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Me.Fotográfi a
Késői üzenet a Sötétkamrából

A múlt század nyolcvanas éveinek elején, a mind jobban szigorodó ro-
mániai (párt)sajtóviszonyok között a bukaresti Előre című országos napilap-
nál történt egy jó pár évig tartó kísérlet arra, hogy az addig szakmai és tech-
nikai okokból mostohagyerekként kezelt sajtófotó közé rendszeresen belop-
hassuk az élet valóságát esztétikai-dokumentarista értékelvűségű képekben 
felmutató erdélyi-romániai fotóművészek amúgy mostohán kezelt munkáit. 
Azokban az években hétről hétre szerkesztettem az e célra létrehozott Sö-
tétkamra c. rovatot: rengeteg fotográfiai műhelyben megfordultam, sok-sok, 
közreműködésre szólító, személyhez szóló levelet fogalmaztam, tárlatok-
ra jártam, albumokat, katalógusokat gyűjtöttem. Akkor vetettem meg gaz-
dag fotóarchívumom alapjait, amelyben a Sötétkamra legjobb darabjai, ki-
emelkedő fotográfusai kiemelt helyet foglalnak el. Rövid idő alatt intenzív 
postaforgalom bontakozott ki a rovat körül: özönlöttek a küldemények, s a 
megnövekedett érdeklődés túlfutott a Sötétkamra keretein. Mentesítő megol-
dásként aztán az évente megjelenő Előre Naptár lépett elő reprezentatív fotós 
fórummá, amelyben 1990-ig, az évkönyv megszűntéig évente közel 60 romá-
niai fotós munkáiból közöltünk kisebb-nagyobb portfóliót.

Több mint száz válogatott fotóba sűrítve őrzöm az Előre nehéz időkben 
kifejtett, fotós „pótcselekvésének” hozadékát, ami immár harminc év távo-
lából is értéknek és mértéknek bizonyul. Ebből nyújtok át a ME.dok olvasói-
nak egy bő csokornyit – a hagyományos analóg fotózás fekete-fehér mestere-
inek és napszámosainak kiváló alkotásait.

CSEKE GÁBOR
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FÓKUSZ

Magyar nyelvű audiovizuális
műsorok monitorizációja
Temesvár, Nagyvárad, Szatmár, Kolozsvár     
2010. november 15–30.

 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar
Kommunikáció és Közkapcsolatok Tanszék
Újságírás Tanszék

Tanulmányunk a kolozsvári és a tőle nyugatabbra fekvő városok 
általunk felmért audiovizuális médiumainak nyelvhasználati 
sajátosságaira koncentrálódik. A kutatás során a híradók és beszélgető- 
illetve magazinműsorok munkatársainak (bemondóinak, szerkesztő-
műsorvezetőinek, riportereinek) nyelvhasználatát monitorizáltuk. Nem 
vizsgáltuk a műsorok meghívott vendégeinek nyelvhasználatát.

A cél: megvizsgálni a mintaanyagokon, hogy a riporterek, beszélők 
mennyire tartják be a regionális köznyelvi normát, melyek azok a 

Rezumat (Monitorizarea emisiunilor audiovizuale în limba maghiară) Studiul analizează 
particularităţile lingvistice ale mass-mediei audiovizuale din Cluj şi oraşele Transilvaniei, afl ate de 
vest de acesta. În cursul cercetării a fost monitorizat limbajul realizatorilor de emisiuni de şiri, talk-
show-uri şi emisiuni magazin. Obiectivul cercetării a fost acela de a analiza, pe baza unor mostre, 
modul în care reporterii şi prezentatorii respectă normele limbajului uzual regional, respectiv acele 
criterii de corectitudine a limbajului, care sunt încălcate. Monitorizarea emisiunilor din partea de 
vest a României a fost realizată de cercetătorii din cadrul Catedrelor de Comunicare şi Relaţii 
Publice, respectiv Jurnalism de la Universitatea Babeş-Bolyai (András Zselyke, Vincze Hanna 
Orsolya, Zörgő Noémi, Keszeg Anna, Vallasek Júlia, Györffy Gábor, Tamás Ágnes, Nagy Réka, 
Száfta Szende ). Cuvinte cheie mass-media, limbaj regional uzual, limbaj standard.

Abstract (Monitoring of Hungarian language audiovisual programmes) Our study concentrates 
on the language use specifi cities of audiovisual media in Cluj Napoca and other cities west of it. 
The research monitored the language use of collaborators of news broadcasts, talkshows, and 
magazines. We did not look at the language use of the invited guests of these programmes. Our 
aim was to investigate on these models to what extent reporters and presenters observed regional 
common linguistic norms. The monitoring of Hungarian language radio- and television programmes 
of western Romania was conducted by faculty members of the Department of Journalism and the 
Department of Communication and Public Relations of Babes-Bolyai University (Zselyke András, 
Hanna OrsolyaVincze , Noémi Zörgő, Anna Keszeg, Júlia Vallasek, Gábor Györffy, Ágnes Tamás, 
Réka Nagy, Szende Száfta). Keywords media, regional everyday language, standard language. 
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nyelvhelyességi kritériumok, amelyeket nem követnek, és mitől zavaró ez az 
egészséges nyelvérzék számára. Erdély területét érintő kutatásról lévén szó, a 
köznyelv kategóriájától el kell különítenünk a regionális köznyelv fogalmát, 
amely más szabályok szerint működik, mint a standard nyelv. Főként a 20. 
század közepétől hangsúlyosabb az a jelenség, hogy a nyelvjárások mindinkább 
közelednek az egységes nyelvtípus jellemzőihez, de valamelyest megőrzik az 
egyes tájak sajátosságait. Az így létrejött nyelvváltozat a regionális köznyelv. A 
sztenderdhez képest újdonság, hogy a regionális köznyelv pl. kis mértékű alak- és 
mondattani eltérést is mutathat a táji hagyományoknak megfelelően, sőt egy-egy 
tájszó általános használata is fellelhető bennük olyannyira, hogy újabb regionális 
tájszók is keletkezhetnek. Erdélyi vonatkozásban meg kell említenünk, hogy a 
köznyelv nemcsak nyelvjárásokkal érintkezik közvetlenebbül, hanem a környező 
román nyelvvel is, ez esetben a nyelvhasználati szabályokat még rugalmasabban 
kell felfognunk. 

A felmérés az ismert rendszernyelvészeti kategorizációt követi, azaz a fonetika, 
morfológia, lexikológia és szintaxis szintjén vizsgálja az adott hanganyagokat: azokat 
a jelenségeket, amelyek nem normakövetőek, hanem attól szembetűnően eltérőek. A 
jelentés csapatmunka eredménye: minden egyes médiumot egy-egy kutató vizsgált 
meg alaposan. Nyugat-Románia magyar nyelvű műsorszolgáltatóinak monitorizálását 
a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kommunikáció és Közkapcsolatok Tanszékének 
illetve Újságírás Tanszékének munkatársai (András Zselyke, Vincze Hanna Orsolya, 
Zörgő Noémi, Keszeg Anna, Vallasek Júlia, Győrffy Gábor, Tamás Ágnes, Nagy Réka, 
Száfta Szende ) végezték.

2010. november 15–30. között került sor a romániai, magyar nyelvű 
audiovizuális műsorok nyelvi monitorizációjára. Az első nyelvi monitorizációs 
programot a Communitas Alapítvány támogatta. 

Az általunk monitorizált műsorszolgáltatók a következők voltak:
Nyugat-Románia:
 Kolozsvár: Kolozsvári Rádió, a Román Televízió Kolozsvári Területi Stúdiója, 

Paprika Rádió
 Szatmár: City Rádió
 Nagyvárad: Partium Rádió
 Temesvár: Temesvári Rádió

Összességében ebben a térségben 92.5 órában végeztünk felmérést.

Módszertani felvezetés:
1. KIEJTÉS

Magánhangzók ejtése
Hosszú magánhangzók röviden ejtése

Partium Rádió Harmónia 
Magazin

van középut is van középút is röviden ej-
tett mgh.
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Paprika Rádió Nov. 22. 16. Híradó [higítószert] [hígítószert]

Paprika Rádió nov. 25. 8. Híradó [tizenöt eves] [tizenöt 
éves]

Kolozsvári Rá-
dió

 nov. 22 17–17.30 
NapÓra

Jonapot kívánok! Jó napot kí-
vánok!

Kolozsvári Rá-
dió nov. 23

17–17.30 
NapÓra „jelentősen nött”

„jelentősen 
nőtt”

Kolozsvári Rá-
dió nov. 29

17–17.30 
NapÓra

„karácsonyi 
diszeket készítet-
tek”

„karácsonyi 
díszeket ké-
szítettek

Kolozsvári Rá-
dió

nov. 30 17–17.30 
NapÓra

„A Fötéren kívül” „A Főtéren 
kívül”

Temesvári Rá-
dió

22.nov Hírek „ugy vélekedett” „úgy véle-
kedett”

Temesvári Rá-
dió

23.nov Hírek
„…a kitüzött ha-
táridőt tartani tud-
ják”

„…a kitű-
zött határ-
időt tartani 
tudják”

Temesvári Rá-
dió

26.nov Hírek „elösegíteni az…” „elősegíteni 
az…”

nov. 25. 18. Híradó
„hirek a City Rá-
dióban”

„hírek a 
City Rádió-
ban”

RTV - Kolozs-
vári Terüle-
ti Stúdió - Ma-
gyar nyelvű 
adás

2010. no-
vember 29. Erdélyi Figyelő fötéri Főtéri

bravuros Bravúros

Rövid magánhangzók hosszan ejtése: 
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Partium 
Rádió Harmónia Magazin

aki hosszútávon 
egyengetheti majd 
az útadat

aki hosszútávon 
egyengetheti 
majd az utadat

Partium 
Rádió Harmónia Magazin

a szócializáció so-
rán

a szocializáció 
során

Partium 
Rádió

Harmónia Magazin ők őrök fiatalok ők örök fiatalok

Partium 
Rádió

Harmónia Magazin a Bak jegy szülöt-
tei is űgyesek

a Bak jegy szü-
löttei is ügyesek

Partium 
Rádió Harmónia Magazin

ha rituálisan el-
táncolja szűllését 
egy asszony

ha rituálisan el-
táncolja szülését 
egy asszony

Partium 
Rádió Harmónia Magazin

elménk ólyan tel-
jesítményre képes

elménk olyan 
teljesítményre 
képes

Partium 
Rádió

Harmónia Magazin tísztázni a hely-
zetet

tisztázni a hely-
zetet

Partium 
Rádió Harmónia Magazin

kapcsolataink 
tűkrözik a legjob-
ban

kapcsolataink 
tükrözik a leg-
jobban

Paprika 
Rádió

nov. 24. 10–11. Reggeli Tor-
nádó

[tűrelmetlenül] [türelmetlenül]

Paprika 
Rádió

nov. 30. 10-11. Reggeli Tor-
nádó (reklám)

[tőbször is nyer-
het]

[többször is 
nyerhet]

Kolozsvá-
ri Rádió

nov. 22 17–17.30 NapÓra „két nappal 
kórábban”

 „két nappal ko-
rábban”

Kolozsvá-
ri Rádió

nov. 22 17–17.30 NapÓra „Románia 
főldrajzát”

„Románia föld-
rajzát”

Kolozsvá-
ri Rádió

nov. 23 17–17.30 NapÓra „túrisztikai egye-
sület”

„turisztikai 
egyesület

Kolozsvá-
ri Rádió

nov. 24 17–17.30 NapÓra „kőrnyezet-
védelmi területek”

„környezetvé-
delmi területek”
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Kolozsvá-
ri Rádió

nov. 30 17–17.30 NapÓra
„ A Polgármesteri 
Hívatal bocsátotta 
rendelkezésére”

„A Polgármeste-
ri Hivatal bocsá-
totta rendelke-
zésére”

Temesvári 
Rádió

22.nov Hírek
„…a Babes-Bólyai 
Tudományegyetem 
rektora”

„…a Babes-
Bolyai Tudo-
mányegyetem 
rektora”

City Rádió nov. 26. 17. Híradó
„a tárcavezető sze-
rint bíztos az, 
hogy…” 

„a tárcaveze-
tő szerint biztos 
az, hogy…” 

City Rádió nov. 29. 6. Híradó 20-25 percet vesz 
ígénybe

20-25 percet 
vesz igénybe

City Rádió nov. 30. 6. Híradó „óperatív prog-
ram” 

„operatív prog-
ram”

City Rádió nov. 30. 6. Híradó húszadik Huszadik

City Rádió nov. 30. 6. Híradó kúltúrális Kulturális

Figyelembe kell vennünk viszont, hogy a legtöbb esetben az első szótagi 
hangsúly miatt nyúlik ejtésben a rövid magánhangzó. Ez a jelenség a magyar nyelv 
története során végig jelen van.

Diftongizálás, nyelvjárásiasság 
(pl. nyílt e-k, zárt e-k (köznyelvi e helyett) stb.:

Partium Rádió reklám
színes 
alamíniumból

színes 
alumíniumból

Partium Rádió Harmónia Magazin az óuceánokból
az 
óceánokból

City Rádió nov. 30. 7.. Híradó
„johonként 10 
euró..”

„juhonként 
10 euró..”

Nyelvbotlások
Oda nem illő hang ejtése: 
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nov. 25. 17. Híradó
„..amíg 
tulajdunusuk 
meg nem fizeti..”

„..amíg tulajdonosuk 
meg nem fizeti..”

Hangkivetések, hangösszevonások

City Rádió nov. 25. 14. Híradó
„tájékoztat-
ta a prefektusi 
fogadórán”

„tájékoztatta a prefek-
tusi fogadóórán” 

Mássalhangzók ejtése: 
Mássalhangzó elnyelése: 
pl. miért, mért helyett mé: 

Kolozsvá-
ri Rádió

nov. 22 17–17.30 
NapÓra

„ A megyéknek va-
lamiféle ö(n)rész-
szel kellett rendel-
kezniük?

„ A megyéknek vala-
miféle önrésszel kel-
lett jelentkezniük”

City Rádió nov. 22. 19. Híradó „ez nem korret” „ez nem korrekt”

City Rádió nov. 23. 15. Híradó
„az ANL lakások 
… előleg befizeté-
sével is megvásá-
rolhatóa” 

„az ANL lakások … 
előleg befizetésé-
vel is megvásárolha-
tóak”

City Rádió nov. 25. 15. Híradó „jelentkeze” „jelentkezett”

City Rádió nov. 26. 17. Híradó „helyenként meg-
erősödi” 

„helyenként megerő-
södik”

City Rádió nov. 29. 6. Híradó
„megsze-
rezték 9-dik 
dötetlenjüket”

„megszerezték 9-dik 
döntetlenjüket”

City Rádió nov. 29. 6. Híradó „Brassóban már 
este gólok”

„Brassóban már es-
tek gólok”

City Rádió nov. 29. 10. Híradó „vasárnap esti mér-
kőzései mindkét…” 

„vasárnap esti mér-
kőzésein mindkét…” 

City Rádió nov. 30. 6. Híradó „ameen a kormány 
több tagjával..”

amelyen a kormány 
több tagjával…”
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City Rádió nov. 30. 8-9. Legtöbb 
Sláger

„semmikét se ke-
rüljék el”

„semmiként se ke-
rüljék el”

City Rádió nov. 25. 14. Híradó „vezetőe” „vezetője”

Rövid mássalhangzó helyett hosszú ejtése: 
bakkancs, ellemez, szöllő, eggyetem stb.:

Partium Rádió reklám Nino pellenkát Nino pelenkát

Partium Rádió Harmónia 
Magazin

végül peddig végül pedig

Partium Rádió
Harmónia 
Magazin

és csak saját ma-
gán múllik, hogy 
éli meg a ciklust

és csak saját magán 
múlik, hogy éli meg a 
ciklust

Partium Rádió Harmónia 
Magazin

elzárkózni a 
nagyvillágtól

elzárkózni a nagyvi-
lágtól

Partium Rádió Harmónia 
Magazin

a körülöttük lévő 
villágot is gazda-
gabbá, színesebbé 
teszik

a körülöttük lévő vilá-
got is gazdagabbá, szí-
nesebbé teszik

City Rádió nov. 25. 17. Híradó „kivizsgálásokkra 
fordítani”

„kivizsgálásokra for-
dítani”

City Rádió nov. 26. 17. Híradó „schengeni 
övezetti rész lesz”

„schengeni övezeti 
rész lesz”

RTV, Kolozs-
vári Terüle-
ti Stúdió, ma-
gyar nyelvű 
adás

talál a zöld 
pappiromhoz

talál a zöld 
papíromhoz

Különösen a Partium Rádió esetében figyelhető meg az a nyelvjárási jelenség, 
hogy két magánhangzó között megnyújtva ejtik az l-et. Egyébként az l-et hajlamosak 
vagyunk a teljes magyar nyelvterületen hosszan ejteni, főleg két magánhangzó 
között nyúlik meg.
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Hosszú mássalhangzó helyett rövid ejtése: 
álandóan, stb.:

Partium Rádió reklám
válassza ki az 
Önek megfe-
lelő színt

válassza ki az Önnek 
megfelelő színt

Partium Rádió reklám hálószobabú-
tort ágyal

hálószobabútort ággyal

Partium Rádió Harmónia 
Magazin

ekkora telje-
sen kitágul

ekkorra teljesen kitágul

Paprika Rádió nov. 29.
9–10. Reg-
geli Tor-
nádó

[elátogatni] [ellátogatni]

Kolozsvári Rádió nov. 23 17–17.30 
NapÓra

„hozzátete” „hozzátette”

Kolozsvári Rádió nov. 23 17–17.30 
NapÓra

„halották 
Brassóból”

„hallották Brassóból”

Kolozsvári Rádió nov. 30
17–17.30 
NapÓra

„Mégsem vo-
nulhat fel 
Marosvásár-
helyen az Új 
Joboldal!”

„Mégsem vonulhat fel 
Marosvásárhelyen az Új 
Jobboldal”

Kolozsvári Rádió nov. 30
17–17.30 
NapÓra

„László Atila 
alpolgármes-
tert hallják” 

„László Atilla alpolgár-
mestert hallják” (ejtés-
ben a név Atilla)

Temesvári Rádió 23.nov Hírek
„és a korában 
építőtelep-
ként szolgá-
ló...”

„és a korábban építőte-
lepként szolgáló”
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 Temesvári Rá-
dió   Hírek

szervezet 
(múlt idejű 
ige)

Szervezett

Hiperkorrekció: 
pl. a beszélő úgy érzi, helytelen zöngésülés megy végbe, amelyet megpróbál 

elkerülni:

 City Rádió nov. 25. 15. Híradó „kivisgálásokra fordítani”
„kivizsgálásokra 
fordítani”

Nyelvjárásiasság: 
pl. ny hang helyett n ejtése: fejlemén.: 

City Rádió nov. 25. 13. Híradó „fejlemén tárgyta-
lanná teszi..”

„a fejlemény tárgy-
talanná teszi..”

Idegen (eredetű) szavak mássalhangzóinak hibás ejtése: 

City Rádió nov. 25. 17. Híradó
„különböző 
tradiszionális termé-
kei közül”

„különböző tra-
dicionális ter-
mékei közül”

City Rádió nov. 26. 17. Híradó
„nem marad el az or-
szág csengeni csatla-
kozása” 

„nem marad 
el az ország 
schengeni csat-
lakozása

RTV - Ko-
lozsvári Te-
rületi Stú-
dió - Ma-
gyar nyelvű 
adás

2010. no-
vember 
26.

Erdélyi Fi-
gyelő

Dinozaurusz Dinoszaurusz

Nyelvbotlások: 
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City Rádió nov. 26. 18. Híradó
„kispályás 
labdarúgó 
tordát…” 

„kispályás labdarúgó tor-
nát…” 

Kolozsvári 
Rádió

nov. 23 17–17.30 
NapÓra

„Bolgária” „Bulgária”

3. MORFOSZINTAKTIKA
Különféle toldalékok helytelen használata vagy indokolatlan hiánya:

Partium 
Rádió

Harmónia 
Magazin

az előző élet kuta-
tásával foglalko-
zó szakirodalmak 
szinte egytől egyig

az előző élet 
kutatásával 
foglalkozó 
szakiroda-
lom egybe-
hangzó véle-
ménye

indokolatlan 
többes szám

Partium 
Rádió

Harmónia 
Magazin

mindig van kiút, 
lehet új területeken 
felfedezni, életedet 
élhetőbbé tenni

mindig van 
kiút, lehet 
új területe-
ket felfedez-
ni, az élete-
det élhetőb-
bé tenni

toldalék hely-
telen haszná-
lata, a határo-
zott névelő hi-
ánya

Paprika 
Rádió nov. 26.

8–9. Reg-
geli Tor-
nádó

„a legmaximáli-
sabb pontszámot 
kapná”

„a legna-
gyobb pont-
számot kap-
ná” VAGY 
„maximális 
pontszámot 
kapna”

helytelen fel-
sőfok (felsőfok 
értelmű mel-
léknév nem fo-
kozható)

Paprika 
Rádió nov. 29.

8–9. Reg-
geli Tor-
nádó

„kellemesen búgós 
hangján”

„kellemesen 
búgó hang-
ján”

felesleges tol-
dalékolás 

Paprika 
Rádió nov. 30.

10. Hír-
adó

„Ez esetekben or-
szágos programot 
indítunk”

„Ezekben 
az esetek-
ben országos 
programot 
indítunk”

egyeztetés el-
maradása 
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Kolozs-
vári Rá-
dió

nov. 23 17–17.30 
NapÓra

„egyesek tizenhat 
századiak voltak”

„egyesek ti-
zenhatodik 
századiak 
voltak”

helytelen 
számnévhasz-
nálat

Temes-
vári Rá-
dió

23. nov Hírek
„a költségvetés ki-
igazítással bizto-
sítják”

„a költségve-
tés kiigazítá-
sával bizto-
sítják”

a birtokvi-
szony kifejezé-
sének mellő-
zése

 Ko-
lozsvári 
tévé

  Szabadnap lenne 
március 15

Szabadnap 
lenne márci-
us 15-e

tőszámnév 
mondása sor-
számnév he-
lyett

nov. 22.
19. Hír-
adó, City 
Rádió

„iskolatörténet ki-
állítás számára 
szükséges termet”

„iskolatör-
téneti kiál-
lítás számá-
ra szükséges 
termet”

hiányzó képző

City Rá-
dió nov. 25.

13. Hír-
adó

„Folytatódtak a di-
áktüntetések Nagy-
Britanniában: az 
egyetemi tandíj fel-
ső határának eme-
lése ellen tiltakoz-
tak több nagyvá-
rosokban is.”

„Folytatód-
tak a diák-
tüntetések 
Nagy-Bri-
tanniában: 
az egyetemi 
tandíj fel-
ső határá-
nak emelése 
ellen tilta-
koztak több 
nagyváros-
ban is”

többes szám 
helytelen 
használata

City Rá-
dió nov. 25.

13. Hír-
adó

„több-kevésbé na-
pos idő lesz”

„többé-ke-
vésbé napos 
idő lesz”

szótévesztés

City Rá-
dió

nov. 25. 14. Hír-
adó

„délutáni órától 
erőteljes felhőzet-
növekedés valószí-
nű”

„a délutáni 
óráktól erő-
teljes felhő-
zetnöveke-
dés valószí-
nű”

egyes szám 
helytelen 
használata, 
névelő elha-
gyása
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City Rá-
dió

nov. 25.
12–13. 
Legtöbb 
Sláger

„román állampol-
gár ott dugdos-e va-
gyonokat”

„román ál-
lampolgár 
ott dugdos-e 
vagyont”

helytelen töb-
bes szám

City Rá-
dió nov. 29.

10. Hír-
adó

„elég búzával ren-
delkezik ahhoz, 
hogy a kereslet ha-
zai terméssel fed-
je le”

„elég búzá-
val rendel-
kezik ahhoz, 
hogy a ke-
resletet ha-
zai termés-
sel fedje le”

a tárgyrag hi-
ánya

City Rá-
dió nov. 30. 6. Híradó

a Környezetvédel-
mi és Erdészeti Mi-
nisztérium, vala-
mint a romániai 
villanyégőgyártók 
és értékesítők egye-
sület által meghir-
detett”

„a Környe-
zetvédelmi 
és Erdésze-
ti Miniszté-
rium, vala-
mint a romá-
niai villany-
égőgyártók 
és értéke-
sítők egye-
sülete által 
meghirde-
tett”

a birtokos sze-
mélyrag hiá-
nya

Igeragozás helyessége: 
az ikes ragozást már nem kötelező betartani, főleg élőbeszédben, de az ún. 

nákolás még nyelvjárásiasságnak számít, a regionális normába sem illeszkedik: 
aludnák. Gyakran találkozni viszont olyan hiperkorrekciós esettel, amikor 
indokolatlan ikes ragozással él egy beszélő.:

Partium 
Rádió

Harmónia 
Magazin

minden 
esélyünk 
megvan 
rá, hogy 
életreszóló 
élmények-
kel gazda-
godhatunk

minden esé-
lyünk meg-
van rá, hogy 
életreszóló él-
ményekkel gaz-
dagodjunk

kettős feltételezés
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Paprika 
Rádió

nov. 
25. 8. Híradó

„Felelős-
ségválla-
lással fo-
gadhatja el 
a kormány 
az oktatá-
si törvényt 
- döntötte 
az Alkot-
mánybíró-
ság.”

„Felelősségvál-
lalással fogad-
hatja el a kor-
mány az okta-
tási törvényt 
- döntött az Al-
kotmánybíró-
ság.”

helytelen ragozás 
(általános helyett 
határozott)

Paprika 
Rádió

nov. 
26.

8–9. Regge-
li Tornádó 
(horoszkóp)

„szó szerint 
megvilágít-
ják Ön szá-
mára va-
lamilyen 
olyasmit, 
ami eddig 
nem volt 
érthető”

„szó szerint 
megvilágíta-
nak Ön számá-
ra valamit, ami 
eddig nem volt 
érthető”

általános és határo-
zott ragozás felcse-
rélése

Paprika 
Rádió

nov. 
26.

8–9. Regge-
li Tornádó 
(horoszkóp)

„fogjon 
neki, és ve-
gyen na-
gyon-na-
gyon komo-
lyan”

„fogjon neki, és 
vegye nagyon-
nagyon komo-
lyan”

általános és határo-
zott  ragozás felcse-
rélése

Ragok helytelen használata általában (vagy hiánya): 
pl. a -ban, -ben, -ba, -be felcserélése, a -nál, -nél rag monopolizálása a többi 

odaillő rovására:

Partium Rádió rek-
lám

Nagyvá-
radon, a 
Casaban ut-
cán

Nagyvá-
radon, a 
Casaban 
utcában

helytelen rag-
használat 

Partium Rádió

Har-
mónia 
Maga-
zin

nem voltam 
harmóniába 
azzal, hogy

nem vol-
tam har-
móniá-
ban az-
zal, hogy

toldalék helyte-
len használata
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Partium Rádió
Har-
mónia 
Maga-
zin

amikor a hit 
és az akarat 
összhangba 
vannak

amikor 
a hit és 
az akarat 
összhang-
ban van-
nak

toldalék helyte-
len használata

Partium Rádió

Har-
mónia 
Maga-
zin

egy lépcső-
fokot jelent 
abban az 
irányba

egy lép-
csőfo-
kot jelent 
abba az 
irányba

utalószó helyte-
len használata

Paprika Rádió nov. 
24.

10–11. 
Reg-
ge-
li Tor-
nádó

„nekem 
ilyen kirán-
dulós regge-
li történet az 
az volt...”

„nekem 
ilyen ki-
rándu-
lós regge-
li történe-
tem...”

toldalékolás el-
maradása (vi-
szonyjelölés el-
maradása)

Paprika Rádió nov. 
29.

9–10. 

Reggeli 

Tornádó 

(promó)

„a játékok 
órájába tele-
fonáljon”

„a játékok 
órájában 
telefonál-
jon”

helytelen rago-
zás

Kolozsvári Rádió nov. 23
17–17.30 

NapÓra

„- kiszolgál-
tatottá vál-
nak egy 
előnytelen 
szerződés 
megkötésé-
vel.

„kiszol-
gáltatot-
tá vál-
nak egy 
előny-
telen 
szerzódés 
megköté-
se miatt”

helytelen rago-
zás
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Temesvári Rádió 22.nov Hírek

„a leginkább 
kiélezett ver-
seny a fog-
orvosoknál 
volt, ahol 
kétszeres 
volt a túlje-
lentkezés”

„a ver-
seny a 
fogorvos-
ok köré-
ben éle-
ződött 
ki leg-
inkább, 
ahol két-
szeres 
volt a túl-
jelentke-
zés”

helytelen rag-
használat

Temesvári Rádió 24.nov Hírek
„kinevez-
ték…igazga-
tójának”

„kinevez-
ték…igaz-
gatójává”

helytelen tolda-
lékolás

City Rádió nov. 
29.

