Noha számunkra, a navigáció rabjai számára úgy tűnik, hogy a világháló az idők kezdete óta létezik, az igazság azonban az, hogy ez a globális
háló alig lépett túl lármás gyermekkorán.
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Idővel aztán egyre több szabály jelent meg,
amelyeknek célja az internethasználat módjának
szabályozása volt. A hiánypótló szabályrendszer
fokozatosan kezdett megjelenni a világ különböző
országaiban, ezzel egy időben pedig a felhasználók maguk is kezdték szabályozni a virtuális tér viselkedési normáit, és a tanulmány témáját jelentő online újságok is fokozatosan eldöntötték mi az,
ami elfogadható, és mi az, ami nem a virtuális újságírás terén.
Az elemzés az amerikai és a romániai online
helyzetet veszi górcső alá. Úgy gondolom, hogy a
legfejlettebb internetes médiával rendelkező ország és Románia online újságírását érdemes a törvények és a gyakorlat szempontjából összehasonlítani, hiszen ezáltal hasznos következtetéseket lehet
majd levonni a hazai online újságírásra vonatkozóan.
Tulajdonképpen azok az újságírók, akik online kiadványoknál dolgoznak ugyanolyan gondokkal küzdenek, mint az írott vagy az audiovizuális médiában dolgozó társaik. A kezdeti vadabb periódus után a szakszerű szabályrendszer elkezdett élesben is működni. A hivatalos szervek egyre inkább úgy
tekintenek az internetes médiára, mint a többi informáló médium továbbfejlesztésére, így próbálva meg alkalmazni a nyomtatott sajtó szabályrendszerét
a világhálón megjelenő tartalmak esetében is.
Mindezeket együttvéve ez a folyamat nem jelenti azt, hogy az internet
nem igényel specifikus értelmezést a meglévő előírások vagy éppen a most
megszülető vezérelvek tekintetében. Az internet látszólagos mindenütt jelenvalósága, az információ egyszerű megszerezhetősége, az adatok megjelenésének és eltűnésének szinte egyidejű történése további jogi és etikai nehézségeket vet fel.

Tulajdonképpen azok az
újságírók, amelyek online
kiadványoknál dolgoznak
ugyanolyan gondokkal
küzdenek, mint az írott
vagy az audiovizuális médiában dolgozó társaik. A
kezdeti vadabb periódus
után a szakszerű szabályrendszer elkezdett élesben
is működni.

Az internethez való hozzáférés mint alapjog
Marshall McLuhan szerint a világ globális faluvá fog válni.1 Az átalakulás egyik legnagyobb „hibája” az új kommunikációs technológiák megjelenésében keresendő, amelyek közül kiemelt helyet foglal el ebből a szempontból a mobiltelefon és a világháló. Az Amerikai Egyesült Államokban, Japánban, Nyugat-Európában és fokozatosan a világ többi részén is hálózaton kívül lenni annyit jelent, mint súlyos fogyatékkal élni. 2000 és 2009 között
az internethasználók száma 380%-kal növekedett, 361 millióról 1,7 milliárdra duzzadt.2 Nem meglepő tehát, hogy nagyon sokan amellett érvelnek: az
internet-hozzáférést be kellene foglalni az alapvető emberi jogok közé.
Egyes államok már meg is hozták az erre vonatkozó törvényeket. Észtország 2000-ben az alapvető emberi jogok közé sorolta a világhálóhoz való
hozzáférést,3 Finnország a tavaly döntötte el, hogy 2010 júliusáig az állam
mind az 5 millió lakosa minimum 1 Mb szélessávú internet-hozzáféréssel
kell, hogy rendelkezzen, amely tulajdonképpen egy távolabbi cél, a 2015-ös
100 Mb-os szint elérését készíti elő.4 Görögország alkotmánya minden görög
állampolgár számára elismeri az információs társadalomban való részvétel
jogát, megjelölve az állam felelősségét abban a folyamatban, amely fejleszti
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ezt a közösséget.5 A példákban szereplő államok által mutatott irány világos,
és minden bizonnyal a probléma újra és újra előtérbe fog kerülni (úgy, ahogy
a telekommunikációs csomaghoz kapcsolódó törvény körüli viták során történt 2009-ben).6
Ugyanúgy, ahogy minden más is az emberi társadalomban, az alapjogok
is változnak. Az önkényuralmak idején a törvény előtti egyenlőség sokak számára utópikus jövőként jelent meg, ma pedig valósággá vált, és az Egyesült
Nemzetek Szövetsége által 1948-ban elfogadott emberi jogok egyetemes nyilatkozata szabályozza.7 Minden bizonnyal az internet-hozzáféréshez való jog
a soron következő a listán.
Jogi kérdések
Az internet valójában olyan hálózatokból álló rendszer, amely képes túlélni akár egy nukleáris támadást is. Ez azt jelenti, hogy a szerkezete decentralizált és megosztott, így ha az egész egy darabja működésképtelenné válik is – ahogy a 2008. január 30-án meg is történt, amikor az Európát Ázsiával összekötő tengeralatti huzal Egyiptomnál elhaladó része megsérült8 – az
információ képes új útvonalat követni annak érdekében, hogy elérjen a címzetthez. Éppen ez a fő oka annak, hogy az internetes cenzúra életbe ültetése
ennyire nehéz feladat.
A globális hozzáférhetőség a világháló az egyik legvonzóbb jellemzője,
egy romániai újságíró cikke vagy egy blogger bejegyzése bárki által olvasható tartalommá válik a világhálón. Az együttműködési lehetőségek olyan felhasználók számára is adottak, akiket több ezer kilométer vagy több tucat határ választ el egymástól. Ezáltal a kutatás, akadémiai együttműködések, feltalálások és újságírás számára is új lehetőségek adódnak. Ez a helyfüggetlen
állapot (mindenütt megtalálható, ami valójában azt jelenti, hogy sehol sincs
a maga teljességében igazán) számos bonyolult jogi kérdést is hoz magával.
A törvények jelentős eltérést mutatnak a különböző országokban. Vannak dolgok, amelyeket egyes országokban kifejezetten támogatnak (a házasságtörő feleség megostorozása), máshol pedig egyenesen börtönbüntetéssel
próbálják fegyelmezni ezeket. Az újságírókat szabályozó törvények ugyanezt
a mintát követik: a különböző országokban teljesen más elvek működnek. A
probléma gyökere éppen az internet globális voltában keresendő. A különböző oldalakat olyan szervereken tárolják, amelyek jól meghatározható helyen találhatók, az oldalon megjelenő tartalmak azonban bárhonnan elérhetők. Mindenki emlékszik még azokra a Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrákra, amelyek a Jyllands-Posten című dán újságban jelentek meg. A képek által kirobbantott tünA globális hozzáférhetőtetések Dánia és számos muzulmán ország község a világháló az egyik
ti diplomáciai kapcsolat ideiglenes megszűnésélegvonzóbb jellemzője, egy
hez vezettek, a demonstrációkon több ember megromániai újságíró cikke
sérült, sokan meghaltak és az anyagi kár is jelenvagy egy blogger bejegy9
tős volt, a diplomáciai tüntetések, halálos fenyezése bárki által olvasható
getések, perek (a dán törvényszék elutasította ezetartalommá válik a világket)10 és az Afganisztánban állomásozó dán katohálón.
nák megfenyegetése is a karikatúrák számlájára írható. Mindez amellett, hogy a szóban forgó kiad79

