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ME.fotográfi a

F. Czire Álmos 1982. január 5-én született Székelyudvarhelyen. 
Alább olvashatjuk itt közölt fotókollekciója rövid bemutatóját:

Mostani összeállításom által néhány – többé-kevésbé elhanyagolt – műemlé-
ket, illetve azok közvetlen, „visszavadult” természeti környezetét látogathatunk meg.

Ha címet kellene adnom válogatásomnak, talán a „Megmentett pusztu-
lás” szintagmát választanám – ugyanis hiába azonosítunk egyes létesítmé-
nyeknél  azok megőrzésére szolgáló intézkedéseket, az összkép mégis arra en-
ged következtetni bennünket, hogy múltunk számos vár-tanúja fokozatosan 
visszaépíti magát abba a közegbe, melyből vétetett. És mi legfeljebb annyit te-
hetünk, hogy képekben dokumentáljuk pusztulásuk lassú, de a fájdalmasság 
ellenére is méltóságteljes folyamatát.
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Negatív vagy pozitív
szabadság?

BÍRÓ BÉLA

A terror egyetemessége

A véleményszabadság korlátozása nyilvánvaló emberi jog, azoknak a 
joga, akiket a vélemény emberi méltóságukban sérthet. Ezt egyébként – nagy 
vonalakban – mindenki elismeri. Azt azonban ritkán tesszük meg, hogy en-
nek a mindennapi gyakorlatban – isteneinknek hála – vaskövetkezetesség-
gel érvényesített elvnek a konkrét példáira utalnának. Márpedig a mi euró-
pai és amerikai sajtószabadságunk – legalábbis a mértékadó sajtóorgánum-
okban – nem terjeszthető ki a zsidó vallás, illetve Izrael állam bizonyos akci-
óinak kritikájára, a szóban forgó kérdések szatirikus megközelítésére, ismét 

Rezumat (Libertate negativă sau pozitivă?)
Articolul analizează conceptul libertății, raportându-se la atentatele comise împotriva 

redactorilor magazinului satiric Charlie Hebdo. Autorul afi rma ca populația spațiului euro-atlantic 
este convinsă că poate să impună raționalismul care îi caracterizează cultura și altor culturi – chiar 
și prin puterea armelor. Se defi nesc și se analizează conceptele de ”libertate pozitivă” și ”libertate 
negativă” – autorul afi rmând că aceste libertăți ar putea funcționa numai completându-se unul pe 
celălalt. 

Articolul trece în revistă aspecte ale conceptului de libertate, analizând analogiile și diferențele 
dintre culturile Estului și ale Vestului în interpretarea conceptului libertății. 

Cuvinte cheie libertate negativă, libertate pozitivă, Est, Vest, cultură

Abstract (Negative or positive liberty?)
The article analyzes the concept of freedom, in relation to the attacks committed against 

Charlie Hebdo, a satirical review from France. The author states that the Euro-Atlantic population 
is convinced that he can impose rationalism which characterizes his culture to the other cultures 
- even by force of arms. The author defi nes and analyzes the concepts of „positive liberty” and 
„negative liberty” - by saying that these freedoms could only work complementing each other.

The article reviews the aspects of the concept of freedom, analyzing the analogies and 
differences between the cultures of East and West in the interpretation of the concept of freedom.

Keywords negative liberty, pozitive liberty, East, West, culture

Bíró Béla,
ny. egyetemi tanár, politológus
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csak Istennek hála – még kevésbé. A francia szatirikus lap „tárgyilagosságá-
ra” előszeretettel hozzák fel példának, hogy a katolikus vallást a szerkesztők 
nem kisebb kritikával illették, mint a muszlimot, s akadtak benne (igaz, az 
arab lapokból elrettentésül átvett) rabbikarikatúrák is.  Nem vagyok katoli-
kus, sőt vallásos sem, bár a természettudósok jelentős részével egybehang-
zóan kétségtelennek tartom, hogy a materialista világszemlélet az univer-
zum jelenségeinek adekvát leírására és értelmezésére messzemenően elég-
telen. Amiből a tételes vallások en block elfogadása még korántsem követ-
kezik. De Hamlettel szólva kétségtelen, hogy „több dolgok vannak földön 
és egen, semmint bölcselmetek képzelni képes.” Éppen ezért, soha eszem-
be nem jutna egyetlen vallás gunyoros megközelítése sem. Hiszen valóban 
több dolgok lehetnek… Soha nem tudhatom, hogy a tételes vallások melyi-
kében bukkannak, bukkanhatnak fel olyan sejtések, melyek igazabbak le-
hetnek, mint a mi materialista meggyőződéseink. (Lásd Fritjoff Capra írása-
it például!)

A kulturális relativizmus elmélete – nézetem szerint valóban megala-
pozott – meggyőződéssel vallja, hogy az úgynevezett igazságok csak ide-
gen kultúrák nézőpontjából „igazolhatók” vagy „cáfolhatók”. Semmi lehe-
tőségünk nincs arra, hogy egy olyan semleges dimenzióba lépjünk ki, mely 
maga is ne lenne kultúra. Az egyes kulturális tradíciók fölötti ítélkezés kö-
vetkezésként csak egy másik kulturális tradíció nézőpontjából válhat tény-
leg „megalapozottá”. (Vannak jeles filozófusok, akik a racionalizmust is egy-
fajta – főként a kortárs világra jellemző és korántsem megkérdőjelezhetetlen 
– kulturális tradíciónak tartják.) Az idegen kultúrák fölötti ítélkezés gesztu-
sa azonban azt feltételezi, hogy a mi kultúránk egyetemes, azaz az egyedül 
megalapozott. Mi, euroatlantiak (s ezen belül az egyes nemzetállamok több-
ségi polgárai) erről egyébként mélyen meg is vagyunk (vannak) győződve. 
Úgy véljük, hogy a saját „természettudományosan igazolt” racionalizmusun-
kat a világ minden más kultúrájára tiszta lelkiismerettel ráerőszakolhatjuk. 
Akár a fegyverek erejével is.

És azt hiszem, itt van a kutya elásva, hiszen a mi – általunk is évezre-
deken át következetesen semmibe vett – Jézus Krisztusunk, még úgy vél-
te, hogy, aki fegyverhez nyúl, fegyver által vész el. A Westminsteri Egyetem 
neves politikatudományi professzora, Chantal Mouffe On the Poltical című 
művében amellett érvel, hogy a terrorizmus létrejöttében meghatározó sze-
repet játszik a nyugati racionalizmus egyetemességének tétele. Ha ugyan-
is, a Nyugat emberjogi filozófiája egyetemesen emberi, annak azt kell jelen-
tenie, hogy azok, akik ezt a filozófiát nem hajlandóak maradéktalanul elfo-
gadni, nem tartozhatnak az emberiséghez – legalábbis erkölcsi-szellemi te-
kintetben. Azaz ellenük – mint az embervolt „egyetemes” definícióját meg-
kérdőjelező (nyilván nem igazán emberi) lényekkel szemben – gyakorlatilag 
bármi megengedett. A fegyveres erőszak is. Ami a másikból csakis saját kul-
túrájának bármi áron való „egyetemessé” tételére irányuló reakciókat vált-
hat ki. Minél tehetetlenebbnek érzi magát, annál kétségbeesettebbeket. Az 
az ember, akit megfosztanak önérzetétől, emberi méltóságától, a méltányos 
bánásmód esélyétől is, akinek tehát nem marad már veszítenivalója, köny-
nyen ön- és közveszélyessé válhat. 
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Vagy végleg feladja személyiségét…
Egyáltalán nem véletlen, hogy – sajtószabadság ide vagy oda – én is 

ódzkodom a saját, egyébként megalapozottnak tartott – nézeteimet akadé-
miai szaktekintélyekre való hivatkozás nélkül előterjeszteni. Ez talán még-
sem férne bele a mi kelet-közép-európai – nyugati mintára korlátlannak hir-
detett – sajtószabadságunkba... 

Ahogyan a mi romániai magyar szabadságunk is csak addig terjedhet, 
ameddig a román nemzeti érzékenységet nem sértjük. A trianoni béke fölötti 
– egyébként tökéletesen értelmetlen – kesergés Kovászna megye volt prefek-
tusa szerint jogilag büntetendő cselekedetnek számít. A szélsőséges román 
nacionalisták Sepsiszentgyörgy főterén hangoztatott (s az egykori Kolozsvár 
főteréről ismerős) rigmusa azonban („Să iasă ungurii din þară”) ugyanannak 
a prefektusnak a nézőpontjából még mindig teljesen rendben van. Jogilag is.

Ez a kettős mérce az, ami az „egyetemességből” kirekesztett embercso-
portok sorsát a világ bármely táján elviselhetetlenné teheti. Valóban botrá-
nyos leírni, de egy olyan világhatalom ellen, mely mögött az emberi történe-
lem leghatékonyabb katonai ereje áll, mely a világ minden táján jogot formál 
arra, hogy gyakorlatilag mindenkit – legszorosabb szövetségeseinek polgá-
rait is – lehallgassa, sőt legveszedelmesebbnek tekintett ellenségeit az embe-
ri jogok és a jogállam elemi követelményeinek mellőzésével egyszerűen ki-
lövesse, s mellyel a román államhatalom – önös érdekből talán? - a legvisz-
szafogottabb kritikát sem hajlandó megfogalmazni, gyakorlatilag nem ma-
rad „más fegyver”, mint a terrorizmus. Ettől persze a terrorizmus koránt-
sem válik elfogadhatóvá. Sőt, éppenséggel mindenféle terror radikális eluta-
sításának követelményét kéne a nemzetközi közvélemény számára eviden-
ciává tennie. 

Ezzel szemben mindinkább az a nézet látszik eluralkodni, hogy a kü-
lönböző kultúrák összeférhetetlenek. (Még akkor is, ha a „sötét középkor” 
évszázadaiban többé-kevésbé békésen mégiscsak összefértek, sőt virágoz-
hattak). Az úgynevezett etnikai békének manapság egyetlen „járható útja” 
van, a saját kultúra kizárólagossá tétele. Azaz a kulturális terror. Aki együtt 
akar élni velem, az beszélje az én nyelvemet, fogadja el az én vallásomat, 
vagy – nyugatabbra – bigott vallástalanságomat.  S akkor minden rendben 
van. 

Politikai korrektség

Az éremnek azonban van egy másik oldala is, s a kettő meglepő módon 
összecseng. Azok, akik mindenféle cenzúrát hajlamosak elutasítani, a fű 
alatt maguk is hajlanak arra, hogy egy sokkal kifinomultabb, de nem kevés-
bé veszedelmes cenzúrát működtessenek. Ennek fedőneve az ún. political 
correctness, a politikai korrektség. Ahhoz – vallják az irányzat hívei –, hogy 
a társadalmi valóság megváltozhasson, rá vonatkozó fogalmainkat kell meg-
változtatnunk. S mivel a fogalom érzéki megjelenési formájában kimondott 
vagy írott szó, ezért a közbeszéd szókincsét kell átalakítanunk. Ki kell iktat-
nunk belőle mindent, ami mások érzékenységét sértheti. A süket helyett azt 
kell mondanunk, hogy hallássérült, az elmebeteg helyett, hogy szellemi fo-
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gyatékos és így tovább. Sajnos ezek a megnevezések magukon a tényeken a 
legkisebb mértékben sem változtatnak, következésként, ha egy süket vagy 
vak sérelmesnek érzi a szóban forgó kifejezéseket, voltaképpen az általuk 
megjelölt állapotokat tartja – joggal – sérelmesnek, következésként előbb-
utóbb az újabb megnevezéseket is sérelmeseknek kell találnia, amennyiben 
azok egy számára elfogadhatatlan állapotra vonatkoznak. Amit valóban meg 
kéne változtatni, az a süketekkel, a vakokkal és más fogyatékkal élőkkel 
szembeni magatartásunk, a fogyatéknak mint olyannak az elfogadása. Nem 
valamiféle normalitásként, éppen megfordítva, az ún. abnormálisnak az el-
fogadása gyanánt, legalábbis azokban az esetekben, amikor az ún. fogyaték 
független az egyén akaratától és szándékaitól. Ez a magatartás arra is lehe-
tőséget teremt, hogy azt, aki megjátssza a süketet, azaz az értelmes érveket 
nem hajlandó meghallgatni, vagy bizonyos vonatkozásokban úgy tesz, mint-
ha nem látna, azaz bizonyos napnál világosabb igazságokat sem hajlandó fi-
gyelembe venni, megkülönböztessük azoktól, akik szeretnének ugyan hal-
lani, illetve látni, de erre, legalábbis a szó fizikai értelmében nem képesek.  
Azokkal szemben, akik képesek ugyan hallani, illetve látni, de nem hajlan-
dóak rá, nem lehetünk toleránsak, mert ha azok vagyunk, akkor az emberi 
létezés alapértékeit a racionális gondolkodást, illetve az igazság és a hamis-
ság létfontosságú megkülönböztetését tesszük lehetetlenné.