10. 
Hír-
adó

„mindkét 
Bajnokok Li-
gája résztve-
vő együttes” 

„mindkét 
Bajnokok 
Ligájában 
résztve-
vő együt-
tes”

hiányzó helyrag

RTV, magyar nyel-
vű adás

tíz évet ku-
tattál a Hát-
szegi-meden-
cébe

tíz évet 
kutattál 
a Hátsze-
gi-meden-
cében

helytelen 

helyraghasználat

RTV, magyar nyel-
vű adás

ahogy az 
előbbi eset-
be is

ahogy 
az előb-
bi eset-
ben is

helytelen 

helyraghasználat

RTV, magyar nyel-
vű adás

itt van ve-
lünk a stúdi-
óba

itt van 
velünk a 
stúdióban

helytelen 

helyraghasználat

RTV, magyar nyel-
vű adás

férfiak köré-
be elterjedt

férfiak 
körében 
elterjedt

helytelen 

helyraghasználat
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RTV, magyar nyel-
vű adás

az épületek 
nagy része 
nem a kor-
mány tulaj-
donába van

az épüle-
tek nagy 
része nem 
a kor-
mány tu-
lajdoná-
ban van

helytelen hely-
raghasználat

Partium Rádió

Har-
mónia 
Maga-
zin

hogy a ren-
delés ne ve-
zessen ká-
oszba

hogy a 
rendelés 
ne vezes-
sen ká-
oszhoz 

toldaléktévesz-
tés

Igekötők helytelen használata vagy indokolatlan hiánya: 

Partium 
Rádió

Harmónia 
Magazin

le vannak tárol-
va a különbö-
ző viselkedés-
módok

tároljuk a kü-
lönböző visel-
kedésmódokat

fölösleges 
igekötő-
használat

Partium 
Rádió

Harmónia 
Magazin

ahogy egy szá-
mítógépes prog-
ram is le van tá-
rolva a merevle-
mezen

ahogy egy szá-
mítógépes prog-
ramot is a me-
revlemezen tá-
rolunk

fölösleges 
igekötő-
használat

Paprika 
Rádió nov. 24.

10–11. Reg-
geli Torná-
dó

„alig kivonszol-
ja magát a szo-
bájából”

„alig vonszolja 
ki magát a szo-
bájából” Vagy: 
„nagy nehezen 
kivonszolja ma-
gát a szobájá-
ból”

elváló ige-
kötő nem 
elválóként 
való hasz-
nálata

Paprika 
Rádió nov. 24.

11–12. Reg-
geli Torná-
dó

„én ráébrednék 
egy jó kávéra”

„én felébred-
nék...”

igekötő-té-
vesztés

Paprika 
Rádió

nov. 27. 9–10. He-
ted7vége

„a pénzintézet 
felállásának há-
romszázadik 
évében.”

„a pénzintézet 
fennállásának 
háromszázadik 
évében.”

téves ige-
kötő
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Paprika 
Rádió

nov. 28. 11–12. He-
ted7vége

„Sputnik űr-
szonda után 
szabadon így el-
nevezgették”

„Sputnik űr-
szonda után 
szabadon így 
nevezték el”

Igekötő 
hátraveté-
sének el-
maradása 

City Rá-
dió nov. 25. 18. Híradó

„itt 166-an te-
kintették”

„itt 166-an te-
kintették meg”

elváló ige-
kötő elha-
gyása

4. LEXIKOLÓGIA

Román nyelvi átvételek, hatások: 
román szavak beékelődése magyar szövegbe (esetleg magyar nyelvi 

toldalékolással), kölcsönzések, tükörfordítások: 

Paprika Rá-
dió

nov. 
25.

8. Hír-
adó

„a kormány sa-
ját oktatási tör-
vényverzióját 
fogadhatja el”

„saját oktatási tör-
vényváltozatát fo-
gadhatja el.”

román 
nyelvi 
hatás

City Rádió
9. Hír-
adó IMF

Nemzetközi Valu-
taalap

Az an-
gol név 
átvétele 
rmán ha-
tásra

Partium Rá-
dió

reklám krízisárakon 
kapom meg 

jutányos áron ka-
pom meg 

Rész-tü-
körfor-
dítás ro-
mánból

Anglicizmusok: 

Partium Rá-
dió

Harmónia Maga-
zin

ha vállala-
ti best, ak-
kor ezt má-
soljuk

SZLENGBELI SZAVAK MEGJELENÉSE:

Paprika Rá-
dió

nov. 26. 8-9. Reggeli Torná-
dó (horoszkóp)

„bosszantó lesz, 
ha valami köte-
lező kiadás fog 
beesni”

„bosszantó lesz, 
ha valami köte-
lező kiadás me-
rül fel”
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Alkalmi, de divatossá vált rövidítések, becézések használata: 
pl. ubi uborka helyett stb.: 

Paprika 
Rádió

nov. 
23.

14. Híradó „a frissen felvett 
doki”

„a frissen felvett orvos”

Paprika 
Rádió

nov. 
23. 14. Híradó

„problémák vannak 
az áldoki irataival”

„problémák vannak az 
állítólagos orvos irata-
ival”

A képzavar különféle esetei:

Paprika 
Rádió

nov. 
23.

14–15. (délutá-
ni magazin)

„de mindenképpen 
pótolja a kíváncsisá-
gunkat”

„de valamennyire ki-
elégíti a kíváncsisá-
gunkat”

Paprika 
Rádió

nov. 
23.

15–16. (délutá-
ni magazin)

„nyerhet egy Buda-
pestre szóló, oda-
vissza utazást”

„nyerhet egy Budapest-
re szóló, oda-vissza je-
gyet” 

Paprika 
Rádió

nov. 
25.

7–8. Reggeli 
Tornádó

„te már érzed a torta 
száját az ízedben’

„te már érzed a torta 
ízét a szádban”

Paprika 
Rádió

nov. 
25.

7–8. Reggeli 
Tornádó

„láncfűrésszel... sza-
naszét vágta.”

„láncfűrésszel... szét-
vágta”

Paprika 
Rádió

nov. 
26.

9–10. Reggeli 
Tornádó

„belecsicseregte a 
túloldalába a telefon-
nak”

„azt csicseregte a vo-
nal túlsó végén” VAGY 
„belecsicseregte a tele-
fonba a vonal túlsó vé-
gén”

Paprika 
Rádió

nov. 
28.

11–12. Heted-
7vége

„szórakozásnak te-
szik ki magukat”

„szórakozásban vesz-
nek részt”

Paprika 
Rádió

nov. 
29.

8–9. Reggeli 
Tornádó

„Önnek nem státusa 
a vita”

„önnek nem eleme a 
vita”

Paprika 
Rádió

nov. 
30.

11–12. Reggeli 
Tornádó

„tiszta tavaszi idő-
járás, ezt nem lehet 
meghazudtolni”

„tiszta tavaszi időjárás, 
ez tagadhatatlan”
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Kolozs-
vári Rá-
dió

nov. 25 17–17.30 
NapÓra

„a kolozsvári, szoci-
ális munkát hallga-
tó diákok egyesülete 
szervezte”

a kolozsvári, szociális 
munkás szakot végző 
diákok egyesülete szer-
vezte

Kolozs-
vári Rá-
dió

nov. 
20.

8–10. Regge-
li Magazinmű-
sor

„adományozott vért” „adott vért”

Partium 
Rádió

Harmónia Ma-
gazin

a gyerekek és a szü-
lő ékelődött esetleges 
sérelmeket legjobban 
a nagyszülő képes 
feloldani

a gyerekek és a szülők 
esetleges sérelmeit leg-
jobban a nagyszülő ké-
pes feloldani

Hasonló jelentésű, de stilisztikailag eltérő hangulatú szavak felcserélése: 

Partium Rá-
dió

Harmó-
nia Ma-
gazin

tulajdonképpen ezen 
a módon befolyásolni 
lehetséges az ember 
egész életét

tulajdonképpen ezen 
a módon befolyásolni 
lehet az ember egész 
életét

Paprika Rá-
dió nov. 28.

11-12. 
Heted-
7vége

„megtöbbszörözi a 
hangját”

„megsokszorozza a 
hangját”

Szótévesztések, hasonló hangzású szavak felcserélése

Partium 
Rádió

Harmónia 
Magazin

csak közös hely-
ségekben talál-
kozzatok

csak közös helyiségekben 
találkozzatok

Partium 
Rádió

Harmónia 
Magazin

mai modern ko-
runkhoz illetően 
úgy lehet megfo-
galmazni, hogy

mai modern korunkhoz il-
lően úgy lehet megfogal-
mazni, hogy

Paprika 
Rádió

nov. 
25.

7–8. Reggeli 
Tornádó

„a latin Catrina 
forma következé-
sével került”

„a latin Catrina forma köz-
vetítésével került.”
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Paprika 
Rádió

nov. 
28.

10–11. He-
ted7vége

„a kedvenc dalo-
kat feljegyzetelni”

„a kedvenc dalokat felje-
gyezni”

Partium 
Rádió

Harmónia 
Magazin

még egyszerűbb 
példával szem-
lélve

még egyszerűbb példával 
szemléltetve

Paprika 
Rádió

nov. 
25.

7–8. Reggeli 
Tornádó

„Marosvásárhe-
lyi Művészi Egye-
tem”

„Marosvásárhelyi Művésze-
ti Egyetem”

Paprika 
Rádió

nov. 
29. 9. Híradó

„a Dél-Koreával 
való sárga-tengeri 
határ közelébe”

„a Dél-Koreával közös sár-
ga-tengeri határ közelébe”

City Rá-
dió

nov. 
25. 16. Híradó

„estétől kisebb 
eső is előfordul-
hat”

„estétől kisebb esőzés is elő-
fordulhat”

RTV, 
magyar 
nyelvű 
adás

az a skála, amit 
önök lefedeznek

az a skála, amit önök lefed-
nek

Szóláskeveredések, szólástévesztések: 

Paprika 
Rádió nov. 23.

15–16. (dél-
utáni maga-
zin)

„ne is húzzuk to-
vább a szót”

„ne is nyújtsuk tovább a 
szót” VAGY „ne is húzzuk 
tovább az időt”

Paprika 
Rádió nov. 26.

9–10. Reg-
geli Torná-
dó

„a jóslat nem vá-
lik vízzé” „a jóslat nem válik valóra”

 RTV, ma-
gyar nyel-
vű adás

  
nem mi találtuk 
ki a spanyol vi-
aszt

nem mi találtuk fel a….

Nem létező szavak „feltalálása”: 

Partium 
Rádió

Harmónia 
Magazin

ez nem 
fantáziállatlanság, hanem

ez nem fantá-
ziátlanság, ha-
nem



25

FÓKUSZ

Ún. töltelékszavak megjelenése: 

Papri-
ka Rá-
dió

nov. 
24.

10-11. 
Regge-
li Tor-
nádó

„tehát, hogy úgy az egész 
sátrat úgy kitépte és így 
próbált menni. De a tehén, 
az például nagyon barátsá-
gos volt, tehát hogy miután 
látta, hogy nincs mit kez-
deni vele, fogta  magát és 
odébbállt.”

„az egész sátrat kitépte, és 
így próbált menni. De a te-
hén nagyon barátságos volt: 
miután látta hogy nincs 
mit kezdeni vele, fogta  ma-
gát és odébbállt”

Alakkeveredések: 

Paprika

10–
11. 
Reg-
geli 
Tor-
nádó

„túlcsocsogtuk 
az órát, átcso-
csogtuk magun-
kat egy újabb 
órába”

„csa-
csogtuk” 
VAGY „lo-
csogtunk” 

Paprika 
Rádió

nov. 27.

10–
11. 
He-
ted-
7vé-
ge

„ne nagyon szeg-
jék át ezeket”

„ne na-
gyon 
szegjék 
meg eze-
ket”

(alakkeveredés: a 
megszeg és az áthág 
keveredése)

5. SZINTAXIS

Névelők helytelen használata vagy elhagyása: 

Partium Rá-
dió

reklám
ahol hangsze-
rek a lábad 
előtt hevernek

ahol a hang-
szerek a lá-
bad előtt he-
vernek

a névelő hiá-
nya

Partium Rá-
dió

Harmónia 
Magazin

új tervek meg-
valósítására ki-
váló hónap kö-
zepe

új tervek 
megvalósítá-
sára kiváló 
a hónap kö-
zepe

a névelő hiá-
nya
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Partium Rá-
dió

Harmónia 
Magazin

sok akadályt 
gördíthetnek 
eléd 20-a utáni 
napokban

sok akadályt 
gördíthetnek 
eléd a 20-a 
utáni napok-
ban

a névelő hiá-
nya

Partium Rá-
dió

Partium Rá-
dió

Harmónia 
Magazin

ebben az élet-
korban jó szó-
rakozás a szá-
mukra család-
fakutatás

ebben az élet-
korban jó szó-
rakozás szá-
mukra a csa-
ládfakutatás

rossz helyen 
használt név-
elő

Partium Rá-
dió

Harmónia 
Magazin

hogy kapcsola-
tot teremthes-
senek a mások-
kal

hogy kapcso-
latot teremt-
hessenek má-
sokkal

a határozott 
névelő fölös-
leges haszná-
lata

Paprika Rá-
dió

nov. 
24.

10–11. Reg-
geli Torná-
dó

„úgy szaladtam 
be egyetemre”

„úgy szalad-
tam be az 
egyetemre”

a névelő el-
maradása

Paprika Rá-
dió

nov. 
25.

7–8. Reggeli 
Tornádó

„Másik felvetés 
szerint egyipto-
mi eredetű, je-
lentése: koro-
na.”

„Egy másik 
felvetés sze-
rint...”

a névelő el-
maradása

Paprika Rá-
dió

nov. 
25.

7–8. Reggeli 
Tornádó

„vagy az latin 
Catrina...”

„vagy a latin 
Catrina”

névelő tévesz-
tés

Paprika Rá-
dió

nov. 
27. 9. Híradó

„Akik a ren-
delkezésre áll-
nak, utoljára a 
Telenor Kupán 
bizonyíthat-
nak.”

„Akik rendel-
kezésre áll-
nak (VAGY: a 
kapitány ren-
delkezésére 
állnak), utol-
jára a Telenor 
Kupán bizo-
nyíthatnak.”

a névelő fölös-
leges haszná-
lata



27

FÓKUSZ

Paprika Rá-
dió

nov. 
28. 10. Híradó

„2 milliárd 
euró áll a ren-
delkezésre.”

„2 milliárd 
euró áll ren-
delkezésre.”

fölösleges 
névelő

Paprika Rá-
dió

nov. 
30.

10-11. Reg-
geli Torná-
dó

„legyenek Önök 
az elsők és bol-
dog tulajdono-
sai 50 lej értékű 
vásárlási utal-
ványnak”

„legyenek 
Önök az el-
sők és boldog 
tulajdonosai 
egy 50 lej ér-
tékű vásárlá-
si utalvány-
nak”

a névelő el-
maradása

City Rádió nov. 
25.

17. Híradó
„megvitatja fe-
lelősségválla-
lás nyomán be-
nyújtott” 

„megvitatja a 
felelősségvál-
lalás nyomán 
benyújtott”

elhagyott név-
elő

City Rádió nov. 
25.

12–13. Leg-
több Sláger

„egy ideig azért 
lehet az orruk-
nál fogva vezet-
ni talán őket, 
de hosszú tá-
von mégsem a 
célravezető.”

„egy ideig 
azért talán le-
het az orruk-
nál fogva ve-
zetni őket, de 
hosszú távon 
mégsem cél-
ravezető.”

szórendté-
vesztés + fö-
lösleges név-
elő 

City Rádió nov. 
26.

17. Híradó

„a távirati iro-
dának elmond-
ta, hogy meg-
beszélésen meg 
kell vitatni…” 

a távirati iro-
dának el-
mondta, hogy 
a megbeszélé-
sen meg kell 
vitatni

kihagyott 
névelő

City Rádió nov. 
29.

7–8. Leg-
több Sláger

„9 évvel ez-
előtt veszítet-
tük el George 
Harrisont angol 
beat zenészt”

„9 évvel ez-
előtt veszítet-
tük el George 
Harrisont, az 
angol beat ze-
nészt”

névelő hiánya
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City Rádió nov. 
30.

9. Híradó

„így reagált 
arra, hogy a 
Markó Béla ki-
állt az oktatási 
törvény mellett

„így reagált 
arra, hogy 
Markó Béla 
kiállt az ok-
tatási törvény 
mellett

fölösleges 
névelő

Magyartalan szórend: 
pl. Akartam elmenni vhova.: 

Partium 
Rádió

2010. 
nov. 17.

Harmónia 
Magazin

beszélünk mai adá-
sunkban a kettős 
életről

mai adásunkban a ket-
tős életről beszélünk

Paprika 
Rádió

nov. 25. 7–8. Reggeli 
Tornádó

„Ma van Jelenszki 
Béla, azaz Flipper 
Öcsi kétéves évfor-
dulója a halálának”

„Ma van Jeszenszki 
Béla, azaz Flipper Öcsi 
halálának kétéves év-
fordulója”

Paprika 
Rádió

nov. 27. 9–10. Heted-
7vége

„december vége hol 
van még tőlünk”

„hol van még tőlünk 
december vége 

Paprika 
Rádió nov. 29.

9–10. Regge-
li Tornádó

„máris egy boldog 
tulajdonosává vál-
nak egy 30 lej érté-
kű vásárlási utal-
ványnak”

„máris egy 30 lej érté-
kű vásárlási utalvány 
boldog tulajdonosává 
válhatnak”

Paprika 
Rádió

nov. 30. 10–11. Reg-
geli Tornádó

„egy karácsonyi 
nagy extra is tör-
ténhet, úgyhogy ak-
kor is kell figyelni: 
kétszer lehet nyer-
ni.

„egy karácsonyi extra 
sorsoláson is részt ve-
het, úgyhogy akkor is 
kell figyelni, kétszer is 
lehet nyerni”

Kolozsvári 
Rádió

nov. 22 17–17.30 
NapÓra

„Ma van Jelenszky 
Béla, azaz Flipper 
Öcsi kétéves évfor-
dulója a halálának”

„Ma van Jeszensz-
ky Béla, azaz Flipper 
Öcsi halálának két-
éves évfordulója”

Kolozsvári 
Rádió

nov. 30
8–10. Regge-
li Magazin-
műsor

„tapasztalatok, me-
lyeket az ügynök-
ség munkatársai 
megszereztek több 
mint egy évtized 
alatt”

tapasztalatok, me-
lyeket az ügynök-
ség munkatársai több 
mint egy évtized alatt 
szereztek meg”
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Alany és állítmány téves egyeztetése: 

Partium Rá-
dió

Harmónia 
Magazin

hogy olvasmánya-
ik lassú léptekben 
ne forduljon visz-
sza

hogy olvasmányaik lassú 
léptekben ne forduljanak 
vissza

Partium Rá-
dió

Harmónia 
Magazin

információtartal-
muk pedig változ-
tathatóak

információtartalmuk pe-
dig változtatható

Partium Rá-
dió

Harmónia 
Magazin

melyek most át-
lagosan alig két 
méterrel emelke-
dik ki

melyek most átlagosan 
alig két méterrel emelked-
nek ki

Paprika Rá-
dió

nov. 
23.

14–15. 
(délutáni 
magazin)

„nem ugyanazt az 
élményt nyújtják, 
mintha élőben 
látnánk azt”

„nem ugyanazt az élményt 
nyújtják, mintha élőben 
látnánk azokat”

Paprika Rá-
dió

nov. 
24.

10–11. 
Reggeli 
Tornádó

„van egy roko-
nunk, akik azzal 
kezdik a napot...”

„vannak rokonaink, akik 
azzal kezdik a napot...” 
VAGY „van egy rokonunk, 
aki azzal kezdi a napot”

Paprika Rá-
dió

nov. 
25.

8–9. Reg-
geli Tor-
nádó

„remélem, Önök-
nek is érdemes ve-
lünk tartania”

„remélem, Önöknek is ér-
demes velünk tartaniuk”

Paprika Rá-
dió

nov. 
26.

9–10. Reg-
geli Tor-
nádó

„össze-vissza 
nyomkod minden 
gombokat”

„össze-vissza nyomkod 
minden gombot”

Kolozsvári 
Rádió

nov. 
24

17–17.30 
NapÓra

„kolozsvári ze-
nészeket hall-
gathatnak meg a 
székelyudvarhelyi 
közönség”

„kolozsvári zenésze-
ket hallgathat meg a 
székelyudvarhelyi közön-
ség”
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City Rádió
nov. 
22. 19. Híradó

„az ellenzékiek 
csaltak, amikor a 
kormány képvise-
lőinek hiányában, 
az Állandó Bizott-
ság jóváhagyása 
nélkül ülésezett”

„az ellenzékiek csaltak, 
amikor a kormány képvi-
selőinek hiányában, az Ál-
landó Bizottság jóváha-
gyása nélkül üléseztek”

City Rádió
nov. 
25.

12–13. 
Legtöbb 
Sláger

„sokunknak nin-
csen olyan gond-
jai, hogy hova..”

„sokunknak nincsen olyan 
gondja, hogy hova..”

City Rádió
nov. 
29. 6. Híradó

„az ajándékcso-
magokat a szülő 
biztosítják”

„az ajándékcsomagokat a 
szülők biztosítják”

City Rádió nov. 
30.

8–9. Leg-
több Slá-
ger

„a nyereményszel-
vényt is megkap-
ják és a mennyei 
menün kívül egy 
nyereménnyel is 
gazdagabb lehet” 

„a nyereményszelvényt is 
megkapják és a mennyei 
menün kívül egy nyere-
ménnyel is gazdagabbak 
lehetnek”

Utalószók helytelen használata vagy hiánya: 
pl. amely helyett ami: 

Partium 
Rádió

Harmónia Ma-
gazin

kiemelt hangsúlyt 
fektetve azokra az 
érdemeidre és si-
kereidre, amik 
hasznosak lehet-
nek

kiemelt hangsúlyt fek-
tetve azokra az érdeme-
idre és sikereidre, ame-
lyek hasznosak lehetnek

Partium 
Rádió

Harmónia Ma-
gazin

olyan ruhát vá-
lassz, amiben jól 
érzed magad

olyan ruhát válassz, 
amelyben jól érzed ma-
gad

Partium 
Rádió

Harmónia Ma-
gazin

elhárítani a pro-
vokációkat, amik 
érik

elhárítani a provokáció-
kat, amelyek érik

Partium 
Rádió

Harmónia Ma-
gazin

olyan konszen-
zusra jutunk, ami-
ben minden csa-
ládtag

olyan konszenzusra ju-
tunk, amely által min-
den családtag
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Partium 
Rádió

Harmónia Ma-
gazin

minden kultú-
rában találunk 
olyan története-
ket, amik

minden kultúrában talá-
lunk olyan történeteket, 
amelyek

Partium 
Rádió

Harmónia Ma-
gazin

az ember olyan 
gép, ami

az ember olyan gép, 
amely

Paprika 
Rádió

Nov. 
22.

16–17. (délutá-
ni magazin)

„alaposan össze-
keverjük, addig, 
hogy a diós keve-
rék jól bevonja a 
zöldséget”

„alaposan összekever-
jük, hogy a diós keverék 
jól vonja be a zöldséget”

Paprika 
Rádió

nov. 
24.

10–11. Reggeli 
Tornádó

„furcsa ébredések-
ről van szó ma. Il-
letve attól, hogy 
mi határozza meg, 
miért jó egy reg-
gel”

„furcsa ébredésekről 
van szó ma. Illetve ar-
ról, hogy mi határozza 
meg, miért jó egy reggel”

Paprika 
Rádió

nov. 
25.

7–8. Reggeli 
Tornádó

„tortakölteményt 
nyer mindaz, akit 
beneveztek”

„tortakölteményt nyer 
mindenki, akit bene-
veztek” (vagy: „nyer az, 
akit ...”)

City Rá-
dió

nov. 
25. 15. Híradó

„…a vizsgála-
tok díját nem kell 
majd kifizessék a 
nyugdíjasok, akik 
havi 700 lejnél ke-
vesebből élnek, 
a kiskorúak és a 
26 évnél fiatalabb 
egyetemisták.” 

„a vizsgálatok díját nem 
kell majd kifizetniük 
azoknak a nyugdíjasok-
nak, akik havi 700 lejnél 
kevesebből élnek, vala-
mint a kiskorúak és a 26 
évnél fiatalabb egyete-
misták.”

Névutók helytelen használata: 

Papri-
ka Rá-
dió

nov. 25. 8. Híradó

„Mircea Geoană 
az Alkotmány-
bírósághoz for-
dult a felelős-
ségvállalás 
megakadályozá-
sa miatt”

„Mircea Geoană az Alkot-
mánybírósághoz fordult a fele-
lősségvállalás megakadályozá-
sa végett”
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Kolozs-
vári 
Rádió

nov. 22 17–17.30 
NapÓra

„Több minden 
változott a ren-
dezvényt ille-
tően”

„Több minden változott a ren-
dezvénnyel kapcsolatban”

Kolozs-
vári 
Rádió

nov. 23
17–17.30 
NapÓra

„alkotmányjo-
gi konfliktus áll 
fenn a Kabinet 
és a törvényho-
zás között a fe-
lelősségvállalás 
kapcsán.”

„ alkotmányjogi konfliktus áll 
fenn a Kabinet és a törvényho-
zás között a felelősségválallás 
ügyében/ okán stb.

Kell+személyragozott főnévi igenév-féle szerkezetek megléte vagy hiánya: 

City 
Rádió nov. 25.

15. Hír-
adó

„a jelentke-
zőknek no-
vember 30-
án egy írás-
beli vizsgán, 
majd decem-
ber 3-án egy 
szóbeli meg-
mérettetésen 
kell részt ve-
gyenek”

„a jelentkezőknek november 30-án 
egy írásbeli vizsgán, majd december 
3-án egy szóbeli megmérettetésen 
kell részt venniük”

RTV, 
ma-
gyar 
nyelvű 
adás

minden sze-
mély, aki a 
turizmussal 
fogalkozna, 
magánvál-
lalkozónak 
kell lennie

minden személynek, aki a turizmus-
sal foglalkozna, magánszemélynek 
kell lennie

Ugyanazon lexémák zavaró ismétlődése egy mondaton vagy rövid 
szövegrészen belül: 

Paprika 
Rádió

nov. 
24.

10–11. Reggeli 
Tornádó

„Egyébként a hú-
gom ilyen. Neki 
minden ébre-
dés nagyon nehéz 
egyébként”

„Egyébként a húgom is 
ilyen. Neki minden éb-
redés nagyon nehéz.” 
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Paprika 
Rádió

nov. 
26.

8–9. Reggeli 
Tornádó (ho-
roszkóp)

„ez a két dolog ösz-
szekapcsolódva 
nagyszerű dolgot 
fog kiadni”

„ez a két dolog össze-
kapcsolódva valami 
nagyszerűt fog kiadni”

Paprika 
Rádió

nov. 
26. 9. Híradó

„a 
Rendőrfelügyelőség 
a legelőnyösebb 
ajánlatot részesíti 
majd előnyben”

„a Rendőrfelügyelőség 
a legkedvezőbb aján-
latot részesíti majd 
előnyben”

Kolozsvári 
Rádió

nov. 
22

17–17.30 
NapÓra

„A Bizottság fele a 
hétvégén csalással, 
engedély nélkül 
dolgozott, ebből ki-
folyólag az RMDSZ 
úgy véli, a hétvé-
gén a Bizottság tör-
vénytelenül dolgo-
zott.”

A Bizottság fele hét-
végén csalással, enge-
délytelenül dolgozott, 
ezért az RMDSZ úgy 
véli, munkája törvény-
telen

Temesvári 
Rádió

24.nov Hírek

„a kormány folytat-
ni szeretné a tan-
ügyi törvényért 
való felelősségvál-
laláshoz vezető fo-
lyamatokat, a par-
lamentnek nincs 
semmiféle alapja 
megállítani ezeket 
a folyamatokat…”

„a kormány folytatni 
szeretné a tanügyi tör-
vényért való felelősség-
vállaláshoz vezető fo-
lyamatot, a parlament-
nek nincs semmiféle 
alapja ennek megállí-
tására” 

Temesvári 
Rádió

29.nov Hírek
„fákat döntött ki a 
viharos szél … a lí-
ceum tetejét is le-
szakította a szél”

„fákat döntött ki a vi-
haros szél … a líceum 
tetejét is leszakította.”

City Rádió nov. 
29.

8–9. Legtöbb 
Sláger

„megjutalmazhat-
ják kedvencüket, 
házi kedvencü-
ket…”

„megjutalmazhatják  
kedvencüket…” 

City Rádió
nov. 
30.

8–9. Legtöbb 
Sláger

„Tom Sawyer ka-
landjai írója, Mark 
Twain író”

„Tom Sawyer kalandjai 
írója, Mark Twain”
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Terpeszkedő kifejezések 

Papri-
ka Rá-
dió

nov. 24.
10–11. Reggeli 
Tornádó

„ott volt hagyva nekem 
a lakás”

„otthagyták ne-
kem a lakást”

Papri-
ka Rá-
dió

nov. 25.
8–9. Reggeli 
Tornádó

„DJ-k által össze lett il-
lesztve”

„DJ-k összeillesz-
tették”

Papri-
ka Rá-
dió

nov. 26.
9–10. Reggeli 
Tornádó

„komolyan ki van dol-
gozva ez a zenekar ál-
tal, illetve a designerek 
által”

„milyen komo-
lyan kidolgoz-
ta ezt a zene-
kar, illetve a 
designerek”

Papri-
ka Rá-
dió

nov. 30.
11–12. Reggeli 
Tornádó

„a hírek nemsokára el 
lesznek mondva”

„a híreket nem-
sokára elmond-
juk”

RTV, 
ma-
gyar 
nyelvű 
adás

amelyekről részletes ki-
vizsgálás és leírás tör-
ténik

amelyeket részle-
tesen kivizsgál-
nak és leírnak

A tautológia egyéb esetei 
(fölösleges magyarázatok stb.): 

Papri-
ka Rá-
dió

nov. 26.
9–10. Reggeli 
Tornádó

„nagyon hama-
rosan játszani fo-
gunk”

„hamarosan játszani fo-
gunk”

City 
Rádió

nov. 25. 12–13. Leg-
több Sláger

„arra vonatkozó-
an, hogy egy-egy 
adott személy-
nek Románián 
kívül is van-e, 
mondjuk, kül-
földön rejtegetett 
vagyona.”