ME.dok • 2010/4

vány egy országos lefedettségű napilap, és a joghatóság is világos: a dán törvények vonatkoznak rá.
Ehhez hasonló problémák nem csupán a muzulmán országokban, Ázsiában vagy a fejlődő államokban alakulnak ki. Az ausztráliai Legfelsőbb Bíróság 2002-ben jóváhagyta egy ausztrál üzletember számára, hogy beperelje egy
amerikai honlapon megjelent cikk szerzőjét, az ausztrál rágalmazásra vonatkozó törvények értelmében azzal érvelve, hogy az internet globális természete miatt a szóban forgó írás olyan, akár egy ausztrál helyi lapban megjelenő
újságcikk.11 Ugyanígy 1994-ben az amerikai Igazságügyi Minisztérium pert
indított egy, a mai fórumok elődjének számító internetes oldal ellen, amely
a kaliforniai törvények értelmében megengedett pornográf tartalmú képeket
jelentetett meg. Az akcióra az Amerika legkonzervatívabb zónájaként ismert
Bible Belten került sor, miután egy nashville-i állampolgár feljelentést tett
arra hivatkozva, hogy a szóban forgó képek túllépik a helyi közösség által elfogadott standardokat. A szóban forgó oldal tulajdonosait letöltendő börtönbüntetésre ítélték.12
Képzeljük csak el, mi történne akkor, hogyha ezek az esetek követendő példaként kezdenének működni a média világában. Vajon mi történt volna, ha a korábban említett karikatúrákat, amelyeket oly sokan támadó tartalmúaknak ítéltek, nem egy napilap, hanem egy weboldal közli, és egy muzulmán olvasó a szaúd-arábiai törvényekre hivatkozva beperelte volna a szerzőket egy keleti legfelsőbb bíróság jóváhagyásával. (...)
A probléma azonban nem annyira képzeletbeli, mint amennyire első látásra annak tűnik, sőt a helyzet megoldásához szükséges jogtudományi háttér, ha lassan is, de alakulni látszik. Az Amerikai Egyesült Államokban egy
sor bírósági döntés és számos Legfelsőbb Bírósági határozat nyílt szándéka
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föltérképezni azokat a megoldási lehetőségeket, amelyekkel az olyan kereskedelmi kérdések is elemezhetőek, amelyek más ország állampolgárait is bevonják a folyamatba. Egy állam polgára vagy cége egy másik államban akkor
válik perelhetővé ez utóbbi törvényeinek értelmében, ha bizonyítható a személy vagy a szervezet „jelenléte” az érintett államban. A jelenlét nem csupán
fizikai értelemben válik fontossá, hanem bármiféle kapcsolat által is igazolhatóvá lesz – ide tartozik bárminemű elektronikus eszköz által létrejött összeköttetés, így az internet is –, amennyiben az érintett állampolgár/cég rendelkezik ilyenekkel. Ugyanakkor bizonyítást kell nyernie annak is, hogy a személy/vállalkozás aktívan szerepet vállalt abban, hogy ezek a kapcsolatok kialakuljanak.13 Európai közegre vetítve nézzük a következő példát: egy paszszív honlapot működtető, Hollandiában bejegyzett cég, amely hallucinogén
anyagokat tartalmazó növényeket árusít – amelyek egyébként legálisan forgalmazhatóak ebben az országban –, nem perelhető be a romániai törvények
értelmében. Abban az esetben viszont, ha a szóban forgó vállalkozásnak van
egy román nyelven elérhető lokális honlapja is, amely csak ebből az országból nyitható meg, és ugyanazokat a termékeket kínálja eladásra, mint az előző esetben (a román törvények szerint tehát illegálisak), a feljelentés elfogadhatóvá válhat, így a szóban forgó vállalkozás a román bíróság elé idézhető.
Ugyanezeken az alapokon kellene megalkotni az online újságírás területén alkalmazható szabályrendszert is.
Természetesen egyelőre nagyon sok az ismeretlen alkotóelem ebben a
kérdésben, az értelmezési lehetőségek pedig a végtelenségig variálhatóak. A
szólásszabadságot semmiképpen sem szabad korlátozni, és egyetlen közösség (legyen szó kisebb vagy nagyobb csoportokról) véleményét sem lehet másokra erőszakolni. (...)
Mi a helyzet a linkekkel?
Fontos jogi vetülettel rendelkező kérdést jelentenek az online újságok
esetében megjelenő linkek. A különböző dokumentumok közti kapcsolatok
(az esetek legnagyobb részében, de nem kizáró jelleggel, honlapokról van
szó) a világháló alapját képezik. Ennek, a Tim Barners-Lee által 1989-ben
megalkotott eszköznek a segítsége nélkül a háló nem létezne abban a formájában, ahogy most ismerjük, és igen valószínű,
hogy az internet ilyen mértékű terjedése sem köTermészetesen egyelőre
vetkezett volna be. Egy újságcikkben való hasznánagyon sok az ismeretlen
lata ezeknek a linkeknek, amelyek kiegészítő inalkotóelem ebben a kérdésformációkkal szolgálnak az olvasók számára, az
ben, az értelmezési lehetőonline médiatartalmak alapvető szerkesztési elvéségek pedig a végtelensévé váltak. Itt azonban érdekes problémával találgig variálhatóak. A szóláskozhatunk: előfordulhat, hogy ezek a kapcsolatok
szabadságot semmiképpen
sem szabad korlátozni, és
olyan tartalmakhoz vezetnek, amelyek bizonytaegyetlen közösség (legyen
lan jogi háttérrel rendelkeznek. A különböző ameszó kisebb vagy nagyobb
rikai filmstúdiók és a DeCSS nevű DVD-író progcsoportokról) véleményét
ramot kidolgozó cég közt zajló híres perek nem vesem lehet másokra erőszazettek a feljelentők sikeréhez, viszont azt az újságkolni.
írót, aki a 2600 nevű internetes újság oldalán közzétette a DeCSS kódját, és belinkelt számos olyan
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oldalt, amelyek szintén tartalmazták ezt a kódot, több év börtönbüntetéssel
szankcionálták. A New York-i bíróság határozata értelmében ezeknek a linkeknek a közzététele bűncselekménynek minősül még akkor is, hogyha a szóban forgó programnak törvényes használati módjai is vannak.14
Mindezidáig a fent említett eset nem vált más, hasonló perek számára jogi alappá, azonban az újságíróknak mindenképpen figyelniük kell arra,
hogy milyen linkeket használnak írásaikban. Azok a kapcsolatok, amelyek
olyan tartalmakhoz vezetnek, amelyeknek kétes a jogi háttere, komoly problémát jelenthetnek az újságírók számára. Hiszen könnyen lehet érvelni úgy
ilyen esetben, hogy a gyanútlan olvasók nem különítik el a linkelt tartalmakat egy cikk fő részétől, amelyet a kötelező újságírói normák betartásával, három forrás ellenőrzésével írtak. Ezzel szemben a kapcsolt tartalmak eredete
ellenőrizhetetlen ebben az esetben az újságíró számára.
Következtetések
Az online újságírás folyamatosan változó, új tevékenységi területet jelöl
– a szabályozást biztosító előírások terén adaptációs problémával küzdünk.
Az érvényben lévő törvények, amelyek a hagyományosnak tekinthető nyomtatott sajtóban dolgozó újságírókra vonatkoznak, jelentős része az online médiában tevékenykedőkre is érvényesek, de számos, eddig megoldatlan problémát is felvet (a joghatóság, a bloggerek és a civil újságírók jogi fedezete, a
felelősség kérdése linkek használata esetén). Mindeddig megoldatlan probléma a különböző bíróságok által kimondott ítéletek közti összhang hiánya:
a megállapítás nem csupán Romániára, hanem más országokra is érvényes.
Ameddig nem készül el az egységes törvényi háttér, és például hasonló esetekben különböző ítéletek születnek, sérül az igazságos törvénykezés elve, az
előreláthatóság. Összegzésül, remélem, hogy a törvényhozók megértik, hogy
szükséghelyzet alakult ki, és képesek lesznek az internet és az online újságírás számára megfelelő törvényi szabályozás kidolgozására.
Fordította: Zörgő Noémi

82

SZÓKÖZÖK

Jegyzetek
1 Marshall McLuhan, Bruce R. Powers: The Global Village:
Transformation in World Life and Media in the 21st Century, Oxford
University Press, 1989.
2 Az internet-felhasználók számára vonatkozó adatok a http://www.
internetworldstats.com/stats.htm − 2009. dec. 15.
3 Colin Woodard: Estonia, where being wired is a Human Right,
http://www.csmonitor.com/2003/0701/p07s01-woeu.html − 2009. dec. 12.
4 Don Reisinger: Finland makes 1 Mb Broadband Access a Legal
Right, http://news.cnet.com/8301-17939_109-10374831-2.html - 2009.
dec.18.
5 http://www.vouli.gr/politeuma/syntagmaDetails.asp?ArthrolD=6 –
2009. dec. 20.
6 Scott M. Fullton, III: EU Parliament approves Law ensuring
Internet Access a s aFundamental Right, http://www.betanews.com/article/
EU-Parliament-approves-law-ensuring-Inernet-access-as-a-fundamentalright/1241651104 − 2009. dec. 20.
7 Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, http://www.dri.gov.ro/
documents/Decl%20Univ%20a%20Dr%20Omului.pdf – 2009.dec.27.
8 Bobbie Johnson: Faulty Cable blacks out Internet for Millions,
http://www.guardian.co.uk/technology/2008/jan/31/internet.blackout.asia 2009.dec.22.
9 http://www.sbindependent.org/node/854 - 2009.dec.22.
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Jyllands-Posten_Muhammad_
cartoons_controversy#Judicial_investigation_of_Jyllands.Posten – 2009.
dec.20,
11 Daan Gillmor: We the Media. Grassroots Journalism, by the People,
for the People, O’Reilly Media Inc., Sebastopol CA, 2006, 197.
12 Uo.
13 George B. Delta, Jeffrey H. Matsuura: Law of the Internet, 2nd
edition, Aspen Publishers, New York, 2001. 3−7.
14 Dan Gillmor: We the Media. Grassroots Journalism, by the People,
for the People, O’Reilly Media Inc., Sebastopol CA, 2006. 206−207.