 A politikai korrektség, az úgynevezett PC nevében egyesek még a 
Miatyánkat is hajlamosak átírni, valahogy így „Miatyánk és Mianyánk, ki 
vagytok a mennyekben…”, mert a nőkre (egészen pontosan bizonyos nőkre 
nézve) ugyebár sértő, hogy az isten hímnemű, egészen pontosan, hogy a Bib-
lia szövegeinek szerzői annak idején hímneműnek tekintették. Ámbár én is 
sértőnek érezhetném, hogy a görögök a szerelem istenét viszont nőnek vél-
ték, s ezzel – a számomra legnemesebb érzés tekintetében – engem mint fér-
fit diszkrimináltak. 

Pedig jóval egyszerűbb lenne az emberiség múltjával szemben is tole-
ránsnak lenni, s elfogadni, hogy a korábbi korszakokban egy sereg dologról 
másként gondolkodtak, de ez korántsem jelenti azt, hogy Arisztotelész, Pla-
tón, Szent Ágoston, Pascal, Leibniz, Kant vagy Hegel ostobább voltak ná-
lam, bár egy sereg dologban bizonyíthatóan mindannyian tévedtek. Ami-
ből pusztán az következik, hogy az utódok majd teljes bizonyossággal meg 
fogják állapítani, hogy politikai korrektség ide vagy oda, egy sereg dologban 
én is tévedek, csakhogy e pillanatban ennek a ténynek nem lehetek a tuda-
tában.

A politikai korrektség  hívei – egyfajta nyelvrendőrségként – megpró-
bálnának kiirtani az emberi nyelvből egy sereg olyan kifejezést, melyet ők 
ilyen vagy olyan okból bizonyos kisebbségekre nézve sértőnek találnak, de 
mert magukon a tényeken nem is próbálnak vagy nem képesek változtatni, 
úgy vélik, hogy ha nem beszélünk a kisebbségekről, azzal a kisebbségi kér-
dést mint olyat is megszüntettük. Ami persze közelről sem igaz.

Sőt, valójában a szélsőjobboldali gondolkodás alá adunk lovat, mert ha 
igaz az, hogy a magyarok mind egy szálig agresszívek, nacionalisták, ro-
mángyűlölők, arrogánsak, akkor ezt a tényt igenis ki kell mondani, annál 
inkább, minél inkább belénk szeretnék fojtani a szót. És megfordítva, ha 
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a románok agresszívek, nacionalisták, magyargyűlölők, területrablók, ak-
kor ezt is ki kell mondani. Ebben a sunyi bátorságban rejlik magyar és ro-
mán oldalon egyaránt a szélsőjobboldali eszmék vonzereje. Pedig valójá-
ban mindkét társadalomnak a tényeket, a magyar, illetve a román nacio-
nalizmust kéne lebontani, föltárva a mögöttük meghúzódó hazugságokat, a 
kölcsönös sérelmek voltaképpeni okait. A politikai korrektség nem old meg 
semmit. Hadd zárjam egy példával: az előző bekezdésben a komputer ma-
gyar helyesírás-ellenőrzője mint törlendőt húzta alá szövegemben a magyar-
gyűlölő kifejezést, a romángyűlölővel azonban semmi problémája nem volt. 
Milyen szép lenne, hogy ha ezzel a politikailag úgymond korrekt öncenzú-
rával, a magyarok ellen érzett gyűlöletet is törülni lehetett volna a valóság-
ból. Sajnos, nem sikerült.

Tolerancia ugyanis csak egy van, s az, ha a társadalmi valóságot szeret-
né megváltoztatni, csakis kölcsönös lehet. Magyarán: az igazságnak ezúttal 
is valahol közepütt kell lennie.

A szabadság paradoxonai

És végül a párizsi merényletek nem pusztán a sajtószabadság, de legál-
talánosabb értelemben magának a szabadságnak a kérdését is égetően aktu-
álissá tették.  

A mi felvilágosodásban gyökerező modern világunk számára a legfon-
tosabb emberi érték a szabadság. Hajlamosak vagyunk a szabadság oltárán 
minden más emberi értéket, akár (szellemi vagy biológiai) létünket is felál-
dozni. A felvilágosodás óta eltelt körülbelül 300 esztendő története az embe-
ri lény felszabadításának, az úgynevezett emancipációjának a diadalmenete. 
Kezdetben csupán a vallásfelekezetek, az elnyomott társadalmi osztályok, a 
polgárság, a parasztság, majd a munkásság szabadult meg méltatlannak ér-
zett kötöttségeitől, őket követték a nők, a gyerekek, s végül a faji elnyomás, 
az úgynevezett apartheid is megbukott. Istennek hála!

Manapság az uralkodó többség csupán az etnikainak bélyegzett nyel-
vi-kulturális közösségektől tagadhatja meg – a nemzetközi jog által is szente-
sített törvényes eszközökkel – az egyenlőséghez, s ebből következően az ön-
rendelkezéshez való jogot. S legyünk optimisták, feltehetően tőlük sem túl-
ságosan sokáig. 

A dolog tehát úgy fest, hogy az emberiség lassan eljut a mindenre és 
mindenkire kiterjedő szabadság paradicsomi állapotába. Még sem vagyunk 
boldogabbak. Sőt, bár kényelmesebb, kötetlenebb, hosszabbra nyúló életet 
élhetünk, mint Ádám óta bármely ősünk, bár dúskálhatunk az anyagi ja-
vakban, bejárhatjuk a világot, magunkévá tehetjük az emberi szellem legki-
emelkedőbb teljesítményeit, nem érezzük emberebbnek magunkat. Úgy tű-
nik, a szabadság mégsem az a varázsszer, aminek őseink a felvilágosodás 
óta töretlenül gondolták. Legalábbis a fasiszta és a kommunista diktatúrák-
tól megkímélt Nyugaton. 

Fokozatosan kiderül, hogy a korlátlan szabadság éppoly veszélyessé 
válhat, mint a szabadság korlátozása. Minden attól függ, hogy mire használ-
juk fel szabadságunkat, illetve szabadságaink korlátozását. Bármennyire is 
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meghökkentőnek tűnhet, a terrorista merénylet voltaképpen az emberi sza-
badság apoteózisa.  A terrorista hiánytalanul szabad, hiszen tettében semmi 
emberi nem korlátozhatja, még az életösztön sem. A szabadság ezért köny-
nyen ön- és közveszélyessé válhat. Minél korlátlanabb, annál hatékonyab-
ban rombolja az emberi személyiséget. Ezt a tényt nem csupán a diktátorok 
példája bizonyíthatja, akik gyakorlatilag mindent megengedhettek maguk-
nak, azaz a szó bizonyos értelmében valóban szabadok lehettek, hanem az 
individuum mai szabadsága, illetve annak ad abszurdum vitele, a terroris-
ta is.

Ahhoz azonban, hogy tisztábban lássunk, különbséget kell tennünk 
a szabadság negatív és pozitív felfogása közt. A negatív szabadság a min-
den társadalmi kényszertől való függetlenedés lehetőségét, azaz a manapság 
uralkodó individualizmust jelenti. Isaiah Berlin, a negatív szabadság fogal-
mának legszínvonalasabb védelmezője világosan ki is mondja, „társadalmi 
vagy politikai szabadságom mértéke azon múlik, hogy mennyire akadály-
talanok nemcsak tényleges, hanem potenciális választásaim, vagyis hogy 
döntéseim szerint cselekedhetek-e”. Ez a szabadság azonban – amint azt iro-
dalmi remekművek sora is diagnosztizálta – nem csak az állampolgár, de a 
diktátor szabadsága is lehet, amikor is az egyén széles társadalmi csopor-
tok frusztrációit meglovagolva pusztán önmagára, önnön személyes érdeke-
ire, sértettségére, bosszúvágyára gondolhat. A polgári társadalom vonatko-
zásában a társadalmat ezeknek az „akadálytalan” személyes törekvéseknek 
a piaci versenyre alapozott összhangja szervezné meg. Mindenki szabadon 
cselekszik, de az egyes szabadságok egymást korlátozzák. Ez persze valóban 
így is lehetne, ha a faluszéli kecskepásztor és Rockefeller, illetve az utcasar-
ki koldus és a nagy tekintélyű politikus azonos eszközökkel rendelkeznének 
elvi szabadságuk gyakorlati megvalósítására. Ez azonban nem így van. Így 
aztán egyesek – elvi szabadságukra alapozva – gyakorlati rabságba dönthet-
nek másokat. Ami annál elviselhetetlenebb, minél értékesebbnek tüntetjük 
fel a szabadságot. 

A szabadság másik válfaja a pozitív szabadság, mely a társadalmi kö-
töttségek önkéntes elfogadásából táplálkozik. Az egyén olyan törvényeknek 
engedelmeskedik, melyeket ő maga is föltétel nélkül helyesel, hiszen eze-
ket a törvényeket – szabad állampolgárként – maga hozza meg. Közvetve 
vagy közvetlenül. Ezt nevezzük autonómiának, vagyis önrendelkezésnek. 
Hiszen ebben az esetben nem mások rendelkeznek fölöttem, hanem – má-
sokkal egyetértésben – én rendelkezem önmagam fölött. Olyan törvényeket 
fogadok el, melyeket akkor is helyeselnék, ha a társadalmi hierarchia csú-
csára, vagy akár a legaljára sodorna a sors. A nyugati államok – legnyilván-
valóbban Németország – nem mondhatnak le a bevándorlókról. Reális a „ve-
szélye” annak, hogy a nagy nyugati államok többségi társadalmai történelmi 
távlatban kisebbségbe kerülhetnek. Az lenne ésszerű, ha már ma olyan tör-
vényeket szentesítenének, melyek a mai többség számára kisebbségi helyzet-
ben is garantálhatnák a közösségi lét maradéktalan szabadságát. Azaz a kö-
zösségek közti tényleges jogegyenlőséget. A 19. században nekünk, magya-
roknak is ezt kellett volna tennünk. Túlságosan szűk látókörűek (azaz na-
cionalisták) voltunk ahhoz, hogy a tényekkel szembenézhessünk. A Nyugat 
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mintha a mi akkori elvakultságainkat reprodukálná. Mi ma már pontosan 
tudjuk, hogy milyen (borítékolható) következményekkel, nem csak azért, 
mert mi már megtapasztaltuk őket, hanem azért is, mert ezek a mai nemze-
ti ideológiákból teljesen „logikusan” – úgy is mondhatnám: européer mód-
ra – következnek.  

Berlin mindazonáltal egyértelműen a negatív szabadság mellett kötele-
zi el magát. „Csak megismételhetem – írja –, hogy a pozitív szabadság fogal-
ma néha valóban ellentétévé – a tekintély apoteózisává – torzult, s ez hosszú 
ideig korunk egyik legközismertebb és lehangolóbb jelensége volt. […] Ezért 
gondolom, hogy nagyobb szükség van a pozitív, mint a negatív szabadság 
torzulásainak napvilágra hozatalára.” Csakhogy a huszadik század máso-
dik felében a negatív szabadság fogalma torzult mind gyakrabban a szabad-
ság ellentétévé – mindenfajta hagyomány és egyben önrendelkezés elutasí-
tásává –, ami egész közösségeket szolgáltatott és szolgáltat ki – egyénekként 
is – a többség terrorjának.