„arra vonatkozóan, hogy 
egy adott személynek van-e, 
mondjuk, Románián kívül 
is rejtegetett vagyona.” 
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nov. 29. 7–8. Legtöbb 
Sláger

„énekelte a 
Zanzibár dalá-
ban itt a City Rá-
dióban”

„énekelte a Zanzibár itt a 
City Rádióban”

Állandósult kifejezések szabálytalan használata vagy keveredése: 

Paprika Rá-
dió

nov. 24. 10–11. Reggeli Tor-
nádó

„kenegetted a 
büszkeségünket”

„legyezget-
ted a büsz-
keségün-
ket”

Paprika Rá-
dió

nov. 25. 7–8. Reggeli Tornádó „mondjuk nevén” „nevezzük 
nevén”

Paprika Rá-
dió

nov. 26. 9–10. Reggeli Tornádó „azon fogta a fejét”

„azon tör-
te a fe-
jét” VAGY 
„azért fog-
ta a fejét, 
mert...”

Paprika Rá-
dió nov. 27. 10–11. Heted7vége

„a negyedik 
szülinapi partin-
kat üljük”

„a negyedik 

szülinapunkat 

üljük” VAGY 

„a negyedik 

szülinapi par-

tinkat tartjuk”

Paprika Rá-
dió nov. 30.

10–11. Reggeli Tor-
nádó

„az a feldolgozás, ami 

mindannyiunknak a fü-

lét bejárta”

„az a fel-
dolgo-
zás, amely 
mindannyi-
unk fülét 
megütöt-
te” VAGY 
„amely 
mindenki-
nek a fülé-
ben cseng”

Paprika Rá-
dió

nov. 30. 11–12. Reggeli Tor-
nádó

„nagy választási 
lehetőséged van”

„sok  vá-
lasztási le-
hetőséged 
vannak” 
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Csonkult mondatok (különböző mondatrészek indokolatlan elhagyása): 

Partium 
Rádió

Harmónia 
Magazin

honnan tudjuk 
biztosan jelen-
létüket életünk-
ben

honnan tudjuk biztosan, 
hogy jelen vannak életünk-
ben

Partium 
Rádió reklám

a Cuza Voda 
utca 52. szám 
alatt, a Bradului 
utca keresztező-
désénél

a Cuza Voda utca 52. szám 
alatt, a Bradului és az X utca 
kereszteződésénél

Paprika 
Rádió nov. 23.

14–15. 
(délutáni 
magazin)

„ezúttal mit tar-
togatsz?”

„ezúttal mit tartogatsz szá-
munkra?”

Paprika 
Rádió

nov. 24.
10–11. 
Reggeli 
Tornádó

„mindig meg 
kell számolni 
ezekben a dal-
szövegekben” 

„mindig meg kell számolni 
valamit ezekben a dalszöve-
gekben”

Temesvá-
ri Rádió 29.nov Hírek

„naponta elem-
zik és megoldást 
keresnek”

„naponta elemzik és megol-
dást keresnek rá”

Teljesen zavaros mondatok: 

 Partium 
Rádió  

Harmónia 
Magazin

legfeljebb em-
beri elménk 
10%-át hasz-
nálja az embe-
riség

legfennebb emberi el-
ménk  10%-át használ-
juk

Paprika 
Rádió

nov. 
24.

10–11. Reg-
geli Tornádó

„mi határozza 
meg a reggeli 
percekben tör-
ténő esemény 
ami meghatá-
rozza az egész 
napjukat?”

„milyen reggeli percek-
ben történő esemény ha-
tározza meg az egész 
napjukat?”
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City Rá-
dió

nov. 
30.

7–8. Legtöbb 
Sláger

„viszont va-
lamennyit, 
amennyit visz-
sza tudnak 
fogni, azt ve-
gyék vissza, 
hátha megál-
modják a fér-
jüket, hogy ha 
még nincs fér-
jük” 

viszont amennyit vissza 
tudnak venni, azt ve-
gyék vissza, hátha meg-
álmodják a jövendőbeli-
jüket, ha nincs még fér-
jük

RTV, 
magyar 
nyelvű 
adás

amikor az em-
ber elengedi 
magát, mivel 
tudod össze-
szedni

amikor az ember elenge-
di magát, hogyan tudja 
összeszedni magát

Következtetések és javaslatok

A monitorizációs program előzetes eredményeit december 12-
én, az Erdélyi médiajelentés konferencia keretében bemutattuk a sajtó 
képviselőinek. A konferenciát a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Média- 
és Kommunikációtudományi Szakbizottsága, illetve a Medea Egyesület 
szervezte. A bemutatót követő kerekasztal-beszélgetésen elhangzott 
hozzászólások, az utólagos sajtóvisszhang és a személyes visszajelzések 
alapján kijelenthetjük, hogy a programot nemcsak a résztvevő kutatók, 
hanem a média képviselői is hasznos és folytatásra érdemes munkának 
ítélik. Eredményei várhatóan beépülnek nemcsak a média munkatársainak 
mindennapi gyakorlatába, hanem az egyetemi képzésbe, illetve az újságírók 
szakmai továbbképző programjaiba is. 

A monitorizációs program folytatása azért is indokolt, mert egy 
többször, különböző periódusokban megismételt, longitudinális vizsgálat 
lehetővé tenné, hogy általánosabb következtetéseket vonhassunk le az 
audiovizuális média nyelvhasználatának alakulásáról, illetve a mindennapos 
nyelvhasználathoz való viszonyáról. Egy ilyen longitudinális vizsgálat 
hozzájárulhatna az erdélyi regionális köznyelvi norma alakulásának 
vizsgálatához is.

A kiejtés terén a legtöbb normától eltérő jelenséget a magán-és 
mássalhangzók ejtésének indokolatlan rövidülésében, illetve nyúlásában 
érhetjük tetten. Ezek egy része nyelvjárásiasság, más részük a román nyelv 
hatására mutat minőségi változást, vagy egyszerűen csak a nyegle ejtésnek 
tudható be. A képzavaros szövegek egy része, a terpeszkedő kifejezések, 
a csonkult vagy zavaros mondatok bizonyos hányada a környező idegen 
nyelv negatív, értelemcsonkító hatásának eredménye (esetleg a szleng egyre 
fokozottabb betörése idézi elő őket), más részük a szólások vagy állandósult 
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kifejezések keveredésének, lassú elhomályosulásának következménye. 
Ugyanakkor a kutatás során feltűnt, hogy több értelemzavaró hiba forrásai 
külföldi, sokszor magyarországi híranyagok, amelyek nyelvezetét a 
szerkesztőségek nem módosítják.

Köszönetnyilvánítás:
A kutatás résztvevői köszönetet mondanak a Communitas Alapítványnak 

a program támogatásáért. Ugyanakkor köszönettel tartozunk a romániai 
magyar audiovizuális média képviselőinek, akik együttműködő partnerekként 
támogatták az anyaggyűjtést, érdeklődéssel fogadták az eredményeket, és 
fontos szerepet vállaltak azok disszeminációjában. 

Ezenkívül köszönetet mondunk Fazakas Emesének, a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke docensének, a 
szakmai lektorálásban nyújtott segítségéért.

Szász Adrián: Főpróba
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Az Erdélyi Magyar Hírvivő
századai

GYŐRFFY GÁBOR

Habár a pozsonyi és bécsi magyar lapoknak II. József uralkodása 
alatt számos erdélyi előfizetője volt, az erdélyi magyarságnak az 1780-as 
években még nem volt saját hírlapja. Ennek számos negatív hatása volt, 
mert a távoli városokban kiadott újságok alig foglalkoztak az erdélyi po-
litikai és kulturális eseményekkel, és ezért kevéssé szolgálhatták a helyi 
közönséget. Az első erdélyi magyar hírlap elindulásában a nemesi mozga-
lom hatására növekvő tájékoztatási igény mellett az 1789-ben kirobbant 
orosz-török háború is közrejátszott, hiszen Erdély közelebb esett Pestnél 
és Bécsnél a harctérhez, ezért előnyösebb helyzetben volt a hadi hírek be-
szerzése tekintetében.1

Rezumat (Secolele ziarului Erdélyi Magyar Hírvivő /Mesagerul maghiar din Transilvania/)
Primul ziar de limbă maghiară din Transilvania a apărut în 1790 în tipografi a lui Martin 

Hochmeister-fi ul, având ca obiective programatice publicarea relatărilor despre războiul ruso-turc, 
cultivarea limbii maghiare şi furnizarea de ştiri din Transilvania către celelalte ziare ale epocii. Deşi 
nu a reuşt să aducă un stil nou în privinţa transmiterii informaţilor, ziarul şi-a îndeplinit cu cinste 
misiunea, în ciuda greutăţlor cu care a trebuit să se confrunte. Studiul cuprinde o descriere a 
numerelor care se regăsesc în momentul de faţă în bibliotecile din România ş Ungaria, precum şi a 
celor pierdute, însă prelucrate de diferiţi cercetători la un moment dat.

Cuvinte cheie
presa maghiară, Transilvania, Erdélyi Magyar Hírvivő, Hochmeister

Abstract (Centuries of the Erdélyi Magyar Hírvivő [Hungarian messenger of Transylvania] 
newspaper) The fi rst Hungarian-language newspaper in Transylvania was published in Martin 
Hochmeister Jr.’s typography in 1790. Its primary objectives were the publication of reports of 
the Russian-Turkish war, the cultivation of the Hungarian language, and the diffusion of news 
from Transylvania to other newspapers of the age. Although it did not succeed in establishing a 
new style of information transmission, the newspaper managed to honourably fulfi l its mission, 
notwithstanding the diffi culties it had to face. The paper contains a description of the issues extant 
in libraries from Romania and Hungary, as well as those no longer available but processed by 
various researchers at some point in the past.

Keywords Hungarian press, Transylvania, Erdélyi Magyar Hírvivő, Hochmeister

dr. Győrffy Gábor

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, adjunktus
gyorffygabor@yahoo.com
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A nagyszebeni Erdélyi Magyar Hírvivő meg-
jelenése ifj. Hochmeister Márton nevéhez köthe-
tő. Életrajzi adatként megemlíthetjük róla, hogy 
1782 és 1785 között a kolozsvári lyceumban 
folytatott jogi tanulmányokat, majd az erdélyi 
guberniumnál gyakornokoskodott, és 1789-ben 
a nagyszebeni külső tanács tagja lett.  Ugyaneb-
ben az évben veszítette el édesapját, akitől átvette 
a régi családi nyomdát, melyet egy könyvkereske-
déssel együtt kezdett el vezetni.2 

Hochmeister 1790 januárjában folyamodott 
engedélyért a királyi főkormányszékhez a magyar 

újság ügyében. Azonban nem elégedett meg azzal, hogy a nagyszebeni né-
met lap, a Kriegsbote cikkeinek fordítására kapjon engedélyt, hanem önál-
ló magyar újságra, valamint külön kiváltságra nyújtott be kérelmet. Ezt az-
zal indokolta, hogy a német cikkek fordítása sok időbe telne, ezért a hírek el-
avulnának, már nem számíthatnának az olvasók érdeklődésére, és így nem 
tudná fenntartani a lapot.3

Annak érdekében, hogy a kérelemnek nagyobb politikai támogatottsága 
legyen, Hochmeister az erdélyi gubernátornak – gróf Bánffy Györgynek – is 
írt, és kérte közbenjárását az újság érdekében. A kormányzó, aki melegen 
pártolta az összes erdélyi magyar közművelődési kezdeményezést, ez eset-
ben is megígérte, hogy ki fog állni a hírlap mellett, annál is inkább, mivel 
meg van győződve, hogy a folyamodó lojális polgár, és nem fog semmi oda 
nem illőt publikálni, ami a „mozgalmas történelmi időkben” megbolygatná 
a köznyugalmat.4

Az év folyamán a hírlap programját tartalmazó előzetes Tudósítás is 
megjelent.5 A szöveget először a pesti Neuer Kurier aus Ungarn von Kriegs 
und Staarssachen című német újság mellékletként adták közre 1790. február 
18-án. Egy hónappal később a szintén pesti Hadi és más Történetek egy ki-
vonatolt változatát közölte a programnak. A Tudósítás a lap megjelenésének 
indokairól, tartalmáról és céljairól adott hírt. A lapindítás okai elsősorban 
a közelben zajló háborúval kapcsolatosak: „A mostani háborúnak szélvésze 
rettenti csaknem az egész keresztény világot, kiváltképp a tűz által közben 
vétetett két magyar hazát. [...] Ez az ok indított minket egyfelől arra, hogy az 
ily színű történeteket kedves hazánk fiainak egy született nyelvünkön ké-
szült Erdélyi Hírmondó által tudtukra adjuk.”6 A lap megjelenéséről tájékoz-
tat az Ephemerides Budenses 1790. 5. száma is.7

A Tudósításban a szerkesztők által követett további két cél is megfogal-
mazódik: a magyar nyelv művelése, valamint a többi lapok tudósításainak 
viszonzása, első kézből vett erdélyi hírekkel: „Második fő tárgya elintézet 
igyekezetünknek, anyanyelvünknek művelése és gyalulása, mely vélekedé-
sünk szerint egy a legfőbb kötelességei közül minden hazafinak. […] Harma-
dik indító okunk volt ezen munkának felvállalására a háládatosság. Ugyan-
is mivel köszönhetnénk meg inkább, mind a Hadi Történetek, mind a Ma-
gyar Kurír, mind pedig a Mindenes Gyűjtemény íróinak, kedves hazánkfia-
inak azon buzgó indulatokat, hogy a hasznos és a köz jóra intézett tudósítá-

Második fő tárgya elintézet 
igyekezetünknek, anyanyel-
vünknek művelése és gya-
lulása, mely vélekedésünk 
szerint egy a legfőbb köte-
lességei közül minden ha-
zafi nak. […] Harmadik indí-
tó okunk volt ezen munká-
nak felvállalására a háláda-
tosság. 
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saikat a hazánknak ezen szél részeivel is közleni nem sajnálják; mint ha mi 
is ugyanazon jóra törekedvén a hozzánk közelebb levő hadi piacokon történt 
dolgokat serényen, és igazán közöljük, s hozzánk mutatott jóságokat ekként 
viszontagoljuk”.8

Az előzetes tudósítás szerzői a korabeli sajtó szerepére is reflektáltak, 
ezenbelül pedig felvetették a sajtó hitelességének a kérdését. Az Erdélyi Ma-
gyar Hírvivőről szólva azt ígérik, hogy a lap törekedni fog a megbízható tá-
jékoztatásra, éppen annak érdekében, hogy „a közöttünk, vagy hozzánk kö-
zel történt dolgok igazán megírassanak, s a hibáktól, melyek netalán azok-
nak tisztaságához az idegen újságok által férhetnének, megtisztíttassanak”.9 

A hírlapot kiadó társaság 1790. április 3-ára tervezte az első szám meg-
jelenését. Ez előzetes elképzelés szerint a Hírvivő június végéig hetilapként 
jelent volna meg, minden csütörtökön, majd júliustól kétszer egy héten, hét-
főn és csütörtökön. Közben az udvari Kancellária március 4-én keltezett ha-
tározata is megérkezett: a hatóság 1 forint postai díjfizetés mellett engedé-
lyezte az önálló magyar újság kiadását, ellenben elutasította a kiváltságra 
vonatkozó kérelmet. Az engedély arra kötelezte a kiadó Hochmeistert, hogy 
rendszeresen nyújtsa be a cenzornak a lapot, a hadi híreket pedig a főhadve-
zérrel is hagyassa jóvá.10 

Az engedély birtokában a hírlap első száma az előzetes tervnek megfe-
lelően jelent meg. Szerkesztői Fábián Dániel táblai levéltáros és Cserei Elek 
kormányszéki allevéltáros voltak.11 Habár a szerkesztők neve nem volt fel-
tüntetve, Gyalui Farkas szerint személyük köztudomású volt.12 A hírlap kis 
nyolcadrét alakban, 16x11½ cm nagyságban, 8 oldalon (4 levél) jelent meg, 
általában 4 oldalnyi (2 levél) toldalékkal. A második számtól díszes illuszt-
ráció is megjelent a címlapon: Magyarország és Erdély fametszettel nyom-
tatott egyesített címere, rajta szalagon a lap címe, fölötte pedig kiterjesztett 
szárnyú koronás sas, karmai között pallossal és uralkodói pálcával. A címer 
alatt volt olvasható a megjelenés helye és dátuma. 

Az erdélyi hírlap vizsgálatának egyik sarkalatos kérdése a több mint két 
évszázaddal ezelőtt megjelent lapszámok mai fellelhetősége. Valószínűsíthe-
tő, hogy fennállásának rövid ideje alatt (a lap 1791 januárjában szűnt meg) 
összesen 64 vagy 65 száma jelent meg, azonban csak az 1790-ben megjelent 
61 szám maradt fenn. Ezek közül az első 57 számot Nagyszebenben, majd az 
58–61. számokat Kolozsváron adta ki Hochmeister, aki itt folytatta a publi-
kálást, miután az erdélyi főkormányszék a városba költözött. Az 1791-es szá-
mok létét az bizonyítja, hogy az országgyűlésben ezen év januárjában azzal 
vádolták meg Hochmeistert, hogy az Erdélyi Magyar Hírvivő 1791. 3. számá-
ban magyarra merészelte fordítani a királyi felté-
teleket, s így „közönségessé” tette azokat, méghoz-
zá „a jobbágyi szolgálatra nézve oly hibás fordí-
tással”, hogy az veszélyes következményeket hoz-
hat magával.13 Mindez arra utal, hogy 1791-ben 
még legalább három szám megjelent. Ezek a szá-
mok azonban ma már sajnos nem találhatók meg. 

A hírlap fellelhető példányainak történetét 
Dezsényi Béla foglalta össze 1940-ben.14 Az akkori 

A hírlapot kiadó társaság 
1790. április 3-ára tervez-
te az első szám megjelené-
sét. Ez előzetes elképzelés 
szerint a Hírvivő június vé-
géig hetilapként jelent vol-
na meg,
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adatok szerint az Erdélyi Múzeum-Egylet  Könyv-
tárában az 1–6. és 8–12. számok voltak meg. Eze-
ket Szabó Károly a krasznai Cserey-könyvtár pa-
pírszemetei közül szedte össze.15 Dezsényi sze-
rint a 17. szám is létezett, és ezt Kelemen Lajos ta-
lálta meg Koncz József néhai marosvásárhelyi ta-
nár hagyatékában. Gyalui Farkas ír arról, hogy sa-
ját maga vásárolta meg az említett példányt, és az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtárának adomá-
nyozta. A későbbiekben ez a lapszám azonban el-
tűnt. A gyűjtemény az egyesület 1949-es felszá-
molása után a kolozsvári Egyetemi Könyvtárba 

került, ahol ma is megtalálható, a 3., 4., 10., 11. és 12. lapszámok toldaléka-
ival együtt. 

Az Országos Széchényi Könyvtárnak is van egy gyűjteménye, amely 13 
lapszámot tartalmaz (10., 43–46., 48–49., 51., 53–54., 58–59., 61.).  A könyv-
tár hírlaptári bejegyzése szerint ezeket 1911-ben vásárolták a Kriegsbote 
című német lap egy példányával együtt. 

A Budapesti Református Kollégium Ráday-könyvtárában valamikor 
megvoltak a 48–56. és 59–61. számok, melyeket Ferenczy József még fel 
tudott dolgozni a 19. század végén, de 1940-ra már elkallódtak.16 Ezen kí-
vül Gyalui Farkas adataira hivatkozva Dezsényi elmondja, hogy 1903-ban a 
torockószentgyörgyi unitárius lelkész 27 számot küldött a kolozsvári unitá-
rius kollégiumnak. Az intézet könyvtárosa – Kanyaró Ferenc – megenged-
te Gyaluinak, hogy megnézze a lapszámokat (7, 13, 14 és 17–40.), és ezeket a 
Vasárnapi Újság 1903-as évfolyamában ismertesse.17 Ezt követően Kanyaró 
Ferenc beteg lett, Tordára vitte az újságokat tartalmazó kötetet, ahol elkalló-
dott, és halála után már hiába keresték. 

Az Erdélyi Magyar Hírvivő első lapszáma szerkesztőségi közleménnyel 
kezdődött, amely a lapalapítás kezdeti nehézségeiről tájékoztatta az olvasó-
kat: „mindjárt kezdetén írásunknak jelentjük [...], hogy bizonyos okokra néz-
ve még igen keskeny határok közé vagyunk rekesztve, és mind azokkal nem 
kedveskedhetünk, amelyekkel akarnánk, de reméljük csalhatatlanul, hogy 
egy vagy két hét múlva több jeleit adhatjuk annak, mely forró légyen az iránt 
való igyekezetünk, hogy az érdemes hazafiúi közönség előtt ezen Hazánk-
hoz való szeretetünknek első zsengéjével kedvet nyerhessünk.” Az ígéretet 
nem sikerült betartani, ezért a szerkesztők az április 22-én kiadott 4. lap-
számban újra mentegetőzni kényszerültek, és ekkor derült fény az említett 
„bizonyos okok” kilétére: az önálló újság elindítására vonatkozó királyi en-
gedély még mindig nem érkezett meg, ezért a Hírvivő mindaddig „csak azok-
ból a kútfejekből veheti kedves Hazánk fiaival közlendő újságainkat, me-
lyekre az ezelőtti királyi szabadság már előre meg volt nyerve.” A megjegy-
zés minden bizonnyal arra vonatkozott, hogy az engedély kézhezvételéig a 
lap nem közölhetett eredeti híreket, hanem csak egyéb lapokból átvett infor-
mációkat és fordításokat. 

Az Erdélyi Magyar Hírvivő beszámolt a kor legfontosabb külföldi és ha-
zai eseményeiről, így elsősorban a török háború menetéről, a készülődések-

Az ígéretet nem sikerült be-
tartani, ezért a szerkesztők 
az április 22-én kiadott 4. 
lapszámban újra mentege-
tőzni kényszerültek, és ek-
kor derült fény az említett 
„bizonyos okok” kilétére: 
az önálló újság elindításá-
ra vonatkozó királyi enge-
dély még mindig nem érke-
zett meg.
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ről és az ostromokról.  Hírt adott a vármegyék kormányzóinak kinevezésé-
ről, valamint az erdélyi országgyűlésről és a megyei gyűlésekről. A máso-
dik lapszámban tudósított az erdélyi vármegyék március 22-i gyűléséről, 
ahol a „meghalt Római Császárnak az a királyi levele olvastatott fel, amely-
ben minden rendeletét visszavonta.” Megjelentette az uralkodónak az erdé-
lyi kormányszékhez intézett leiratát, melyben a törvények, kiváltságok és jo-
gok megtartását fogadja.18

A Hírvivő kezdettől fogva kiemelt jelentőséget tulajdonított a nemze-
ti kultúra és hagyomány kérdéseinek. Már az első lapszám arról tudósított, 
hogy gróf Bethlen József kormánytanácsos, aki „kicsinységétől fogva” ed-
dig német ruhában járt, ezúttal magyar köntösbe öltözött, mintegy jelezvén, 
hogy „úri testében az ősi magyaroknak igaz vére buzog”. 

Az erdélyi hírlap szerkesztői azt is felismerték, hogy a magyar hiva-
tali nyelv meglehetősen szegényes, ezért az ötödik lapszámtól kezdve érté-
kes kezdeményezést indítottak el a közigazgatásban használt latin szavak 
magyarosítására. A Tiszti nevek lajstroma egész sor latin elnevezés magyar 
megfelelőjét tartalmazza (pl. archivarius – írás-tartó, secretarius – titoknok, 
gubernium – kormánytanács vagy kormányszék, ministerium – belső titkos 
tanács), ugyanakkor felhívást intéz az olvasókhoz, hogy küldjenek a szer-
kesztőségbe egyéb fordítási javaslatokat, és végül azt a változatot fogják ter-
jeszteni, amely a többség tetszését elnyerte.19 

A Hírvivő több elméleti jellegű eszmefuttatást is közölt a nemzeti nyelv 
és kultúra tárgyában. A Magyar Nyelvről című írás a 6. számtól kezdve jelent 

Bálint Zsigmond: Előre
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meg folytatásban. A cikk első részében a névtelen 
szerző ekként érvel a nyelvi kérdésben: „A magyar 
nyelvnek mint a közigazgatásba, mint pedig az os-
kolákba leendő törvényes behozása nélkül nem le-
het annak nem csak virágzását de még csak meg-
maradását is remélni mert akkor ki-ki csak azt a 
nyelvet fogja főképp tanulni, amelyen az ország 
igazgatása folyik, és ha az ismét Deák lesz, legtöbb 
része a hazában lakóknak megelégszik annak ta-
nulásával, és tanultatásával, ezen kívül pedig azt 
az idegen nyelvet fogja megtanulni, amely az úri 
gyülekezetbe és társaságba szokásba lesz, hogy az 
úri gyülekezetektől ki ne rekesztessenek.” 

Az írás azt is szorgalmazza, hogy az ország többi nemzete tanulja meg a 
magyar nyelvet. A szerző szerint erre nem azért volna szükség, hogy „ezáltal 
az anyanyelvek eltöröltessenek”, hanem csak amiatt, hogy a nemzetiségek 
„tudják a magyar nyelvet, mint egy közönséges, és nékik hasznos és szüksé-
ges nyelvet is valameddig a magyar földön laknak.” Valószínűleg ennek a vé-
leménynek az alátámasztására jelenik meg a 8. számban egy tudósítás arról, 
hogy a „horvátok […] különösön kérték a magyar nyelvnek behozását, a tótok 
pedig készek a magyar nyelvért a tót nyelvet is elfelejteni.” 

A nyelvi kérdésekről szóló cikk a 7. lapszámban folytatódott. Ebben a 
részben elsősorban az anyanyelven történő nevelés szükségessége fogalma-
zódik meg. A lányok neveltetése kapcsán az írás megemlíti, hogy a latin 
nyelv uralkodása miatt „az asszonyi rendnek nagyobb része” rabja maradt a 
tudatlanságnak, ezen kívül nem tudták megtanulni a nemzeti hagyományo-
kat, mivel az idegen nevelők „sem hazához való indulatot, sem hazai tudo-
mányt nem önthettek beléjük, sőt majd észrevétlenül idegen dolgokat, szo-
kásokat szerettek meg, és a mi hazai volt, azt nem ismervén jól, nem is ked-
velhették.” Nem így lett volna – véli a szerző –, ha a magyar nyelvnek „be-
csülete lett volna”, és a nemes leányok nevelésére szolgáló könyveket anya-
nyelven írták volna.20 

Az írás következő része a 8. számban a tudományok anyanyelvű műve-
lését és az idegen nyelvű tudományos művek fordítását szorgalmazza. En-
nek akadálya, hogy a magyar nyelv alacsony rangja miatt eddig senki sem 
igyekezett lefordítani az idegen nyelvű könyveket. Ugyanakkor a szerző két 
felhívást intéz az olvasókhoz a magyar nyelv művelése érdekében. Egyfelől 
azt javasolja, hogy akik csak megtehetik, rendeljék meg a komáromi Minde-
nes Gyűjtemény lapszámait, mivel ebben „szükséges, hasznos és gyönyör-
ködtető” dolgok vannak, melyek lehetetlen, hogy ne nyerjék meg az olva-
sók tetszését. Másfelől arra buzdítja olvasóit, hogy szerezzék meg Dugonics 
András regényét, a két évvel korábban megjelent Etelkát, és olvastassák azt 
a fiú és leánygyermekekkel, hogy azok szórakoztató módon „tökéletes tu-
dományt szerezzenek eleinknek régi állapotáról”. Ugyanebben a számban 
folytatódik a tiszti nevezetek lajstroma, amely további szavak magyarításá-
ra vállalkozik, mint például archívum – leveles-ház, cancellaria – író-ház, 

Ezek után a kötelezően ta-
nított tudományágak szer-
kezetét is vázolja: az or-
szág törvényének, a ma-
gyar köz- és különös tör-
vénynek főbb cikkelyei, a 
magyar birodalom földle-
írása és „viselt dolgainak” 
leírása, valamint annak ma-
gyarázata, hogy miből áll-
jon a magyar szabadság és 
az igaz magyar hazafi ság.
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officium registraturae – lajstromozó hivatal. A jegyzék sorszámozása itt már 
a 72. számnál tart. 

A 9. lapszámban jelenik a Magyar Birodalombeli Ifjúságnak nevelésé-
ről értekező írás első része, amely elsősorban a nemzeti tudományok műve-
lését és megismertetését szorgalmazza: „a keresztényi és erkölcsi tudomány 
után helyet kellene foglalni nálunk a Magyar Nemzet Tudománynak, ame-
lyet minden papi, polgári, törvényes, hadi, tárházi egy szóval mindenféle ál-
lapotban levő hazafinak és hazabélinek, a nemes, köz és alacsony rendnek, 
a férfiú és asszonyi nemnek kinek-kinek illendő mértékben szükségképpen 
tudni kell.” Ezek után a kötelezően tanított tudományágak szerkezetét is vá-
zolja: az ország törvényének, a magyar köz- és különös törvénynek főbb cik-
kelyei, a magyar birodalom földleírása és „viselt dolgainak” leírása, vala-
mint annak magyarázata, hogy miből álljon a magyar szabadság és az igaz 
magyar hazafiság. Ezen legutóbbi oktatását hazai és külföldi példák révén 
képzeli el az írás szerzője. 