83

ME.dok • 2010/4

84

Az újságíró világképe
egy Krúdy-regényben.
A vörös postakocsi nemzetközi vonatkozásai

MARMIROLI LORENZO
Abstract (The Journalist’s View on the World in a novel by Krúdy. The international aspects of
The Crimson Coach) Distinct relations can be identified between The Crimson Coach and mainly
the French and Russian literature, at the same time the novel contains some allusions to the
Spanish (Rezeda calls himself Don Quijote), Italian (Dante and Boccaccio), German (Goethe, von
Kleist) and British (Thackeray, Dickens) literature. In addition, Krúdy’s novel is full of names and
hints regarding real Hungarian and foreign persons. The logic of the metanovel offers to the author
an opportunity to play with the truth, which confuses the reader, who can only hardly decide whether
believe the main characters’ words or not.
Keywords
Krúdy Gyula, dream, reality, world literature, metanovel

Rezumat (Concepţia despre lume a ziaristului, într-un roman de Gyula Krúdy. Referinţele din
literatura universală ale romanului Poştalionul roşu.)
Romanul Poştalionul roşu este legat în special de literaturile franceză şi rusă, dar cuprinde şi
unele referiri la literatura spaniolă (Rezeda îşi spune Don Quijote), italiană (Dante şi Boccaccio),
germană (Goethe, von Kleist) sau engleză (Thackeray, Dickens). Pe lângă elementele intertextuale
amintite, romanul lui Krúdy cuprinde o serie de nume care fac referire la persoane reale maghiare
sau străine. Logica meta-romanului oferă scriitorului posibilitatea de a se juca cu veridicul, un joc
prin care creează confuzie în rândul cititorilor, care de-abia pot să decidă dacă au sau nu voie să
creadă în vorbele personajelor.
Cuvinte cheie Gyula Krúdy, vis, realitate, literatură universală, meta-roman

Marmiroli Lorenzo, Róma,
La Sapienza Tudományegyetem, magiszteri hallgató
me.dok@gmail.com

Krúdy Gyula Budapesten élt a XIX. század végén–XX. század elején –
vagyis pontosan akkor, amikor a főváros szellemi és gazdasági fejlődése
a tetőpontján volt. A művészeti és irodalmi szempontból is virágzó fővárosi kulturális életnek nincs mit irigyelnie Bécstől és Párizstól: olyan írók
vesznek részt tevékenyen a magyar irodalmi életben, mint Molnár vagy
Mikszáth; a Nyugat és A Hét folyóiratok terjesztik a nemzeti és nemzetközi kultúrát; olvasókörök születnek, kávéházak nyílnak – olyan helyek,
ahol a budapesti értelmiségnek lehetősége nyílik találkozásra egymással
és eszmecserére.
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A határ igazság, álom és
ábránd között valóban nagyon vékonyan húzódik A
vörös postakocsiban, s ezért
minden kimondott (leírt)
szó gyanúsnak hat.

Krúdy fővárosi író: műveiben a budapesti polgári életet festi le (és egyben saját életét is), melynek főszereplői újságírók, színésznők, bankárok:
polgárok. Jelen írásomban A vörös postakocsiban
megjelenő „nemzetközi vonatkozásokkal” szándékozom foglalkozni.
Először is ki kell emelni a könyv újkori, XX.
századi jellegét: a fejezetek kialakítása nem lineáris (a kritika még ma is vitatja, hogy a könyv vajon regény-e, vagy novellák gyűjteménye). Az író öszszekeveri az írás szerkezetét, és gyakran félre is vezeti az olvasót, játszik
vele. Ezért sokszor nehezen követhető például, hogy mikor van szó a műben
álmokról, és mikor a valóságról.
A történet maga egyébként egyszerűnek és „könnyűnek” nevezhető, mivel teljesen hiányzik belőle a cselekmény: ha Flaubert álma az volt, hogy regényt írjon a semmiről, ez Krúdynak sikerült. Két színésznő, Klára és Szilvia, Budapestre költözik (akárcsak Krúdy), hogy színházi munkát keressen,
majd véletlenül összetalálkoznak az újságíró Rezeda úrral. Ő az utolsó romantikus lelkületű férfi Magyarországon, és szerelmes Klárába; Klára viszont „Magyarország legbüszkébb emberével”, Eduárd Alvinczivel szimpatizál. A szerelmi háromszög ugyanakkor nem teljes: valójában – Krúdy iróniájának köszönhetően – Alvinczi nem tudja (vagy nem emlékszik rá), hogy
ki is az a Klára. Csak a mű befejezése mutat majd kifelé a szereplőkre (és életükre) jellemző általános mozdulatlanságból.
Krúdy Az Ezeregyéjszaka meséi példáját követi (ahogyan teszi ezt még
világosabban a másik művészeti ciklusában, a Szindbádban is), és A vörös
postakocsi metaregényként való interpretációját sem lehet kizárni: értelmezhetjük úgy is, hogy maga Rezeda úr (azaz Krúdy alteregója) írta a könyvet,
ahogyan tette azt Jevgenyij is az Anyeginben. A regényben a színésznők olykor elbeszéléseket olvasnak, máskor álmaikat és tapasztalataikat mesélik el,
vagy meséket mondanak: a metaregény logikája lehetőséget teremt az író
számára arra, hogy játsszon az igazsággal, melynek következtében zavarba
hozza az olvasót, aki már csak nehezen tudja eldönteni, elhiggye-e a főszereplők szavait, vagy sem. A határ igazság, álom és ábránd között valóban nagyon vékonyan húzódik A vörös postakocsiban, s ezért minden kimondott
(leírt) szó gyanúsnak hat.
Úgy gondolom, fontos kiemelni a regény antibovarizmusát. Kétségtelen,
hogy Flaubert nagy hatással volt Krúdyra: A vörös postakocsi tulajdonképpen nem más, mint Klára ’érzelmeinek iskolája’ (L’éducation sentimentale).
Ahogyan Krúdy, úgy ő is vidékről érkezik a Városba, majd egyrészt a nagyvilági élet és társaság tagja lesz (ami bálokat, tánctermeket, kávéházakat jelent); másrészt betekintést nyer mindabba a „rosszba”, ami a soirée-ben és
a Belle Epoque-ban rejtőzik, ezáltal téve tanúságot az új írók helyzetéről.
Klára, a magyar Bovaryné, Debrecenből költözik Budapestre, tele reménynyel, irodalmi és színészi ambíciókkal, mindez azonban csak ábránd: amikor összeveti elképzeléseit a valósággal, mindig csalódnia kell. A regényben ezért éppúgy tetten érhető Klára érzelmeinek iskolája, mint ahogy a
Frédéricé részét képezi a L’éducation sentimentale-nak. Úgy gondolom, hogy
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a L’éducation sentimentale egyébként egy a Bovarynét ellenpontozó mű: a
nő – talán éppen női mivolta miatt – szabad utat enged az érzéseinek és a
szerelemnek, ez azonban csak „irodalmi” szerelem: érzelmeit, vágyait olvasmányai alapján alakítja ki. Ez persze (sajnálatos módon) nemcsak az ő esetében van így, hanem többnyire mindenkiében, annak ellenére, hogy valós
életünk nem egyezik (nem is egyezhet) meg azzal, amit a regényekben látunk. Frédéric belső világa ezzel szemben – talán mert ő egy XIX. századi
férfi – folyamatosan alakul, és be is végzi lelki fejlődését, leépül benne az
„irodalmi”, álmodozó vágyakozás és az érzelmek.
Krúdy – ahogy Boccaccio is a Decameronban (ami egyébiránt Rezeda
úr szerint a legszebb könyv a világon) – művét főleg a nőknek ajánlja, akik
– úgy véli – veszélyben vannak, mivel ők, lelkük általában érzelmesebb mivolta következtében, hajlamosabbak rá a férfiaknál, hogy „elvesszenek” az
irodalomban és az álmodozásban. Ahogyan Goethe megírta a Die Leiden des
jungen Wertherst, hogy megóvja a fiatalokat a Schwärmerei (túlságosan nagy
szenvedély) veszélyétől, az érzelem túltengésétől, ugyanúgy Krúdy is szeretné (látszólag) eltántorítani az olvasót az irodalomtól. Az szerinte ugyanis méreg:
Holott tulajdonképpen senkinek sincs szüksége az irodalomra. Az emberek sokkal boldogabbak volnának, ha nem volna irodalom. Tovább is születnének, szeretnének, meghalnának. A nagy, gyönyörűséges Életnek semmi
köze sincs az apró, sűrű betűcskékhez. Az írók, mint egy titkos szövetség,
századok óta mérgezik az emberek lelkét, hogy maguk meg tudjanak élni. A
meséik, dalaik mind arra valók, hogy nyugtalanságot, zavart idézzenek elő
az emberi lelkekben. És ha egy családba beköltözött az irodalom édes mérge, ott nyomon következik a boldogtalanság. Az írók feleségei mind szerencsétlen asszonyok. Szilveszter barátom tizenhat esztendős lánya fölakasztotta magát.1
A regényt ugyanakkor nemcsak nosztalgikus, a régi világról „ábrándozó” könyvként értelmezhetjük, hanem Bildungsromanként (fejlődésregényként) is: Klára Rezedával fogja az érzelmek iskoláját végigjárni (és befejezni), és – hála a Városban
Az írók, mint egy titkos
szerzett tapasztalatainak – nem lesz belőle egy
szövetség, századok óta
újabb, csalódott Bovaryné.
mérgezik az emberek lelA vörös postakocsit főként a francia és az
két, hogy maguk meg tudorosz irodalomhoz fűzik jól kivehető világirodaljanak élni. A meséik, dami kapcsolatok, ugyanakkor találunk benne utalaik mind arra valók, hogy
nyugtalanságot, zavart
lásokat a spanyol (Rezeda Don Quijoténak mondidézzenek elő az emberi lelja magát), az olasz (Dante és Boccaccio), a nékekben. És ha egy családmet (Goethe, von Kleist) és az angol (Thackeray,
ba beköltözött az irodaDickens) irodalomra is. De az említetteken kívül
lom édes mérge, ott nyois tele van Krúdy regénye különböző nevekkel,
mon következik a boldogtamagyar és külföldi valóságos személyekre történő
lanság.
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célzásokkal. Ilyenek például: Kossuth L.; Bródy Sándor; Milán szerb király;
Újházi M.; Jászai; Ferenc József császár stb.
Rezeda úr, a szerző alteregója, mélységesen beteg az irodalom miatt. Amikor fiatal korában elolvasta a „legnagyobb orosz költő”, Puskin
Jevgenyij Anyeginjét, a mű főszereplőjével (Jevgenyijjel) és annak barátjával
(Lenszkijjel) azonosította magát. Ekkor kezdődött Rezeda betegsége, ezután
pedig mindig azonosul az egyes regények szereplőivel: egyszer Pecsorin
lesz, máskor Henry Desmond. Ámbár Puskin (mint Goethe) azért (is) írta
az Anyegint, mert ő az utolsó romantikus ember Budapesten; tévedésből
azt gondolta, hogy ő is Anyegin vagy Lenszkij, és úgy is viselkedik: olykor
unott, borús, lelkibeteg.
Nem véletlen, hogy A vörös postakocsi az Anyeginből vett idézettel kezdődik:
A múzsa csak a szerelemnek
Tűntével jött meg. S mostan ím
Kisérlet ez: ha megegyeznek
Dalomban érzés, eszme, rím.
Szabad a költő, nincs keserve,
S a kis lábat megénekelve,
Gyarló versében s szeszély
Itt-ott magáról is beszél,
S bár még borúsnak látszik a szem,
De könnyét rég elsírta már.2
Ezen idézet alapján – Puskin Anyeginjével párhuzamot vonva – úgy is
értelmezhetjük a regényt, mint Rezeda művészi alkotását és visszaemlékezését. Vagyis tekinthetünk rá metaregényként (mint amilyen Az Ezeregyéjszaka meséi is): Rezeda kigyógyult az irodalomból, és most már szabad a szerelméről írnia – akárcsak Jevgenyijnek. Olyan is akar lenni, mint Jevgenyij, beteg és nosztalgikus; melankóliája pedig határtalan: ő az utolsó igazi romantikus lélek Pesten. Ez a romantika azonban már idejétmúlt: Krúdy korában
Magyarországon már csak polgárok élhetnek, „igazi” költők pedig már nincsenek.
Alvinczi talán a régi Magyarországnak: Rákóczi és Petőfi Magyarországának az utolsó képviselője. Krúdy leírásában tatár kánokhoz hasonlatosan jelenik meg: a honfoglalás az őseinek köszönhető, ő pedig, a vörös
postakocsin járva Budapestet, szülőföldjéről álmodozik, Ungról. Alvinczi
Oblomovval hordoz hasonló jegyeket. Ahogyan Goncsarov az Oblomovban
a régi, lassú, oroszországi nemesi életről ír, azokról az időkről, amikor még
nem a pénz számított, hanem a büszkeség, úgy Krúdy is Alvincziben egy
hasonló életmódot körvonalaz, másfélét, mint amilyen a nosztalgikus érzületű Rezedáé. Akárcsak Oblomovnak, Alvinczinek is van egy hű szolgája:
Szilveszter. Továbbá, amikor először találkozunk Alvinczivel, Oblomovhoz
hasonlóan ő is selyemkaftánt visel. Mindkettő nemes és hanyag életet él,
akárcsak a tatár kánok. Alvinczinek ugyanakkor nincsenek barátai, nincsen
88