Úgy vélem, a kétféle szabadság csupán együtt, egymást kiegészítve vál-
hat teljessé. Az egyénnek, hogy a közösségi terror bizonyos formáinak ellen-
állhasson, széles körű függetlenséggel kell rendelkeznie, de hogy személyes 
kiteljesedésének feltételeit megőrizhesse, el kell fogadnia azokat a társadal-
mi kötöttségeket, melyek hosszabb távon is életképes lénnyé tehetik. A két-
féle szabadság persze ütközhet is egymással, az ellentétek azonban józan 
megfontolással minden esetben tompíthatóak, hiszen nemcsak individuu-
mok vagyunk, hanem állampolgárok is. Kulturálisan semleges állam pedig 
– amint azt a magyar liberalizmus egyik legragyogóbb képviselője, Kis Já-
nos is leszögezte – nem létezik. Következésként, ha van egyáltalán olyasmi, 
hogy államnyelv, az nem lehet egyéb, mint az állampolgárok nyelve. Ha egy 
kisebbségi nyelv, kultúra, szokásrendszer nem egyenrangú a többség nyel-
vével, kultúrájával, szokásrendjével, az önmagát életképesnek érzékelő, te-
hát önrendelkezésre igényt tartó kisebbség tagjait kirekesztjük az államból. 
A kisebbségi polgár ebben az esetben de facto nem polgára többé az állam-
nak. Legfeljebb egyfajta páriája.

Világunk sajnos továbbra is a negatív szabadság elvén alapul. Akkor va-
gyok szabad, ha önmagamon kívül senki másra nem igen vagyok tekintettel. 
Ez nem pusztán az „idegenek”, hanem mindenféle saját közösség, a család, a 
nemzet, Európa, sőt az emberiség mint egységes entitás gyakorlati felszámo-
lását is jelenti. Az emberi jogok az egyes ember kizárólagos jogai. Az embe-
riség én vagyok! – kiálthat fel az individuum.

Az, aki gyereket szül, nevel, ápol, elmebeteg, hiszen a gyerekeit töb-
bé nem önmaga számára neveli. Az értelmes individuum a szingli. Ő a gye-
rekekre fordítandó pénzt, energiát, törődést megspórolhatja. Így aztán szép 
lassan elfogyunk. S jönnek a megvetett, civilizálatlan, de a kötöttségekből 
fakadó szabadságot önként elfogadó, életerős bevándorlók. Akárcsak egykor 
az időszámításunk előtti századok barbárjai. 

Akkor azonban már egészen más dolgokról fogunk vitatkozni. Ha vitat-
kozhatunk még egyáltalán.
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A közrádió nyelvi normája 
BALÁZS GÉZA 

A rádió a hangművészet bástyája. A rádió egyetlen kommunikatív kö-
zege, a hang: a természet hangjai, a zene és persze az emberi hang, annak is 
legfontosabb területe a tagolt beszéd. 

Az ókorban hét művészetet tartottak számon: építészet, szobrászat, fes-
tészet, zene, költészet, tánc, színház. A 20. században megtoldották ezt a 
nyolcadikkal: a fotó- és filmművészettel. S ezután következhet a kilencedik, 
a rádió és a tizedik: a televízió... (Cserés Miklós rendező nyomán, 1974.) Mert 
hogy a rádió (kivált a rádiójáték, rádiószínház) sajátos művészeti, esztétikai 
tevékenység – aligha lehet vita tárgya. És sokunk véleménye szerint van rá-
diós beszéd, beszédművészet is. 

1975-től a Magyar Rádió nyelvi bizottságában rádiós és nyelvésznem-
zedékek formálgatták és adták tovább azt a tudást, amelyet leginkább rádi-

Rezumat (Normele lingvistice ale radioului public)
Autorul defi nește radioul ca fi ind ”bastionul artelor vocale”, ale cărui singur mediu comunicativ 

sunt sunetele (nearticulate – de exemplu: ale naturii, articulate – muzica, vorbirea).
În articol sunt prezentate și argumentate foarte detaliat criteriile cărora trebuie să facă față un 

prezentator radio. Sunt tratate amănunțit criteriile minimale care trebuie împlinite pentru a obține 
”autorizație de microfon”. Articolul conține un ghid detaliat de evaluare, cât și un ghid de pronunțare 
corectă în limba maghiară a cuvintelor străine.

Cuvinte cheie radio public, criterii, voce, evaluare

Abstract (The linguistic norm of the public radio)
The author defi nes the radio as „the vocal arts bastion”, whose uses only the sounds as 

communicative environment (inarticulate – ex. nature, articulated - music, speech).
This article presents a very detailed and reasoned criteria which must face a radio presenter. 

Are treated in detail the minimum criteria to be met to obtain the „microphone authorization „. The 
article contains a detailed evaluation guide and a guide of right pronunciation of foreign words in 
Hungarian.

Keywords public radio, criteria, voice, evaluation

Balázs Géza, PhD,
nyelvész, egyetemi tanár
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ós beszédtechnikának, beszédművészetnek, tudományos vizsgálatát pedig 
médianyelvészetnek nevezhetnénk. A nyelvi bizottság „házi” kiadványok-
ban is közzétette tapasztalatait, de nyelvészeti folyóiratokban, könyvekben 
is számos publikáció napvilágot látott. Ennek a rádiós nyelvi bizottságnak 
1992-től voltam tagja, 2002–2012 között elnöke. Akkor a bizottság megszűnt. 

Hogy ne vesszenek el tapasztalataink, 2014-ben Rádió és nyelv címmel 
kiadtam legfontosabb rádiós nyelvi tanulmányaimat. 

E helyen pedig két, a Magyar Rádió nyelvi bizottságában született kö-
zös, megvitatott, folyamatosan pontosított „szabványt” adok közre, amelyet 
a közrádió nyelvi normáját követni kívánó rádiók fölhasználhatnak. 

Követelményminimum a rádiós mikrofonengedélyhez

Munkaközösség: Aczél Petra, Balázs Géza, Bódi Zoltán, Bóna Judit, 
Gósy Mária, Markó Alexandra, Zimányi Árpád – a Magyar Rádió Nyelvi 
Bizottsága

A rádió műsorkészítő munkatársaival szemben általános elvárás, hogy 
az Általános feltételek című szabályzatban megfogalmazott alapelveknek és 
a Speciális feltételek által előírt nyelvi követelményeknek megfeleljenek, va-
lamint a szerkesztőségük, a közvetlen vezetőik (speciális) kommunikációs-
nyelvi elvárásainak is eleget tudjanak tenni. 

Általános feltételek
A rádió akusztikai kommunikációs eszköz, amely a megértést kizáró-

lag akusztikai tényezőkkel biztosítja. Ennek fényében megkövetelendők az 
alábbi hangzási jellemzők. 

1. Orgánum (hangi alapadottságok)

 Alapkövetelmény az egészséges és természetes orgánum.

 Elvárás
– a természetes, jó rezonanciájú beszéd; 
– a tiszta zöngeképzés (jó hangszalagműködés);
– a megfelelő vivőerő, hangterjedelem;
a férfi és női beszédsajátosságok egyértelmű elkülönülése (előny a
férfiaknál a basszus-bariton, nőknél az alt-mezzoszoprán hangfekvés).

Kizáró ok:
Az elvárásokban megfogalmazott feltételektől való eltérés (pl. rekedtes, 

fátyolos, sípoló hang, fejhang).

Engedmény:
Különleges személyi varázst jelentő, vonzónak tartható sajátos hangi 

adottságok esetében – amennyiben az nem megy az érthetőség rovására – a 
fenti elvárásokból kisebb engedmény tehető.
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2. Hangképzés
Alapkövetelmény a tiszta hangképzés (artikuláció).

 Elvárás:
– a jó légzéstechnika (azaz a hangtalan, helyes ütemű be- és kilégzés, 

valamint a levegővel való jó gazdálkodás);
– az egyes beszédhangok tiszta, határozott képzése, pontos artikulá-

ció – ebbe beleértendő a magánhangzók egyértelmű artikulációja, a száj- és 
orrüregi képzési mód határozott elkülönítése, ugyanígy a zöngés és a zön-
gétlen, illetve a rövid és a hosszú hangok egyértelmű megkülönböztetése;

– a hangok egymásra hatásának szabályszerű érvényesítése a kiejtésben 
(a betűejtés elkerülése);

– az idegen szavak szabályos, magyaros kiejtési elvekhez igazodó kiej-
tése.

A kétféle (nyílt és zárt) e hang megkülönböztetése (használata) nem el-
várás, amennyiben azonban az anyanyelvváltozatából ismeri a beszélő, nyu-
godtan alkalmazhatja.

Kizáró ok:
– a helytelen beszédlégzés (hangos, kapkodó, túl gyakori vagy sípoló 

belégzés);
– az indokolatlan szüneteket előidéző, az összetartozó szavakat szétvá-

lasztó levegővétel;
– a megfelelő hangtámasz nélküli beszéd;
– bármely beszédhiba, beleértve a hangképzés és a prozódia hibáit (pl. 

a raccsolást, a sziszegők és susogók – s, sz, z, zs, c, cs, dz, dzs – torz ejtését, 
az orrhangzós beszédképzést, a dadogást, a hadarást, a leppegést és a patto-
gást);

– a szótagkihagyás, a szóvégelnyelés;
– a névelők és a kötőszók magánhangzójának vagy a szóvégnek a meg-

nyújtása;
– a kiejtési modorosság.

Engedmény:
Az enyhe nyelvjárásias hangképzés nem kifogásolható!
Megengedhető – különösen regionális műsorokban – a köznyelvi kiej-

téstől eltérő (nyelvjárási hangokat, például kettőshangzókat használó), de az 
adott nyelvváltozatot nem ismerők számára is jól érthető beszéd.

3. A hangoztatás értelemtükröző eszközei
Alapkövetelmény a helyesen értelmező (interpretáló, megjelenítő) szö-

vegmondás és szövegfelolvasás, amely a következő elvárásoknak kell, hogy 
megfeleljen.

 Elvárások:
– a prozódiai eszközök tudatos, választékos, rutinos, szituációfüggő, ta-

goló és értelemtükröző használata;
– a megfelelő (változatos) beszédtempó;
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– a hangsúly helyének és mértékének jó megválasztása;
– a beszédhelyzethez és a tartalomhoz illesztett hangterjedelem;
– a beszéddallamnak/hanglejtésnek/intonációnak a tartalomhoz illő, a 

nyelvi szabályokat betartó alkalmazása (különös tekintettel: a kérdő monda-
tok, a kérdő dallam helyes használatára);

– a témának és a szövegszerkezetnek megfelelő tagolás szünethaszná-
lattal, a szünetidőtartamok jó megválasztásával;

– a hangerőnek és váltásainak a mondanivalóhoz (régi-új információ), 
az érzelmekhez és a stílushoz illő alkalmazása;

– különösen figyelemmel kell lenni a nevek (a személynevek, különösen 
a külföldiek, az intézménynevek, beleértve például a sportcsapatok megne-
vezéseit stb.), továbbá a rövidítések ejtésére.

Kizáró ok:
– a monoton (modulálatlan) beszéddallam;
– a kántálás; a sablonos dallamhasználat (például a kérdő mondatoknak 

mechanikusan kérdő dallammal való kimondása);
– a túlmodulált beszéddallam (éneklés);
– a kérdő dallamnak minden szakaszban való indokolatlan megismét-

lése;
– a mondat végén indokolatlanul felemelt dallam;
– a mechanikus hangsúlyozás (minden szó hangsúlyozása, azaz zsinór-

hangsúly);
– a logikátlan (értelemáttoló, elcsúszott) hangsúlyozás;
– a fölösleges, értelemzavaró szünetek beiktatása;
– a vontatott vagy szélsőségesen gyors beszédtempó.

Engedmény:
Fiataloknak szánt műsorokban megengedhető a jól artikulált (és nem 

hadaró!) tempójú, a fiatalos beszédmodorhoz jobban illeszkedő beszéd is.
4. Stílus, illőség
Alapkövetelmény az adekvát – a megszólított hallgatóhoz, a rádióadó-

hoz, műsortípushoz, helyzethez és a tartalomhoz igazodó – beszédstílus. 
Eltérő beszédstílust kíván meg a felolvasás és a spontán beszéd.