A 10. számban jelenik meg a magyar nyelvről szóló tanulmány utolsó 
része, amely egy „tudós Hazafiakból álló társaság” létesítését sürgeti. A tár-
saság egyik fő feladatát abban látja, hogy a hazánkról írt könyveket, a régi 
görög és latin szerzőket, valamint a tudós nyelveken írt legszebb és legne-
vezetesebb  műveket magyarra fordítsa, és ezzel lehetőséget teremtsen, hogy 
„minden hazafinak anyanyelvével nyílt útja legyen a magyar nemzeti meg-
világosodásra”.

A június 10-én megjelent 11. szám toldalékában a szerkesztők azzal a 
hírrel jelentkeznek, hogy a várva várt udvari engedély megérkezett, minek 
hatására a levelezés mind a két országbeli jóakarókkal „jobb lábra kapott”. 
Itt jelenik meg az új előfizetési felhívás, mely tudatja az olvasókkal, hogy a 
Hírvivő ezentúl hetenként kétszer (hétfőn és csütörtökön) fog megjelenni. A 
szerkesztők ugyanakkor örömmel könyvelik el, hogy az olvasók „kedvesen 
vették” a lapot, amely „nem csak Pozsonyban, Budán, Pesten, Kassán és Ne-
mes Magyar Országnak, úgy Erdélynek is majd minden részeiben számos ol-
vasókat nyert; hanem Bécsbe és a tábori piacokra – is a magyar hadi serege-
inkhez szép számmal kivitetnek.”

A szerkesztőségi közleményként felfogható „tudósítás” azt ígéri, hogy 
az erdélyi lap tájékoztatni fogja az „érdemes közönséget” a legfőbb hazai és 
külföldi eseményekről, ezen belül kiemelt módon a török háború híreiről, 
melyeket egyenesen a hadszíntérről, vagy az Erdélyi Igazgató Hadi Tanács-
tól fognak megszerezni. Úgyszintén jelentős célkitűzés, hogy a Hírvivő szá-
moljon be a hamarosan kezdődő erdélyi országgyűlésen folyó „előadásokról, 
feleletekről és végzésekről”. 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményéből származó utolsó, júni-
us 17-én megjelent szám a „vegyes tudósítások” mellett előfizetési felhívást 
közöl a komáromi Zai Sámuel orvos természeti históriájára. Ehhez hason-
ló hirdetések rendszeresen jelentek meg a lapban, ás általában Hochmeister 
tipográfus kiadójában megjelent könyveket hirdették megvételre. A hirde-
tések általában a Toldalékban jelentek meg, ahol a főlapot kiegészítő hírek 
mellett időnként könnyedebb műfajokat is találunk, például hazafias szel-
lemű költeményt.
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A Gyalui Farkas által bemutatott 13. szám-
ban országgyűlési tudósítást olvashatunk az or-
szág rendjeinek június 10-i gyűléséről. A korabe-
li hírszolgálat sebességét jelzi, hogy a Hírvivő bu-
dai tudósítója az esemény másnapján útnak indí-
totta a tudósítást, amely csak két hét múlva jelent 
meg a lapban, s további napok múlva került az elő-
fizetőkhöz.21

A Budapesti Református Kollégium Ráday-
könyvtárában található példányokat Ferenczy Jó-
zsef dolgozta fel. A november 25-én kiadott 56. 
számban jelenik meg a jelentés, hogy a kormány-
széket Kolozsvárra költöztették, emiatt a „nyomta-
tó sajtónak is nagy résziben által kellett vitetőd-

ni”. A szerkesztők az olvasók engedelmét kérik, hogy a következő héten a 
költöztetés miatt csak egy lapszám fog megjelenni. Azt ígérik ellenben, hogy 
kötelességüknek tartják „a következendő hetekben Kolosváron ezen egy új-
ságnak elmaradását kipótolni.” Ígéretükhöz híven december 16-án Kolozs-
várról jelentkezik az 58. szám, amely buzgó indulattal kér bocsánatot az 
érdemes olvasóktól, hogy az újság „félbe szakadott fonalát elébb mint sem 
most össze nem köthették”.22 Tekintettel az éppen kezdődő erdélyi ország-
gyűlésre, az előző számokhoz képest, melyek főként átvett híreket közöltek, 
a Hírvivő kolozsvári lapszámai sokkal elevenebb és eredetibb tudósításokat 
tartalmaztak. 

Ebben az évben még három számot adtak ki. Az utolsó 61. szám decem-
ber 30-án jelent meg. Itt adták közre az új előfizetési felhívást, amely azt bi-
zonyítja, hogy a szerkesztők ekkor még nem vették számításba a lap meg-
szűntét. Ennek okai nem egyértelműek, de valószínű, hogy összefüggésbe 
hozhatók azokkal a támadásokkal, melyeket a versenytárs katolikus és pro-
testáns nyomdák indítottak Hochmeister ellen Kolozsváron.23 

Gyalui Farkas kutatásaiból tudhatjuk meg, hogy az 1790. december 12-
re összehívott országgyűlés jegyzőkönyveiben megtalálhatók azok a jelzé-
sek, amelyek a Hochmeister ellen folytatott kampányra utalnak. Kezdet-
ben az országgyűlési nyomtatványok szállítása miatt kezdték panaszolni, 
majd politikai jellegű vádak is megfogalmazódtak. Ezek között volt, hogy né-
met nyelvű naptárában a jobbágyságra nézve lázító szellemű írást közölt. A 
Hírvivő megszűnésének közvetlen oka, hogy a kiadó ellen vádat emeltek az 
1791-es 3. lapszámban engedély nélkül és „félreérthető” fordításban közölt 
királyi leiratok miatt, majd házkutatást tartottak az üzletében, és lefoglalták 
az újságszám 65 példányát. Gyalui szerint lehetséges, hogy a fordítás helyes-
bítését tartalmazó 4. lapszám is megjelent. 

Hochmeister kihallgatása során kitűnt, hogy az inkriminált 3. lap-
szám a cenzúra engedélyével jelent meg, ennek ellenére az országgyűlés 
példás megbüntetését és „hasonló dolgoktól való szigorú eltiltását” kérte a 
guberniumtól. Az ügy végül a II. Lipót elé került, aki február 28-án kelt leve-
lében helytelenítette a rendek eljárását, és „kedvetlenül vette a Hochmeister 
Márton iránti országos végzést”. Végül mégis a rendek kaptak elégtételt, és 

Gyalui Farkas kutatásai-
ból tudhatjuk meg, hogy az 
1790. december 12-re ösz-
szehívott országgyűlés 
jegyzőkönyveiben megta-
lálhatók azok a jelzések, 
amelyek a Hochmeister el-
len folytatott kampányra 
utalnak. Kezdetben az or-
szággyűlési nyomtatvá-
nyok szállítása miatt kezd-
ték panaszolni, majd politi-
kai jellegű vádak is megfo-
galmazódtak. 
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az Erdélyi Magyar Hírvivő nem jelent meg többet. Hochmeister mégis foly-
tathatta nyomdászi tevékenységét, és a következő évi országgyűlési jegyző-
könyvet már ő nyomtatta.24 Egészen 1809-ig élt Kolozsváron, amikor egész-
ségi okokból elhagyta a várost, és összes vállalatát közcélra adományozta. 
Bánffy György kormányzóhoz intézett alapítólevele szerint nyomdáját és 
könyvkötészetét tankönyvkiadó intézet létesítésére adományozta, amiért I. 
Ferenc aranyéremmel jutalmazta.   

Az Erdélyi Magyar Hírvivő rövid pályája ellenére is, számos nehézsé-
get leküzdve, első erdélyi magyar sajtóvállalkozásként becsülettel és buz-
galommal szolgálta az általa felvállalt feladatokat. Habár a hírközlés és tá-
jékoztatás terén nem tudott újat nyújtani a kor gyakorlatához képest, a ma-
gyar nyelv és nemzeti műveltség terjesztése terén úttörő és dicséretes mun-
kát végzett, amely már a későbbi korok hasonló törekvéseit előlegezte meg.
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A megyei levéltárak
forrásfeltárása és
sajtótörténeti hasznosítása

DEMETER CSANÁD

A cen zú ra az in for má ci ók hozzá fér he tőségének és ter jesz té sé nek a 
fel ügye le te, ezt a hatalom képviselői elsősorban po li ti kai és mo rá lis ala-
pok ra fek tet ték. Szélsőséges for má já ban az in for má ci ók tel jes zá ro lá sát, 
az iro dal mi vagy kép zőművészeti mű vek be til tá sát is ma gá ban fog lal ta, 
ke mény bün te té sek kel sújt va a ti lal mat megszegőket. A cen zú ra ilyen for-
má já ban a dik ta tó ri kus rend sze rek jellemzője, ahol az in for má ci ó kat, az 
em be rek vé le mé nyét és né ze te it is sza bá lyoz ni akar ják. Ezen lé pé se ket ál-
ta lá ban a nem zet biz ton ság, a köz ér dek vagy a jó íz lés ürü gyén te szik. 

Rezumat (Cercetarea arhivelor judeţene şi utilizarea lor în istoria presei)

Având în vedere că multe din documentele perioadei comuniste au devenit accesibile 
cercetătorilor în arhivele judeţene, în zilele noastre s-a făcut un pas important în cercetarea 
izvoarelor istorice. Deşi nu toate sursele au devenit accesibile încă, au ieşit deja la iveală  
documente care ne ajută la înţelegerea mecanismului propagandei şi a cenzurii, a modului de 
aplicare a directivelor partidului.

Cuvinte cheie
istoria presei, cenzura, comunism, arhivă, propagandă

Abstract (The documentation sources of the county archives and their utilization in press 
history)

A big step forward has been made nowadays in easing the search of documents concerning 
recent history, because the studying of socialist documents in the county archives has become 
possible. Although they are not fully available, the documents which had become public help 
us understand the mechanism of the propaganda and censorship as well as the structure of the 
Romanian Communist Party.  

Keywords
press history, communism, archives, propaganda, censorship
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A kom mu nis ta cen zú ra tör vé nyes alap ja it Ro-
má ni á ban a Szö vet sé ges Ha tal mak kal kö tött 1944. 
szep tem ber 12-i fegy ver szü ne ti egyez mény ha tá-
roz ta meg, amely lehetőséget teremtett az ország-
ban megjelenő összes hazai és külföldi ki ad vány  
ellenőrzésére, betiltására vagy éppen terjesztésé-
re. Ugyanez vonatkozott a szín há zi és mozielő-
adások be mu ta tá sára, a rá dió ál lo más ok, a pos ta, a 
táv író mű köd te té sére.1 Mindezek kor lát lan ren del-
ke zést biz to sí tottak a szov jet ha ta lom nak a mé dia 
fe lett. 

 A média ellenőrzésének további ke re te it Ro-
mániában az 1948-as, 1952-es, 1965-ös al kot mány 
is biz to sí tot ta. Itt megkülönböztetünk két intéz-
ményfejlődési sza ka szt. Az elsőben a sztálini 
kom mu nis ta ide o ló gia pri má tu sa ér vé nye sül (a 
cen zú ra in téz mé nye sü lé se, amely 1954-ben végle-

gesítődik), a má so dik ban a Szov jet uni ó tól füg get len na ci o na lis ta ál lam nem-
ze ti to ta li ta riz mu sé. A szi go rú an köz pon to sí tott ellenőrzés és a cen zú ra in-
téz mé nye sí té se, amely ko moly fejlődést mu ta tott, a Saj tó- és Nyom tat vá nyok 
Főhivatala vagy Sajtófőigazga tó ság (1946), majd a Művelődés és Mű vé szet 
Szo ci a lis ta Bi zott sá gát (1952) fel vál tó, Szo ci a lis ta Művelődési és Ne ve lé si 
Ta nács (1971) ha tás kö ré be tar to zott.2 Az in téz mény leg fon to sabb fel ada tai 
kö zé so rol ha tó a Hi va ta los Köz löny szer kesz té se, bár mi lyen nyom da ter mék 
meg je le né sé nek, ter jesz té sé nek, ki vi tel ének és be ho za ta lá nak en ge dé lye zé-
se, a köny ves bolt ok, könyv tá rak, újságlerakatok mű kö dé sé nek sza bá lyo zá sa 
stb. Ez a hi va tal szi go rú sza bá lyok sze rint irá nyí tot ta a kül föl di saj tó ter mé-
kek be ho za ta lát is, amely nek nagy ré sze til tott ki ad vány nak szá mí tott. Tel je-
sen sza ba don csak a Szov jet uni ó ból érkező anya gok hoz le he tett hoz zá jut ni. 

A cen zú ra ki ter jedt az or szág min den ré szé re, így a vi dé ki cen zú ra-
iro dák „szi go rú an bi zal mas” uta sí tá so kat kap tak a mód sze re ket illetően: a 
kéz irat ban ellenőrzött írá so kat a szer kesz tés után, a kefelenyomatban is meg 
kell néz ni ük, a szer kesz tőségektől há rom pél dányt kel lett kap ni uk a ha sáb-
le vo nat ok ból, ebből kettőt meg tar tot tak, a har ma di kat pe dig vissza küld ték, 
je lez vén raj ta a dön tést, hogy nyom tat ha tó-e vagy sem. A cen zo rok nak pe-
dig ki volt ad va, hogy össze dol goz za nak a szerkesztőségek képviselőivel, a 
könyv tá ri felelősökkel.3 A cenzorhivatal hivatalosan 1977-ben szűnik meg 
(ezzel igyekeztek külföld felé az ország demokratikusságát bizonygatni), vi-
szont az ellenőrzési folyamat nem tűnik el, hanem továbbra is megmarad 
egyes rejtett intézmények keretein belül, sőt a nyolcvanas évekre egyre szi-
gorúbbá válik.  

A megyei sajtó és média ellenőrzése is az országos intézménynek meg-
felelően hasonló bonyolult szerkezeti felépítést mutatott. A megyei pártszer-
vezet propaganda-osztálya biztosította a hatáskörébe tartozó közigazgatási 
egység média- és kultúraszabályozását és -ellenőrzését. A helyi sajtó cenzú-
rázását elsősorban a megyei Sajtóigazgatóság (Direcţia Generală a Presei şi 
Tipăriturilor) végezte el, majd észrevételeit eljutatta az RKP megyei propa-

A cen zú ra ki ter jedt az or-
szág min den ré szé re, így 
a vi dé ki cen zú ra iro dák 
„szi go rú an bi zal mas” uta-
sí tá so kat kap tak a mód-
sze re ket illetően: a kéz irat-
ban ellenőrzött írá so kat a 
szer kesz tés után, a kefele-
nyomatban is meg kell néz-
ni ük, a szer kesz tőségektől 
há rom pél dányt kel lett kap-
ni uk a ha sáb le vo nat ok ból, 
ebből kettőt meg tar tot tak, 
a har ma di kat pe dig vissza-
küld ték, je lez vén raj ta a 
dön tést, hogy nyom tat ha-
tó-e vagy sem.
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gandaosztályának és a bukaresti Sajtó-főigazgatóságnak.4 A megyei lapokat 
figyelembe véve háromféle megfigyelést különítenek el a cenzorok: egyrészt 
a különböző rendelkezéseket, beszámolókat (intervenţii în linia dispoziţi-
lor), másrészt a politikai-ideológiai (observaţii cu caracter politico-ideolo-
gic), és végül az általános észrevételeket (observaţii). A sajtófelügyelőség 
napi, heti, évi jelentést készített, amit szintén továbbított az illetékes megyei 
és országos szervekhez. 

Az alábbiakban a Ro mán Or szá gos Le vél tár Har gi ta Me gyei Igaz ga tó-
sá gának csík sze re dai fiókjában található Sajtó és Nyomtatványok Igazgató-
ságának román nyelvű beszámolóiból (ezért feltüntetjük a fontosabb román 
megnevezéseket is) adunk egy kis ízelítőt. 

Az 1971. április 13-i, 971-es számú Informaţia Harghitei-ban (Hargita 
megye román nyelvű lapja) megjelent egy cikk az űrhajózás tiszteletére, amit 
Moszkvában is megünnepeltek, viszont közöltek egy képet az amerikai űr-
hajósokról, akik a holdra léptek, ezért kivágták a képet.5  A Hargita napilap 
1971. április 23-i, 980-as számában egy galócási olvasó kérdőre vonta az il-
letékeseket, hogy kinek a parancsára tiltották meg a marosvásárhelyi rádió 
magyar nyelvű adásának sugárzását. A kiemelt kijelentés miatt a szerkesztő-
ség nem jelentette meg a panaszlevelet és az ügyben kivizsgálást rendelt el.6 
Szintén az említett évnek június 21–27-i jelentésében a csíkszeredai Sajtó-fő-
igazgatóság kifogásolta a csíkszeredai bútorgyár ellenőrzésre benyújtott leg-
újabb termékprospektusát, amelyben több olyan jelzést is felfedeztek, ame-
lyekért nem kerülhetett nyilvánosság elé. Ilyen volt a tervezet belső lapján 
megjelenő rajz a településről, amelyből kiemelkedik a városi templom tor-
nya (ami köztudottan nem illett bele a kommunizmus ateista ideológiájába), 
megjelenik a megye címere, ugyanakkor alapszínként egyik szomszédos or-
szág (nem nevezi meg az országot) trikolorja (piros, fehér, zöld) ami szintén 
a magyar nacionalizmus szimbólumaként értelmezhető.7 

1971. július 19–26-i jelentés megtiltotta a megye társadalmi és gazda-
sági helyzetéről készített újságcikk egyes részleteinek megjelenését, így a 
székelyudvarhelyi cérnagyár nem megfelelő ivóvízellátása és minőségi 
romlása nem kerülhetett nyilvánosságra, habár számos megbetegedést re-
gisztráltak az üggyel kapcsolatosan. Hasonló okok miatt nem került nyom-
tatásra a Hargita újság 1971. okt. 21-i számában az a beszámoló, amely a 
termékek minőségéről szólt, hiszen több olyan kifejezés is felfedezhető ben-
ne, amely elmarasztalta a termékek minőségét és megkülönböztetett kétféle 
teméktípust az országban: a belföldi fogyasztásra, és a jobb minőségű, kül-
földi fogyasztásra szállított árukat.8 Nagyon sok egészségügyi központ ál-
tal beküldött oktatatói felhívást is letiltottak. Például azt a sajnálatos tényt 
is elhallgatták a nagyközönség előtt, hogy a megyébe az alkoholisták száma 
messze meghaladta az országos átlagot, sőt a helyi alkoholfogyasztási ará-
nyokat figyelembe véve a világon is első helyen állt. Ezt az RKP bizottságá-
nak kérésére azonnal eltávolították.9

Egy 1972. augusztus 26–szeptember 26-i jelentésben a maroshévízi is-
kola lapjából kivágták azt a roma éneket, amely a szocialista nevelés haté-
konyságát kérdőjelezte meg. Így szólt a nevezetes strófa: „Pesten végeztem is-
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koláimat, abban a reményben, hogy a cigányok 
tanítója leszek. Nem váltam tanítóvá, hanem a 
toplicai aszfalt csavargójává”.10 

Az 1972. május 16-i Hargita lapszámban be-
tiltották Ferencz S. István versét – Leszármazottak 
éneke (Cântecul urmaşilor) –, amelyet Salamon 
Ernő emlékére ajánlott a költő, de mivel a vers tar-
talma megkérdőjelezte az alkotói szabadságot az 
országban, nem engedélyezték a publikálását.11 Az 

1975. febr. 22-i lapszámban mellőzték azt az írást, amely a mezőgazdasági 
kampány időszakáról számol be és elmarasztalta az 5–10 éve gyártott mező-
gazdasági gépek minőségét, valamint dicséri a 1930-as években készült régi 
gépeket, amelyek még mindig hatékonyabban használhatóak.12 Ugyanebben 
a lapszámban a „Jó reggelt, Gyergyószentmiklós” című rovatban a szerző ar-
ról értekezett, hogy a választások közeledtével milyen fontos a fiatalok rész-
vétele, és mennyire jelentős lenne a felvilágosítás a kezdő szavazóknak. A 
cikket elutasították, mert olyan utalásokat tartalmazott, amelyek a szavazás 
kötelező voltát és erőszakos végrehajtását tükrözték.13

A heti jelentésekben azokat a tiltásokat rögzítették, amelyek nem jelen-
hettek meg a nyilvánosság előtt, csak a hivatalos engedélyeztetés után: pél-
dául elutasították a megjelenését és minden kommentárt, véleményt Beke 
György Magunk keresése (Căutându-ne) 1972-es könyvéről, amíg ezt jóvá 
nem hagyják.14 Hasonlóan jártak el Kaffka Margitnak a budapesti Szépiro-
dalmi Kiadó által megjelentetett Évek és színek című művével.15 

Tiltott listán voltak az állatbetegségekről (pestis, trikhinózis) szóló 
hírek,16 ugyanakkor a helyi néptanácsok nem jelentethették meg a védelmi 
alakulatok tagjait, funkcióit, és beosztásait.17 Nem engedélyezték, hogy bár-
milyen hír szóljon a külföldön szerződőtt sportolókról, vagy edzőkről,18a 
külföldre menő román delegációkról és azok konkrét megbizatásairól.19

Ezeket az észrevételeket egy jól kiképzett cenzorbizottság végezte, 
amely nek a vezetője Hargita megyében Rebendics József volt, a tagok közül 
pedig megemlíthetjük Nagy István, Horváth Csaba, Costea Ştefan,  Ţepeluş 
Petru, Czitron E. (nincs  feltüntetve a teljes neve), Horay Ludovic (Lajos), 
Krokos Rozália nevét. 

Amint a bemutatott témákból kitűnik, egyértelműen látszik, hogy a 
valóságos és reális problémákról szóló, a párt érdekeit sértő írások azon-
nal fenn akadtak a cenzúra hálójában. Mindezek mellett azonban, ha a he-
lyi sajtót alaposan megfigyeljük, akkor mégis találunk elvétve olyan burkolt 
megfogalmazásokat (ez természetesen az újságírók rátermettségétől függött), 
amelyek mégis csak felhívták a figyelmet az említett politikai, társadalmi és 
gazdasági nehézségekre. 

A heti jelentésekben azo-
kat a tiltásokat rögzítették, 
amelyek nem jelenhettek 
meg a nyilvánosság előtt, 
csak a hivatalos engedé-
lyeztetés után: például el-
utasították a megjelenését 
és minden kommentárt.
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Albert Károly tragikus sorsa

Az iskolai testnevelés gondolata a XIX. században
KILLYÉNI ANDRÁS

Rezumat (Tragedia sportivului Károly Albert. Educaţia sportivă în secolul 19.)

Despre soarta tragică a antrenorului, sportivului Károly Albert, al cărui activitate a infl uenţat 
major începuturile vieţii sportive la Cluj-Napoca. 

Cuvinte cheie
sport, Cluj-Napoca, secolul 19., şcoală

Abstract (The tragedy of  the sportsman Károly Albert. The sport in schools at the 19th century)

About the sportsman, trainer Károly Albert, who organized the sport life of Kolozsvár (Cluj-
Napoca) at the 19th. century, and who’s cultural heritage has determined the beginnings of the sport 
life of the town. 

Keywords 
sport, Kolozsvár, Cluj-Napoca, 19th century, school

Dr. Killyéni András,

sporttörténész, BBTE

Az iskolai testnevelés kérdése a XIX. század közepétől foglalkoztat-
ta az oktatásért felelős vezetőket. A rendszeres testgyakorlatok bevezeté-
sének gondolata megosztotta a kor politikusait, így a bevezetését garan-
táló törvény többször is elbukott. Egyes vezetők a testnevelést a katonai 
előképzés lényeges mozzanataként kezelték, amely fontos értéket jelentett 
a sorhadsereg szempontjából. Minden polgár előbb-utóbb katona lett, így 
szükségét látták, hogy a fiatalokat felkészítsék erre a folyamatra. A másik 
megközelítés szerint a pedagógiai cél volt a legfontosabb, hiszen a XVIII–
XIX. században, az urbanizáció, a polgárosodás idejében, a megváltozott 
életstílus követelte a mozgásigényt.1
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A szabadságharc leverése után az osztrák kormány birodalomi szinten 
rendezte a testnevelés kérdését, és a gimnasztikát beiktatta a rendkívüli tan-
tárgyak közé. A megvalósítás viszont az egyes iskolák lehetőségeitől függött.

A kiegyezés után lehetőség nyílt a testnevelés kérdésének a rendezé-
sére is. Báró Eötvös József kultuszminiszter már 1867-ben kiadott egy ren-
deletet, amely a középiskolák szervezetére vonatkozott. Ez kimondotta, 
hogy a gimnáziumok osztályaiban a testgyakorlás, a tornászat minden ta-
nulóra kötelezőleg, éspedig osztályonként a tanév egész folyamata alatt 
alkalmaztassék.2 Mivel a középiskolák több mint fele felekezeti jellegű volt, 
a testgyakorlatok oktatásával járó költségek pedig az intézményfenntartót 
terhelték volna, végül a miniszter az ellenállás elkerülése végett csak az ele-
mi iskolák alsó és felső tagozatán, illetve a polgári iskolákban tette kötelező-
vé a testgyakorlatot.

A testgyakorlatok bevezetésével párhuzamosan megszervezték a torna-
tanító-képzést is. Az oktatást 1868-tól a Nemzeti Torna Egylet (NTE) kere-
tében szervezték meg, az első tanfolyamra 1868. november 15. és 1869. áp-
rilis 15. között került sor. A torna történetét Matolay Elek, az élettant dr. 
Torday Ferenc, a torna elméletét és gyakorlatát Bokelberg Ernő tanította, 
1869-től pedig a vívást Keresztessy József oktatta. Az oklevelek elemi isko-
lai, algimnáziumi, polgári iskolai, főgimnáziumi, tanítóképzői oktatásra, il-
letve egyleti művezetésre voltak érvényesek.3

Szakképzett tornatanítók, valamint megfelelő tornatermek az iskolák 
alig 5%-ban voltak, a legtöbb esetben szaktanítók, katonai múlttal rendelke-
ző tanárok vagy pedellusok vállalták a testgyakorlatok oktatásán. Gyakran 
egy iskola szerződést kötött egy helyi egylettel, amely értelmében bizonyos 

A kolozsvári Tornavívoda
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anyagi térítés ellenében a tanulók a helyi egylet helyiségében tornászhattak 
az egyleti művezetők felügyelete mellett4.

Kolozsvár korabeli törekvéseit elemezve megállapítható, hogy a fent 
említett törekvések mind érvényesek. A tanügyi reform után nem létezett 
tornaterem és tornatanító, így a testnevelés oktatásának bevezetése 1872-ig 
húzódott, amikor megindult a helyi Torna- és Vívóegylet modern tornater-
mének építése. 

A Torna- és Vívóegylet tornaterme 1873-ra készült el. A város elöljárói 
szerződést kötöttek az egylettel, amelynek értelmében a város gimnáziumai 
számára (katolikus, református és unitárius gimnázium, a polgári felső is-
kola, valamint a tanítóképző) tornatanítót és tornatermet biztosított az egy-
let, s így az 1872/73-as tanévtől megindult a testgyakorlatok oktatása Kolozs-
váron. Az egylet szerződtette Nyárády Lajos tornatanítót a testgyakorlatok, 
Tompa Károly vívómestert pedig a vívás oktatására. Nyárády Lajos néptaní-
tói oklevelet szerzett, majd 21 évesen az NTE által 1871 nyarán rendezett tor-
natanítói póttanfolyamon szerzett oklevelet. 1884-ig tanított.5

A szerződés megkötésekor nagyszámú kolozsvári tanintézet diákja jár-
hatott a Tornavívodába. Az iskolák közel 2000 forintot fizettek, az oktatási 
tárca újabb 2000 forinttal honorálta meg az egylet munkáját, amely vívótan-
folyamokat vezethetett és vívómesteri okleveleket bocsáthatott ki. A nyere-
séget az egylet a helyi tornászás helyzetének javítására fordíthatta.6

Az 1870-es évek során országos szintű vitát váltott ki, hogy a testneve-
lést mennyire határozza meg a katonai jellege. A középiskolai testgyakor-
lat-tanítás problémáját végül Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter 1883-as törvénye szabályozta végérvényesen. A XXX. törvény egysé-
ges keretet teremtett a középiskolai oktatásnak, rendezte az iskolák (elsősor-
ban a felekezeti) és az állam közötti viszonyt (tanrend, tanárképzés, felügye-
let). A törvény bevezette az összes középiskolában a kötelező testgyakorlatot 
heti négy órában (2 óra délutáni játék).