ME.TEÓRIA
mellette egy olyan ember sem, mint amilyen Stolz Oblomovnak: ő egyedül
él, büszkeséggel telve.
A regényben egyébként is számtalan az orosz irodalomra történő utalás, és sok ponton megjelenik a vele való kapcsolat: az irodalmi kritika
(Szauder3, Kalavszky4) már kidomborította Krúdy hőseinek „szláv karakterét”; ugyanakkor úgy vélem, hogy egyfajta „orosz hangulatról” sem lenne téves beszélni A vörös postakocsival kapcsolatban. Többször előkerül ugyanis
a regényben Oroszország: Alvinczi például fiatal korában Szentpéterváron
járt, ahonnan más emberként tért vissza Magyarországra; a színésznők tökéletes orosz férfiakról beszélgetnek; a nihilista Bonifácz Béla Szibériában
tett utazást. Ahogy a regényben fellelhető példákból is kitűnik, a határtalan
Oroszország elbűvöli Krúdyt. Érdekes ugyanakkor, hogy bár Krúdy sokat
utazott, Oroszországban sohasem járt. Ez annyit tesz, hogy amikor Oroszországról ír, vagy az orosz hangulatot kívánja felidézni, kénytelen az olvasmányaira támaszkodni és orosz írókra hagyatkozni: vagyis – akaratlanul vagy
sem – Krúdy sok mindent emel át írásaiba Turgenyevtől vagy Puskintól.
Fontos számára – ahogyan kora művészeti-irodalmi irányzatai (pl. a
szecesszió) és alkotói (Csáth Géza, Ady Endre stb.) számára is – a Kelettel
való kapcsolat: úgy gondolom, hogy A vörös postakocsiban Krúdy a francia
irodalomból épp Az Ezeregyéjszaka meséi-féle vonalat (az „elmondás”, mesélés örömét), az orosz irodalomból pedig a keleti hagyatékot vette át. Stílusa hasonlít Turgenyevére: bizonyos szomorkás, nosztalgikus atmoszféra jellemzi. Ugyanakkor biztosan ismerte Csehovot is, és olvasta Lermontovot:
írásmódjában ugyanis jól érzékelhető Csehov Három nővérének és Cseresz-
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nyéskertjének; Lermontov Korunk hősének (Rezeda úr azonosítja is magát
vele); Turgenyev Egy vadász iratainak (Rezeda úr egyszer idézetet is olvas
belőle), Apák és fiúkjának (a magyar regényben egy egész fejezet szól a nihilizmusról), és Nemesek fészkének a hatása.
Tolsztojjal és Dosztojevszkijjel nem találom különösebben szorosnak
Krúdy kapcsolatát: talán az ő témáik túl messze állnak tőle. A regényben
ugyan felsejlik valami az Ivan Iljics halálából, de ennél több nem igazán történik.
Jelentősek a regény (és Krúdy) francia irodalommal való kapcsolatai
is. Nem csak Flaubert neve kerül elő, hanem az id. Alexandre Dumas (Madame Louise Monte Cristóként üdvözli Alvinczit), az ifj. Alexandre Dumas
(Madame Louise egyik álneve „kaméliás hölgy”), De Musset, Sand, Balzac
(Illusions perdues), Maupassant, Lesage képe is felsejlik. Feltételezhetően
hatott Krúdyra Nerval művészete is. A vörös postakocsira, akárcsak Nerval
Sylvie-jére, hasonló hangulat és hasonló színek jellemzőek – mintha az olvasó és a szereplők félig csukott szemmel járnának. Mindkettőben álomszerű köd borítja a világot: nehéz megkülönböztetni, mi igaz, és mi hamis
ebben az álomban. Krúdy Flaubert-hez hasonlóan mutatja be a polgári életet, míg a nemesi és művészeti életről az orosz írókra jellemző leírást ad. De
nem csak írókat, hanem újságírókat, politikusokat és művészeket is megemlít (Bashkirtseff, Sarcey stb.). Jelentős még Dickens és Thackeray hatása (a
regényt megelőző Levél Kiss Józsefhez c. részben például Krúdy a pesti vásárt említi, ily módon párhuzamot teremtve a Vanity Fairrel).
A Vörös postakocsinak fontos eleme az irónia is: nem igazán lehet megérteni, mit is gondol valójában a szerző. Írjon akár Rezedáról, Alvincziről
vagy a színésznőkről, valahol mindig ki lehet érezni a sorokból a halk iróniát:
A magyar történelem tanára, Porubszky Pál, midőn befejezte tündöklő előadását a Jagellókról (ahogyan csak a régi, vidéki professzorok tudtak
beszélni, akik a kemény magyarokat nevelték), célzást tett, hogy nemcsak
a történelemben vannak hősök, hanem a körülöttünk zajló életben is... (Később ugyancsak Porubszky Pál, a magyar irodalom tanára, Bessenyei gárdistahadnagy gyönyörű élettörténetéhez hozzáfűzte, hogy manapság is vannak
költők, velünk, mellettünk, és szemünk láttára bontakozik tehetségük... S a
költő ismét Rezeda úr volt, mert hiszen a költői pályára óhajtott lépni, miután szerelmében csalódott. Így nevelték akkor a tanárok az ifjúságot!).5
Krúdy előszeretettel játszik a szereplőkkel és az olvasóval egyaránt: teszi ezt valószínűleg azért, mert tisztában van vele, hogy például Rezeda viselkedése (s így magáé Krúdyé is) szép és kedves ugyan, de ugyanakkor lehetetlen és fölösleges a XX. századi Budapesten: megjelenik tehát a regényben az önironikus ember képe is.
Nem könnyű meghatározni a könyv tárgyát. Fentebb tettem már említést az irodalomról mint méregről. Máshol azonban az álom fontossága
hangsúlyos a regényben:
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Mindig... Éjjel az ágyban a szívem fölött imára kulcsolom a két kezemet,
és a szememet lehunyom, nehogy az utcai gázlámpa világosságánál bármit
is lássak. És mindig csak azt rebegem a szívemben, hogy: Istenem, Krisztusom, Máriám! Engedjétek meg, hogy mindig ilyen boldog lehessek életemben, mint most. Sohase legyek szerelmesebb. Sohase legyen más szerelmem,
mint az, akit jóformán sohasem látok. Ne is legyek soha az övé, és ne is foghassa meg sohase a kezemet! Ne is lásson, ne is gondoljon rám... Csak én
mindig szerethessem, és sohase ábránduljak ki belőle, mint az apácák nem
gyógyulnak meg soha Szent György lovag iránt érzett szerelmükből. Hát
nem jobb és nem szebb ez így, mintha verekednék naponta a korhely férjemmel vagy szeretőmmel?6
Itt ismét nehéz pontosan megérteni, mit is gondol a szerző. Úgy vélem, Krúdy fontosnak tartotta az álmokat (nem véletlen, hogy egyik művé
az Álmoskönyv) és az ábrándozást. Ugyanakkor tisztában volt azzal is, hogy
ezeknek semmi helye nincs az újkori, modern világban. Mindennek ellenére Krúdy-Rezeda azért élete végéig hitt az álmokban.7