Felolvasás esetén elvárás:
– a szöveg szerkezete olyan, amely elősegíti, hogy a tartalom (egy) hal-

lás/hallgatás után megérthető legyen;
– a helyesen tagoló és értelmező szövegmondás középhangsávban, a 

tartalom pontos meg hangosítása – beleértve az új és ismert vagy magától 
értetődő részletek viszonyának a megfelelő hangsúlyozását; az értelemnek 
és a mondattípusoknak megfelelő hanglejtést; valamint a hangerőnek, hang-
terjedelemnek, beszédritmusnak és tempónak az értelmi kiemelést és a szer-
kezeti tagolást segítő használatát.

Felolvasás esetén kizáró ok:
– az olvasásra alkalmatlan szöveg(szerkezet);
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– a gyakori olvasási hiba;
– az értelemtükröztetés hiánya vagy torzulása, bizonytalan vagy hibás 

tagolás;
– a közvetlenkedő, jópofáskodó, heherészős, „nyafogós” beszédstílus.

Spontán szövegformálás esetén elvárás: 
– az udvariasság;
– a kontrollált (a nem nyilvános beszédre jellemzőhöz képest tudato-

sabb) tempóválasztás, szünettartás, dallam- és hangsúlyhasználat;
– a stílus alapelemei a társalgási stílusra jellemzők, de a közérdekűség 

és a közérthetőség szempontjainak figyelembevételével – azaz a „hétközna-
pi” spontán beszédre jellemző szótag- vagy szóvégelnyelés elkerülésével, a 
hangsúlyeltolódások, a szakaszvégi nyújtások és dallamfelkapások mellőzé-
sével, a megakadásjelenségek kordában tartásával.

Spontán szövegformálás esetén elvárás kizáró ok: 
– a túl sok megakadásjelenség, szünet, hezitálás („nyökögés”), töltelék-

szó;
– az értelemzavaró dallam- és hangsúlyhasználat;
– a sértő nyelvi magatartásformákat tartalmazó beszéd;
– a nyelvhelyesség szempontjából kifogásolható beszéd.

Spontán szövegformálás esetén engedmény: 
– a szöveg érthetősége érdekében nagyobb fokú redundancia megenge-

dett, mint a felolvasásra szánt szövegek megformálása esetében;
– a helyzethez és a műsortípushoz illő közvetlenebb hangvétel, ironi-

kus-humoros megoldások alkalmazása;
– spontán szövegformálásban nem szabad az írott nyelv szoros szer-

kesztési szabályait számon kérni.
5. Rádiós beszélői rutin, a megszólalóról alkotott összkép
Alapvető követelmény az oldott, helyzethez illő, kiegyensúlyozott, nem 

feszült, tudatos, önreflexív nyelvhasználat, az 1–4. pontban megfogalmazott 
követelmények, elvárások természetes, rutinos alkalmazása.

Elvárás:
– a szabad fogalmazói készség;
– a felolvasói felkészültség;
– az alkalmazkodási, váltási képesség a stílusformák között;
– a természetesnek ható értő-értető tolmácsolás.

Kizáró ok:
a helyzethez való alkalmazkodás hiánya.

Engedmény:
az élőszóra jellemző kisebb hezitálás, oldottság, redundancia.
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Speciális feltételek:
1. A rádiós műsorkészítő munkatársaktól a szerkesztőségek elvárhatják, 

hogy a legkülönfélébb műfajokban legyenek képesek a belső, szerkesztőségi 
szabályoknak, illetve a külső hallgatói elvárásoknak megfelelően megnyi-
latkozni.

2. A Speciális feltételek című fejezet három rádiós csoportot határoz 
meg: a) bemondó, hírolvasó-hírszerkesztő; b) műsorvezető; c) riporter. Meg 
kell jegyezni, hogy a hírolvasó-hírszer kesztő csoportja alkalmazkodik a 
Magyar Rádió vezetése által kidolgozott és bevezetett követelményhez, mi-
szerint a hírek szerkesztését végző munkatárs legyen képes a híreket felol-
vasni, értő-értető módon tolmácsolni is. Másrészt a hírolvasó-hírszerkesztő 
feladatkörök együttes tárgyalása hangsúlyozza azt, hogy a rádiós hírek meg-
szerkesztésekor előnyös lehet, ha a hírszerkesztőnek van hírolvasói gyakor-
lata is. Tehát a szöveg megszerkesztését és előadását együtt tárgyaljuk.

a) A bemondó, valamint a hírolvasó-hírszerkesztő számára előírt speci-
ális nyelvi követelmények

1. A szóbeli előadói stílus járuljon hozzá ahhoz, hogy a hírek írott szö-
vegét a hallgatók könnyen értelmezzék. A rádiós hír műfajának sajátossá-
ga és egyben nehézsége is, hogy a szöveg kötött, írott formájú, rögtönzésre 
nincs lehetőség, ám a hallgató számára élőszóban jelenik meg, és az élőszó 
egyszeri, pillanatnyi élménye nem ad lehetőséget a hosszas, megismételt, el-
mélyült értelmezésre. Ezt az értelmezési folyamatot kell a hírolvasó-hírszer-
kesztőnek a megfelelő interpretációjával, nyelvhasználatával és beszédével 
megsegítenie. A szöveget is író szereplők számára az is nyelvi követelmény, 
hogy a szöveget úgy fogalmazzák meg, hogy az meghangosítható, és egyszeri 
hallás alapján megérthető legyen.

2. A hírolvasó-hírszerkesztő előadói stílusa alkalmazkodjon a hír mű-
fajához és a közszolgálati Magyar Rádió arculatához, így törekedjen az 
objektív, hiteles előadói stílusra, és lehetőség szerint mellőzze a komolyta-
lanságra, a felszínes divatszerűségre utaló előadói jellemzőket (különösen: 
hadarás, indokolatlanul felkapott vagy lebegtetett hanglejtés, pontatlan arti-
kuláció stb.). Ugyanis a tartalomnak nem megfelelő prozódiai megvalósítás 
éppen az ellenkező értelmet közvetítheti.

b) A műsorvezető számára előírt speciális nyelvi követelmények
1. A műsorvezető tevékenysége összeköti, bevezeti a műsorok tartalmi 

elemeit, irányítja a műsor szereplőinek beszélgetését. Ennek érdekében az 
előadói stílusa a műsor tartalmának és a megcélzott közönség elvárásainak 
kell megfelelnie, nem feledve a rádiós műsorvezetők presztízsét, a média 
nyelvi tekintélyéből adódó mintaadó szerepet.

2. A kötetlen, köznapi párbeszédes stílust, az élő, spontán beszédstílus 
gördülékeny alkalmazását várjuk el.

3. Fontos követelmény a jó artikuláció és a szóbeli kiemelő, nyomatéko-
sító eszközök (hangerő, tempó, szünet, hanglejtés, hangsúlyozás) változatos 
alkalmazása, továbbá az egyéni vonások, a személyes beszédstílus is alap-
vető elvárás.
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4. A műsorvezető beszédének, előadói stílusának és nyelvhasználatá-
nak szabályozásában fokozott szerepe van a szerkesztőségi előírásoknak, el-
várásoknak. A Speciális feltételek csak keretet adnak ehhez.

A riporter számára előírt speciális nyelvi követelmények
1. A riporter fő feladata a párbeszédes rádiós műfajokban való szerep-

lés, ezért a legfontosabb speciális követelmények a párbeszédek vezetésére, 
főként a kérdezés módjára vonatkoznak. A helyes, könnyen megérthető kér-
dések (megfelelő szórend) alkalmazása alapkövetelmény. Különösen fontos a 
hanglejtés, a kérdő mondatok helyes dallamívének az alkalmazása.

2. A riporter egyéb tekintetben kövesse a köznapi, spontán élőbeszéd-
hez kapcsolódó általános elvárásokat.

3. Követelmény a szóátadást elősegítő szünettartás, illetve a beszélővál-
tást lehetővé tévő tempó, fontos a beszédpartner sürgetést jelző, agresszív 
megszakításának mellőzése. A közbevágás eszközével csak nagyon indokolt 
esetben szabad élni.

A beadandó vizsgaanyagra tett javaslat:
1. Felolvasott szöveg (min. 3 perc)
2. Spontán szöveg (műsorvezetés, riport min. 3 perc)
Fogalmak magyarázata
anyanyelvváltozat – A nyelv társadalmi, területi változatai (nyelvjárá-

sai) közül az elsődlegesen, rendszerint a családban a nyelvelsajátítás során 
megtanult változat, amelyet a beszélő alapváltozatként alkalmaz. Az anya-
nyelvváltozatok jellemzően kisebb-nagyobb mértékben eltérnek a köznyel-
viként elfogadott nyelvváltozattól. Például egy nyelvjárási környezetben fel-
növő gyermek anyanyelvváltozata a helyi nyelvjárás.

beszéddallam – A zönge, az alaphangmagasság modulációja, változta-
tása, amellyel nyelvi (például kérdő funkció) és nyelven kívüli (pl. érzelmi-
attitudinális) információk fejezhetők ki.

betűejtés – A hangok egymásra hatásának nem érvényesítése. Ha ez 
nem az értelmezést szolgálja, hiba. Például a vasgyár szónak a hasonulás 
érvényesülésével helyesen vaZSgyár-ként kell hangzania, betűejtés esetén 
azonban a beszélő nem érvényesíti a nyelvi szabályt, és vaSgyár-at ejt. A be-
tűejtés azonban azokban az esetekben nem hiba, amikor az értelmezés meg-
könnyítését szolgálja, nevek, rövidítések vagy más, hallás után nehezebben 
azonosítható szavak esetében (például a Soós Zsolt név sóZZSolt-ként kiejtve 
nehezen értelmezhető, ilyenkor helyes a SóS ZSolt ejtés).

dadogás – A folyamatos beszéd zavara, amelynek során a légzés, a zön-
geképzés és az artikuláció folyamatosságát görcsök szakítják meg. Többnyi-
re a szókezdő hangzókat, különösen a mássalhangzók képzését érinti.

fejhang – Olyan magas hang, amelynek a rezonanciáját a fejben lévő 
üregek adják. A mellüreg nem vesz részt a hang létrehozásában, így a hang 
elvékonyodik, nincs kellő  vivőereje.

hadarás – A beszéd folyamatosságát érintő nyelvi zavar, amelynek fő 
sajátosságai nemcsak a szóbeli közlésekben, hanem minden kommunikációs 
csatornán, tehát az írásban és a gesztusok terén is megnyilvánulnak. Jelleg-
zetes tünetei a kórosan felgyorsult artikulációs sebesség; a pontatlan, elmo-
sódott artikuláció a folyamatos beszédben; rövid szavak és kisebb szólamok 
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túl gyakori ismétlése. A hadarók gyakran nyújtják a szóvégi magánhang-
zókat, hezitálnak, és sok klisét használnak. A hadaró beszéd tünetei még 
a ritmustalanság, a grammatikai formák tévesztése, a monotónia, illetve a 
gondolati kuszaság.

hangfekvés – Az a (frekvencia)tartomány, amelyben természetes körül-
mények között beszél az egyén.

hanglejtés/intonáció  beszéddallam
hangok egymásra hatása – A folyamatos beszéd természetes folyamata, 

amelyben a nyelvben meghatározott szabályok szerint alkalmazkodnak egy-
máshoz az egymást követő beszédhangok. Ilyenek a hasonulási folyamatok 
(például zöngésségi: vasgyár > vaZSgyár, képzés helye szerinti: színpad > 
szíMpad), az összeolvadás (például játszik > jáCCik), a rövidülés (a hosszú 
mássalhangzó rövid mássalhangzó előtt és után rövidül, például sarkkör > 
sarKör, állhat > áLhat), az egyes magánhangzók találkozásakor érvényesülő 
j-betoldások (például kié > kiJé, fiai > fiJaJi) stb. Amikor ez a természetes 
alkalmazkodás nem érvényesül, elmarad, azt a jelenséget  betűejtésnek 
nevezzük.