Albert Károly élete és munkássága

A kolozsvári sportélet hőskorának történetét ol-
vasva olyan személyiségekre bukkanunk, akik meg-
határozták a kor sportéletét és annak fejlődését, mégis 
nevük feledésbe merül. Százötven éve született az első 
kimagasló kolozsvári tornatanár, Albert Károly, kinek 
meghatározó életútja a kolozsvári sportélet fejlődését 
is meghatározta. Albert a nagyjaink közé tartozik, bár 
nevét ma már kevesen ismerik: a tornatanár egyben ki-
váló atléta és kerékpáros volt, sőt, ő volt az első, aki 
kerékpározást oktatott, és vizsgáztatott városunkban. 
Emellett már szinte eltörpül, hogy vívott, tornászott és 
egyleti torna-művezető volt, rajongott a kerékpáros tu-
rizmusért, évente ezer kilométernél többet biciklizett. 
Emellett sportszervezői munkát végzett a Kolozsvári 
Atlétikai Klubban, élclapjának egyik szerkesztője volt. Albert Károly
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Albert 1858-ban született Kolozsvá-
ron. A fiú tanítóképzőben érettségizett, 
majd a budapesti Nemzeti Torna Egylet tor-
natanítói tanfolyamán szerzett oklevelet. 
1878-ban Sepsiszentgyörgyön alkalmazták 
mint tornatanítót, majd 1884-ben a kolozs-
vári Tornavívó Intézet igazgató-választmá-
nya közfelkiáltással választotta meg az in-
tézet tornatanárának. Ez állásában helyét 
jelesen töltötte be, amint azt feljegyezték 
róla, működésével évről-évre apadt a tor-
nászat alól felmentettek száma.7 

Kuszkó István, a Kolozsvári Atlétikai 
Club titkára, Albert barátja és versenytár-
sa így jellemezte a fiatal tornatanárt: ver-
senyzett, vezetett, írt, rajzolt, kiránduláso-
kat tervezett, s készített ezekhez úti rekvizi-
tumokat. Mechanikai és villanyos tanulmá-
nyokat eszelt ki, kerékpározott; szóval elkö-
vetett mindent, hogy az ügyet előre vigye. S 

midőn látta, hogy példaadásait híven követik — megnősült.8 A fiatal tornata-
nárnak hamarosan négy gyermeke született.

Kolozsváron 1872-től a helyi Torna- és Vívó Egylet keretében folyt a test-
gyakorlatok oktatása. A Széchenyi téri Tornavívoda volt az összes iskola kö-
zös tornaterme, a tornatanárt pedig az egylet biztosította. Így történhetett 
az, hogy Al-
bert Károly 
1890-ben az 
öt kolozsvá-
ri gimnázium-
ban (Katolikus 
Fő g i m n á z i -
um, Reformá-
tus Kollégium, 
Unitárius Kol-
légium, Polgá-
ri Fiú Iskola 
és Tanítókép-
ző), valamint 
a Kereskedel-
mi Akadémi-
ában összesen 
1394 növendé-
ket tornászta-

Az atlétikai élclap szerkesztői (1885)

A Kolozsvári Atlétikai Club vívói (1888)



59

ME.DIÁRIUM

tott heti 30 órában. Ehhez az óraszámhoz hozzáadódott a Vívó Egyleten be-
lüli rendszeres tevékenység is, így Albert Károly heti 40 órát dolgozott. A kö-
vetkező években munkája még nehezebb lett: heti 40 órában a 6 tanintézet-
ben több mint 2500 diákot tornásztatott.9

A testgyakorlatok oktatása mellett Albert idejében kezdtek elterjedni a 
tanév végi tornavizsgák is. Ilyenkor a Tornavívoda udvarán a gimnáziumok 
diákjai felvonultak, bemutatták az év közben megtanult tornagyakorlatokat, 
majd egymás között versenyeztek. Ezek az ünnepélyek még az 1970-es éve-
kig éltek Kolozsvár néhány iskolájában. 

1890-től miniszteri rendelet született az ifjúsági tornaversenyek rende-
zéséről. Néhány helyen a tantestület engedélyezte a fiúknak szabadtéri ját-
szó társaságok alakítását, amelyeknek jelentős múltjuk van a kolozsvári is-
kolák sportéletében. Az első kiemelkedő vetélkedőt Albert Károly rendez-
te 1894. szeptember 22-én Kolozsváron. 13 erdélyi tanintézetből 433 tanu-
ló vett részt a versenyen, itt voltak az aradi, temesvári, nagyenyedi, nagy-
váradi, csíksomlyói, székelyudvarhelyi és kolozsvári iskolák. A nagysikerű 
verseny végén Ovációban részesült Albert Károly kolozsvári tanár is, aki az 
egész versenyt rendezte, jegyezte fel a korabeli sajtó.10

Az élet sokszor érdekes, de ugyanakkor értelmetlen fordulatokat hoz. 
Az 1890-es évek elején már nyilvánvaló volt a kolozsvári közoktatás veze-
tősége, az iskolák és a Torna és Vívó Egylet számára, hogy a testnevelés ok-
tatása nincs kellőképpen megoldva, hogy Albert Károlyra óriási teher nehe-
zedik, melyen sürgősen változtatni kell. Emellett a testnevelő anyagi hely-
zete sem rendezett, nyugdíjazása esetén nem rendelkezhet sem nyugdíjjal, 
sem más anyagi juttatással, mert nem állami alkalmazott. Halála esetén pe-
dig felesége és gyermekei semmilyen anyagi támogatást nem kapnak majd 
az államtól. Mindezek ellenére az érintettek halogatták a probléma megoldá-
sát. Úgy tűnt, hogy rövid távon a testnevelés oktatásán nem kell változtatni, 
hosszú távon pedig majd megteszik az illetékesek a kellő lépéseket.

A tornatanító tragédiája

 Sajnos ezeket a lépéseket már Albert Ká-
roly nem érte meg. A nagy megterhelés miatt szí-
ve meggyengült, egy év alatt pedig szívbaja roha-
mosan súlyosbodott. 1895-ben a 37 éves tornata-
nár betegsége súlyosbodott, majd ugyanaz év szep-
tember 29-én elhunyt. Az egylet tornatanárát idő 
előtt sírba vitte a megfeszített munka – jegyezte fel 
a Haller Károly sportvezető.11 Ambíciós, törekvő 
ifjú ember volt, akik sokak becsületével és szerete-
tével dicsekedhetett – siratta a tantestület nevében 
az Unitárius Kollégium igazgatója.12 

Halálának okára a helyi sajtó révén derült 
fény. Emberfeletti munka siettette szervezete el-
használását és idő előtt sírba vitte a jeles férfiút. 
Ízületi csúzból (reuma) keletkezett szívbajjal küz- Albert Károly
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dött évek óta. Az országos torna-ünnepélyre való előkészülettel járt megeről-
tetés siettette a katasztrófa bekövetkezését. A múlt évben lefolyt tornaünnepé-
lyen megjelent tornatanárok bámultak azon, hogy itt annyi intézetnek annyi 
tornatanára van, holott a Királyhágón túli nagyobb iskoláknál egy intézetben 
két tornatanár végzi a fárasztó munkát.13

Halálát az egész város gyászolta: a középiskolák tanárai és diáksága, 
volt tanítványai, sportolók, sportvezetők, az atlétika- és kerékpárélet képvi-
selői mind ott voltak temetésén. A Tornavívodában elhelyezett ravatalnál le-
rótta tiszteletét Albach Károly polgármester is. A hat kolozsvári tanintézet 
testületileg felvonult a gyászlobogókkal, őket a tűzoltóegylet követte, majd 
a Kolozsvári Atlétikai Klub, a Torna- és Vívó Egylet, valamint a Kerékpáros 
Egylet vonult fel testületileg. A tornatanárt Tótfalusi József püspöki titkár te-
mette, a szertartás alatt az Unitárius Kollégium énekara énekelt, a gyászme-
net alatt pedig a tűzoltóegylet zenekara játszott gyászdalokat. A temetéskor 
minden szem könnyben úszott, amikor megjelentek a ravatalnál a kis árvák. 
A Tornavívodából a gyászmenet elindult a Kismezői temető felé, a gyászme-
net olyan hosszú volt, hogy Széchenyi tértől és a Híd (mai Horea) utcán át 
húzódott.14

Az Albert család egyik napról a másikra földönfutó lett, minden jövede-
lem nélkül. A négy gyermek közül a legnagyobb 6 éves, a legkisebb alig 8 hó-
napos volt. A szolgálati lakást, ahol addig laktak, hamarosan fel kellett adni, 
anyagi segítségre senki részéről sem számíthattak. Ebben a pillanatban vi-
szont Albert Károly barátai és kollegái gyűjtést kezdeményeztek, abban re-
ménykedve, hogy sikerül gyűjteni mindegyik árva számára annyi pénzt, 
amennyi elegendő lesz a család számára mindaddig, míg a gyermekek be-
töltik a 18 életévet. Első számítások szerint közel 3000 forintra volt szükség.

A gyűjtés érdekében bizottság alakult, melyet dr. Haller Károly egyete-
mi tanár, valamint a koltói gróf, Teleki László vezetett. Jegyzőként Hirschfeld 
Sándor vezette az adakozók listáját, ő köszönte meg nyilvánosan a segítsé-
get a gyászoló család nevében. A gyűjtés során 1895. november 30.-ra már 
több, mint 1000 forint gyűlt, nemsokára pedig Haller révén a Király, illetve 
a Királyné is adakozott az árvák számára. E gyűjtéshez természetesen a ko-
lozsvári iskolák is csatlakoztak. A minden segély és gyám nélkül maradt né-
pes család számára a képezde ifjúsága a tanári karral együtt koszorú-meg-
váltás címen 23 ft 40 krt gyűjtött s adott át az Albert Károly árvái segélygyűj-
tő pénztárosának – jegyezte fel az Állami Tanítóképző igazgatója az intézet 
1895–’96. évi évkönyvében.15 A Polgári Fiúiskola diákjai és tanárai 153 fo-
rinttal, a Református Kollégium 112 forinttal, az Unitárius Főgimnázium kö-
zössége pedig 48 forinttal járult hozzá az árvák alapjához.

A temetés után összegyűlt adomány sajnos csak rövid távú segítséget je-
lentett az Albert család számára. Ezért két év múlva, amikor a család anyagi 
helyzete kritikussá vált, újabb gyűjtés indult az árvák számára. A testnevelő 
halálának második évfordulóján a kolozsvári Torna és Vívó Egylet, valamint 
az Tűzoltó Egylet képviselői eldöntötték, hogy anyagi segítséget nyújtanak 
az árván maradt gyermekeknek. Ennek az érdekében egy bizottság alakult, 
melynek elnöke dr. Haller Károly, a Torna és Vívó Egylet elnöke, alelnöke gr. 
Teleki Sándor, a Kerékpáros Egylet alelnöke, pénztárosa pedig Hirschfeld 
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Sándor helyi kereskedő volt. A bizottság hamarosan nekilátott munkájának, 
a gyűjtés sikerének érdekében a császár segítségét is kérte dr. Haller. Ő Felsé-
ge a király és a Felséges királyasszony adományukkal mutattak példát – szá-
molt be Kuszkó István, a bizottság jegyzője.16

Kolozsvár városa, Albach Géza polgármester javaslatára, 50 forint ne-
velési díjat szavazott meg mind a négy gyermek számára. Gr. Teleki László 
az erdélyi mágnások körében gyűjtött egy nagyobb összeget, míg a tűzoltók 
és a szegény tanulók testületei külön adományokkal járultak hozzá a gyűj-
téshez. Összesen 2553 forint 48 krajcár gyűlt – ez akkoriban egy óriási ösz-
szeg volt egy család számára, amely hosszabb időre anyagi fejezetet jelen-
tett. Hirschfeld Sándor a pénztári tisztet mintaszerű pontossággal végezte 
el, majd átadta a befolyt összeget és az adományozók névsorát a kolozsvári 
árvaszéknek, amely ellátta a gyermekek anyagi támogatását.

A befolyt pénzösszeg mellett külön adományt kapott Albert Károly öz-
vegye is, akinek így lehetősége lett óvónői tanfolyamot végezni, utána pedig 
állást vállalni. A gyűjtés végén a gyűjtőíveket Hirschfeld Sándor bekötötte, 
ellátta betűsoros névmutatóval, mellékelte a pénztári naplót és átadta az Ár-
vaszék levéltárának. Ezután a bizottság 282 adományozónak küldött köszö-
nő levelet, majd feloszlott.

Halálának következményei

A kolozsvári tornatanítás helyzete is súlyos volt, hiszen az egész vá-
rosban egy tornatanító oktatott. Halála után a Torna és Vívó Egylet Gspann 
Károlyt alkalmazta, ő viszont egy év után távozott a nehéz munkakörülmé-
nyek miatt.

A Torna- és Vívó Egylet elnöke 1896-ban javasolta a tanintézeteknek a 
testgyakorlatok oktatására kötött szerződés felmondását.  A döntést több té-
nyező figyelembe vétele után hozták meg:

Az intézet tornatanára képtelen egyedül négy tanintézet diákjait oktat-
ni, ezért javasolták, hogy a tornatanítót szerződtessék a tanintézetek.

A tornatanítás iránt egyre nagyobb elvárásoknak és követelményeknek 
kell megfelelni, amit egy tornatanár képtelen megtenni.

A Tornavívoda méreteiben kis terem, a szabályzat szerint maximum 65 
növendék lehetett volna jelen az órán, ennek ellenére sokszor 150 diák tor-
nászott egyszerre.

A kolozsvári iskolák nagyobb része új iskolaépületek felhúzását tervez-
te, ezért új tornatermek létesülnek, amelyeket az új szabályoknak megfele-
lően alakítanak ki.

A Torna és Vívó Egylet anyagi háttere megrendült, a torna oktatásáért 
fizetett csekély összegek miatt az egylet már nem tudta fenntartani magát és 
adóságot halmozott fel.

Az egylet elvesztette a vívómesteri oklevelek kibocsátási jogát, emellett 
az állami támogatást is visszavonták.17

Az 1896/97-es tanévtől a kolozsvári tanintézetek egyénileg oldották 
meg a tornatanítást, így megkezdődött a saját tornatermek építése, játszóte-
rek kialakítása és tornatanítók alkalmazása a város iskoláiban. Ezzel korsze-
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rű megoldás született a testgyakorlatok oktatásának biztosítására. Sajnos eh-
hez Albert Károly halálára is hozzájárult.

Albert Károly életét szentelte a sport, valamint a testnevelés oktatásá-
nak érdekében, tragikus halála után pedig Kolozsvár polgárai hálás szívvel 
segítettek a nehéz helyzetbe jutott családon. Árváinak jövőjéről az emberi 
könyörület van hivatva gondoskodni – állapították meg szomorúan barátai, 
a kolozsváriak pedig sietve segítettek az árvákon. Ilyen jellegű közösségi ösz-
szefogás azóta is egyedi a kolozsvári sporttörténetben.
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A „bűn” elbeszélhetősége
Tarján Vilmos, Az Est és a modern
bűnügyi riport (1910–1919)

LENGYEL ANDRÁS

1 

A modern sajtótörténet egyik figyelemre méltó jellegzetessége, hogy a 
kriminalitás, a különböző súlyú és jellegű bűnügyek pertraktálása nagy 
helyet foglal el a lapokban. Ezt a tematikát a „naiv” médiakritika többnyi-
re a médiumok profitmaximáló igyekezetével hozza összefüggésbe, s kár-
hoztatja. A kriminalitás hírlapi jelenléte és az „olvasottság” között nyil-
vánvalóan van is összefüggés, a bűnügyek mediális bemutatását kárhoz-
tató vélekedések azonban nem adnak választ arra a logikusan fölmerü-
lő kérdésre, hogy ti. e tematikával miért lehet növelni az eladott példány-
számot.

Rezumat (Posibilitatea de a vorbi despre „păcat”. Jurnalistul Vilmos Tarján şi reportajele 
publicate în ziarul Est)

Jurnalistul Vilmos Tarján a fost a fi gură controversată a jurnalismului maghiar de la începutul 
secolului 20. Reportajele sale publicate în ziarul Est (Noaptea) au format o nouă viziune asupra 
crimei, a crimei organizate a epocii (viaţa de noapte din Budapesta, corupţia, confl ictele domestice 
etc.). Tarján, având şi el confl icte cu legea, a renunţat până la urmă la jurnalism, şi a început o viaţă 
nouă ca patron de restaurant.

Cuvinte cheie
Ungaria, criminalitate, crimă organizată, jurnalism, reportaje, Vilmos Tarján

Abstract (The possibility of speaking about the „sin”. The reportages of Vilmos Tarján in the Est 
newspaper between 1910–1919).

Vilmos Tarján was a controversed fi gure of the hungarian journalism of the beginning of century. 
His reportages about the night life of Budapest, about the corruption, the criminals etc. established 
a new genre of interpretation of the „sin”. Tarján’s personal life to had „interferences” with the law. 
Finally he quitted the journalism, and beginned a new carrier as owner of a restaurant.

Keywords
Hungary, criminals, organized crime, journalism, reportages, Vilmos Tarján

Lengyel András, PhD
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Nagy általánosságban persze azt mondhat-
nánk erre, hogy valószínűleg a Nyugat hajdani 
főszerkesztőjének, a modern médiát belülről és 
jól ismerő Ignotusnak van igaza, aki úgy vélte, a 
„közvéleményt meg lehet mérgezni, de csak olyan 
méreggel, ami ízlik neki” (Ignotus 1906: 319). Ám 
bármennyire kézenfekvőnek is tetszik ez a tézis, 
poénnak jobb, mint magyarázatnak. Mert: az igazi 
kérdés éppen az, miért ízlik az olvasóknak a bűn-
ügyi történet (akár fiktív „krimi”, esetleg hagyo-

mányos „ponyva” formájában kapják meg, akár „valóságos”, nem fiktív „bűn-
ügyi” riportként)? Miért lehet élni és visszaélni az olvasók ilyen irányú igé-
nyeivel? 

A válasz keresése – legalább hipotetikusan – a modern társadalom mű-
ködésének módját, és e működésmód szükségképpen jelentkező díszfunk-
cióit, így a diszfunkciók legolcsóbb és legpopulárisabb földolgozási lehető-
ségét, a mediális narrativizációt állítja előtérbe. Ha a minket foglalkozta-
tó problémát a szociálpszichológia eszközeivel értelmezzük, nyilvánvalóvá 
válik ugyanis két dolog. Az egyik: a modern társadalmak „normál” műkö-
désmódja rendkívül sok egyéni sérelmet, úgynevezett mikrotraumát okoz, 
szinte folyamatos feszültséget teremt. Az ember, aki vagy bérmunkás (eufe-
misztikusan és a lényeget elfedően fogalmazva: „munkavállaló”) vagy ver-
sengő „üzletember” (tőketulajdonos, esetleg tőketulajdonosi jogosítványo-
kat érvényesítő menedzser), nap mint nap olyan szituációkba kerül, ame-
lyeket önérzete sérelmétől egzisztenciája megtöréséig terjedően kisebb-na-
gyobb személyes veszélyhelyzetként, sőt sérelemként él meg. Élete valami-
lyen szinten „traumatizálódik” (vö. Erős 2007). Nem véletlen, hogy a 20. szá-
zad legbefolyásosabb pszichológiai elmélete, a pszichoanalízis maga is a tár-
sadalomban jelentkező disszonanciáknak, illetve e disszonanciák sikerte-
len egyéni földolgozásának köszönhette sikerét. A mindennapi életnek ez 
a traumatizálódó jellege pedig sajátos kollektív kondicionáltságot eredmé-
nyez: a folyamatos sérelmekre a társadalmat alkotó egyéneknek valamikép-
pen „válaszolniuk” kell. S itt eljutunk a második összefüggésig. A lehetséges 
válaszok egyike (persze nem a legjobb, de a legelterjedtebb) a sérelmi lehe-
tőségek közösségi narrativizációja, elmondható és meghallgatható történe-
tekké, együttes élménnyé alakítása. De mivel a modern társadalomban élő 
egyén az egész társadalomról már nem szerezhet közvetlen tapasztalatokat, 
saját szűk körében mozogva rákényszerül a közvetített tapasztalatok igénylé-
sére és elfogadására. A bűnügyi riport domináns hírlapi pozíciójának kiala-
kulása nyilvánvalóan ezzel a helyzettel függ össze: történetileg a bűnügyi ri-
port lett az a narratívum, amely a legszélesebb kör ilyen jellegű igényeit ki 
tudta (s részben ma is ki tudja) elégíteni. A hírlapkészítési technika, minde-
nekelőtt a rotációs gépek minden addigit fölülmúló nagy termelékenysége el-
vileg bárki számára hozzáférhetővé tette ezeket a narratívumokat, a tömeg-
lapok egyszerűsítő, reduktív írásmódja pedig kitágította azt a kört, amely 
– az olvasni tudás bázisán – ezeket a narratívumokat befogadni, „megérteni” 
képes volt. A kérdés persze mindezt fölismerve is nyitott: a bűnügyi riport, 
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mint a társadalmi mikrotraumák narrativizációja terapeutikus szerepű-e, 
avagy ellenkezőleg: manipulatív, a traumák révén kiszolgáltatottak „megve-
zetésére” irányuló funkciója van? 

Magam úgy vélem, a bűnügyi riport funkciója mindig és megkerülhe-
tetlenül kettős természetű: „földolgozó”, elaboráló szerepe és manipulatív 
jellege szétválaszthatatlan egységben érvényesül. Ám nem hallgatható el, 
hogy a jelek szerint ez az ambivalencia a 20. század során egyre inkább a 
manipuláció irányába rendeződik át. Egyenes arányban azzal, ahogy nő a 
késő modern, „globalizálódó” társadalmak feszültségeket szülő konfliktu-
sainak gyakorisága és intenzitása. A fokozódó traumatizáció féken tartása 
ugyanis egyre „hatékonyabb” kezelést igényel, méghozzá az alapstruktúra 
megőrzése közben, s eleve lemondva az elsődleges okok megszüntetéséről. 

2

A bűnügyi riport magyar gyakorlatának története ma még földolgozat-
lan (az egyetlen érdemi kísérlet: Buzinkay 2005); a sajtótörténet-írás hagyo-
mányosan csak a politikára, vagy – jobbik esetben – az irodalomra koncent-
rál. Érdemi áttekintés híján, így csak annyi látszik valószínűnek, hogy (1) a 
bűnügyi tematika valamilyen formában mindig jelen volt a magyar sajtóban 
is (jellemzőnek kell tartanunk, hogy például az első Szegedről megjelent új-
ságközlemény már a szegedi „boszorkányok” pöréről szólt [Lengyel 1999:8–
9]), igazán központi tárgykör azonban (2) csak lassan lett. „Magyarországon, 
pontosabban Budapesten a riport mint sajtóműfaj közel másfél évtizeddel a 
kiegyezés [1867] után jelent meg, néhány évtizeddel követve a nyugat-euró-
pai sajtót. Beszivárgása, majd térhódítása azzal a folyamattal függött össze”, 
amelynek során „a pártokhoz kötődő, a napi politizálásban megrekedő hír-
lapokat kiszorították az […] üzleti alapon működtetett hírlapok, amelyek a 
korábbi nevelő-vezető szerep helyett az olvasók kiszolgálását tűzték ki célul” 
(Buzinkay 2005). Ez azután „átrendezte a hírlapokban megjelenő cikkek, a 
sajtóműfajok szerkezetét, fontossági sorrendjét” (uo.), s a bűnügyi riportot, 
legalábbis a bulvárlapokban, központi tárgykörré emelte. Ez Magyarorszá-
gon Az Estben, az első igazi tömegsikert produkáló bulvárlapban figyelhető 
meg a legtisztábban. Az 1910-ben indult Az Est ugyanis két döntő követel-
ményt már egyszerre teljesített: nagy teret adott e tematikának, s nagy, ad-
dig soha el nem ért, magas példányszámban (a fénykorban 500 ezer példány-
ban) „terítette” szét olvasói közt ezt a bűnügyi narratívumot. S alighanem 
Az Est volt az első a magyar sajtótörténetben, amelynek egyik legismertebb 
sztármunkatársa, legendás újságíró egyénisége, Tarján Vilmos (1881–1947) 
nem politikai publicista, nem is író, hanem bűnügyi riporter volt, és sikere-
it is ilyenként érte el. 

Sajnos, máig élő és gyarapodó legendáriu-
ma ellenére, Tarján Vilmosról sem áll még ren-
delkezésünkre megbízható, pontosan adatolt 
pályaképvázlat – a hiteles életrajzi és pályatörté-
neti adatok szinte szétbogozhatatlanul kevered-
nek a legenda elbeszélést strukturáló mozzana-

Az első, Szegedről megje-
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taival, a róla szóló narrációt pedig még ma is el-
sősorban a legendaképzés logikája irányítja. Any-
nyi azonban emlékezéseiből, s a róla legtöbb in-
formációt kinyomozó Búza Péter (2007) kutatá-
saiból kihüvelyezhető, hogy 1881-ben született, 
Klein Vilmos néven, alacsony társadalmi státuszú 
budapesti zsidó családban. Apja Klein Ignác, any-
ja Gottlieb Eszter volt; s apja kereskedőként keres-
te meg a család kenyerét. Amikor legjobban ment 
a bolt, a kiskereskedő („szatócs”) apának saját fű-
szerüzlete volt, saját kocsival, lóval, sőt fuvaros-

sal. A családi horizont alighanem nem is terjedt túl ezen a körön, bár a zsi-
dó családokra eléggé jellemző iskoláztatási stratégia itt is érvényesült: „Vili” 
1890 és 1895 közt öt évet a pesti főreálban tanult (a harmadik osztályt meg-
ismételte, mert geometriából megbukott), majd három évig (1895–1898) a bu-
dapesti Kereskedelmi Akadémiára járt: 1898-ban ott is érettségizett. Iga-
zolt műveltsége tehát nem a gimnáziumok nyújtotta klasszikus műveltség 
volt, hanem „csak” speciális tájékozottságot adó, üzleti életre nevelő tudás-
ra tett szert. 1898-tól egy ideig képzettségének megfelelő irodai munkát vég-
zett; előbb a Guttman-, majd a Wertheimer és Frankl-cégnél dolgozott. Ez 
a munka azonban nem elégítette ki; amennyire megítélhető, „érdekesebb”, 
színesebb és jobban fizető feladatkörre vágyott. Bár életének és alkatának 
folklorizált mozzanataiból teljes biztonsággal nem lehet következtetni egyé-
nisége jegyeire, alighanem már ekkor, fiatalon is élt benne az egyéniség ön-
megnyilvánításának, nyilvános reprezentációjának vágya: jól énekelt, ver-
senyszerűen úszott, „ambíciói” voltak. Ha hinni lehet a róla szóló emléke-
zéseknek, kezdettől bohém, „ügyeskedő” alkat volt, aki – sokakkal ellentét-
ben – az újságíráskodásban sem irodalmi ambíciók kiélési lehetőségét, ha-
nem pénzkeresési alkalmat s egyben „testhez álló”, érdekes életformát lá-
tott. 1900-ban, mindössze 19 évesen így előbb egy akkoriban induló lap, 
a Magyarország, majd onnan a Friss Újság, végül, de még ugyanabban az 
évben a rangosabb Magyar Hírlap kötelékébe lépett. Előbb csak külföldről 
kapott anyagokat fordított, de hamar, már első szerkesztőségekben töltött 
munkaéve során kolumnás riportok írójává küzdötte föl magát. Néhány év 
alatt pedig „jegyzett”, neves riporter lett. Ambíciója (s nyilván lehetőségei 
is), amennyire utólag megállapítható, újságíróként sem a „politika” vagy a 
sokakat megkísértő irodalom felé vonta: az a közeg, amelyben élt s moz-
gott, s amelyet régtől jól ismert, a modern, már erősen strukturált nagy-
városi társadalom törésvonalaiban helyezkedett el, átmenet volt a „polgá-
ri” és a „bohém”, a törvényes és a „törvénytelen” közt. Bohémek, rendőrök és 
a rend különböző szintű megszegői közt mozgott – érdeklődése és munká-
ja egyaránt idevonta. A „bűn” e közegben szokványos, mindennapos tapasz-
talat volt, az ügyeskedés pedig alapvető fontosságú egyéni létezéstechnika. 
Mint újságíró, beszámolt erről a világról lapja olvasóinak, de életmódja ré-
vén maga is részese volt e világnak. 1904-től az Otthon egyik vezetőségi tag-
jaként, ugyanazon évtől a Budapesti Artista Egyesület titkáraként is azono-
síthatjuk. Sőt, 1905/06 körül ő maga is kabarét akart nyitni. Egyike lett az 
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OGYOE néven elhíresült informális újságírói baráti körnek, az „okos gyere-
keknek”. (Ez a csoportosulás, mint ironikus önelnevezésük is jelzi, bár toll-
forgatókból állt össze, az ügyeskedést programosan művelte, mintegy esz-
ménnyé emelte, ám – a cinizmus tagadhatatlan  – ezt a résztvevők tudták is 
magukról.) 

Tarján Vilmos (aki újságíróskodása kezdetétől, 1900-tól használta ezt 
a nevet) 1907 decemberében maga is botrányba keveredett (vö. Buza 2007). 
Ekkor Österreicher úr, a Magyar utca 34. szám alatti Maison Frida nevű 
„műintézet” üzletvezetője zsarolásért följelentette. Állítólag 1906 nyarától 
Tarján a bordélyház tulajdonosától hallgatási pénzt követelt. A följelentés-
ből bírósági ügy lett, sőt – bár a pesti kollegák szemérmesen elfordították a 
fejüket – az egyik vidéki lap, az Aradi Közlöny 1908. január 18-i száma nagy, 
leleplező cikket is írt róla, a „mulatóhelyek piócájáról”. Újságírói pozíciója 
ezzel megrendült, ideiglenesen el is költözött Pestről. 1908 első felét Berlin-
ben töltötte. A bíróság 1908 nyarán végül fölmentette, az ügyész visszavonta 
a vádat, Tarjánt azonban a Magyar Hírlap már nem vette vissza munkatár-
sai közé. A nagy riporter így 1908 és 1900 közt, három évig nem hírlapírás-
ból élt, hanem – érdeklődése másik területén hasznosítva tehetségét – a ven-
déglátóiparban ténykedett. 