Jegyzetek
1 KRÚDY GYULA (1977): Utazások a vörös postakocsin. Szépirodalmi, Budapest, 92.
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Rímelünk önmagunkra – parafrazálhatnánk Mark Twaint a Villanásokat olvasva. Barabási Albert-László teljesen új megvilágításban vizsgálja az
egyént 2010 áprilisában megjelent könyvében,1 amelyben új életmetaforát
kínál minden önmagát spontánnak, kiszámíthatatlannak, netán szeszélyesnek ismerő olvasónak: „A kockadobást vagy a tombolát el is felejthetjük,
mint életünk metaforáit. Gondoljunk önmagunkra úgy, mint automata vezérlésre kapcsolt álmodó robotokra, és sokkal közelebb kerülünk az igazsághoz”.2
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A nyitó fejezet rögtön a kivétellel kezdődik.
Kivétellel, amely ügyesen csigázza fel az olvasó kíváncsiságát (a közhely szerint szabályerősítésnek
sem utolsó). Fehéren-feketén olvasható a könyv elsődleges célja: láttatni, hogy kiszámíthatóbbak vagyunk, mint gondolnánk, kivéve Haszan Elahit.
A borító egymástól különböző színfoltok öszszekapcsolódását ígéri, a tartalomjegyzék pedig
alátámasztja ezt: pápaválasztás, Nándorfehérvár, albatroszok repülése, keresztesek, erőszak,
mobilitásmintázatok. A szerkesztésmód ezt csak
fokozza a későbbiekben, Barabási még több, látszólag egymástól távol eső terület egyedi példáit
hozza közös nevezőre. Kalandregénybe illő leírások mutatják be a fejezetek lapjain sorakozó számos szereplőt: a már említett nagy utazó, Haszan
Elahi mellett láthatjuk Gary Kanist fegyverkereskedőt, aki szenvedélyes
wheresgeorge-ozó, Dirk Brockmann fizikust, aki az emberek mozgására
kíváncsi, hogy a fertőző vírusok terjedéséhez gátakat lehessen kiépíteni.
Theodor Kaluza német matematikus és fizikus is felbukkan, amint két évet
vár Albert Einstein levelére. Megtudjuk, hogy egy hír átlagéletkora alig több
mint fél óra. Telegdi István nevéhez kapcsolva pedig a Dózsa György-féle parasztfelkelés előre jelezhetősége is felvetődik. Mindezek mellett éntörténetfoszlányok is megjelennek: Csíkszereda, székelyföldi falvak közösségi törvényei, kutatáshoz kapcsolódó sztorik bulletinnel, felmenőkkel, telefonhívással. Egyazon könyv keretén belül találkozhatunk olyan nevekkel, mint Paris
Hilton, Harry Potter, Nicholas Christakis, Bakócz Tamás, Barabási Lénárd,
Dózsa György, Einstein, Poisson, Lévy, Kaluza.
A sok-sok párhuzamos szálat egyetlen gondolat tartja össze, amely a könyv
címét is magyarázza. Az angol bursts kifejezés magyar megfelelője Kepes János fordításában villanások. Marco Visscher, az Ode folyóirat szerkesztőjének kérdésére a szerző a következő rövid definíciót adta a villanás-jelenségre:3
hirtelen eszkaláció a tevékenységben, adott típusú feladat elvégzésére irányított intenzív összpontosítás által, amely az egyéb tennivalók kizárásával jár.
A téma kutatásának kezdőpontjaként a szerző 2004 tavaszát jelöli meg,4 amikortól kutatócsoportjával az elektronikus levelezésre vonatkozó modelljeiket tesztelhették jelentős nagyságrendű digitális adatbázishoz való hozzáférés révén. A meglepetés abban állt – az interjú szerint –, hogy időben nem
egyenlő arányban megoszló e-maileket találtak. A rövid ideig tartó intenzív
levélírást ugyanis hosszas e-mailezés-szünet követte. Amint az a könyvben
is kiderül, a „villanásos” előfordulás később egyéb tevékenységekre, például
telefonálásra, pénzügyi tranzakciókra, sőt mi több társadalmi és természeti jelenségekre is igaznak bizonyult. Ez egy „precíz törvény, amelyről nem
is gondolnánk, hogy alárendeltjei vagyunk, sosem tettünk erőfeszítést, hogy
betartsuk, és minden valószínűség szerint nem is gondoltuk, hogy egyáltalán létezik” – mondja Barabási egy amerikai fizikai szaklapnak adott interjújában.5
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Barabási Albert-László szerint téves az énképünk, miszerint az embernél kiszámíthatatlanabb vizsgálandó alany nincs. Tevékenységeink számtalan digitális lenyomatából életünk a részletekig rekonstruálható, hívja fel
a figyelmet Barabási a Villanások fülszövegében. A könyv újszerűsége talán nem is a villanásokban leírható életritmus gondolatában (valamennyien tudjuk magunkról, hogy gazdaságosan e-mailezünk: egy belépéssel több
levelet megírva-olvasva, hasonlóképp a bevásárlásnál egyszerre több termékért megyünk stb.), hanem az ok megnevezésében rejlik. A szerző a Naturenek adott interjúban is hangsúlyozza: teendőinket prioritási listákba rendezzük,6 a feladathalmaz sürgősség-fontosság szerinti rangsorolása a hatékony időkezelés miatt szükséges, eredménye pedig a termelékenység serkentése. Elengedhetetlen velejárója viszont, hogy „reagálási időnk meglehetősen
egyenetlenné válik, vagyis a legtöbb feladatot egyből végrehajtjuk, néhány
pedig örök időkre háttérbe szorul”.7
Egyes kritikusok szerint a könyv tartalmát is villanások jellemzik. Van,
aki az egyensúly hiányát rója fel a helyenként felbukkanó tudományos, szakmai részek és az ezekkel szemben aránytalanul hosszasan tárgyalt történelmi, hétköznapi példák között.8 Ugyanezt mások olvasmányosságként értékelik.9 Ugyanakkor abban a többség egyetért, hogy a középkori történet könyvbéli arányaival nem egyezik meg a témával mutatott korreláció.10
A szöveges tartalom mellett említést kell tennünk az illusztrációkról is.
Részegh Botond csíkszeredai grafikus tizenöt munkája néhol igencsak meghökkentő szimbólumokat kapcsol össze, létrehozva a tudományos, történelmi és vizuális szféra olyan közös síkját, amely akaratlanul is továbbgondolásra, értelmezési játékra szólítja az olvasót. Barabási szerint igazi élmény
volt együtt hidat emelni a művészet, írás és tudomány szakadéka között.
Részegh Botond illusztrációi a könyv megjelenésével egy időben kerültek kiállításra a Northeastern International Village keretében, Mundus Imaginalis
címmel.11
A könyv megjelenése előtt játékfelhívás várta a szemfüles, angolul értő
internetezőt: örökbe fogadhat látatlanban egy szót, így az felfedi önmagát
és az összes már gazdára találtat egyaránt. Ezt követően szófejtősdivel pont
szerezhető, ezzel ki lehetett érdemelni még a megjelenés előtt, hogy olvashatóvá váljon a teljes könyv. Nem tagadom, nekem is van egy szavam az oldalon:12 everyone. A bepillantást többórás villanásokban szófejtés követte (ergo
nem vagyok egy kivételes, Haszan Elah-i típus).
És hogyan lesz kávéból könyv? A „hely szelleme” adja: az alkotómunka
nagyvárosi patrónusaiként, az egyes kávéházak is helyet kapnak a köszönetnyilvánítás oldalain a könyv megszületéséhez való „hozzájárulásért.”
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Momenti e problemi dei rapporti
letterari italo-ungheresi
Péter Sárközy: “La Beata Ungheria”. Saggi sulla cultura
ungherese. Quaderni del Duale. Collana di saggi e testi
diretta da R. Paternostro, Editrice Lithos, Roma 2009, pp.
363.
CINZIA FRANCHI
Abstract (The Moments and Issues of the Italian-Hungarian Literary Relations) The volume
„La Beata Ungheria. Saggi sulla cultura ungherese” by Sárközy Péter, Professor of Hungarian
Linguistics and Literature at the La Sapientia University of Rome contains essays and studies on
Hungarian and Italian literature, and cultural relations. The first part of the volume deals among
others with the impact of Italian literature on the Hungarian literature. The second part contains
studies about the Hungarian nobles, politicians and writers who traveled often in Italy, about the
relation between the aesthetics of Benedetto Croce and poetry of József Attila, and the possibilities
of drawing a comparative history of Central European and/or Central Eastern European people’s
literatures. Sárközy also writes about how the 1956 revolution is presented in the Italian literature.
Keywords Italian literature, Hungarian literature, cultural relations, history of literature
Rezumat (Momente ale raporturilor literare italo-maghiare)
Volumul „La Beata Ungheria”. Saggi sulla cultura ungherese al profesorului Péter Sárközy de
la catedra de limba şi literatura maghiară din cadrul Universităţii Sapienza din Roma, cuprinde
studii şi eseuri despre literaturile maghiară şi italiană, respectiv legăturile culturale italo-maghiare.
Studiile din prima parte a volumului tratează influenţele literaturii italiene asupra celei maghiare.
În partea doua se pot citi printre altele eseuri despre nobilii, politicienii şi scriitorii maghiari care au
făcut dese călătorii în Italia, legătura dintre estetica lui Benedetto Croce şi lirica lui Attila József,
posibilitatea de a redacta un studiu comparativ al literaturilor din Europa de Est şi/sau Europa de
Est şi Centrală, respectiv ecourile revoluţiei de la 1956 în literatura italiană.
Cuvinte cheie
literatura italiană, literatura maghiară, legături culturale, istoria literaturii