hangtámasz nélküli beszéd – A helytelen légzéstechnikából fakadó, ke-
vés levegőt használó, a hallgatóban kellemetlen érzetet keltő beszéd.

hangterjedelem – Az a (frekvencia)tartomány, amelyen belül a beszélő 
az alaphangmagasságát változtatja. Műfajtól és helyzettől (is) függ, például a 
hírfelolvasás hangterjedelme jóval szűkebb, mint a mesemondásé.

illőség – Az az elv, amely szerint az üzenet tartalma és nyelvi formája 
igazodik a beszélő tudásához, érzelmeihez, szándékához, a tárgyhoz és a 
hallgatóság elvárásaihoz. Az illőség a beszélő hitelességének és a kommuni-
kációs szituáció értő átélésének és átélhetőségének feltétele.

kérdő dallam – Az a hanglejtésforma, amely a más (kérdést kifejező) 
nyelvi elemet (például -e kérdőszó, ugye) nem tartalmazó eldöntendő (igen-
nem választ váró) kérdésekre, és csak ezekre jellemző a magyarban. (Azaz 
nem általában a kérdő mondatok dallama!) Sajátossága, hogy a kérdés vé-
gén a dallam fellép az utolsó előtti szótagon, majd lelép az utolsó szótagon (a 
három- vagy több szótagú kérdésekben; a rövidebbekben az utolsó szótagra 
csúszik a fellépés, és nem mindig valósul meg a lelépés).

kiejtési modorosság – Indokolatlanul túlzásba vitt, valós funkció nélkül 
túljátszott szóbeli előadói stílus, amely a meghangosítás minden területén 
érzékelhető. A kiejtési modorosság elsősorban stíluskérdés, amely a nyelvi 
viselkedésben nyilvánul meg.

kontrollált tempó és szünettartás, dallam- és hangsúlyhasználat – A 
prozódiai eszközöknek a lezser spontán beszédben szokásosnál tudatosabb 
használata. A hétköznapi spontán beszédben a prozódia ösztönösen valósul 
meg, a (köz)rádiótól elvárt hangzás azonban ezek kontrolláltabb használatát 
követelik meg.

leppegés – Beszédtechnikai hiba; a beszélő a közlés szótagjait egymás-
hoz hasonló, viszonylag hosszú időtartamban ejti. Általában hosszabb szü-
netekkel és lassabb beszédtempóval jár együtt. Ellentéte a  pattogás.

orrhangzós beszédképzés – Az élettani nazális rezonancia megváltozá-
sának következtében létrejövő, a hangszín eltérését eredményező beszédhi-
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ba. Nyílt, zárt és kevert változata létezik. A nyílt orrhangzósság jellemzője, 
hogy azoknak a hangoknak a képzésében is részt vesz az orrüreg, amelyek 
normál esetben szájüregi képzésűek. Rendszerint a lágy szájpad renyhe mű-
ködésének, illetve működtetésének eredménye. Terjedőben lévő jelenség, 
divat; gyakran az affektáló stílus kísérője. A zárt orrhangzós beszéd jellem-
zője, hogy az m, n, ny hangok nazális színezete eltűnik. A kevert típusban a 
nyílt és zárt orrhangzósság tünetei ötvöződnek.

pattogás – Beszédtechnikai hiba; a beszélő a közlés szótagjait egymás-
hoz hasonló, rövid időtartamban ejti. A  leppegés fordítottja.

prozódia – Azok a hangeszközök, amelyek a szövegegész hangzásáért, 
értelmezéséért felelősek. Hagyományosan az élőszó zenei eszközei-nek, il-
letve mondat- és szövegfonetikai eszközök-nek stb. is nevezik/nevezték őket. 
Ide tartozik: a hangsúly, a  beszéddallam/hanglejtés, a tempó (a beszéd 
sebessége), a beszéd ritmusa, a szünetezés, a hangerő és a hangszínezet.

raccsolás – A magyar r hang nem megfelelő, torz ejtése.
redundancia – A szöveg szerkezetében, a megfogalmazás módjában rej-

lő üresjárat, új tartalom nélküli nyelvi forma. Az élőszó törvényszerűen és 
szükségszerűen nagyobb redundanciával rendelkezik, mint az írott szöveg, 
mert a redundancia hozzásegíti a hallgatót a hangzó információ könnyebb 
és pontosabb értelmezéséhez. A túlzásba vitt redundancia stílushiba.

sípoló hang – Magas, éles hang/orgánum.
sziszegők és susogók – Azok a mássalhangzók, amelyeknek képzésekor a 

fogak és/vagy a fogmeder, valamint a nyelv eleje rést alkot, amelyen keresz-
tül a levegő sziszegve/susogva távozik. A magyarban ezek: s, sz, z, zs, c, cs, 
dz, dzs.

szóvégelnyelés – A szavak kiejtésekor az utolsó beszédhang (általában 
mássalhangzó) vagy szótag elhagyása.

szóvégnyúlás – A szóvégi utolsó szótagok magánhangzó-időtartamai-
nak indokolatlan meghosszabbítása. Általában a beszédszakaszok végén 
jellemző.

vivőerő – A hallgatóban a kellemes hangzásérzet kialakulásának az 
egyik alapfeltétele. A hang teltsége, megfelelő rezonanciája teszi lehetővé, 
hogy intenzitása is megfelelő legyen.

Értékelési szempontok a követelményminimumhoz 

Szempontok + -

rezonancia, 
zöngeképzés

természetes jó rezonanciájú 
beszéd,

kellemetlen rezonancia, 
pl. rekedtes,

tiszta zöngeképzés fátyolos, sípolóm, 
fejhang

Légzéstechnika Jó helytelen beszédlégzés 
(hangos,
kapkodó, túl gyakori 
vagy sípoló belégzés)
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Artikuláció tiszta, határozott hangképzés bármely hangképzési 
hiba

Beszédritmus helyes beszédritmus magyartalan 
beszédritmus (pl. 
nyújtások,
dadogás, hadarás, 
leppegés, pattogás)

Tagolás megfelelő szünethasználat helytelen, 
értelemzavaró 
szünethasználat

Tempó megfelelő, változatos 
beszédtempó

vontatott vagy 
szélsőségesen gyors
beszédtempó, inadekvát 
tempóváltások

Dallam a nyelvi szabályoknak 
megfelelő

monoton vagy 
túlmodulált, a nyelvi

intonáció szabályoknak 
ellentmondó intonáció

Hangsúly a tartalomnak megfelelő 
értelmező

logikátlan 
(értelemáttoló, 
elcsúszott)

hangsúlyozás hangsúlyozás

II. Irányelvek az idegen szavak kiejtéséhez

Az idegen szavak, azon belül az idegen mozaikszók (betűszók) magyar 
környezetben való használata, kiejtése meglehetősen változatos, sőt ellent-
mondásos képet mutat. Nagyjából a következő gyakorlat érvényesül: 

Az idegen szó (eredeti) idegen ejtése (New York)
Az idegen szó megközelítőleg idegen ejtése (Washington)
Az idegen szó magyaros ejtése (magyarosítása) (London – nem landn, 

Koppenhága, Hága, Barcelona)
Az idegen szó magyarosítása helyesírásban is (átírás, pl. diszkó, grépf-

rút, kapucsínó)
Az idegen szó magyarítása (magyar szóval való felváltása, pl. Wien – 

Bécs, Leipzig – Lipcse, Julius Meinl - Meinl Gyula, komputer – számítógép, 
monitor – képernyő)

A mozaikszók (betűszó, szóösszevonás, félmozaikszó stb.) esetében 
még további kiejtési lehetőségek adódnak:

A mozaikszó idegen ejtése betű szerint (FBI – efbíáj)
A mozaikszó idegen ejtése összeolvasva (SAT – szat)
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A mozaikszó magyar ejtése betű szerint (AFP – áefpé, PIN-kód - pinkód)
A mozaikszó magyar ejtése összeolvasva (FIFA – fifa)

Mindezek az ejtésformák a legváltozatosabb megjelenési formákat öltik 
és rengeteg bizonytalanságot okoznak: 

VIP   vip ~ víájpí  (pl. VIP-lista)
Youtube   jutub  ~ jutyub
Stella   stella ~ sztella
OPEC   opek ~ opec
Kirkegaard   kirkegór ~ kirkegaar
Pentium   pentium ~ pencium
PhD   píécsdí ~ péhádé
ketchup    kecsöp ~ kecsap
státus(törvény)  státusz- ~ státus(törvény)
standard   sztenderd ~ standard

A jelenlegi bizonytalanság részben pszichikai, részben nyelvi-rendszer-
tani vagy még inkább nyelvpedagógiai okokra vezethető vissza. A követ-
kezőkben megfogalmazunk néhány irányelvet rádiósok számára: az idegen 
szavak használatában. A rádiósoknak tudniuk kell, hogy az idegen szavak 
magyar környezetben való használatában önállóságuk van. A legfontosabb, 
hogy a szó nyelvi elterjedésekor döntsenek, ehhez használják fel a meglévő 
kiejtési szótárakat, vagy kérjenek tanácsot. Fontosnak tartjuk, hogy egy mű-
soron vagy műfajon (pl. hírek) belül ne legyen kétfajta változat, sőt, a rádió 
segítse a nyelvünkbe illeszkedő, közérthető formák terjesztését.

Néhány irányelv az idegen szavak ejtéséhez:

1. Hagyomány. A meggyökeresedett, megmagyarosodott formákat 
a megszokott módon kell ejteni. Pl. klub (s nem klab), reneszánsz (nem 
röneszansz), repríz (nem röpríz). Meggyökeresedett idegen neveket és sza-
vakat nem kell „visszaidegenesíteni”. Pl. Chicagó (csikágó nem sikágó), Mac-
beth (magbet nem mekbesz), Van Gogh (van góg nem ván hoh).

2. Első előfordulás. Az újonnan a magyar nyelvbe kerülő idegen sza-
vakat CSAK MEGKÖZELÍTŐ pontossággal kell ejteni. Az újonnan magyar 
nyelvbe kerülő mozaikszókat (betűszókat) javasoljuk magyarul kiolvasni 
(PIN-kód – tehát pinkód, IMF, VIP). 

3. A megközelítő (megfeleltető) kiejtés. A magyar hangrendszerben nem 
szereplő hangokat a hozzájuk legközelebb eső hanggal, hangkapcsolattal ejt-
jük. De ha van rá magyar hang, akkor azzal. Az idegenes kiejtés elve. Rész-
ben sznobságból, részben rosszul értelmezett pontosságból terjed a túlzott 
idegenes kiejtés (vagy visszaidegenesítés). Találkozhatunk angolos, franci-
ás, németes, spanyolos, portugálos, hollandos stb. kiejtéssel. Nem szükséges 
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az eredeti kiejtést reprodukálni (még akkor sem, ha tudjuk). Pl. Göteborg 
(gőteborg, nem jőteborj), Groningen (gróningen, nem hroninchen) stb. 

4. A mozaikszók. AZ IDEGEN MOZAIKSZÓKAT BÁTRAN MONDJUK 
MAGYAROSAN, BETŰZVE VAGY ÖSSZEOLVASVA. Meggyökeresedett 
példa: USA – e.: usa. Ellenpélda: BBC (bíbíszí). Az új mozaikszókat tehát 
bátran mondjuk magyarul. Pl. PIN-kód, PhD, IBM, PR (péer), IMF (íemef).

5. Hangsúlyozás. Magyar nyelvi környezetben lehet a magyar hangsú-
lyozás szabályai szerint (első szótagos hangsúllyal) mondani az idegen ne-
veket. (Pl. Obama, nem Obáma.) 

Segédkönyvek
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Beszédtechnikai és kiejtési 
problémák a rádió- és
tévébemondók gyakorlatában

NAGY ÉVA

Minthogy a nyelv szakadatlanul változik, e dolgozatban az volt a célom, 
hogy a rádiós és tévés szöveg helyes és helytelen mérlegelésére, az alkalom-
hoz illő árnyalt kifejezés kialakításának módszereire hívjam fel a figyelmet. 
Dolgozatomnak egyes fejezetei hol ismereteket közölnek anyanyelvünkről, 
hol példákat tárnak fel, vagy a szép és helyes „előadás”, “fogalmazás” kér-
dését taglalják.