Amikor riporteri pályája első szakasza lezárult, Tarján már rendelke-
zett mindazzal, ami újságírói működése jellegzetességeit megadta. Művelt-
sége, a szó klasszikus értelmében hiányos volt, íráskészsége pedig legföljebb 
közepes: szövegeinek elnagyoló írásmódját, nyelvi pongyolaságait még mai 
méltatói (Buza Péter, Murányi Gábor) is szóvá teszik. Ha olyan kortárs újság-
írókkal vetjük össze írásait, mint – mondjuk – Ady Endre, Kosztolányi De-
zső vagy (hogy vidékről is hozzunk példát) Móra Ferenc, már-már „írástu-
datlannak” minősíthetjük. De ha nem ilyen, kétségkívül magas mércével kö-
zelítünk hozzá, hanem csak a viszonylag pontos és választékos írásbeli kife-
jezés adományát kérjük rajta számon, még e szerényebb igényeknek a kielé-
gítése se mondható el róla. Bűnügyi riporterré, e szakma egyik legneveseb-
bikévé alighanem két merőben más jellegű körülmény tette. Az egyik az őt 
körülvevő, legalitás és „bűn” határán húzódó közeg nagyon mély, mondhat-
nánk autopsziás ismerete, amely teljességgel „modern”, ugyanakkor a pol-
gári társadalom nagy része számára még teljességgel új és „érdekes” tapasz-
talatot jelentett. A másik: egy olyan alkat megléte, amely e közegben ott-
honosan „mozogni” volt képes, s rendelkezett az ott szerzett tapasztalatok 
verbalizálásának legalább minimális képességével. E két körülmény együtt 
felülírta Tarján műveltségi hiányait, íráskészségének gyöngeségeit, sőt – pa-
radox mód – mindkettő szinte predesztninálta arra, hogy speciális tapaszta-
latait azzal a redukcionista, egyszerűsítő logikával prezentálja olvasói szá-
mára, amely nemcsak, s nem is elsősorban a kulturális elit, de a nagy újság-
olvasó tömegek számára is „érthető” és befogadható volt. 

3

Tarján Vilmos 1910 és 1919 közt volt Az Est munkatársa (vö. Pásztor 
1935). Szerződtetését, minden jel szerint, megfontolt döntés előzte meg. Tar-
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ján alkalmazásakor ugyanis számolni kellett azzal, hogy – mint láttuk – ko-
rábban már volt „ügye”: az információk elhallgatása fejében pénzt kizsaro-
ló újságíró híre pedig nem a legjobb reklám volt egy új lap számára. S ez a 
hír Tarján esetében nemcsak szakmai körökben terjedt: nyilvánosságot is 
kapott, hivatalos következményei is voltak (visszavonták például rendőrsé-
gi tudósítói engedélyét). Hogy igaz volt-e a vád, amelyet ellene megfogal-
maztak, utólag nehezen megítélhető. Ilyesféle zsarolások ugyanis akkoriban 
csakugyan szokásban voltak (vö. Buzinkay 2005), elképzelhető, hogy Tar-
ján is megpróbált némi plusz pénzre szert tenni. (A pénz akár az akkoriban 
– 1906-ban – tervezett kabaré megnyitásához is kellhetett neki.) Ami bizo-
nyos: korábbi lapja, a Magyar Hírlap a botrány miatt elbocsátotta, rendőrség-
től nyert riporteri jogosítványait pedig elveszítette, s ő maga is jónak látta, 
hogy – kivonva magát az itthoni légkörből – egy ideig külföldön éljen. A bí-
róság azonban, láttuk, fölmentette, s ez akár utólagos igazolásának is tekint-
hető. De: adatok híján ma már nem dönthető el, mi történt. Ártatlan volt, s 
ellenségei csak le akarták járatni? Vagy ellenkezőleg, csak sikerült „elsikál-
nia” az ügyet, a bűnüldözők körében kialakult kapcsolatai révén? Mindkét 
eshetőség bír realitással, a kérdés logikailag önmagában nem dönthető el. (E 
kérdésben egyébként Tarján mai méltatója, Buza Péter sem foglal állást.) Ha 
azt vélelmezzük, hogy Tarján „ártatlan” volt, s jogtalanul lett meghurcolva, 
egy dolog még akkor is bizonyos: botrányba keveredett, botránya miatt mun-
kájával föl kellett hagynia. Miklós Andor tehát akkor, amikor induló lapjá-
hoz szerződtette Tarjánt, s ezzel „visszahozta” a pályára a botrányhőssé vált 
exriportert, nyilvánvalóan úgy vélte, hogy Tarján tud valami olyasmit, ami-
re neki Az Esthez szüksége van. 

Ez a valami kétségkívül a bűnügyi riportnak Az Est-beli tervezett súlyá-
val függött össze. Az új lapnak kellett egy tapasztalt, „jó” bűnügyi riporter. 
De ha ismerjük Tarján előéletét, s azt is tudjuk, hogy a kortársak magát Mik-
lós Andort is hírbe hozták hasonló kétes ügyekkel (vö. Lengyel 1963:74–81.), 
akkor valószínűsíthető, hogy a Tarjánnal szemben támasztott követelmény 
nem a hétköznapi értelemben fölfogott „erkölcsi feddhetetlenség” volt. 

Azt persze, hogy Tarján valójában milyen bűnügyi riporter volt, nem 
a legendáriuma mutatja meg igazán; ezt csakis saját teljesítménye, riportjai 
alapján lehet helyesen megítélni. Ehhez a mérlegelésre azonban két körül-
mény mindenképpen figyelembe veendő. Az egyik mennyiségi: Tarjánnak 
Az Estben közölt valamennyi riportját, gyakorlati okokból, egy cikk keretein 
belül nem lehet végigelemezni. Oly nagy szövegkorpuszról van ugyanis szó, 
hogy annak minuciózus elemzése gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Az elem-
zést tehát célszerű leszűkítenünk néhány jellegzetes riportra, a véletlensze-
rű mintavétel lehetőségeivel élve. (Ebben a válogatásban a kitűnő bibliográ-
fus és sajtótörténész, Lakatos Éva volt segítségemre, aki szúrópróbaszerű-
en kiválasztott számomra egy tucatnyi Tarján-riportot.) A másik figyelem-
be veendő körülmény elméleti szempontokat rejt magában. A riport ugyan-
is elvileg referenciális, non-fiction szöveg, a „valóságot” képezi le, legitim 
kérdés tehát vele kapcsolatban, hogy állításai „igazak”-e, avagy hamisak. Ez 
a kérdés szinkron metszetben, egyidejűleg és gyakorlatilag el is dönthető. 
Az újságolvasó, riportot olvasva, maga is mindig az „igazat” akarja megtud-
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ni. A szöveggel szemben támasztott valóságigény azonban, kivált történeti 
metszetben, egyáltalán nem problémátlan követelmény. Részben a nyelv ter-
mészetéből adódóan. A „valóság” verbalizációja ugyanis bizonyos mértékig 
mindig kiszolgáltatott a nyelv speciális természetének (vö. Thomka 2006), 
a produktum mindig retorizált, „szövegszerű”. A res gesta jelenléte mellett 
a szövegben a nyelv figuratív jellege is mindig érvényesül, a reprezentáció 
„képi” eredete valamiképpen továbbél a nyelvi szövegben is. (A figuratív 
szövegelemek és a res ficta persze azért gyakorlatilag elkülöníthetők; a fik-
tív mozzanatok tetten érhetők.) Azaz: a verbális „valóság” mindig függvénye 
a szövegalakítás módjának, s így rendelkezik bizonyos ellenőrizhetetlen di-
menzióval. Ennél az összefüggésnél ráadásul súlyosabb bonyodalmat jelent 
az, hogy utólag, az idő távolából igen nehéz lemérni egy szöveg valóságfokát, 
„hitelességét”, ha nincs meg hozzá az a tárgyi referencia, amely a kortársnak 
– az újságírónak is, az olvasónak is – még megvolt. Márpedig a bűnügyi ri-
portban többnyire nem a „nagy” történelem eseményei, hanem az utólag már 
csak hiányosan megismerhető mikrotörténések mozzanatai jelennek meg. 
Tarján Vilmos riportjainak elemzésében ezért nem is igyekszem érvényesí-
teni ezt a „valóság”-igényt. Részben azért, mert – nyilvánosság elé vitt szöve-
gekről lévén szó – föltételezem, hogy e riportok publikálása egyféle valóság-
próbát is jelentett számukra. Ha a riporter „hazudott”, valótlanságot állított, 
ezt a kortársak viszonylag könnyen észrevehették, leleplezhették. Részben, 
s döntően azért, mert e riportok közvetlen tárgyi megfeleltetésnél fontosabb 
számunkra annak a kérdésnek a tisztázása, hogy a riportokban miként va-
lósult meg az összvalóság mentális reprezentációja. Másképpen fogalmazva 
meg e problémát: mivé, milyen kulturális alakzatokká narrativizálódtak az 
adott társadalom kisebb-nagyobb traumái, s ezek a narratívumok mit árul-
nak el az őket megszülő körülményekről? 

A tömegmédiumok, így az ötszázezres olvasótáború Az Est igazi hatá-
sa is nyilvánvalóan nem egyes részletek „igaz” vagy hamis tálalásában ke-
resendő, hanem az összviszonyokról adott mentális reprezentáció szerkeze-
tében és összetevőiben. 

4

Tarján Vilmos Az Estben publikált riportjai közül most – pars pro toto 
– az alábbi tizennégyet igyekszem alaposabban elemezni:

1. A kőszívű házmester áldozatai. = 1913. nov. 2. 7., szignó: (t.v.)
2. A gödöllői merénylő anyjánál és menyasszonyánál. = 1913. dec. 9. 8., 

szignó: t.v.
3. Hamiskártyás nagykereskedő. = 1913. dec. 16. 7., szignó: (t.v.)
4. Hogyan fojtották meg Turcsányi Elzát. A gyilkosok vallomása. = 1914. 

január 14. 7–10.,  névtelen. 
5. A hétgyermekes postaszolga bűne. A nyugati pályaudvar postacsomag-

jainak fosztogatója. = 1916. jún. 22. 3., teljes névaláírással. 
6. Osztrák jótékonysági kirándulások Magyarországra. = 1916. júl. 23. 

3., szignó: T.V.
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7. A rendőrség intézkedései a konflis-mizériák ellen. = 1916. szept. 17. 
5., szignó: T.V.

8. A király anyja. Beszélgetés Mária Jozefa főhercegnő főudvarmesternő-
jével. = 1916. nov. 26. 5., teljes névaláírással. 

9. Búzás József szökött katonát gyanúsítják a fehérvári-úti rablógyilkos-
sággal. = 1917. febr. 23. 3., teljes névaláírással.

10. A rendőrök háborús nyomora. = 1917. márc. 15. 5., teljes névaláírás-
sal. 

11. Az öreg olasz festő ellopott százezer koronás hagyatéka. = 1917. 
márc. 17. 5., szignó: T.V.

12. Ráth Györgyné gyöngysora. Rejtélyek egy félmilliós hagyaték körül. = 
1918. júl. 25. 2., teljes névaláírással.

13. Egy nagy zsírcsempésző délvidéki harácsoló útja. Bakács Gyula a bu-
dapesti ügyészség fogházában. = 1918. aug. 18. 8., szignó: T.V.

14. A kommunisták vezéreit letartóztatták és a toloncházba vitték. Kun 
Bélát félholtra verték a rendőrök. Budapest és környéke összes munkásainak 
óriási tüntetése a kommunisták ellen. = 1919. febr. 22. 3–4., 6., teljes névalá-
írással. 

Az első, felületes áttekintés után is nyilvánvaló, hogy különböző súlyú 
és terjedelmű szövegekről van szó. Szerepel a listán Tarján két, legendári-
umát máig szólóan meghatározó nevezetes riportja: a Mágnás Elzáról szóló 
(4. tétel), illetve a Kun Béla megverését világgá kürtölő (egyébként ezzel sa-
ját riporteri pályáját is derékba törő) írása (14. tétel). Mellettük szerepelnek 
azonban egészen hétköznapi, mondhatnánk banális esetek: lopások, csalá-
sok, ügyeskedések „megzenésítései” is. A bemutatott ügyek szereplői a tár-
sadalom legkülönfélébb rétegeiből regrutálódtak, a szereplők a kilakoltatott, 
hajléktalan család tagjaitól a „legfelsőbb körökig”, a Habsburg-ház belső kö-
reiben mozgókig terjednek. Az ügyek között vannak „filléres” ügyek és fél-
milliós értéket taksáló, s egyszerű kártyacsalás is éppúgy akad, mint véres 
gyilkosság. Keletkezési idejüket tekintve a riportok egyik része még a világ-
háború kitörése előtt, a „boldog békeévekben” született, egy másik része már 
a háborús viszonyok tükre, s az utolsó riport a háború után, a zavaros, for-
radalmi szituáció terméke. Nyilvánvaló, ez az időbeli szóródás magára a ri-
portokra is visszahatott: a riporternek más-más történeti helyzetre kellett re-
agálnia, s maga a kriminalitás jellege is a változó körülmények függvénye 
volt. A gazdag metresz békebeli meggyilkolása és kirablása más szituáció 
eredménye volt, mint a háborús rendőrnyomor, a zsírcsempészés vagy a lo-
vak abrakjának csökkenése. A monarchia fölbomlása pedig kivált nagy vál-
tozásokat hozott; míg 1916-ban még az új király családja bírt érdekességgel, 
1919-ben már a kommunisták és a szociáldemokraták viszonya, illetve konf-
liktusuk rendőri „kezelése” volt aktuális téma. Az ív a politikamentességtől 
a politikum legkonfliktusosabb formájáig terjedt; a viszonyok átpolitizáló-
dásától, úgy látszik, az apolitikus bűnügyi riporter sem maradhatott mentes. 

Az összkép, ami e riportokról elsőre mindenkiben kialakul, mindjárt 
több jellegzetességet mutat. Föltűnő mindjárt a cikkek viszonylag nagy át-
lagterjedelme. A legrövidebb riport is legalább két-három hasáb hosszú, 
mondandóját a riporter mindig hosszan, részletezően adja elő. Egyik-másik 
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írás pedig kimondottan terjedelmes, a hírlapi átlagot magasabb fölülmúló 
hosszúságú: a Mágnás Elza történet vagy a Kun Béláról szóló riport külön-
külön is három-négy egész újságoldalt – szakszóval: kolumnát – tett ki. Ily 
terjedelmű szöveg nyilvánvalóan az egész lapszámot uralta, jóval több volt, 
mint „vezető anyag”, magát a szám jellegét határozta meg. De még a rövideb-
beknek is súlyuk volt. 

Nyelvi szempontból egyik, listán szereplő riportszöveg sem tekinthe-
tő stiláris remeklésnek. A megfogalmazás igénytelen, olykor kimondottan 
pongyola. Amit Buza Péter (2007), de még inkább Murányi Gábor (2009) ne-
hezményez, azt e szövegek is igazolják. Bizonyos értelemben mégis azt kell 
mondanunk, hogy jó szövegek ezek, megfelelnek a célnak. Tarján ugyan-
is két dolgot sikeresen elkerül: amit leír, az sohasem elvont és személyte-
len – mindig tárgyias, eseményeket soroló, konkrét leírásokat ad. S írásai so-
hasem túlbonyolítottak vagy dagályosak. A tárgyias konkrétság pedig az az 
írásmód, amely, legalább potenciálisan, a legnagyobb olvasóközönséget ké-
pes elérni. Amit tehát ad olvasóinak, az két szempontból is előnyös: könnyen 
„érthető”, megértéséhez elegendő a hétköznapi tapasztalat és az egyszerű ol-
vasni tudás; s ugyanakkor, az egyedi eseménysor tárgyias és részletező leírá-
sa, információgazdagsága révén, elmélyültebb értelmezésnek is nyersanya-
gául szolgálhat. Aki a fölszín alá akar hatolni, e leírásokból azt is megteheti. 
Nem hagyható azonban említetlenül e riportok nyelvéről szólva, hogy ennek 
az írásmódnak a negatívumai is kétségtelenek. Ez nem kritikai, hanem elfo-
gadó írásmód; a narráció belül marad a nyelvi konvenciók értelmezést deter-
mináló határain. Azokban a nyelvileg konstruált társadalmi klisékben mo-
zog, amelyeket készen talál; így a nyelv, amelyet használ, nem kérdőjelezi 
meg az aktuális társadalmi hierarchiát. (Természetesnek véli például, hogy 
„postaszolgá”-ról beszéljen, hogy elfogadja a nyelvileg is érzékelhető hierar-
chiát stb.) S ez az írásmód az események elsődleges, manifeszt értelmezé-
sét tekintve is behatárolt lehetőségű. Legföljebb néhány, értelmezési keret-
ként szolgáló attitűd jelenik meg a szövegekben, azok is erősen leegyszerű-
sített formában. 

A leírások (szereplők, helyszínek, körülmények és események leírása), 
részletezettségük és konkrétumokból való fölépítettségük révén, az olvasók-
ban az ismerősség vagy – az ismeretlen vonatkozások esetében – a valósze-
rűség érzetét és élményét kelthette. Tarján mindig megnevezi a szereplőket, 
nevet talán egyszer hagy homályban, megadja az utcaneveket és számokat, 
az intézkedő rendőrök rangját és beosztását, megemlíti a szereplők külső jel-
legzetességeit (Mágnás Elza „tótosan” beszél, kitartója nem iszik, hanem ál-
landóan fogpiszkálót rág, az egyik rablógyilkos „puha barna kalapot” és fe-
hér gallérpótlékot visel), azaz: az apró, esetenként „lényegtelen” részletek-
kel, mintegy ikonikusan jellemez. Ezzel a módszerrel a riporter egyszerre 
teremtette meg az ismerős élethelyzetekkel és megnyilvánulásokkal való ol-
vasói azonosulás lehetőségét, s keltette föl az új, „ismeretlen” iránti érdek-
lődést. A siker egyik oka alighanem ennek a kettősségnek a jelenlétében ke-
resendő. 

A „bűn” e riportokban sohasem vonódik kétségbe, megítélését a ripor-
ter nem relativizálja, sőt kétely nélkül bűnként prezentálja. Az explicit szö-
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veg az adott jogrend és hierarchia elfogadója. De figyelemre méltó, hogy a 
„bűn” saját társadalmi kontextusával együtt jelenik meg a beszámolókban, 
bár a bűn és kontextusa összefüggése tételesen soha nem mondódik ki, s a 
kontextus explicit formában nem válik a bűn magyarázatává. Ám a bűnelkö-
vető mellett a riportban mégis megjelenik az a konkrét emberekből és funk-
ciókból álló közeg is, amelyben a bűnelkövető mozog: anya, testvér, élettárs, 
lakástulajdonos, házmester, kártyapartner stb. Ezek a szereplők meg is szó-
lalnak, a riporter beszélteti őket, egy sor körülmény az ő elbeszélésükből raj-
zolódik ki. „Vallanak” a bűnről, a körülményekről, de – akaratlanul – saját 
magukat, a bűnelkövető társadalmi közegét alkotó szerepüket is megmutat-
ják. E közeg direkt és indirekt megjelenítése az egykorú olvasónak nyilván 
ismerősségében is „érdekes” vagy jellemző volt: érdeklődését ébresztgethette 
és eseményértelmezését könnyítette meg. Utólag, történeti távlatból pedig ez 
az anyag a riportok legfőbb történeti értéke. Tarján (s a műfaj) teljesítményét 
jellemzi, hogy az így föltárt, leírt szociológiai anyag sok vonatkozásban érde-
kesebb és tanulságosabb, mindenekelőtt pedig életszerűbb, mint a vele kor-
társ magyar szociológia legtöbb absztrakt és deperszonalizált, ám érvényes-
ségre törekvő elemzése. Nem azért, természetesen, mert Tarján „okosabb” 
lett volna, mint a Huszadik Század szociológusai, hanem azért, mert az ér-
vényességét vesztő absztrakt sémáknál utólag nagyobb lehetőséget biztosít 
az értelmezés számára az empirikus, konkrét anyag: fölidézhetővé és ele-
mezhetővé, „megérthetővé” válik, ami elmúlt. Tarján riportjainak egy mai, 
történeti-szociológiai szempontú másodelemzése hasznos történészi feladat 
lenne.) 

A műfaj lényegébe (s Az Est iskolateremtő szerepébe) világít be, hogy 
a riportokban rendszeresen megjelennek a rendőrök és a detektívek, nem 
általánosságban, hanem névvel, ranggal, működési körzettel, szerepük be-
mutatásával. Tarján írásaiból tekintélyes adattár lenne kigyűjthető ró-
luk. Sőt van írás, amely – igaz, már a háborús viszonyok közt – valóságos 
rendőrszociográfiának minősíthető, éles kontúrú rajzot adva a rendőrségi al-
kalmazottak társadalmi hierarchiájáról, életmódjáról, személyes viszonyai-
ról stb. A rendőrök, mint az államhatalom erőszakszervezetének képviselői, 
a legitim erőszak megtestesítői: elvben többféle értelmezést is kiválthatná-
nak. Elvileg bemutathatók lennének, mint a „rend” fönntartói, de mint az el-
nyomás eszközei is. A rendőrök azonban e riportokban – egy riport kivételé-
vel – mindig, mint a rend és törvényesség őrei, mint a bűnt felderítő és kor-
dában tartó pozitív szereplők jelennek meg. Sőt Tarján riportjai, egy járu-
lékos szinten, a rendőrség PR-jának is tekinthetők, hiszen az adott bűnügy-
ben intézkedő rendőrök és detektívek az ügy bemutatása során pozitív föl-
hangú publicitást, személyes ismertséget nyertek. Tarján, már csak a riport 
hitelesítése végett is, soha nem mulasztja el, hogy az utcai posztos rendőr-
től a főkapitány-helyettesig mindenkit, aki képbe került, név szerint megem-
lítsen. Ennek az eljárásnak a szerepe nyilvánvalóan kettős: a riportokban az 
államhatalom képviselőinek legitimálása, affirmatív (megerősítő) bemutatá-
sa zajlik, sőt elismerést kapó képviselői révén maga a hatalom is igazolódik. 
Ugyanakkor az sem kétséges, hogy e publicitás biztosításával Tarján a rend-
őröktől kapott információkat és egyéb szívességeket is viszonozta, illetve 
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megelőlegezte, azaz munkája sikere érdekében személyes kapcsolatokat épí-
tett. Az újságíró és a rendőrök közt tehát megfigyelhető egy mindkét fél szá-
mára gyümölcsöző, informális összefonódás. Ez a riporternek a rendfenn-
tartó mechanizmusba való rejtett, de tagadhatatlan integrálódása. 

Idetartozó, feltűnő mozzanat, hogy a riportokban a bűn helyszínén, a 
tanúk közelében rendre feltűnik maga a riporter is: jelenléte beleíródik a ri-
portba, sőt lapja, Az Est is megneveződik. Ez mindkét vonatkozásban nyil-
vánvalóan önreklám. Tarján saját magát is, lapját is – alig leplezetten – nép-
szerűsítette. Ennek az önreklámnak egyik jellegzetes, indirekt formája volt, 
amikor még a lefoglalt bűnjel is Az Est egyik példányába volt beletekerve, 
vagy amikor az egyik megszólaló szereplő utalt Az Est riportjainak bűnle-
leplező szerepére, nyilvánosságteremtő erejére. Az, amit Tarján utólag saját 
legendáriumának szolgálatába állított, hogy tudniillik ő maga is afféle „nyo-
mozó riporter” volt, a listán szereplő riportok alapján nem igazolható – igaz, 
nem is cáfolható. Az, persze, hogy a bűn világában szerzett személyes isme-
retségeit és ismereteit esetleg átadta a nyomozóknak, több mint valószínű, 
hiszen a rendőröktől pedig ő kapott ötleteket, információkat riportjaihoz. 
Ezt a – föltehetően: kölcsönös – információáramlást azonban aligha volt cél-
szerű nagydobra vernie. Senkinek – sem a rendőröknek, sem a riporternek 
– nem használt volna, ha ez is nyilvánosságra került volna.       

5

Aki a bűnről ír, az az emberi kapcsolatoknak, a társadalomnak az 
„üzemzavarairól” ír. A leírás így önmagában is társadalomkritika, hiszen 
a leírással e társadalom működésének problematikus elemei öltenek nyel-
vi alakot s kapnak nyilvánosságot. Tarján Vilmos riportjai tehát a riporter 
manifeszt szándékaitól függetlenül kritikai potenciált képviseltek – a ma-
guk idejében is, utólag is. 

Tarjánt utólag a listán szereplő riportjai közül a Kun Béla megverését el-
beszélő írásáért érte a legtöbb és legsúlyosabb vád. Ez a szövege a jobboldali 
radikalizmusnak Az Est elleni 1919 utáni támadásainak egyik argumentu-
ma volt, ezzel „bizonyították”, hogy a lap hozzájárult az ország „bolsevizálá-
sához”. (Vö. az úgynevezett ál-Az Est néven ismeretes, az Ébredő Magyarok 
Egyesülete által kiadott alkalmi kiadvánnyal, valamint: Lengyel 2007.) Kér-
dés azonban, mennyi joggal tették ezt? Valóban a riport, azaz az események 
elbeszélésének módja volt-e az, ami „bolsevizált”? Az nyilvánvaló, hogy az 
események esetleges elhallgatása, az eseményekről való be nem számolás 
nem lett volna radikalizáló hatású – a cenzúra, amely megtiltja bizonyos in-
formációk közzétételét, mindig e logikával él: jobb, ha az olvasóközönség 
nem tud egyes dolgokról. Tarján (s Az Est) tehát egy kritikus szituációban 
megszegett egy informális, de erős tabut: a hallgatás tilalmát, hogy vélelme-
zett újságírói feladatának eleget tegyen. A kérdés azonban továbbra is kérdés 
marad: maga az információ, vagy az esemény narravizitációja volt-e az, ami 
a közhangulatot radikalizálta? Néhány dolog e vonatkozásban is bizonyos. 
Maga a szituáció, amelyben a riport megszületett, a korábbi riportok körül-
ményeihez mérve, extrém szituáció volt. Nemcsak a légkör volt meglehető-
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sen feszült, sőt traumatizált, de maga az „eset”, a politikust verő rendőrök 
akciója is különlegesnek tekinthető. Korábban ugyanis „a bűn”, amelyet el-
követtek, rendszerint a bűnelkövetők akciója volt, s ezzel – tudniillik a bűn-
nel és a bűnelkövetőkkel – a rendőrök az adott törvényes rend és az uralko-
dó konvenciók szellemében szemben álltak: ők voltak azok, akik a „rendet” 
és a szokásrendet föllépésükkel visszaállították. Most, bár a körülmények-
től motiváltan, de a rendőrök voltak azok, akik a törvényességet, a jogren-
det nyilvánvalóan és látványosan megsértették: Kun Béla brutális bántal-
mazása nemcsak jogilag, de az uralkodó társadalmi szokásrend szemszögé-
ből nézve is súlyos anomália volt. E ponton tehát újabb kérdés merül föl. A 
riport hogyan viszonyul az akcióhoz, amelyről beszámol? Tárgyias, dema-
góg vagy apologetikus? Ami egyértelmű és mindenképpen bizonyos: a be-
számoló hosszú és részletező, azt a technikát alkalmazza, amelyet az „érde-
kesnek” ítélt rablógyilkosságok és más közönséges bűnügyek esetében is al-
kalmazott. Azaz: az anomáliát itt is előtérbe állítja, a szokványos események 
menetéből kiemeli és így kinagyítva mutatja be. De azt, hogy Tarján „ráját-
szott” volna erre az eseményre, s „hangulatot” akart volna kelteni az állam-
hatalom képviselői ellen (s így a kommunisták mellett), a szöveg alapján 
nem lehet állítani. Az elbeszélt eseményeknek két olyan jelentős mozzanata 
is van, amely szemben áll egy ilyen „hangulatkeltő” szándék föltételezésé-
vel. Tarján ugyanis beszámolt arról, hogy az atrocitást a szociáldemokraták 
és a kommunisták közötti, rendőrök halálával végződő nyílt és legitimnek 
egyáltalán nem nevezhető fegyveres összeütközés váltotta ki. Azaz: a rend-
őrök föllépését egy, már-már polgárháborúsnak nevezhető helyzetre adott 
válaszként – igaz, illegitim és törvénysértő válaszként – lehet csak értelmez-
ni. S Tarján arról is beszámolt, hogy Kun megveretésének maguk a rendőri 
vezetők vetettek véget, azaz az atrocitást maga a szervezet szüntette meg, ál-
lította helyre a törvényességet. E két összefüggés riporteri megmutatása pe-
dig kizárja a programos, előre eltervezett demagógia lehetőségét. Mi hát ak-
kor az, amit Tarjánnak e riportja miatt föl lehet hánytorgatni, illetve ami-
ért a „bolsevizálás” vádjával lehetett illetni? Minden jel szerint az, ami ko-
rábban riporteri erényének számított. Vagyis az, hogy „csak” leírt, előadta a 
„tényeket”, de nem végezte el azok érdemi értelmezését. Kérdéses, hogy erre 
egyáltalán képes lett volna-e, hiszen ehhez a gyors, azonnali helyzetelem-
zéshez Ady-formátumú publicistára lett volna szükség. Ilyen elemző kvali-
tásokkal pedig Tarján nyilvánvalóan nem rendelkezett, nem is rendelkez-
hetett. De az is valószínű, hogy nemcsak kvalitá-
sai hiányosságai miatt nem vállalkozott az esemé-
nyek mélyebb elemzésére, átvilágítására. Riporte-
ri krédója (s egész addigi gyakorlata logikája) til-
totta neki az ilyen írásmódot. Neki – „szakmai” 
ideológiája szerint – tilos volt mélyebb, az egész 
rendszer működésmódját érintő értelmező-mérle-
gelő okfejtésbe bocsátkoznia. 