Dr. Cinzia Franchi
La Sapeintia Tudományegyetem, Róma, egyetemi tanár, nyelvész
cintia.franchi@gmail.com

Il volume pubblicato da Péter Sárközy, professore straordinario presso la Cattedra di Lingua e Letteratura Ungherese dell’Università di Roma
“La Sapienza”, è il più recente di una serie che raccoglie saggi sulla lette97
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ratura magiara, la letteratura italiana e i rapporti
culturali italo-ungheresi. Il prof. Sárközy è infatti, nel panorama della magiaristica in Italia, colui
che più si è dedicato alla ricerca in tale ambito.
La sua duplice formazione di italianista e di magiarista si è andata rinsaldando nel tempo, ed è
tra i promotori della collaborazione scientifica
italo-ungherese per la storia dei rapporti culturali italo-ungheresi. Tra i numerosi volumi curati
dall’autore, che precedono “La Beata Ungheria”,
ricordiamo Letteratura ungherese - Letteratura
italiana. Momenti e problemi dei rapporti letterari
italo-ungheresi (Carucci, 1990; Sovera, 1997), uno studio comparato delle
letterature ungherese e italiana, il cui percorso fraterno Sárközy presenta
nei suoi saggi; Da I fiumi dell’Ungaretti al Danubio di Attila József . Saggi
di comparatistica italo-ungherese (Sovera, 1994); Roma, la patria comune.
Saggi italo-ungheresi (Lithos, 1996).
Nella prima parte del volume vi sono i saggi riguardanti l’influenza
letteraria italiana sulla letteratura ungherese, a partire dai primi richiami di
Dante alla “Beata Ungheria” nel XIX canto del Paradiso, poi attraverso l’immagine di “baluardo del Cristianesimo” (Papa Pio II, al secolo Enea Silvio
Piccolomini) e di terra ricca e feconda, circondata dai Carpazi (montagne
che diverranno topos letterario-patriottico, presso i poeti del Romanticismo
come Kisfaludy, Kölcsey e Vörösmarty e similmente nei primi romanzi storici di Jósika e Kemény) – così descritta nei testi di storiografi come Antonio
Bonfini, Galeotto Marzio -, di cui l’umanista Caelius Rhodighinus scrisse
“Extra Pannoniam non est vita”; la letteratura neolatina ungherese della prima metà del Settecento con il genere delle metamorfosi (su base ovidiana)
che contribuisce a creare il topos del nettare (quasi divino) del fecondo suolo magiaro, il Tokaj e a rafforzare quello della Conca dei Carpazi come Terra
Promessa, come tale iconografata nell’Inno (Hymnus) di Ferenc Kölcsey.
Nel suo primo saggio, La “Beata Ungheria” che i Carpazi circondano e
l’Alpe (pp. 13-27), il prof. Sárközy ricostruisce attentamente questo percorso,
che esamina anche il ruolo letterario di altre immagini della natura magiara. Innanzitutto la puszta, la piana ungherese abbandonata a se stessa, senza
coltivazioni, che da luogo di materna bellezza nei versi del poeta Sándor
Petőfi si trasforma in quelli di Endre Ady in simbolo di deserto infertile e
dell’Ungheria feudale, cui si contrappone la città, più ancora di Budapest,
Parigi. Poi il Tibisco, ma soprattutto il Danubio (Mihály Babits, Attila József). Babits, grande traduttore di Dante, in prosa e in poesia rafforza l’immagine gemella di Italia e Ungheria, ma anche quella della “vera patria”
contrapposta all’Ungheria “mutilata” post-Trianon. In Attila József, infine,
le acque del Danubio diventano il luogo in cui passato, presente e futuro si
saldano, e gli odi, i conflitti delle generazioni passate si dissolvono per una
nuova rinascita.
Molti altri saggi si raccolgono in questa prima parte del volume. Ne Il
codice dantesco della biblioteca universitaria di Budapest (pp. 28-40), il prof.

Innanzitutto la puszta, la
piana ungherese abbandonata a se stessa, senza coltivazioni, che da luogo di
materna bellezza nei versi
del poeta Sándor Petőfi si
trasforma in quelli di Endre
Ady in simbolo di deserto
infertile e dell’Ungheria
feudale, cui si contrappone
la città, più ancora di Budapest, Parigi.