A televíziózás elterjedésével ideig-óráig felvetődött a kérdés: vajon a tv 
nem fogja háttérbe szorítani a rádiót? Az eltelt időszakban beigazolódott, 

Rezumat (Probleme cu tehnica vorbirii printre prezentatorii radio şi de televiziune)

Autorul prezintă potențialele probleme ale discursului radio și de televiziune, analizând relațiile 
dintre cele două ramuri mass-media. Articolul conclude că televizorul nu a provocat ”moartea” 
radioului, cum s-a crezut inițial, ci din contră: a ajutat la revigorarea, reînnoirea acestuia. Prezentatorii 
radio sunt motivați să folosească un limbaj mai plastic, să se adapteze mai bine diferitelor situații 
de vorbire, să creeze ”lumi” prin vocea lor. Se trec în revistă cauzele care provoacă ”dereglări” de 
la o exprimare optimă – de ex.: graba, probleme de sănătate, stilul prea complicat al textului care 
trebuie citit, etc.

Cuvinte cheie radio, televiziune, mass-media, vorbire, efect

Abstract (Speech technique problems among radio and television presenters)
The author presents some potential problems of radio and television speech, analyzing the 

relations between the two branches of the media. The article concludes that the TV did not cause 
the „death” of radio, as previously thought, but on the contrary: he helped it revive, renew. Radio 
presenters are now motivated to use more plastic language to better adapt to different speaking 
situations, to create „worlds” through their voice. We review the cases that cause „disruption” 
of optimal expression - ex.: rush, health problems, too complicated style of the text to be read/
presented, etc.

Keywords radio, tv, media. speech, effect

Nagy Éva, PhD
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hogy mindkettőre szükség van – nem egymás ellen, hanem egymás mellett, 
egymást kiegészítve léteznek, mindkettőnek jól behatárolt (műszakilag is 
mérhető) helye van a médiában. Az azonban biztos, hogy a rádiósoknak ép-
pen a televízió hatására kellett újragondolniuk a maguk műfaját. Meg kellett 
újulnia a rádiós szövegek formanyelvének.

 Ma már világos: a televízió nem nyomja el a rádiót. Kedvezően (is) hat 
rá.  Például úgy formálja a „rádiós nyelvet”, hogy – mivel működése folytán 
nőtt a képernyőgazdák vizuális kultúrája és igénye – képszerűbb, szemléle-
tesebb fogal mazásra ösztönzi a rádiósokat. A „szemrevaló” beszéd tetszik a 
hallgatóknak. Ízig-vérig, vagyis teljes műfaji azonosulással korszerű rádiós 
az, aki helyes, tiszta és szép beszé dével ki tudja vetíteni a „látványinformá-
ciót” a hallgatók belső kép(zelet)ernyőjére. A szó olyan megjelenítő eszköz, 
mint a festő kezében az ecset, amellyel a sík felületen a dimenziókat képes 
érzékeltetni. A látványt szavakkal is lehet ecsetelni, mert a beszéd sok min-
denre képes, ha ügyesen gazdálkodunk szavainkkal.

  A tévé szöveg nélkül, csupán a képek nyelvén is tud információt 
közvetíteni, míg a rádióban az auditív hatás teremti meg a potenciális él-
ményt. Ez képszerűbb, szemléletesebb fogalmazásra kényszeríti a rádiós 
nyelvet, hiszen végül is a rádiós szöveg látványinformációt „utánoz” hang-
gal. A rádióból szóló hang színe, ereje, magassága, a beszédtempó, az artiku-
láció, a hangsúlyozás mind-mind része az információnak. Ezért fejlődhetett 
külön úton a rádiós szöveg és a rádióbemondó beszéde, mint a médiatudo-
mány ága.

Beszélni minden egészséges ember tud, de különféle beszédszituáció-
ban az alkalomnak megfelelően megszólalni, a beszédhelyzetet hangszín, 
hangerő, beszédtempó stb. segítségével „hallatni/láttatni” a hallgatóval már 
csak a profik, a szakmabeliek tudják. (…) A nyilvános megszólalásnak meg-
vannak a maga szabályai: mennyire kell átélnie a szöveget a bemondónak, 
mi jobb, ha azonosul vele, vagy ha távolságtartóan kívül álló? Tud-e paran-
csolni az érzelmeinek, vagy az emóció hatására gyorsabban lélegzik és fo-
kozza a beszédtempót, emeli a hangot, növeli a hangerőt (például sportköz-
vetítéskor)? kérdez-e a kérdő mondatával, és mennyi szünetet kell/szabad 
beiktatnia a folyamatos szövegbe? Mi az értelmi/logikai, illetve az érzelmi 
hangsúly szerepe? Hogyan befolyásolja a beszéd dallamát a szó-, a mondat- 
és a szöveghangsúly?

Mindezen kérdésekre keresek választ előadásomban/dolgozatomban, a 
teljesség igénye nélkül.

Vannak olyan sajátos tényezők, amelyek csak a rádióban/televízióban 
okoznak gondot. Ilyenek például a beszéd dinamikai változásai. Ezeket a 
mikrofon érzékenyen „veszi” és továbbítja a hallgatónak. Ugyancsak fontos 
a légzéstechnikai megoldások legfinomabb árnyalatainak kidolgozása, hi-
szen a mikrofon a levegő súrlódásának zörejét felerősíti, akár az inspiráci-
ós levegő okozza azt, akár a beszéd levegőnyomásának intenzitása. Ezek-
hez még hozzávehetjük azokat a lélektani hatásokat is, amelyek a láthatat-
lan közönséghez szóló szöveg értelmi és érzelmi megelevenítése közben hat-
nak az előadóra.
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A rádió/tévé bemondó feladata általában az, hogy írott szöveget mond-
jon el. Látszólag, mi sem könnyebb ennél. Valójában azonban alapos felké-
szülést, hosszas előtanulmányokat igénylő feladat éppen az írott és a beszélt 
nyelv különbözősége miatt.

A rádió/tévészerűséget mint műfajt, a rádió/tévének dolgozó írók, újság-
írók vagy más téren működő szakemberek nagy része nem mérlegeli.

Az írott, vizuálisan is követhető értekezés, előadás, hír, kommentár, 
glossza vagy vezércikk elbírja a többszörösen bővített mondatokat, a kör-
mondatos tudományos nyelvezetet. Élőbeszédre azonban csak a tő- vagy 
az egyszerű bővített mondat alkalmas, a többszörös alá- vagy mellérende-
lés nem.

 Az írott szöveget a rádió/tv műfajában alá kell rendelni az igényes be-
szélt nyelv követelményeinek. Ez a nyelvi norma tekintetében a „közlő pró-
za” szintjén működik, amely fogalmazásban és artikulációban precízebb 
forma, és amelynek alapja az auditív hatásokat elsődlegesen értékelő „ideá-
lis szórendi képlet”, ahogyan Deme László mondja.

A tapasztalatok révén, a szakemberek arra a következtetésre jutottak, 
hogy kevés olyan ember van, akit minden beszédtechnikai előképzés nélkül 
a rádió/tv mikrofonja elé állíthatnánk.

Ahhoz, hogy szépen tudjunk beszélni, először meg kell tanulnunk jól, 
helyes technikával beszélni, és csak azután foglalkozhatunk kiejtési prob-
lémákkal.

A rádió/tévébemondók esetében szükség van arra, hogy állandó figye-
lemmel kísér jék egymás munkáját is, és szakszerű irányítással csiszolják az 
időszakonként jelen tkező és a köznapi életből óhatatlanul átkerülő hanglej-
tési, hangsúlyozási bil lenéseket. A kiejtésben a helyesírási szabályzat előírá-
saihoz kell igazodni. Miért fedezhetünk fel a hivatásos előadók beszédében 
bizonyos hibákat? A legfőbb okok a következők:

a) A felkészülés korlátolt lehetőségei. Egy híranyag átolvasására álta-
lában egyszer van lehetőség, és ez nem elegendő ahhoz, hogy a szöveget a 
mon danivaló követelményeinek megfelelően tudjuk emlékezetünkben rög-
zíteni. Amíg az előadó megtanulhatja, a színész többször is elpróbálhatja 
szövegét, a bemondónak bizonyos mértékig – a megoldások szempontjából 
– improvizálnia kell. Egy komp likáltabb mondatszerkezet így könnyen ki-
zökkentheti ritmusából, ez pedig az esetek többségében hanglejtési rendel-
lenességekben jelentkezik, sőt hangsúlyeltolódást is okozhat.

b) A szereplés lámpaláza, az izgalom, a testi és lelki görcs nemcsak a 
nyelvbotlást – a közismert „baki”-t – szüli, de bénítólag hat a beszédfolyama-
tot létre hozó szervek összmunkájára is: hadarásra késztet vagy egyéb arit-
mikus beszédre. Fokozza a lámpalázat a felelősség érzete, javításra ugyan-
is alig van lehetőség.

c) Kisebb alkati hiba, néha a kellő rátermettség hiánya zavarja a maga-
sabb fokú beszédtechnika helyes kifejlődését. Például légzéstechnikai ne-
hézségek, artikulációs merevségek vagy a gége rendellenes működése.

d) Stiláris nehézségek is gátolhatják a könnyen pergő, szép beszédet. A 
készen kapott szöveg megelevenítése mindenkor nehéz, de különösen akkor, 
ha stílusa inkább olvasásra, mintsem elmondásra alkalmas. Gyakran lapos-
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sá teszi a fogalmazást a hosszú éveken át egyazon témakörben mozgó szöveg 
anyaga, egyben sematikussá magát a bemondói munkát. Köztudomású, hogy 
bármelyik bemondó képes öt percig fejből „híreket” mondani.

e) Az író/számítógépeken hiányoznak az ékezetek (í, ú, ű stb.)
f) A hivatásos beszélő is rendszerint az ország átlagos beszédműveltségi 

színvonaláról indult, s ez ma még nem mondható magasnak.
g) A külső hatás, a közélet napi beszédakusztikai élménye oly erős, hogy 

csak az állandó beszédtechnikai gyakorlat képes azok erejét ellensúlyozni.
Az említett kiejtési hibák közül, íme, néhány szó a legfontosabbakról és 

a rádió/televízió bemondóinak gyakorlatában leggyakrabban ismétlődőkről.
Az első csoportba foglaljuk a beszédhangok kiejtési hibáit. A szép be-

széd kiindulópontja a beszédhangok színének tiszta ejtése. Nagyon sok 
hangtorzulást tapasz talunk. Közismert és nagyon elterjedt az é-bé háló, ún. 
rikkancs á: újság. De ha a torzulás nem is ilyen fülsértő mindig, azért a ma-
gyar magánhangzók kisebb-nagyobb színeltérése eléggé gyakori jelenség. 
Néha a szájüreg alkata már eleve elősegíti a szín torzulást, s ilyenkor a javí-
tás is nehezebb. Máskor pedig enyhe artikulációs működés következtében 
az egyes magánhangzók nyitottabban szólalnak meg. Fokozottabb mérték-
ben nyilvánul ez meg az ajakkerítéses hangoknál; ilyeneket lehet hallani: 
„Itt voltam. Odvarhelyre otazott.”

Ennek ellentéte a zártszájú beszéd, s ez igen sűrűn kapcsolódik az af-
fektáltnak minősített kiejtéshez. Ilyenkor a magas állkapocsállás együtt jár a 
magas nyelvállás sal, s a „kedves hallgatóink”-ból, „kédvés hallgotúink” lesz. 
Kétségtelen, hogy tájnyelvi emlékek is belejátszanak a már nagyjából köz-
nyelvvé vált kiejtésbe, de ha a zalai vagy székely ember ízes nyelvjárású nyi-
latkozatát elfogadjuk is, a rádió és televízió bemondójától és riporterétől iro-
dalmi igényű köznyelvi kiejtést várunk.