Tarján riporteri pechje, az ellene forduló 
nagy riport tehát magának a műfajnak a szükség-
képpeni korlátaira is fényt vet. Az értelmezés el-

Tarján ugyanis beszámolt 
arról, hogy az atrocitást 
a szociáldemokraták és a 
kommunisták közötti, rend-
őrök halálával végződő 
nyílt és legitimnek egyál-
talán nem nevezhető fegy-
veres összeütközés váltot-
ta ki. 
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maradása következtében a „magára hagyott” tények speciális körülmények 
közt veszélyessé válhatnak, nem szándékozott következményeik is lehetnek. 

6

Bizonyos ambivalencia a legtöbb Tarján-riportra jellemző. Tarján nem 
volt harcos aufklérista, sem az egész társadalomra kiterjedő emancipáció 
szószólója – az ilyesféle szerepeket ő hallgatólagosan meghagyta a Huszadik 
Század körének és/vagy a szociáldemokratáknak. Ő „csak” bűnügyi ripor-
ter volt: nyilvánosan e szerepkörben jelenítette meg magát. Riportjai azon-
ban – szándéktalanul bár, vagy tudatosan? – jelentős kritikai potenciállal 
bírtak. Írásai beleilleszkedtek a konvenciókba, a reflektálatlan társadalmi 
úzusba. Eszébe sem jutott, hogy az érvényes szociális hierarchiát megkér-
dőjelezze. Maga is használta például a postaszolga megnevezést, s hogy en-
nek érvényességét kétségbe vonja, az föl sem merült benne. A Mágnás Elza 
riportban „tótozott”, szóvá tette az áldozat „tótos” kiejtését, stb. S ez nemcsak 
reflektálatlan nyelvi konvenció, a „szokásos” nyelv uralma nála. A gyakorla-
tot sem kérdőjelezte meg, természetesnek vette, hogy a rendőr tegezi a gya-
núsítottat, föllépése autoratív, sőt ő maga sem vette figyelembe a gyanúsítot-
tak személyiségi jogait, nem érvényesítette az „ártatlanság vélelmét” stb. (A 
szereplők teljes nevükkel, személyes adataikkal, egyedítő tulajdonságaik-
kal szerepelnek a riportokban, kiszolgáltatva őket a nyilvánosság megveté-
sének – akár gyilkosról volt szó, akár kártyacsalóról.) Az adott ügy elbeszélé-
se azonban a részletező, tárgyias bemutatás révén mégis egyben társadalom-
rajz is. Nem elvont, teoretikus applikáció, hanem a mikrostruktúra hétköz-
napi megnyilvánulásainak rajza. A bemutatott szituáció a megtörtént bűn-
ügy függvénye, de e szituáció szereplői a törvényesből a törvénytelenbe át-
lépés élethelyzetében mozognak, azaz a „bűn” mellett a bűnt megszülő tár-
sadalmi közeg is megjelenik. Ennek a gyakorlatnak az egyik legjobb példá-
ja éppen a Mágnás Elza-riport. Itt megjelenik az olvasó előtt a „tót” prostitu-
ált, a gazdag gyárostól kitartott, megvagyonosodott „demimonde” (aki Mág-
nás Elzaként híresült el, jóllehet eredeti neve Turcsányi Emília volt); a gyá-
ros, aki ezt az életmódot finanszírozta, s a kitartott nő „személyzete”: kör-
nyezete, melyből gyilkosai is kikerültek. A szociokulturális viszonyok isme-
rete szempontjából mind Mágnás Elza adatszerűen föltárt és bemutatott kar-
riertörténete (az, hogy hogyan lett a műveletlen cselédlányból a prostitúció 
s a „véletlen” révén vagyonos, privilégiumokkal bíró, de kétes megítéltségű 
„előkelőség”), mind a hierarchizált emberi viszonyok megjelenítése tagad-
hatatlanul érdekes. A Mágnás Elza-esetben rejlő kritikai potenciált, persze, 
nem maga a rablógyilkosság adja meg, hanem az a körülmény, ahogy a pénz 
fényében mozgó „polgári” életvitel s a súlyos bűnök elkövetéséig eljutó sze-
replők sorsa szétválaszthatatlanul összefonódik. A „kétes” életmódot legi-
timáló vagyon ambivalens szerepe ugyanis nemcsak a szereplők gyarlósá-
gaira hívja föl a figyelmet, de magának a szociális szerveződésnek a prob-
lematikusságát is megmutatja. S mint ilyen, hatásosabb társadalomkritikai 
érv ez, mint nem egy mégoly radikális elvont elv. Ez az eset ugyanis a maga 
szemléletes konkrétságával hat.
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Más jellegű, de ugyancsak jelentős társadalomkritikai potenciállal bír 
a postaszolga esetének bemutatása is. Amit a „szolga” lopásairól ez a riport 
elmond, amit bemutat, az adatszerű. Hogy bűnről van szó, e narratívumban 
megint csak evidencia, kétely nem férhet hozzá, a tett relativizálása nem fér 
bele a riporter gyakorlatába. A lopásra vetemedő „szolga” lányának megszó-
laltatása azonban a riportban kettős funkciójú. A postacsomagokat megdézs-
máló bűnös életkörülményeinek bemutatása hozzátartozik az esethez, olva-
sói szempontból „érdekes”, sőt visszautal a potenciális olvasó saját társadal-
mi tapasztalataira, vagy – a jobb módú olvasók esetében – egy különleges, 
számukra extrém világba, a nyomorba vezet el. A leírásnak tehát olvasásszo-
ciológiai szerepe van. De egyúttal a szolga lányának megszólaltatása érzel-
mileg ellenpontozza is a lopást, a lány elbeszélése ugyanis „érthetővé” teszi 
a lopáshoz vezető utat, megmutatja, hogy miért s hogyan oldódnak föl azok 
a személyes életet vezérlő konvenciók, amelyek tiltják mások „tulajdonának” 
megdézsmálását. Ez persze a riportban nem a lopás „megmagyarázása”, elfo-
gadása vagy a bűnös fölmentése, de nem is aggálytalan ítélkezés. Az olvasó-
nak választási lehetőséget ad, rábízza, hogy hogyan ítéli meg a postaszolga 
esetét, s hogyan viszonyul az adott társadalmi viszonyokhoz. 

Más természetű, de társadalomkritikai relációban egyáltalán nem ér-
dektelen a kártyacsaló úriember történetének földolgozása. Akik e riport-
ban megjelennek, nem tartoztak a társadalom igazi elesettjei közé, „úriem-
berekről” van szó, de a csalás is, a csalás egyéni motivációja is, még inkább 
pedig a csalás tényének kollektív kezelése, a „suba alatti” ügyintézés jelle-
mez egy szubkultúrát. A „bűnben” a társadalomnak egy jellegzetes csoport-
ja, rá jellemző körülmények közt, szignifikáns tulajdonságaival mutatkozik 
meg. A zsírcsempészés bemutatásának kritikai hozadéka megint más össze-
függést világít meg. Ez mint a háborús hiánygazdaság tünete és jellegzetes 
megnyilvánulása érdemel figyelmet, de emellett külön tanulsága  van annak 
is, ahogy a legális üzletelés szinte magától illegitim ügyeskedéssé, „csempé-
széssé” alakul át a háborús körülmények közt. A társadalom életfolyamata-
inak mikroszerkezete, amelyben a később már mindenki által megláthatóvá 
váló nagy elmozdulások először öltenek alakot, az ilyesféle bűnleírásokban 
érhetők jól tetten. A riportok társadalomkritikája tehát az implicit megjele-
nítése ellenére jelentősen bővíti az egykori szociológiából nyerhető ismere-
teket. S ez vitathatatlan érdem; történeti távlatból pedig érdemi forrásanyag-
gá teszi Az Est Tarján írta riportjait. 

7

Az események riporteri értelmezésének kerete Tarján számára kétségkí-
vül az adott aktuális konvenció, az éppen érvényes hallgatólagos társadalmi 
konszenzus volt. Ez, bűnügyi riporter esetében alighanem természetesnek is 
vehető. De nem veszélytelen. A konvencionális értékrend hirtelen megválto-
zása, ami bizonyos szituációkban szükségszerűen bekövetkezik, megoldha-
tatlan probléma elé állítja azt, aki, pragmatikusan, csakis igazodni akar. Az 
események leírását vezérlő implicit értékrend hirtelen inkongruenssé válik, 
változtatni kell rajta, a megváltozott attitűd azonban szükségképpen szem-
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bekerül a tegnapival, s könnyen lehet, hogy a holnapival is. A háborúvégi, 
„zavaros”, folyton változó helyzet pedig tipikusan ilyen szituáció volt. S e 
változásokban fölszínre került, hogy Tarján voltaképpen mindig csak iga-
zodott, saját, konzekvensen képviselhető, explicit értelmező pozíciója nem 
volt. Jellemző e tekintetben, hogy az a riporter, aki 1916-ban még az új ki-
rály udvartartását mutatta be olvasóinak (a monarchia iránti minden kétely 
nélkül), a Tanácsköztársaság idején – letartóztatásban töltött rövid idő után 
– a Vörös Filmhíradó propagandafilmjeinek elkészítését irányította, a bukás 
után, a visszalendülő inga mozgását követve, álriportkötetben mutatta be a 
bukott „kommün” bukott vezetőit – mint „terroristákat” (A terror. Bp. 1919., 
vö. Buza 2007.). Jellegzetes köpönyegforgató irányváltás ez, akárhogy néz-
zük, ám – mint oly sokszor máskor is – ez az átalakulás Tarján esetében is 
sikertelen maradt. Régi lapjának, Az Estnek immár terhére lett, Miklós An-
dor az 1919 végi újrainduláskor már nem vette vissza hajdani sztárriporte-
rét. Tarján riporteri pályája így váratlanul véget ért; ő maga, jobb híján, mint 
a New York kávéház igazgatója, a vendéglátóipar egyik emblematikus figu-
rája lett. S hogy valaha riporter volt, arra csak nosztalgiázó, múltidéző köny-
vei utaltak. 

Ez a törés, függetlenül minden erkölcsi mérlegeléstől, sajtótörténeti 
szempontból azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert nemcsak sze-
mélyileg Tarján vált ezzel nemkívánatossá, de az általa művelt riporteri gya-
korlat is. Az „új” bűnügyi riport nemcsak a nála még meglévő patriarchális 
vonásait vesztette el, de – s ez az igazán fontos – jórészt indirekt társadalom-
kritikája is fölhígult, eljelentéktelenedett. Ez a fejlemény egyszerre dicsé-
ri – visszamenőleg – Tarjánt, a riportert, s a kor még alapvetően liberális vi-
szonyait, amelyben az általa képviselt újságírói gyakorlat még jelen lehetett. 

8

Ha összegezni akarjuk Az Estbéli bűnügyi riportok kommunikációtör-
téneti szerepéről mondottakat, nem árt hangsúlyozni, hogy nem a nyilvá-
nosság elé tárt lopások, csalások, gyilkosságok közismertté válása volt a rele-
váns információja ezeknek a riportoknak. A látszat, persze, alighanem más, 
hisz egyes esetek mint „bűnügyek” kerültek be a magyar kriminalisztika le-
gendáriumába, s e legendák alapját csakugyan Tarján riportjai alkották. Va-
lójában azonban, látnunk kell, jóval több történt meg ezekben a szándékuk 
szerint csupán „szenzációkat” hajszoló írásokban: a kisebb-nagyobb társa-
dalmi sérelmek, traumák egyféle kollektív földolgozása ment végbe általuk. 
A „bűn” mint a társadalom normál üzemmódjának kiiktathatatlan eleme, 
megőrizve erkölcsi anomális voltának tudatát, elbeszéltté lett, magyarázatot 
és „megértést” nyert. Közös tapasztalattá szerveződött. 

A mai szociálpszichológia legalábbis azt vallja: „A traumát […] sohasem 
csupán az elszigetelt egyén szenvedi el. Kialakulásának, lefolyásának, hatá-
sának és utóhatásának számos szereplője és sok tényezője van. A közvetle-
nül érintettek és hozzátartozóik mellett a segítők, de a tettesek és a közönyös 
kívül állók, a be nem avatkozó »harmadikok« is ennek a drámai szintérnek 
a szereplői közé tartoznak. […] A szereplőket társas és társadalmi kapcsola-
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tok, bonyolult viszonyrendszer sokasága kapcsolja össze. A csoport, amely 
több mint az őt alkotó egyének összessége, az egyének által külön-külön 
vagy egyszerre elszenvedett megrázkódtatásokat, traumatikus élményeket 
együttes élménnyé formálja” (Erős 2007. 16. ). A trauma ugyanis, legyen bár 
mégoly kicsiny, nemcsak társadalmi esemény, nemcsak pszichofiziológiai 
folyamat, még csak nem is önmagában vett „fizikai és emocionális tapaszta-
lat”, hanem – mindezeken túl, s egyáltalán nem utolsósorban – elbeszélhető, 
narratív momentum „az egyéni és társadalmi szenvedés magyarázatában” 
(vö. Kirmayer, Lemelson és Barad, 2007:1.). 

Hogy ez a riportokban testet öltő magyarázat kognitív értelemben le-
egyszerűsítő és felszínes, az értésnek megmaradnak a vakfoltjai, törvénysze-
rű. Az adott szociokulturális viszonyok közt a rendelkezésre álló kommu-
nikáció technológiai feltételekkel élve, a közösségi magyarázat mindig eleve 
csak korlátozott és korspecifikus teljesítmény lehet. 

Moldvay Katalin: Elefánt
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„Detektívfi lm fátyola alatt
igehirdetés”
Makkai Sándor művész-identitása(i)

NAGY ZOLTÁN

„Van író, akinek lelki portréját a szobrász néhány vésővonással kifa-
ragja. És elég egy-két szava az ismertetésnek, hogy frissen eléd álljon: elég 
pár ecsetvonás és megelevenedik a vásznon. Mert könnyű felötlő sajátsá-
gait egybefogni és könnyű a világ elé ábrázolni. De van író, aki karakte-
risztikus jellemzői, szembeszökő alapvonásai dacára is mindig titok ma-
rad. Hiába a véső és művész munkája, hasztalan a piktor öngyötrő fárado-
zása, meddő a szó hatalma. Marad titok és rejtély, újra meg újra.

Mindig más és új és távoli és rejtelmes. A művészi sokrétűség, a nem 
mindennapi egyéniség változó képe minden feléje közeledésnél új és új 

Rezumat („Propăvăduire sub vălul fi lmului poliţist”. Identitatea artistului Sándor Makkai)
Opera literară a lui Sándor Makkai nu poate fi  înţeleasă fără a studia legătura sa strânsă cu 

vocaţia de preot reformat, căci modul său de gândire şi structura sa intelectuală au fost determinate 
în mod esenţial de ambele activităţi: experienţa estetică decurgând din propăvăduire, posibilitatea 
redării experienţei întâlnirii cu Dumnezeu sunt parte esenţială a concepţiilor sale privind teologia, 
credinţa şi biserica; având în vedere determinarea ei contextuală şi rolul de formare a comunităţilor, 
literatura trece de graniţele unei formaţiuni care se închide în sine. Avem de a face cu un fenomen 
complex şi din punctul de vedere al sociologiei artei, căci trebuie cercetate pe mai departe 
premisele legăturii dintre poziţia de preot, şi activitatea sa literară. 

Cuvinte cheie Sándor Makkai, asumarea rolului scriitorului, vocaţe de preot 

Abstract (: “Preaching under the veil of detective fi lm”. The artistic identity of Sándor Makkai)
Sándor Makkai’s literary life work can hardly be understood without the strong connections to 

his profession as a Calvinist/Reformed priest, as both occupations signifi cantly determined his 
mindset as a thinker, as well as his intellectual image: the aesthetic experience triggered by the 
divine service, the communicability of the experience of God are essential elements of his ideas 
on theology, faith, and the church. In an art sociological approach, one has to deal with a complex 
phenomenon, since the issue of how and on the basis of what premises Makkai’s position as a priest 
and temporarily a bishop can be connected to his author role acceptance is yet to be investigated. 

Keywords Sándor Makkai, author role acceptance, pastoral mission

Nagy Zoltán, doktorandus, BBTE



ME.dok • 2011/2

84

problémákat dob a vele birkózó alkotó elé”.2 – hangsúlyozza Walter Gyu-
la, miközben Makkai Sándor alkotói szerepeinek, kapcsolataik természeté-
nek megértéséhez keres magyarázatokat. Szemléletmódja minden bizonnyal 
egy olyan jellegű próbálkozásról tanúskodik, amely elől a későbbi reflexi-
ók sem térhetnek ki, hiszen elsőként kíséreli meg körbejárni és ez által meg-
alapozni azt a máig ható, és számos tekintetben problematikus elképzelést, 
amely Makkai sokrétű szellemi tevékenységeit művészetként kezeli. A kez-
detben felvázolt dilemmáit tulajdonképpen a művészi képességeket definiá-
ló individualista megközelítésmód felől próbálja eloszlatni, vagyis egyértel-
műen a tehetség, rátermettség, illetve a késztetések bonyolult lélektani ösz-
szefüggéseiben, és ezek művészi leképeződéseiben érdekelt.3 A későbbiek-
ben pedig kiderül, hogy kérdései és lehetséges válaszai a művészi magatar-
tásformák, tehát egy meghatározott többletjelentéssel rendelkező művész-
képzet bonyolult természetét láttatják, így nem csupán egy bizonyos művé-
szi képződménnyel szemben támasztott értékelő viszonyulást feltételeznek, 
hanem különböző tudományterületek és beszédmódok szoros kapcsolatát 
vallják egyazon művészi megnyilvánulás alatt.

Nemcsak arról van szó, hogy ezzel a jelentéstulajdonító gesztussal alap-
jaiban meghatározhatja Makkai sokrétű munkásságának értelmezését, illet-
ve a rákövetkező vizsgálódások számára is fontos referenciapontot képezhet, 
hanem figyelmünket egy olyan módszertani kérdésre is ráirányítja, amely-
nek továbbgondolásával körültekintőbben reflektálhatnánk Makkai alkotó-
tevékenységének különféle formáira, illetve az életmű részeinek kapcsoló-
dási módjaira. Egy ilyen jellegű értelmezői alapállásból elsősorban iroda-
lomtörténeti, ugyanakkor nem kis mértékben teológiatörténeti következteté-

Kucsera Jenő: Soha többé háborút
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sek is adódhatnak, amennyiben Makkai feltételezett művészi létformái túl-
mutatnak bizonyos, utólagosan behatárolt diszciplináris kereteken. Mind-
ezt például azért is érdemes megfontolni, mivel az eddigi irodalomtörténeti 
gondolkodásban kisebb-nagyobb hangsúlyokkal, de lényeges kérdésnek mu-
tatkozott a Makkai művei és lelkészi hivatása közti összefüggés megítélése. 
Fölvállalható és egy részletesebb, mélyrehatóbb elemzés során bizonyításra 
szorulhat az a kijelentés, miszerint Makkai irodalmi életműve nehezen ért-
hető meg a református lelkészi hivatásával való szoros kapcsolat nélkül, hi-
szen mindkettő lényegesen meghatározta gondolkodói habitusát, intellektu-
ális arculatát: az igehirdetés által kiváltott esztétikai tapasztalat, az Isten-él-
mény kommunikálhatósága lényeges eleme a teológiai, hit- és egyházszem-
léleti elképzeléseinek; míg az irodalom kontextuális meghatározottsága, kö-
zösségformáló szerepe folytán több egy önmagába záruló képződménynél.4 
Művészetszociológiai szempontból is egy összetett jelenséggel számolha-
tunk, hiszen további bizonyításra szorul az a kérdés, hogy Makkai lelkészi, 
sőt egy ideig püspöki pozíciója mint státusz hogyan, milyen előfeltevések 
alapján kapcsolható össze írói szerepvállalásával.5 

Walter Gyula korábban hivatkozott szemléletében, miközben Makkai 
költői pályakezdését sikertelennek bizonyuló, különösebb alkotói érzé-
kenységről nem árulkodó történetként beszéli el, mégsem érvényteleníti 
a művészi szubjektivitás további legitimitását. Azt is mondhatnánk, hogy 
esszencializálja Makkai alkotói identitását, amely például nemcsak egy szű-
kebb értelemben vett műfajspecifikus vagy sajátos stílusjegyeket hordozó al-
kotásformaként érthető, hanem a különböző kulturális közegek vonatkozá-
si körének és feltételezett kapcsolataiknak meghatározásáról is árulkodik.6 
Éppenséggel ezért történhet meg, hogy noha Makkai verseskötete kudarcá-
nak köszönhetően, a költészetben tanúsított szegényes alkotói készséget mu-
tatva egy időre eltűnik a korabeli irodalmi nyilvánosság színéről, azonban 
ez mégsem jelent akadályt abban a tekintetben, hogy Walter egy olyan jel-
legű diszkurzív megoldást alkalmazzon, amelyben továbbra is megőrződ-
het a művésziséghez társított képzet létjogosultsága. Ebben az esetben te-
hát Makkai szépírói létformája összetett művészi megnyilvánulásainak csu-
pán egyfajta lehetőségét képezi, ugyanis ennek ideiglenes hiánya nem ér-
vényteleníti az alkotótevékenységét magyarázó művészetfogalmat. Látszó-
lag tehát enélkül is megmagyarázható az a gyakorlat, ahogyan Makkai bizo-
nyos helyzetekben megkapó módon, új megvilá-
gításban láttat addig egyértelműnek vélt, beideg-
ződött meggyőződéseket, jelenségeket.7 Így tehát 
az irodalomban autentikusként felismerhető mű-
vészi alkotókészség kezdeti hiánya, és mégis nél-
külözhetetlenné válása már csak abban a tekin-
tetben sem mellőzhető észrevétel, mivel Makkai 
írásmódjában a tudományos és művészeti tudás 
között szoros kapcsolat feltételezhető, ráadásul 
Walter szemléletében mindkettő hivatásképző, az 
alkotó személyiség kibontakozását segítő adott-
ságként működik. Ugyanis ebből a szempontból 

Walter Gyula korábban hi-
vatkozott szemléletében, 
miközben Makkai költői pá-
lyakezdését sikertelennek 
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vitás további legitimitását.
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semmi akadályát nem látni annak, hogy a disz-
ciplinárisan mégiscsak tagolt, specifikus érvelé-
si metódusokat és nyelvhasználatokat hordozó re-
giszterek az előbbiekben tételezett művészet gyűj-
tőfogalma alá rendeződjenek.

Láthatóan nem egyfajta rangsorolási kísérlet-
ről van szó, amely által a különféle szemléletmó-
dok egymástól mesterségesen elválasztható, funk-
ciójuk, belső logikájuk, és érvényességük termé-
szete szerint is meghatározott tudásformákba tö-
mörülnének. Ellenkezőleg: a köztük létrejövő át-
járhatóság és egyenértékűség biztosítja annak be-
látását, hogy Makkai munkáinak művészetként 
történő recepciójában egy, a különféle tárgyterü-
letek kölcsönhatásait átfogó értelmezői perspektí-

va kimunkálása szükséges.8 Tehát az így felfogott művészetkoncepcióban a 
vallásos, filozófiai és egyéb tudományos munkák után újra fölbukkanó, rá-
adásul már heves kritikák, és elismerő méltatások között leledző irodalmi 
alkotások megközelítésmódjai egy korábban megkonstruált képzetkör érv-
rendszerébe kerülnek. Ebből következően a jellegzetesebb poétikai megol-
dásokra is érzékeny reflexiók mellett, olvasási módozatuk és esztétikai érté-
kük árnyalása más kulturális alkotásformák befogadói tapasztalatainak ér-
vényesítésével is megalapozható.

Ha ebből a perspektívából próbáljuk leírni és magyarázni Makkai ere-
dendő művészi tehetségét, akkor azt is mondhatnánk, hogy az alkotói, mű-
vészi szerepkörének kialakulása nem föltétlenül csak az irodalomban elért 
eredmények, az irodalmi szemléletmód, illetve kimondottan az irodalmi 
mű létrehozásához szükséges alkotókészség önállósulásának történeteként 
beszélhető el. Hiszen egy ilyen narratív kontextusban szellemi tevékenysé-
geinek azon formái is elhelyezhetőek, amelyek értelmezhetősége hagyomá-
nyosan az irodalmi alkotásokban tetten érhető poétikai megoldásokra, esz-
tétikai hatásmechanizmusokra, illetve ezek befogadása során működtetett 
értékpreferenciákra figyelő beszédmód által történik. Makkai művészi sok-
oldalúsága tehát mégsem esetleges, vagy alkalmi sokoldalúság, hanem egy-
részt szerves összetevője az önmagáról forgalmazott, illetve a róla kialakí-
tott kanonikus képnek, másrészt pedig egy ideológiailag is behatárolható je-
lenség, amely előfeltételezi a közvetítés, a kommunikálhatóság, és a befoga-
dás különféle módozatait.

Látható tehát, hogy Makkai Sándor rendkívül összetett alkotótevékeny-
sége már a kortárs olvasatában is a viszonyulás módozatainak meghatározá-
sát követelte, hiszen a különböző tudományok sajátos szemléletmódjai felől 
különválasztható, ugyanakkor a problémalátás és a kritikai szellem szem-
pontjából igen összefüggő, és egymást kiegészítő perspektívák morfológi-
ája az életmű „egységben látásának” kísérletével szembesíthet. Úgy tűnik, 
hogy az utóbbi évek néhány olvasatában is a Makkai által bejárt összetett 
szellemi-kulturális területek hasonló megközelítésével találkozunk. Ezek-
ből a perspektívákból az életmű egészéhez társított értelemlehetőségek kie-

Makkai művészi sokolda-
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87

ME.DOSSZIÉ

gészülhetnek a Makkai összetett személyiségének, tudós alkatának elisme-
réséből nyert argumentumokkal.9 Innen nézve tehát munkássága messze-
menően nemcsak a teológiáról, a filozófiáról, a pedagógiáról, valamint az 
irodalomról kíván szólni, hanem esetenként ezeknek egy olyan konvergen-
ciáját nyújtja, amelyhez a recepciótörténeti vizsgálódások szempontjainak 
is valamiképpen igazodniuk kell. Éppenséggel ebből kifolyólag azok a be-
fogadói horizontok, amelyek Makkai különböző tudományos és szakmai re-
giszterekben elfoglalt státusát evidenciaként, a köztük megvalósuló átfedé-
sek felismerését szükségszerűnek tartják, egyfajta homogén jelentéstulajdo-
nítás kísérleteként is működhetnek.10 Ebből a szempontból is érdemes meg-
figyelni, ahogyan a különböző tudáskészleteknek, kulturális reprezentációs 
formáknak, és szimbolikus mechanizmusoknak összefüggése, illetve felis-
merése egy olyan narratívát eredményez, amely átfogó értelmezési modell-
ként működhet Makkai szellemi tevékenységeinek, így a művészetről, iroda-
lomról való gondolkodásának vizsgálatakor is.11 

Úgy gondolom, hogy az előzőekben említett recepció néhány aspektu-
sának figyelme ellenére lehetőség van egy olyan olvasat körvonalainak meg-
fogalmazására, amely ha nem is tér el radikálisan az előző perspektíváktól, 
de képes néhány pontban kiegészíteni, továbbgondolni azokat. Mindezt az 
is indokolhatja, hogy az életművet egységében szemlélő reflexiók valami-
képpen elpalástolják azokat az ellentmondásosságokat, amelyek Makkai al-
kotótevékenységének differenciált, kritikai megértését eredményeznék. Ehe-
lyett érveiket legtöbb esetben abba a kultikus paradigmába helyezik, amely 
a két világháború közti Makkai-recepciót, főképpen a Magunk revíziójának 
megjelenését követően befolyásolta az életmű egyes részeinek befogadásá-
hoz javasolt értelmezési perspektívákat.12 Noha ennek előzményeit tekintve 
Makkaihoz szükséges fordulnunk, hiszen az Aratás című kötetének elősza-
vában némiképp maga is meghatározza művei olvasás- és értelmezésmódja-
inak bizonyos aspektusait.13

A kálvinizmus eszmetörténeti és világnézeti sajátosságai, a két világ-
háború közti időszak szellemi, kulturális dimenzióiban betöltött szerepe 
kulcsfontosságú Makkai művészetszemléletének tárgyalásakor, másképp 
kevésbé volna érthető az a kérdés, hogy miért nevezi Makkai a más-más kul-
turális, művészeti, vagy tudományos ágazatokhoz társított tevékenységi for-
máit szolgálatnak. Nem tagadom, hogy a Makkai-korpusz újraolvasásának 
egyik szerencsés megoldása az lehetne, ha az egyes szövegeket nemcsak az 
életműhöz való tartozás filológiai kötelékei fonnák egybe, hanem kialakul-
na az a fajta módszertani és értelmezői érzékenység, amely a Makkai által 
birtokolt tudományterületek, beszédmódok integrálását, együttes szemléle-
tét az életmű megértésének egyik alapfeltételévé tenné.