98

HÁTLAP
Sárközy ricostruisce la storia di questa copia della Divina Commedia (ca.
1340) e della sua complessa provenienza, ma approfondisce anche i temi
riguardanti la presenza di Dante e delle sue opere nella cultura ungherese,
a partire la prima citazione in un codice (1521) di versi dal Paradiso, fino
alle prime traduzioni, ad opera di Gábor Döbrentei, poi di Ferenc Császár,
fino alla prima traduzione integrale di Károly Szász nel pieno Ottocento e
infine, tra gli anni Dieci e Venti, alla versione finora più acclamata, quella
di Mihály Babits. Ma la fortuna di Dante, sottolinea Péter Sárközy, non si è
cristallizzata con la traduzione di Babits e continua felicemente ad attraversare nel tempo la cultura ungherese.
Tra gli altri importanti autori che entrano di diritto nella storia dei rapporti culturali italo-ungheresi vi è Balassa Bálint, la cui opera rappresenta
uno dei momenti più alti della poesia ungherese del Rinascimento e di cui
recentemente è stata tradotta in italiano, a cura di Romina Cinanni, la Szép
magyar komédia (Bella commedia ungherese), insieme al testo italiano sulla
cui base fu scritta, il dramma pastorale di Cristoforo Castelletti, Amarilli
(1580). Nel saggio Le “belle commedie” italiane nella letteratura ungherese
da Bálint Balassi ai poeti del Romanticismo (Mihály Vörösmárty e Sándor
Petőfi) (pp. 41-61)), lo Sárközy analizza l’importanza della scoperta di questa
traduzione-mediazione del Balassi dal punto di vista dei rapporti letterari
italo-ungheresi. Nello stesso saggio, si approfondisce il tema della fortuna di
una bella storia (széphistória) italiana nel Romanticismo ungherese, il poema che un autore del Cinquecento il cui nome era (probabilmente) Albertus Gergei avrebbe secondo quanto da lui stesso affermato in versi tradotto
dall’italiano: Árgirus, “bella storia” del principe Argirio la cui fortuna inizia
con le prime edizioni a stampa nel Settecento e di cui sia Mihály Vörösmarty che Sándor Petőfi riprenderanno i motivi, l’uno nella “favola delle fate”
Csongor és Tünde (1830), l’altro nel poema János Vitéz (1844).
Chiudono la prima parte del volume tre saggi, Polacchi e ungheresi in
Arcadia (pp. 62-77)), L’Isacco, figura del Redentore del Metastasio (pp. 78-91),
e Petrarca nella cultura ungherese (pp. 92-106). Il primo approfondisce il
tema del “triangolo italo-polacco-ungherese” come fattore storico-culturale
caratteristico a partire dal Rinascimento; il secondo, invece, l’influenza e la
diffusione dell’arte metastasiana in Ungheria; l’ultimo, infine, il ruolo e la
fortuna dell’autore del Canzoniere nella cultura ungherese.
Nel 2005 è stato dato alle stampe il catalogo dei Ricordi ungheresi in
Italia di Florio Banfi, promosso e coordinato dalla Cattedra di Lingua e Letteratura Ungherese dell’Università di Roma, con uno sforzo collettivo che
ha coinvolto praticamente studiosi e ricercatori di tutte le università italiane
in cui si insegna l’ungherese e di altre università, alcuni atenei universitari
dell’Ungheria, la Fondazione Santo Stefano, il Consolato Onorario Ungherese di Venezia. Il prof. Sárközy ha diretto la rie“risulta a tutt’oggi fondizione di questa importante opera, che “risulta
damentale per tutti gli
a tutt’oggi fondamentale per tutti gli studiosi dei
studiosi dei rapporti storici
rapporti storici e culturali tra l’Italia e l’Unghee culturali tra l’Italia e l’Unria” (p. 110). L’opera pubblicata dal Banfi nel 1941
gheria”
sui monumenti e ricordi ungheresi dell’Italia, ri99
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Nell’Ottocento molti sono i
viaggiatori ungheresi in Italia: nobili e politici come il
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infine, scrittori tout-court
come il grande Mór Jókai.