A mássalhangzók hibás ejtését a szigmatizmus néven ismert „népbe-
tegséggel” kell kezdeni. Az sz, z, s, zs réshangok és a c, dz, cs, dzs affrikáták 
torzult megje lenésének száma szinte lemérhetetlen. Javításuk azért nehéz, 
mert az így beszélők túlnyomó többsége még a hiba bemutatásakor sem ér-
zékeli a helyes és a rossz közti különbséget. A rádióban/televízióban még 
nehezebbé teszi a javító munkát az, hogy a mikrofon nem egyöntetűen jelzi 
a sziszegő hangok hibáit. Ezeknek a hangoknak a levegőnyomása oly mér-
tékben befolyásolja a mikrofonvételt, hogy némely torzult sziszegőt helyes 
hangszínnel közvetít, viszont máskor az első beszéd ben tisztán megszóla-
ló szigmát torzultan adja vissza. Ezért a mikrofon közvetítésév el megszólaló 
szigmatizmust különleges módon kell kezelnünk és javítanunk.

Fontos megemlíteni a mássalhangzók időtartamának teljesen szeszé-
lyes ejtési módozatait. Különösen a hosszú mássalhangzók rövid megjelené-
si formája harapód zott el: eben, aban, ere, ara, halotam, kelene. Szintén gya-
koriak az édessen, kedvessen ujjabb, órakkor, önnáló, tölle, bellöle alakú ej-
tések.

Teljes zavart tapasztalhatunk a hivatásosok (például rádiósok, tévések) 
beszédében is az egy szó és továbbképzéseinek ejtésében. Tudjuk, hogy hosz-
szú gy-vel ejtjük a következőket: együtt, egyes, egyet stb. Ugyancsak hosszú 
gy-vel ejtjük az egyelőre, de röviddel az egyenlőre szót.
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Irodalmi igényű ejtésben megengedhetetlen az á hang utáni hosszú 1 
rövid ejtése: állam helyett álam.

Egy másik közismert betűejtési hiba az l+j kiejtése. Nagyon nehezen 
külön böztetik meg a kötelező teljes hasonulást (mint például az igéknél: él-
jen, váljon, halljuk - helyes kiejtéssel: éjjen, vájjon, hajjuk; kivétel a tolja, me-
lyet így ejtünk) a nem hasonuló l+j-tól (karneválja, ideálja, stb) és szinte 
alig halljuk a harmadik (mint egy átmeneti) ejtési mód helyes megoldását az 
ilyen és hasonló szavak kiejtésében: aljas, teljes (a két hang nem hasonul tel-
jesen, de nem is válik tökéletesen ketté).

A magyar nyelvű rádió- és televízióadások kiejtési problémái között 
„előkelő” helyet foglal el az idegen nevek és szavak kiejtése és hangsúlyo-
zása. A legfontosabb szempontok a következők: az idegen szavakat sem fo-
netikusan, sem hanglejtésükben nem ejtjük tökéletesen úgy, ahogyan az az 
átadó nyelvben rejlik. A helyes ejtés fonetikusan közelíti meg az eredetit: 
Bétoven, Sékszpir stb.

Az eredeti fonetikai ejtés és dallamvonal affektáltnak hat és kívül esik 
azon a határon, amelyet a magyar fül még egységes magyar beszédnek fog 
fel. Az idegen név különösen akkor okoz kiejtési gondot, ha mondatbeli, 
esetleg ragozott szerepében beszédtechnikailag nehezen oldható meg, pél-
dául az ilyen mondatban: „... útban Genf felé.” majdnem érthetetlen. A meg-
oldás az, hogy lassított tempóval hosszú é-ket ejtünk, s a hang másik felét új 
nyomatékkal indítjuk. Ez az egyetlen példa is arra figyelmezteti a szerkesz-
tőket, hogy másképpen lehet írni olvasásra szánt szöveget és másképpen 
kell fogalmazni az elmondásra szánt textust.

A közéletű idegen szavakat magyarosan kell ejteni: akadémia, balett. A 
rádió/ televízió egyes adásainak rendezőire, szerkesztőire vár az a feladat, 
hogy az idegen szavak, nevek ejtését megbeszéljék a „szereplőkkel”.

A beszédfolyamat hibái az előzőnél sokkal több egyéni, alkati, beideg-
zési prob lémát vetnek fel. Ebbe a csoportba tartoznak a hadarás, pattogás, a 
tempó és ritmus egyéni hibái, valamint más, a hangadással mint folyamat-
tal kapcsolatos rendel lenességek.

A pszichés eredetű kisebb hadarási tünetek megjelenése általánosnak 
mond ható. Tudjuk, hogy hadaráson nem gyors beszédet értünk, hanem arit-
mikus beszéd folyamatot: hangokat, szótagokat, néha egész szavakat nyel-
nek el a beszélők. Így lesz például „rendességek”, „rendellenességek” helyett.

A pattogásnak nevezett ritmushiba úgy keletkezik, hogy a beszélő nem 
külön bözteti meg ejtésében a hosszú és a rövid szótagokat, s nagyjából min-
den szótagot röv iden ejt.

A leppegés éppen ennek ellentéte: minden szótag megközelítőleg egy-
forma hosszúsággal jelenik meg. Érdekes megfigyelni, hogy a gemináták 
ebben a nyújtott ejtésben aránylag röviden hangzanak: „Aban látom enek 
fontoságát”.

Ferenczy Géza főleg nők beszédében figyelte meg a „nyekergésnek” 
mondott hibát. Ez abból keletkezik, hogy némelyik női hang nem képes a 
mondatvégek „pont”-megoldásainak mélységét érzékeltetni; bizonyos mély-
ségen alul már nem zár nak a hangajkak. Emiatt a fonációs hiba miatt a hang-
ajkak már nem tudnak hang magasságot érzékeltető zöngét létrehozni, csak 
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zörejt okozó bizonytalan magasságú rezgőst: ez a recsegés, vagyis a nyeker-
gés, amely a mikrofon előtti mélyebb és halkabb beszédben sűrűn jelentke-
zik. Ez a kisebb feszültség okozza néha a szóvégek, mon datvégek elnyelé-
sét is.

Egy másik csoportba tartoznak a hangsúlyozási s a vele szoros kapcso-
latban levő hanglejtési hibák. A fő- és a mellékhangsúlyok helytelen elhe-
lyezése magyartalan dallamvonalat alakít ki. Elterjedt mód a mikrofon előtt 
a magyaros hanglejtéstől távol álló, egyetlen magasságban mozgó, monoton 
dallamvonal. A mikrofon közel sége nagyon csábít erre az egyhangúságra, a 
beidegzett séma pedig tönkreteszi a gon dolat szuggesztív közlésének lehe-
tőségét is.

Mindezen megállapításokból következik, hogy nem elég a hibák téte-
les fel sorolása, a „diagnózis” megállapítása. A baj az, hogy az illető személy 
nem hallja a hibát, mert olyan belső hallása alakult ki, amely saját beszédé-
nek minden rendel lenességét is helyesnek érzi. Így a „diagnózis” megállapí-
tása után a legfontosabb munka kell, hogy következzen: a gyógyítás, az át-
alakítás, a tanítás módja, a „terápia”.

A szöveg megszólaltatóinak több felkészülési időt kellene adni. Ugyan-
akkor fontos, ha a hírszerkesztők nem tévés újságírói, hanem tévés újságbe-
szélői továbbképzést kapnának. Ennek egyik része lehetne a szájra-fülre fo-
galmazás követelményeinek megismerése, másik része beszédtechnikai és 
beszédstílus-tanfolyam, hogy a hírírók füle, belső hallása is kifejlődjön a be-
szédírás érdekében. Ugyancsak ehhez a kérdéskörhöz tartozik, hogy állan-
dó (tovább)képzéssel tanítani-nevelni kell az új munkatársakat. (Még olyan 
formában is, hogy minden új munkatársnak meg kellene ismerkednie a té-
vés/rádiós írás és beszéd eléggé gazdag irodalmával.) Nem utolsósorban pe-
dig, egy nem új és már többször is kudarcba fúlt javaslat: párbeszédet kelle-
ne kialakítani néhány bemondóval, olyanokkal, akik a kölcsönös és közös 
gondokról érdemben és gyakorlatban tudnak szólni, akikkel meg lehetne be-
szélni a közös gondokat.

Nagyon fontos lenne, de a mai napig nem állapítottak meg semmiféle 
beszéd minimumot, amely mérce alatt senki sem juthatna mikrofonhoz. Ez 
természetesen a külső előadókra és néha még a riportalanyokra is vonatkoz-
na. Írók, tudósok, művészek, különböző szakemberek között meg lehetne ta-
lálni azokat az előadókat, akik nemcsak hivatásukat, szakmájukat képvisel-
nék magas színvonalon, de akiknek előadói, tehát beszédbeli képességük is 
megfelelő lenne.

* A példákat a Román Rádió Nemzetközi Szolgálata Magyar Adásának 
és a Román Televízió Magyar Adásának híranyagából válogattam. 1993–
2010 között ezeknek a szerkesztőségeknek szerkesztő-bemondója voltam.  A 
példaanyag saját gyűjtésem.
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A romániai magyar média
tartalmi sajátosságai

Rezumat (Mass-media maghiară din România) Posibilităţile accesului la ştiri sunt tot mai 
variate, fapt care poate conduce în termeni globali la fragmentarea publicului şi la diluarea graniţelor 
profesionale ale jurnalismului. Aceste procese au iscat un interes major în rândul cercetătorilor 
în ultimii ani, având în vedere că jurnalismul este una din cele mai importante instituţii sociale, 
politice şi culturale. Odată cu răspândirea surselor de ştiri şi transformarea obiceiurilor consumului 
mass-media, jurnalismul maghiar din România se afl ă într-un proces de transformare rapidă şi 
în mare parte nedocumentată. Scopul acestui studiu este de a furniza o imagine de ansamblu a 
caracteristicilor tematice ale conţinuturilor mass-media maghiare din România, accesibile în 2014.

Cuvinte cheie Mass-media maghiară din România, jurnalism, ştiri, structură tematică, online, 
televiziune, radio, presă scrisă

Abstract (Hungarian media in Romania) The possibilities of accessing the news are more 
and more varied, which lead to the fragmentation of the public, and the blurring of the professional 
boundaries of journalism. Both these tendencies led to intense international research interest in the 
last few years, which all started form the main idea, that newsreporting is one of the most important 
social, political and cultural institutions.As online news-sites became more and more popular and 
changes occured in the consumer habits, the Hungarian media in Romania underwent a quick and 
mostly undocumented change. This essay presents a general image of the thematic characteristics 
of the Hungarian media in Romania, available in 2014.