Egy recepciótörténeti vizsgálódás esetében ez jelenthetné a kiinduló-
pontot arra vonatkozóan, hogy kiderüljön, miszerint a Makkai-szövegek ol-
vasásmódjai nemcsak egy homogén jelentéstulajdonítás módozataként mű-
ködhetnek, hanem egymástól markánsan különböző értelmezői előfelte-
vések, illetve kánonkoncepciók révén valósulhatnak meg. Ezen reflexi-
ók megfogalmazóinak egy része a különböző kulturális dimenziók és ha-
gyományok együttes szemléletét látja beazonosíthatónak Makkai írásművé-
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szetében, a másik része viszont ugyanezen aspektusoknak a szétválására, 
más-más szak-és művészeti területre való lebontására figyelmeztet. Miköz-
ben tehát az erdélyiség-képzetet, illetve az egyetemes világnézetet nyomaté-
kosító diskurzusokban Makkai alkotótevékenysége „ötvösművészeti csoda-
ként” (Reményik Sándor), az erkölcsi, esztétikai, vallásos dimenziókat egy-
befogó teremtő erőként tételeződik, addig az olykor reflektálatlanul hagyott 
impressziókon túlmutató kritikai észrevételek Makkai társadalmi, közéleti 
pozíciójának és szépírói létformájának ellentmondásosságát hangsúlyozzák. 
A Makkai művészidentitásait érintő elemzéseknek tehát egy olyan értelmi-
ség- és hivatásosodástörténeti vizsgálat is a feladata, amelyből meggyőző-
en kiderülhet, hogy Makkainak a két világháború közti erdélyi magyar tár-
sadalmi struktúrában elfoglalt püspöki státusza, az ebből adódó kötelezett-
ségek, és az írói szerepvállalása közti feszültség hogyan teszik láthatóvá a 
modernség hatására is bekövetkező, hagyományosan viszont együvé tarto-
zó gondolkodásformák, kulturális alakzatok szétválását, különböző diskur-
zusokra való szétesését. Ebből kifolyólag pedig az a jelenség is végigkövet-
hetővé válhat, mely szerint Makkai eredendő művészi tehetsége, kreatív al-
kotótevékenysége nemcsak lényegi adottsága személyiségének, hanem a két 
világháború közti erdélyiségtudat hatására kialakuló művészetfelfogás, va-
gyis egy meghatározott társadalmi, történelmi konstrukció eredménye is.  

(Az előt a nulmány megírásának ideje alatt az „Értékünk az ember!”, az 
EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP által társfinanszírozott POSDRU 2007–2013 
projekt doktoranduszi ösztöndíjában részesültem. A szerző.)

Jegyzetek

1. WALTER Gyula, Makkai Sándor, az író, Pásztortűz 19 (1925). 402.
2. „ Most, hogy Makkai Sándornak, az írónak portréját kísérlem meg-

rajzolni, vetődnek fel bennem a gondolatok. Kérdések rohannak meg, me-
lyekre felelnem kellene, magamnak elsősorban, hogy másoknak is felelni 
tudjak. Hogyan lett ő író? Minő fizikai és pszichikai eredők sodorták életét 
a művészet felé? Formális vonás-e benne a művésziség, vagy lényegi? Mik a 
jellemző sajátságai? Mi a lelkének legigazibb kiélési formája?” U.o. 402.

3. Vö . MAKKAI Sándor, Magyar protestáns szépirodalom, Protestáns 
Szemle 1 (1916). 524–533. Egyik korabeli kritikusa, Zsigmond Ferenc a Meg-
szólalnak a kövek c. kötet kapcsán határoz meg egy kizárólagosnak tűnő al-
kotói és befogadói perspektívát, illetve kifejti a Makkaira jellemző „prakti-
kus művészi magatartás” ismérveit: „Makkai, mikor novellát ír, lényegileg 
körülbelül ugyanazt a hatást akarja fölkelteni az olvasó lelkében, mint amit 
prédikátori szavával a templomi közösségre gyakorol, vagy filozófiai tanul-
mányain keresztül felénk áraszt. A cél mindig ugyanaz: az erkölcsi eszmé-
nyek szolgálása.[...] Lényegében ez az eljárás nem különbözik a művész el-
járásától. Az Egyéniség vára című mesét, vagy novellát a templomi szószék-
ről is el lehetne prédikálni (talán meg is tette a szerzőnk) [...] a papnak tehát 
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nemcsak szabad, hanem kell is olyan eszközökhöz nyúlnia, melyek a szép-
ség erejével vonnak bennünket az igazság felé. „ ZSIGMOND Ferenc, Makkai 
Sándor: Megszólalnak a kövek, Protestáns Szemle 1 (1926). 56.

4. Vö.  Jeremy TANNER, A művész szociológiája, Korunk 5 (2010). 40–47. 
Fontos megjegyezni, hogy ezek az észrevételek korántsem csak egy utóla-
gos értelmezői konstrukció eredményei, hanem éppúgy jellemzőek Makkai 
önszemléletére, írói hivatástudatára. Az Új Magyarságnak adott interjúban 
például így fogalmaz: „Egyébként az irodalmi munkát mindig szolgálatom 
egyik módjának tekintettem, amely bizonyos igazságok hirdetésére való, ter-
mészetesen az egyetlen igazság sugaraiból”. Makkai Sándor volt erdélyi re-
formátus püspök beszél tízesztendő munkájáról, küzdelmeiről és jövő tervei-
ről = Nem lehet: A kisebbségi sors vitája, válogatta CSEKE Péter, MOLNÁR 
Gusztáv, Budapest, Héttorony, 1989. 89. Szépirodalmi alkotótevékenységé-
hez fűzött álláspontját a Szolgálatom c. önéletírásában is fenntartja: „Ezt a 
munkát szolgálatom egyik részének és módjának tekintettem, s ha nem így 
lett volna, semmiképpen bele nem fogok.” MAKKAI Sándor, Szolgálatom: 
Teológiai önéletrajz, Budapest, A Református Egyház Zsinati Irodája Sajtó-
osztályának kiadványa, 1990. 98.

5. „Nem  szabad ugyanis megfeledkezni arról, hogy Makkai Sándor, 
aki évek hosszú során át csak mint az erdélyi reformátusok egyik szellemi 
vezetője szerepelt a szem előtt, poétaként lépett először a nyilvánosság pi-
acára. Első könyve (Számadás 1912) versek gyűjteménye volt. [...] Nem ti-
zenhárom év távlatot adó messziségéből, de közvetlenül a kötet megjelené-
se és elolvasása után is ki lehetett volna mondani a versek alapján az ítéletet 
Makkairól, hogy nem lírikus. Lírától átfűtött lélek ugyan, de számára a vers 
nem az egyetlen kifejezési forma, amely neki különben is túlságosan illogi-
kus, irracionális, és nem féket tartó, hanem féket-oldó. De azt is meg lehetett 
róla állapítani, hogy új, egyéni, sajátos koloritú gondolatokat hordoz magá-
ban, és a filozófia, fantázia, s elmélyedések világa számára nem ismeretlen 
és járatlan terrénumok. Olyan valakinek látszott, aki bizonyára nem azért 
lépett ki a fórumra, hogy könnyű tapsokat arasson, hanem azért mert a szel-
lemiség érzésének magasabb parancsa hajtotta és kényszerítette. Tehát nem 
formális vonása volt csak a művésziség, de lényegi is, belső, lelki kényszerű-
ség.” U.o., 402. (kiemelések az eredetiben)

6. „A fi lozófia, pszichológia, egyháztörténelem és valláskutatás vilá-
ga kivételes képességű búvárlót és alkotót talált benne. Társadalmi, kultu-
rális, egyházi és vallási téren tevékenysége mondhatni jórészt átfogta az er-
délyi magyarság és reformátusság egész munkaterületét. Mindenütt ott ér-
ződött keze nyoma, a belletrisztikát kivéve. De mindenik munkájában látni 
lehetett, látni és kijelölhetni a művésziség nyomait”. U.o, 403. (kiemelések az 
eredetiben)

7.  Walter  tehát úgy törekszik Makkai írásművészetének átfogó magya-
rázatára, kulturális alkotómunkájának holisztikus szemléletére, hogy ezt a 
jellegű értelmezői stratégiát alkalmazza abban az esetben is, amikor látha-
tóan konkrét művészi képződményről, például irodalomról, ezen belül is 
elbeszélésekről értekezik. Az Élet fejedelme című elbeszéléskötetét tárgyal-
va, a fentiekhez hasonló módon jelöli ki Makkai művészetének vonatkozá-
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si köreit: „Makkai Sándor megérezte, hogy lelkében a vallás, tudomány és 
általános kultúr-munka ösztönző, teremtő erői mögött és mellett ott él, hat 
és alkotni kíván a művészeté is. A vallás, tudomány és közművelődés szol-
gálata utóbbi időben sajnálatosan, de megérthetőleg elvonta őt az irodalom-
tól, ám örökre mégsem távolíthatta el. Annál inkább nem, mert szerintem 
és sokak szerint Makkai Sándor egyéniségében a művészi vonás amúgy is 
meghatározó jellegű. Tudományos művei, egyházi szónoklatai, kritikái, ta-
nulmányai mind-mind éles kontúrokban rajzolják ki belőle az alkotó mű-
vész karakterisztikonjait is, felépítésben, gondolat-gazdagsában, és- színes-
ségben, stílusban, látásmódban, s kifejező erőkben egyaránt. Most e jelleg-
zetes vonások együtt és csak írói karakterrel összetömörítve találhatók meg 
az elbeszélés-kötetében. És így hírdetik, hogy a szerző ezerágú tevékenysé-
ge között sem tartja és tarthatja mellőzhetőnek, háttérbe-szoríthatónak mű-
vész voltát, ösztönösen kifejeződni, s érvényesűlni akaró lelki sajátosságát” 
.WALTER Gyula, Makkai Sándor: Élet fejedelme, Pásztortűz, (1924), 332. (ki-
emelések az eredetiben)

8. „Ennek   is köszönhető az az erőteljes hatás, amelyet gazdag esszéírói 
és szépirodalmi munkássága a korabeli értelmiségi tudatra kifejtett, s amely 
révén - a kisebbségi öntudat alakítójaként – ez az irodalmi tevékenység a lét-
problémákkal való kritikai szembenézés és a konstruktív megoldáskereső 
beállítódás széles körű ösztönzőjévé válhatott”. VERESS Károly, Egy létpara-
doxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma meg-
nyitására, Kolozsvár, Pro Philosophia, 2003. 50.

9. „Az irodalmat csupán egyik szolgálati ágának tekintette, s nem va-
lami öncélú művészkedésnek. Ebben az igyekezetben jól megfért egymás 
mellett, sőt szerves egésszé koncentrálódott az egyházébresztés, teológiai 
megújulás, értékőrzés, tudományos munka, szépirodalmi alkotás, a törté-
nelmi tudat formálása és a nemzetnevelés. [...] Csak ennek az egésznek a 
szem előtt tartásával, az abba beillesztéssel merhetünk beszélni Makkairól 
mint irodalmárról és közéleti személyiségről, hiszen ebből kiszakítva műve-
inek irodalmi értéke devalválódik és elsikkad, közéletisége alól pedig a talaj 
csúszik ki, mivel ő sohasem volt pártpolitikai vagy kormányzati tényező”. 
Ifjj. FEKETE Károly, Tudománnyal és hit pajzsával, Kolozsvár, Az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület kiadása, 2008. 128.

10. „Makkai  i rodalmi tevékenysége szervesen beilleszkedett abba az át-
fogó elméleti és gyakorlati munkálkodásba, amely a teológiai koncepció és 
az egyházi élet megújításától a kisebbségvédelem és a nemzetnevelés prog-
ramjáig terjed. Ezért valós értékei az életegész összefüggésében válnak nyil-
vánvalókká.” VERESS i.m. 47.

11. Vö. LAKNER Lajos, Kultusz, olvasás, identitás, Literatúra 2 (2004). 
225–251. A Makkai gondolkodásmódjának megkapó, újszerű jellegzetessé-
geihez lásd Cs. GYIMESI Éva, A másként gondolkodó Makkai = Cs. Gy. É., 
Colloquium Trannsylvanicum, Marosvásárhely, Mentor, 1998. 91–110.

12. „Irodalmi m unkásságomban a kálvinizmus szellemét óhajtom szol-
gálni. A kálvinizmus természetéből következik az, hogy soha, egy percre 
sem fogadhatom el és nyugodhatom bele abba, hogy ez a szellem az emberi 
életnek csak néhány területére van szorítva. A kálvinizmus olyan vallásos 
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szellem, mely az élet egész területét át akarja hatni s minden szellemi jelen-
séget ítélő szempontja alá akar vonni. [.. .]A másik ok, amely ennek a téma-
beli többféleségnek fenntartására indít egy tiltakozás az irodalmi szolgálat 
ellen. Közkeletű lett az a felfogás, hogy irodalom alatt csak a szépirodalmat 
kell érteni. [...] Mikor közérdekűnek elismert témákat is kidolgoztam, tartot-
tam annyira közérdekűnek a vallásos élet kérdéseit is, hogy azok mellé téve 
egy kötetben adjam ki őket egy szellem és egy irodalmi módszer szülöttei ré-
vén. Ha úgy tetszik, az egész mind egyházi irodalom, akkor is, ha művészet-
tel, vagy szépirodalmi alkotásokkal foglalkozik, de, ha úgy tetszik, egyik ré-
sze sem egyházi, csak irodalmi, akkor is, ha prédikáció”. MAKKAI Sándor, 
Aratás, Losonc, „Kultúra” Könyvkereskedés Kiadása, 1926. 13–14.

13.  Az Ágnes cím ű regénye esetében jól körvonalazhatóvá válhat az 
irodalmi alkotásokhoz rendelt elváráshorizontoknak és alkotói, szépírói te-
hetségének a problémája. Ugyanis Reményik számára nem kérdés, hogy a 
regényben megfogalmazódó emberi fantázia túlzott csapongásainak kriti-
kája is kitűnő példáját képezi Makkai morális és hitbéli magatartásának: 
„Jaj annak, aki elengedi fantáziáját! - ez a »fantasztikus« regény ezt prédi-
kálja nekünk. Detektívfilm fátyola alatt igehirdetés. Ezt is csak Makkai Sán-
dor és Erdély tudta produkálni...” REMÉNYIK Sándor, Ágnes, Pásztortűz, 69 
(1929), 7. Szabó Dezső viszont arra figyelmeztet kritikájában, hogy Makkai 
püspöki pozíciójából adódó felelősségteljes munkáját gátolhatják a szegé-
nyes írói tehetségről árulkodó munkái, sőt mi több alkotását a populáris 

Fadgyas Tibor: Elveszett kulcs
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regiszterhez kapcsolva, Makkai írói létformájáról mint betegségről beszél: 
„Makkai Sándor, halljad meg jobbik magadban az élet és szeretet hívó sür-
getését: öld meg magadban a hiúságot, öld meg magadban a beteg, nyomo-
rult szomjúzásu tehetségtelen írót. [...] Makkai Sándor meg kell gyógyulnod!” 
SZABÓ Dezső, Makkai Sándor regénye: Ágnes, Szabó Dezső füzetek, 28 (1937), 
44. (kiemelések az eredetiben) Szenczei László pedig az Ördögszekér mél-
tatása kapcsán fogalmaz meg az előzőhöz hasonló gondolatokat: „És ne fáj-
jon-e a magyar író végzete, aki elméjében és szívében a tehetség minden 
kincsével, elfojtva művészi lelkiismeretét, csak balkézzel fogja a tollat, mert 
jobbjában kormánypálca, vagy pásztorbot van”. SZENCZEI László, Makkai 
Sándor történelmi regényei, Korunk 3 (1926). 464. Reményik például Makkai 
Írd meg, amiket láttál című kötetének szervezőelvéről értekezve az egyházi 
tevékenységet, az igehirdetést párhuzamba állítja a művészettel, ez esetben 
az irodalmi megnyilatkozásokkal: „Ám meggyőződésünk az, hogy minden 
igazi igehirdetés, amely komolyan érdemes erre a névre, egyúttal irodalom, 
művészet is, amint minden irodalom és művészet, amely szent komolyság-
gal végzi hivatását: Isten igéjének hirdetése”. REMÉNYIK Sándor, Makkai 
Sándor: „Írd meg, amiket láttál, Pásztortűz, 2 (1923). 33. Ebben az esetben te-

Martin Gyula: Füstben és fényben
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hát Makkai művészetének meghatározó vonása teológiai- esztétikai kérdés 
is, amennyiben a teológia beszédmódja azáltal válhat poétikailag, retorika-
ilag is jelentésessé, hogy az elvont fogalmi gondolkodást implikáló értelem-
lehetőségek mellett nagy hangsúlyt fektet az imagináció, a hitélmény vagy 
a szépség megtapasztalása által képződő jelentéstartalmak kommunikálha-
tóságára és befogadhatóságára. Vö. Richard VILADESAU, Theology and the 
Arts, New Jersey, Paulist Press, 2000.

Tamás András: Hazafelé
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Rosszabb a háborúnál.
Egy dokumentumfi lm margójára

LAKATOS ARTÚR

A Daniel Jonah Goldhagen által elképzelt és megrendezett film1 jó pél-
dája annak, hogyan válik egy tudományos sikerkönyvből jól sikerült do-
kumentumfilm, melynek tudományos minősége akár a könyvével is vete-
kedhet. A következőkben kevesebb szót ejtünk magáról a könyvről2,  ezt 
már sok recenzió megtette3, helyette az ugyancsak nagy sikerű dokumen-
tumfilmre fogunk hangsúlyt fektetni. 

A film a könyvnek folytatása, és egyben a genocídum megközelítésének 
más módját is felveti. A szerző a film által saját zsidó családjának tragédiá-
ját próbálja meg elhelyezni a világtörténelem más, hasonlóan tragikus ese-
ményei között, elsősorban a közelmúlt szervezett tömegmészárlásainak le-

Rezumat (Mai rău ca războaiele)

Despre fi lmul documentar:
Genocide: Worse than War, (2010). Directori: Mike DeWitt şi Daniel Jonah Goldhagen.
Cuvinte cheie
genocid, război, reacţii globale, mass-media

Abstract (Worse than war)

About the documentary: 
Genocide: Worse than War, (2010). Directors: Mike DeWitt and Daniel Jonah Goldhagen. 
Keywords
genocide, war, global reactions, media
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zajlási módozatait kutatva, ezeknek mozgatórugóit megvizsgálva. A film el-
készültét több amerikai zsidó családi alapítvány is támogatta. 

A film igencsak személyes jelleggel is rendelkezik: Goldhagen saját csa-
ládi tragédiáját is megpróbálja megérteni, más események tükrében, ame-
lyeknek mozgatórugóit vizsgálja, megtörtént, dokumentált események kon-
textusában. A majdnem kétórás dokumentumfilm globális lefedettséggel 
rendelkezik, nem kevesebb mint kilenc különböző ország területén forgat-
ták. A népirtás-jelenség megvizsgálásáért elutazik Ruandába, ahol a tutsi 
és hutu népesség közötti ellentét véres genocídumba torkollott, mely azál-
tal válik még sokkolóbbá, hogy a gyilkosságok nagy részét kezdetleges esz-
közökkel hajtották végre. Elmegy Guatemalába, ahol 200000 maja őslakost 
gyilkoltatott le tudatosan a nyolcvanas évek elején a hivatalos, Egyesült Ál-
lamok-barát kormány; Németországba, ahol nyugdíjas egykori SS-katonával 
készít interjút, Kambodzsába, ahol a vörös Khmer brutalitásának szomorú 
eredményeit vizsgálja. Boszniát is felkeresi, ahol a jugoszláviai háború hát-
terét és lefolyását próbálja megérteni. Ám legszemélyesebb utazása az, mi-
kor édesapjával látogat el ennek szülővárosába, Bukovinába (a háború előtt 
Románia, a Ribbentropp–Molotov paktumot követően Szovjetunió, rövid 
időre bejönnek megint a németek oldalán a román csapatok, majd napjain-
kig Ukrajna részévé válik), meglátogatni azt a tömegsírt, ahol neki is több, 
a náci Einsatzgruppék által agyonlőtt rokona nyugszik: összesen körülbelül 
kétezer zsidót lőttek agyon és temettek névtelen tömegsírba a nácik és hely-
béli csatlósaik. 

A film forrásanyaga meglehetősen változatos. Helyszíneket mutat be, 
növelvén ezzel is a vizuális hatást, sok archív felvételt használ az esemé-
nyek idejéből, de teljesen mellőzi az események rekonstruálását, színészek-
kel való újrajátszását. Filmeket, irodalmi műveket sem idéz – helyette meg-
teszi ezt az egykori SS, Anne Frank naplójával –, meglehetősen sok azonban 
az interjúanyag: egykori gyilkosokkal és a haláltól megmenekült áldozatok-
kal egyaránt sikerül szóba elegyednie, interjúalanyai között van Madeleine 
Albright egykori amerikai külügyminiszter vagy José Efrain Rios is, Gua-
temala egykori elnöke, akinek kormányzása alatt a majaellenes népirtás le-
zajlott. Nagy teret kapnak a szerző szubjektív gondolatai, következtetései is. 

Ami megfigyelhető és mindenképpen dicséretre méltó az, hogy saját 
tragédiáját – a holokausztot – nem külön- és egyedülálló eseményként, ha-
nem más, részleteiben különböző események tükrében próbálja megérteni, 
valamint az, hogy nem elvont ideológiai fogalmak, hanem az emberi psziché 
értelmezésével próbál meg arra rávezetni, hogyan történhetett meg mindez. 
Ahogy ő maga is levonja a következtetést: a genocídum rosszabb a háború-
nál is, sokkal kegyetlenebb jelenség. Fegyvertelen tömegek lemészárlása a 
történelem során a világ minden térségében és minden történelmi időszak-
ban létezett és létezhetett, de sohasem zajlott akkora intenzitással, mint a 
XX. század során. Saját számításai szerint csak a XX. századi tömeges nép-
irtások áldozatainak száma – holokauszt és egyéb náci háborús bűnök, szov-
jet gulágok, kínai kulturális forradalom, a Vörös Khmer tevékenysége, egyéb 
helyi jellegű konfliktusok stb. – meghaladja a százmilliót, ami jóval több, 
mint a háborús áldozatok száma. Számára léteznek közös elemek a különbö-
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ző népirtások között: minden esetben egy vezető szerepben levő ember szán-
déka, akit egy szűkebb kör támogat, de a tervet általában az illető társada-
lom nagy része hajtja végre, aktív vagy passzív módon azáltal, hogy asszisz-
tál hozzá. Ugyanakkor minden eset különbözik a másiktól: a holokausztot 
az teszi egyedivé, hogy ebben az esetben az akkori kor csúcstechnológiájá-
val, előre megtervezett módon egy egész népcsoportot kívántak likvidálni. 
Terjedelmében a legnagyobb teret a ruandai népirtás kapja a filmben, mely-
nek során a vérengzés lezajlását is bemutatja. Ugyancsak interjúk során tár-
ja fel a boszniai háború véres valóságait, érdekes epizódja ennek a sok vá-
rosban zajlott urbánus gerillaharc, amikor is orvlövészek gyilkoltak távolról 
bárkit, akit ellenségnek tartottak. A törökországi első világháborús örmény 
népirtás kapcsán megjegyzi, hogy ez az az esemény, amelynek megtörténtét 
minden bizonyíték ellenére mai napig tagadja a mindenkori török államha-
talom. Amikor az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusában felvetődött 
a kérdés, hogy ez a szerv nyilatkozatban ítélje el a népirtást, maga George W. 
Bush elnök, valamint külügyminisztere is, személyesen folytattak lobbit an-
nak érdekében, hogy a nyilatkozat ne kerüljön elfogadásra, és ne sértsék meg 
ezáltal az Egyesült Államok fontos stratégiai szövetségesét, Törökországot. 
Hevesen támadja a nemzetközi életet amiatt, hogy nem előzte meg a szudá-
ni eseményeket, habár lehetett tudni róluk, és pozitív példának hozza fel a 
2008-as Kenya esetét, amikor az ENSZ fellépésével – amelyben nagy szerepe 
volt az afrikai viszonyokat jól ismerő Kofi Annan főtitkárnak – sikerült ele-
jét venni a ruandai események megismétlődésének. 

Goldhagen sok érdekes, vitára ösztönző költői kérdést fogalmaz meg, 
tesz fel a film során, melyek részleges válaszokat kapnak. Soknak megvála-
szolása még függőben marad. Mindenesetre, egyet kell értenünk azzal a vé-
leményével, hogy keveset tudunk akár a holokausztról, akár más népirtások-
ról és az, amit tudunk, legtöbbször csak felszínes. A jövő feladata az, hogy 
ezeket a problémákat lényegükben megismerjük, és minél szélesebb közön-
séggel megismertessük. 
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a szerző elérhetőségét (e-mail),
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szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell megismételni 
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bibliográfiában.



99

Példák: 

Könyv:
Berne, Eric (2000a), Emberi játszmák. Budapest, Háttér Kiadó. 
Berne, Eric (2000b), Kilátások a XXI. században. Debrecen, Csokonai 

Kiadó. 

Internetes források:
Domokos László (2001), Az EMU tagság érezhetően gyorsítja a gazdasági 

növekedést, In FigyelőNet http://www.fn.hu/cikk.cmt?cikk-id103503 , 
2001.12.15. 

Szerkesztő nevével azonosított kötet:
Hidasi Judit (szerk.) (1998), Szavak, jelek, szokások. Budapest, Windsor 

Kiadó. 

Kötetben szereplő tanulmány (a kötet címét kurziváljuk):
McQuail, Denis (2003): A kommunikáció funkciói. In: Horányi Özséb 

(szerk.), Kommunikáció I–II. Budapest, General Press Kiadó. I. köt.

Folyóiratban szereplő tanulmány (a folyóirat nevét kurziváljuk):
Schering Gábor (2002), A globalizáció és az EU : a neoliberális politikák 

alkalmazása Európában és a fenntarthatóság, EU Working Papers, (V. évf.) 2. 
szám. 

Hivatkozás a könyvészetre (a végjegyzetben):
Berne 2000a, 25. (az utolsó számjegy az oldalszámot jelöli)
Domokos 2001. (az internetes forrás esetén nem szükséges oldalszámot 

pontosítani)

Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső 
katalógusrendszere szerint hivatkozzunk.



ME.dok • 2011/2

100

Ilie Stan: Acélsirály



101

 

Contents

ME.PHOTOGRAPHY

 Gábor Cseke: Late messages from the Dark Room  4

FOCUS

 Monitoring of Hungarian language audiovisual programmes  5

ME.DIARIUM 

 Gábor Győrffy: Centuries of the Erdélyi Magyar Hírvivő
  (Hungarian messenger of Transylvania) newspaper  39

 Csanád Demeter: The documentation sources of the county archives
   and their utilization in  press history    49

 András Killyéni: The tragedy of the sportsman Károly Albert  55

ME.DOSSIER

 András Lengyel: The possibility of speaking about the „sin”  63

 Zoltán Nagy: „Preaching under the veil of detective movie”  83

REVIEW
 Artúr Lakatos: Worse than war  95

GUIDE TO REDACTION  98

CONTENTS  101

CONŢINUT  102



ME.dok • 2011/2

102

 

Conţinut

ME.FOTOGRAFIE

 Gábor Cseke: Mesaje târzii din Camera Obscură   4

FOCUS

 Monitorizarea emisiunilor audiovizuale în limba maghiară  5

ME.DIARIUM 

 Gábor Győrffy: Secolele ziarului Erdélyi Magyar Hírvivő  39

 Csanád Demeter: Cercetarea arhivelor judeţene
   şi utilizarea lor în istoria presei    49

 András Killyéni: Soarta tragică a sportivului Károly Albert  55

ME.DOSAR

 András Lengyel: Posibilitatea de a vorbi despre „păcat”  63

 Zoltán Nagy: „Propăvăduire sub vălul filmului poliţist”  83

RECENZII
 Artúr Lakatos: Mai rău ca războaiele  95

GHID DE REDACŢE  98

CONTENTS  101

CONŢINUT  102



103

Cahane Osephe: Sóhegy



ME.dok • 2011/2

104

Alulírott…………………………………………….megrendelem a ME.dok 
címû tudományos folyóiratot…………………………évre, ……..példányban.

Az egyéves elõfizetés ára 8 lej, amiért négy lapszámot postázunk.

Név: ………………………………………………………………………………..
Cím: ………………………………………………………………………………..
Telefonszám: ……………………………………………………………………
E-mail cím: ………………………………………………………………………

Kérjük, a megrendelõszelvényt postázza a ME.dok szerkesztõségének 
címére. A megrendelés további részleteivel kapcsolatban forduljon a 
szerkesztõségünk tagjaihoz a következõ elérhetõségek valamelyikén:
 0740 586 125 vagy medea.medok@gmail.com.

A ME.dok médiatudományi folyóiratot a romániai CNCSIS (Consiliul Național al 
Cercetării Științifi ce din Învățământul Superior – a Felsőoktatásban Folyó Tu-
dományos Kutatás Nemzeti Tanácsa) a 11441/2008.12.15. rendeletével
C kategóriás lapnak minősítette. 

Revista ME.dok a fost declarată de către CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării 
Științifi ce din Învățământul Superior) revistă de categoria C (pe baza hotărârii 
11441/2008.12.15.).

ME.DOK (Media-History-Communication) review was included in the C category of 
scientifi c publications on the basis of decree no. 11441/2008.12.15. issued by the Na-
tional Council of Scientifi c Research in Higher Education (CNCSIS) from Romania.