elaborata oggi in forma quasi fotostatica, include
aggiornamenti e bibliografia rinnovata. In questo
volume è riproposto il saggio introduttivo al catalogo di Florio Banfi, dello stesso Sárközy, che
fa idealmente da cesura tra la prima e la seconda
parte del volume (pp. 107-116).
La seconda parte del volume si apre con il
saggio sugli Scrittori e intellettuali ungheresi del
Novecento sull’Italia (117-128), una sintesi esaustiva del genere delle descrizioni di viaggi in Italia
da parte di autori ungheresi, di cui troviamo esempi a partire dalla fine del
Settecento come il diario del poeta Sándor Kisfaludy, che oltre tutto fu pubblicato a cura dei professori e degli studenti (tra questi ultimi vi era lo stesso
Péter Sárközy) del Liceo Apaczai Csere János di Budapest nel 1962. Nell’Ottocento molti sono i viaggiatori ungheresi in Italia: nobili e politici come
il conte István Széchenyi e il barone Miklós Wesselényi, o nobili scrittori
come il barone Miklós Jósika o, infine, scrittori tout-court come il grande
Mór Jókai. Ma soprattutto il Novecento è il secolo dei viaggi “d’amore” degli
scrittori e intellettuali ungheresi in Italia, come Elek Arthur, Miksa Fenyő,
Antal Szerb, Cs. Szabó László, con sfumature leggermente diverse anche
Mihály Babits e Dezső Kosztolányi: prosa e poesia che esprime una sorta di
nostalgia esotica (p. 123) della “vera esistenza”, che solo in Italia si potrebbe
realizzare.
Altri due saggi di diverso genere e carattere riguardano momenti storici nel lungo percorso comune delle relazioni italo-ungheresi. Il primo è
L’eco della catastrofe di Messina e Reggio Calabria in Ungheria (129-140), con
in appendice un testo sul terremoto di Cecile Tormay (1908). Il secondo riguarda invece I rapporti culturali italo-ungheresi nel primo anteguerra e nel
dopoguerra ed è diviso in due parti: L’”amicizia italo-ungherese” e l’ingresso
dell’Italia nella I guerra mondiale, pp. 141-148, e La missione Romanelli a
Budapest nell’estate del 1919, pp. 148-154).
La letteratura ungherese si dispiega pienamente nell’Ottocento, attenuatasi l’influenza diretta dei modelli letterari stranieri. All’inizio del Novecento si assiste, invece, a un rinnovamento letterario del quale la rivista
“Nyugat” (Occidente) fu il punto di riferimento e il simbolo. Nel saggio Le
varie “stagioni” della rivista “Nyugat” lo Sárközy ricostruisce il periodo iniziato “con la rivoluzione artistico-morale di Endre Ady, subito integrata e
continuata dagli altri poeti e scrittori, i quali riuscirono a trasformare la
rivista in una roccaforte del Modernismo in Ungheria” (p. 156). Soppressa
per motivi politici dopo la morte di Mihály Babits (1941), riprese le pubblicazioni sotto un altro nome, “Magyar Csillag” (Stella Magiara), fino al 1944.
Fu allora infatti che le autorità tedesche, che nel frattempo avevano occupato l’Ungheria, ne fecero cessare le pubblicazioni. Péter Sárközy analizza
criticamente il percorso delle varie generazioni della rivista e sue eredi, i cui
ultimi rappresentanti furono János Pilinszky e i poeti della rivista “Újhold”
(Luna nuova, 1946-48), in tutt’altro momento storico. Proprio quel Pilinszky
le cui poesie, sottolinea lo Sárközy, “rappresentano il punto più alto del-
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la letteratura moderna ungherese del secondo dopoguerra, l’ultima fase e
l’apice della “corrente Nyugat” della produzione letteraria d’Ungheria del
Novecento e serviranno come punto di partenza per la grande maggioranza
dei rappresentanti della nuova poesia post-moderna degli ultimi decenni del
secolo” (p. 184).
Nel saggio Croce su Attila József, József su Benedetto Croce (pp. 185-195),
viene approfondito un tema caro agli studiosi, soprattutto ungheresi: il rapporto tra l’estetica di Benedetto Croce e l’opera poetica di Attila József, di
cui il Croce risulta “il primo interprete e scopritore dell’arte di Attila József,
“suo critico ungherese”, non solo in Italia ma in tutta l’Europa occidentale
prima della grande fortuna del poeta ungherese nel secondo dopoguerra”
(p. 195).
Del poeta ungherese lo Sárközy si è occupato approfonditamente nella
monografia pubblicata in Ungheria nel 1996 (Attila József), così come nel
volume scritto insieme a Nicoletta Ferroni, Senza speranza. Esistenzialismo
e socialismo nell’opera di Attila József (Bulzoni, 1999). Il saggio qui pubblicato, “Attila József, il mendicante di bellezza (pp. 196-210), è il testo ampliato della prefazione al volume che porta lo stesso titolo, curato da Tomaso
Kemeny (2008), in cui lo Sárközy affronta la questione della “traduzione
poetica”della poesia ungherese, in particolare in italiano, e sottolinea come
l’opera di un “poeta ungherese di lingua italiana” come Kemeny fa sì che le
poesie di József suonino “in lingua madre” grazie a un grande poeta italiano
di origini ungheresi (p. 210). Il poeta italo-ungherese è autore di un poema
(2005) che viene presentato nel saggio Il poema dei sogni: la Transilvania
Liberata di Tomaso Kemeny (pp. 293-305), tradotto in ungherese da un altro
poeta, Endre Szkárosi. Si tratta di un poema, nota lo Sárközy, “inconsueto,
onirico, postmoderno ma, nello stesso tempo, è il poema di tutti gli Ungheresi sul loro passato, sulle loro glorie e sulle loro tragedie negli ultimi anni
di storia europea. Un poema “nazionale” moderno, scritto in lingua italiana
da un poeta, da un grande poeta italiano, il quale con quest’opera ha voluto
riconquistare le sue origini […]” (p. 305).
Seguono i saggi La Storia della letteratura europea di Mihály Babits
(211-216) e Proposta per una storia comune (comparata) delle letterature
dell’Europa Centrale (217-228), in cui lo Sárközy parte dall’interrogativo se
esista la possibilità di scrivere una storia comune-comparata delle letterature dell’Europa centrale e/o centro-orientale, ovvero mitteleuropee accanto a
quella delle singole letterature nazionali in lingua nazionale. La risposta è
affermativa, e l’autore sottolinea anche come una storia comune vada scritta
anche per tutta la letteratura ungherese, “compresa quella del Novecento e quella contemporanea,
Un poema “nazionale”
ora che un terzo della popolazione magiarofona
moderno, scritto in lingua
vive al di là delle frontiere ungheresi” (p. 227).
italiana da un poeta, da
Proprio a questo proposito, nel saggio Letteun grande poeta italiano, il
ratura ungherese “in migrazione” Péter Sárközy
quale con quest’opera ha
analizza un importante fenomeno della letteravoluto riconquistare le sue
origini.
tura ungherese del XX secolo, ovvero di una letteratura che scorre su un doppio binario: mentre
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infatti nel 1910 nessuno avrebbe definito Endre Ady un “poeta ungherese
della Transilvania”, ecco che - dopo quella che viene vissuta dal popolo magiaro come la tragedia del Trianon – si ha una produzione letteraria in lingua ungherese che si realizza in molti Paesi extra Hungariam a seguito della
dissoluzione della Monarchia austro-ungarica.
Nasce anche una letteratura ungherese della migrazione, di cui idealmente possiamo eleggere a capostipite, andando a ritroso nel tempo, Mikes
Kelemen, autore del primo romanzo epistolare della letteratura magiara. Lo
scrittore-ciambellano visse nella piccola corte in esilio dell’ultimo principe
della Transilvania indipendente, Ferenc Rákóczi II a Rodostó (Tekirdag), in
Turchia, dal 1717 al 1761, anno della sua morte. La letteratura di migrazione
del XX secolo è spesso conseguenza delle varie fasi successive a momenti
politici (1919, 1945, 1956) e ha tra i suoi protagonisti personaggi come Ferenc
(François) Fejtő, Ferenc Molnár, Sándor Márai, Béla Bartók. A differenza
dello storico Fejtő che scrisse in francese, Molnár (che morì nel 1952 a New
York) e Márai (morto suicida negli Stati Uniti, a San Diego, nel 1989) continuarono a scrivere sempre in ungherese, esponenti di quella letteratura
ungherese della migrazione che mantiene inalterato il suo contributo alla
literaturheimat anche dal punto di vista linguistico.
In Italia, invece, vi fu una migrazione generalmente successiva al 1945
o al 1956 – pensiamo ad esempio ad Edith Bruck, Giorgio Pressburger, Tomaso Kemeny, quest’ultimo giunto in Italia da bambino – con autori che
scrissero e scrivono in lingua italiana, divenendo autori italiani. O meglio,
restando in quella terra di confine che fa di loro gli eternamente stranieri in
quale che sia la loro patria.
Vi furono figure significative dell’emigrazione del secondo dopoguerra,
come padre Gellért Békes OSB, ricordato nel saggio Gellért Békes, redattore
del “Katolikus Szemle”, rivista ungherese di Roma. Dal 1946 visse a Roma fu
inviato in Italia dal suo ordine e nel 1956 realizzò per i rifugiati dall’Ungheria, insieme al francescano Patrik Dallos, una nuova edizione ungherese del
Nuovo Testamento che da allora conta 25 edizioni in tanti Paesi del mondo
presso gli ungheresi emigrati. Fu poeta e saggista, nonché redattore della
storica rivista “Katolikus Szemle” (Rassegna Cattolica), rifondata a Roma
dopo il colpo di stato comunista in Ungheria. Negli anni ’90, la rivista tornò
nuovamente ad essere pubblicata in Ungheria, ma nel 1994 padre Gellért
Békes ne decise la chiusura.
Il 1956 ungherese ebbe grande influenza sulla società italiana, esercitando “un’influenza enorme sul pensiero e sulle scelte politiche e morali
delle forze di sinistra in tutta l’Europa e prima di tutto in Italia” (p. 255).
Questo è un tema assai studiato, analizzato ed elaborato in numerosi volumi. Ma non se ne parla mai abbastanza. Nel saggio La rivoluzione ungherese del 1956 nella letteratura e nella cultura italiane, lo Sárközy presenta
interessanti documenti letterari riguardanti “la presenza della rivoluzione
ungherese nel pensiero degli scrittori italiani” (pp. 255-278), che continua
nei decenni successivi.
Riguarda l’ottobre ungherese anche il saggio Poeti ungheresi e la rivoluzione del 1956 (pp. 278-292), testo aggiornato dell’introduzione al volume
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che porta lo stesso titolo, pubblicato a cura di P. Sárközy e P. Tellina (Ed.
Università La Sapienza, 2007). Quest’ultimo è un’antologia bilingue contenente memorie-confessioni, scritti come poesie, novelle e ricordi, di 18
scrittori e intellettuali ungheresi. È una raccolta di grande valore artistico,
con testi poetici originali scritti proprio per questo volume. Tra gli autori di
questo “documento di vita” (p. 292) vi sono, tra gli altri, poeti come Tomaso
Kemeny, Zsuzsa Takács, Géza Szőcs.
Se guardiamo alla letteratura ungherese contemporanea, vediamo
come tanti suoi importanti autori oggi vivano e lavorino in Paesi in cui la
lingua ungherese o è quella della minoranza o non è contemplata se non
come interessante elemento esotico: un Nobel per la letteratura ungherese a
Berlino, come Imre Kertész (autore di cui si parla esaustivamente nella Laudatio in honorem Imre Kertész, pp. 306-320), nel secondo caso; un notevole
autore magiaro a Pozsony-Bratislava come Lajos Grendel (che insieme a Imre
Oravecz è oggetto del saggio Due scrittori contemporanei: Lajos Grendel e
Imre Oravecz, pp. 321-331).
Gli ultimi tre saggi del volume di Péter Sárközy riguardano rispettivamente i Saggi della nuova generazione di studiosi italiani sulla “Transilvania
ungherese” (pp. 332-342); un excursus all’interno della storia della Cattedra
di Lingua e Letteratura Ungherese tra passato e futuro e un affettuoso ricordo del professor Mario Petrucciani, legato a doppio filo da un lato alla
figura di Giuseppe Ungaretti e alle lontane origini ungheresi di questi: Ungaretti e l’Ungheria. Incontri di scrittori italiani ed ungheresi nel secondo
dopoguerra (In ricordo di Mario Petrucciani), pp. 343-354; dall’altro, infine,
ripercorrendo la Storia della Cattedra di Lingua e Letteratura Ungherese di
Roma (1929-2009), pp. 355-363, a un sintetico ed esaustivo panorama della
storia della collaborazione culturale tra Italia e Ungheria, tra scrittori italiani e ungheresi, anche attraverso istituzioni come l’Accademia Ungherese
delle Scienze.
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Szerkesztési alapelvek
Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik
műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:
– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file tartalmazza,
– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg
ne legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, vesszőkkel
elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a
kulcsszavak után helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző
tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen
tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint
a szerző elérhetőségét (e-mail),
– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat
és (ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,
– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel;
a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,
– idézőjelek: „”
A szakirodalomra való hivatkozás módjai
– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel;
tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk.rövidítéssel,
– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.
Szakirodalom/könyvészet szerkesztése
– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző – évszám módszert
használva szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell
megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai
adatait), a szerző nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem
verzálokat,
– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer:
családnév, személynév,
– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket
az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a
bibliográfiában.
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