Keywords Hungarian media in Romania, journalism, news, thematic structure, online, 
television, radio, printed press

A kutatás résztvevői a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Kommunikáció, 
Közkapcsolatok és Reklám Intézetének, illetve Újságírás Intézetének ok-
tatói, munkatársai és hallgatói voltak, és a Communitas Alapítvány tá-
mogatásával valósult meg. A cikk tartalma előadás formájában elhang-
zott az KAB Erdélyi médiajelentés konferenciáján 2014. november 15-én. 
Az összeállítást szerkesztette: dr. Kassay Réka (kassay.reka@fspac.ro)
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A romániai magyar hírportálok 
témaszerkezete

DR. VINCZE HANNA ORSOLYA

DR. KASSAY RÉKA

DR. TŐKÉS GYÖNGYVÉR

Az internetes hírforrások terjedésével és a fogyasztói szokások változá-
sával a romániai magyar média gyors és jórészt dokumentálatlan változáso-
kon megy át. A hírekhez való hozzáférés lehetőségei egyre változatosabbak, 
ami globálisan a közönség fragmentálódásához, illetve az újságírás szak-
mai határainak elbizonytalanodásához is vezetett. Mindezek a folyamatok 
jelentős nemzetközi kutatói érdeklődést eredményeztek az elmúlt években, 
a journalism studies például mára önálló diszciplínává nőtte ki magát, saját 
fórumaival, szaklapjaival és kézikönyveivel. Ezeknek a vizsgálatoknak az 
egyik fő kiindulópontja, hogy az újságírás az egyik legfontosabb társadalmi, 
politikai és kulturális intézményünk:

A hírek alakítják a világról, önmagunkról és egymásról alkotott képün-
ket... A hírfogyasztás és az újságírói szövegek megvitatásának rituáléi során 
lokális, nemzeti és egyre inkább nemzetközi kontextusokban hozzuk létre 
saját szubjektumainkat. Az újságírás különösképpen és bensőségesen ösz-
szekapcsolódik a demokráciával. Meghatározó szerepet játszik állampolgári 
identitásunk alakulásában, lehetővé teszi a polgárok és képviselőik közötti 
párbeszédet és vitát, amely önmagunk kormányzása szempontjából létfon-
tosságú. (Wahl-Jorgensen and Hanitzsch 2009:3)

A fenti hírszociológiai megfontolásoknak a hírek és az újságírói mun-
ka társadalmi szerepével kapcsolatos optimizmusát jelen kutatás, de a ro-
mániai magyar újságíró-társadalom is osztja. 2012-ben a magyarországi 
Nemzeti Média és Távközlési Hatóság kiadott egy kutatási jelentést a hatá-
ron túli magyar nyelvű médiumokról. Ennek Az erdélyi média című fejeze-
te Maksay Ágnes, a kutatási jelentés pedig Kiss Tamás és Barna Gergő mun-
kája. A kérdőíves adatfelvétellel készült kutatás nem közvetlenül a médiatar-
talmat vizsgálta, a kérdőíveket a főszerkesztő vagy az általuk kijelölt mun-
katárs töltötte ki. Az alapvetően a szakma öndefinícióját, az újságíróknak a 
társadalomban betöltött, saját szerepükről alkotott képét tükröző jelentés-
ben ezt olvassuk:

A média az erdélyi magyar intézményrendszer azon szegmense, amely 
talán a leggyorsabban és legérzékenyebben reagálta le a ’89-es decemberi 
változásokat. Maga is részese volt a rendszerváltás folyamatának. Azonnal 
új szerkesztőségek, új intézmények jelentek meg, vagy leggyakrabban a régi-
ek újultak meg. Kétségtelenül hordozták magukon továbbra is a kommuniz-
mus éveiből átörökített beidegződéseket, ennek ellenére az erdélyi magyar 
média pillanatokon belül a régi-új hangadó elit megnyilvánulási fóruma lett. 
...Így hát a rendszerváltáskor megszülető médiavilágban mindenekelőtt az 
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az ideológia jelentkezett, amely a kisebbségi léthez kötődő identitástudatot 
táplálta, és táplálja a mai napig. (Maksay, Kiss, and Barna 2012:11)

A médiának a válaszadók, illetve a válaszaikat összegző jelentés tehát 
identitás-, társadalom-, sőt történelemformáló jelentőséget tulajdonít. A ro-
mániai magyar médiának a társadalomban betöltött helyéről még azt olvas-
suk, hogy „az erdélyi magyar média szereplői, működtetői egyaránt érzik 
magukat a romániai és az anyaországi média alrendszerének” (Maksay et 
al. 2012:12), témaszerkezetéről pedig, hogy fogyatékosságai ellenére is az er-
délyi magyar média napi rendszerességű, és az élet minden területére vona-
tkozó tájékoztatást kínál. Szól kül- és belpolitikáról, oktatásról, kultúráról, 
művészetekről, egészségügyről, tudományról, életmódról, sportról, szórako-
ztatásról. Noha a témaválasztás széles körű, „a médiát vezető elit tudatosan 
termeli lokális, illetve regionális szinten a »magyar társadalmat«, és az ün-
nepi események bemutatása, különösen ha azokban szimbolikus térfogla-
lási elemek is vannak, kiemelten fontos területet jelentenek. Ezt részben a 
»magyar világ« újabb és újabb »eredményeinek« bemutatása, részben pedig a 
régióban jelenlévő »román világgal« való folyamatos versengésre való utalás 
révén éri el” (Maksay et al. 2012:12).

Jelen kutatás fő célja az volt, hogy helyzetképet nyújtsunk a 2014-ben el-
érhető romániai magyar médiatartalmak tematikus jellegzetességeiről. Bár 
kérdéseinket a fenti és hasonló vizsgálatok is inspirálták (Papp Z. 2004), 
azok a tartalomra, nem az újságíró-társadalomra és az újságírói szereptudat-
ra vonatkoznak. A két szempont azonban összefügg, hiszen a médiatartalom 
vizsgálata éppen azt segíthet megérteni, hogyan valósulnak meg az újság-
írás tudás- és identitásformáló funkciói, melyeket a romániai magyar újság-
írók célként, szakmai éthoszként is felvállalnak.

Vizsgálatunk elsősorban a hírmédiumokra, azok vezető anyagainak té-
maszerkezetére irányult. Négy romániai magyar médiacsatornát vizsgál-
tunk: a nyomtatott sajtót, online hírportálokat, rádió és televízióadókat. Az 
egyes csatornák eltérő technikai és intézményes sajátosságai miatt az anyag-
gyűjtést, illetve az elemzési egységek meghatározását eredeti szándékaink-
kal ellentétben nem sikerült egységesen operacionalizálnunk. Ezért a továb-
biakban a jelentést csatornánként mutatjuk be.

A romániai magyar online hírportálok közül olyan oldalakat vizsgál-
tunk, amelyek kizárólag online jelennek meg (azaz nem vizsgáltuk a print 
lapok online felületeit), közölnek híreket, és közölnek saját tartalmat (azaz 
nem aggregátorok.) Szelekciós kritériumaink alapján az online tartalmak 
vizsgálata a transindex.ro, szatmar.ro, szekelyhon.ro, illetve maszol.ro por-
tálokra terjed ki. A csatornák kiválasztásának időpontjában, 2013 novembe-
rében ezek voltak a leglátogatottabb romániai magyar online hírportálok. A 
látogatottság alapján 2013-ban a manna.ro oldalnak is be kellett volna ke-
rülnie az első négy leglátogatottabb oldal közé, ám az oldal 2014 februárjá-
tól nem frissült.1 A manna.ro sajátos színfoltja volt a romániai magyar újság-
írásnak, és eltűnése szintén felhívja a figyelmet az újságírás világában zaj-
ló változások dokumentálásának fontosságára – amennyiben kutatásunk ko-
rábban zajlott volna, most rendelkezhetnénk egy médiatörténeti szempont-
ból fontos mintával a manna.ro tartalmairól is.
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A mintavétel az ún. mesterséges hét módszerrel történt: 2014 első fél-
évére felállítottunk egy mesterséges hetet, azaz a hét napjaira generáltunk 
random időpontokat. Az így létrejött mesterséges hét a napi rendszeresség-
gel frissülő médiatartalmak vizsgálatában reprezentatív mintát eredményez 
(Lacy et al. 2001). Mivel az online felületek azonban naponta többször fris-
sültek, a mintavételi napokon kétszer, délelőtt, illetve délután is letöltöttük 
a vizsgált portálok címoldalát, és valamennyi, a mintavételi időpontban a 
címoldalon kiemelt cikket, a reklámok kivételével. Az elemzésbe a vezető 
hírek kerültek be. Vezető híreknek online hírportálok esetében azokat az 
anyagokat tekintettük, amelyek a mintavételi időpontban a címoldalon, azaz 
az első screen-en jelentek meg. Az így létrejött minta 391 cikkből áll, me-
lyek megoszlása:

maszol.ro 84
transindex.ro 98
szatmár.ro 154
szekelyhon.ro 55
Összesen: 391
A cikkeket egy részben deduktív, részben induktív módszerrel létreho-

zott kódlap segítségével kódoltuk. Ez azt jelenti, hogy a hírek vizsgálatában 
általában használt kategóriarendszert (pl. életterületek: politika, gazdaság, 
sport, oktatás...) egy kisebb alminta vizsgálata során szükségesnek látott ka-
tegóriákkal egészítettük ki (pl. közlekedés, környezet.) Az online tartalmak 
vizsgálatában így az alábbi kódlapot használtuk:

ÁLTALÁNOS VÁLTOZÓK

FORRÁS 1. maszol.ro
2. transindex.ro
3. szatmar.ro
4. szekelyhon.ro

ELSŐDLEGES ÉLETTERÜLET 0. Egyéb
1. Politika, közpolitika, közigazgatás
2. Gazdaság
3. Sport
4. Társadalom / szociális szféra
5. Egyház / vallás
6.Tudomány és technika
7. Kultúra és szórakoztatóipar
8. Oktatás
9. Életmód és egészség
10. Bűnügyi hírek
11. Időjárás
12. Bulvár / pletyka
13. Környezet
14. Közlekedés
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MÁSODLAGOS ÉLETTERÜLET 0. Egyéb
1. Politika, közpolitika, közigazgatás
2. Gazdaság
3. Sport
4. Társadalom / szociális szféra
5. Egyház / vallás
6.Tudomány és technika
7. Kultúra és szórakoztatóipar
8. Oktatás
9. Életmód és egészség
10. Bűnügyi hírek
11. Időjárás
12. Bulvár / pletyka
13. Környezet
14. Közlekedés

FÖLDRAJZI TERÜLET 1. Külföld: Magyarország
2. Romániával szomszédos más ország
3. Külföld: más EU ország
4. Külföld: más ország
5. Belföld: helyi
6. Belföld: országos
7. Belföld: többszintű
8. Globális
9. Külföldi többszintű

MAGYAR KISEBBSÉGI VONATKOZÁS 1. van
2. nincs

MAGYAR KISEBBSÉGI SZEREPLŐ 0. nincs
1. politikus
2. szakértő
3. közember
4. vállalkozó
5. egyházi szereplő
6. sportoló
7. alkotó
8. egyéb
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HÍRFORRÁS 0. nincs
1. magyar hírügynökség
2. román hírügynökség
3. nemzetközi hírügynökség
4. magyarországi sajtó
5. román nyelvű média
6. romániai magyar média
7. nemzetközi média
8. saját újságíró / forrás
9. sajtóközlemény /sajtótájékoztató
10. közösségi média
11. honlap
12. hirdetés

CSATORNA-SPECIFIKUS VÁLTOZÓK

KIEGÉSZÍTŐ MÉDIA A SZÖVEG MELLETT 0. Nincs
1. Kép
2. Videó
3. Hangfelvétel
4. Kép és videó
5. Kép- és hangfelvétel
6. Videó- és hangfelvétel
7. Gif-animáció

A KIEGÉSZÍTŐ MÉDIA FORRÁSA 0. Nincs kiegészítő média
1. Saját forrás
2. Hírügynökség
3. Honlap
4. Közösségi oldal
5. Nincs feltüntetve 

LINKEK SZÁMA 0. 0
1. 1
2. 2
Stb.

LINK TARGET 0. Nincs link
1. A domainen belülre vezet
2. A domainen kívülre vezet
3. A domainen belülre és kívülre vezető 
link is található

KÉPEK TARTALMA 0. Nincs kép
1. Szereplő arcképe
2. Illusztráció
3. Riportfotó
4. Divatfotó
5. Reklám
6. Ábra, grafikon
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CÍMOLDALI KÉPEK TARTALMA 0. Nincs kép
1. Szereplő arcképe
2. Illusztráció
3. Riportfotó
4. Divatfotó
5. Reklám
6. Ábra, grafikon

KOMMENTEK 0. Nincsenek
1. 1–9 közötti komment
2. Több mint 10 komment

Első kutatási kérdésünk a romániai magyar médiában ábrázolt világ 
földrajzi határaira, súlypontjaira vonatkozik. Az újságírói öndefiníciókban 
is, a szakirodalomban is bevett állítás ugyanis, hogy a romániai magyar mé-
dia elsősorban a romániai magyar világ „termelésében” érdekelt (Maksay et 
al. 2012:12). Az 1. ábra a hírportálok vezető hírei által lefedett földrajzi terü-
letek megoszlását ábrázolja:

1. ábra. Földrajzi területek portálonként

A vizsgált portálok közül külföldi eseményekről leginkább a transindex.
ro számolt be, ahol a vezető anyagok 38%-a volt külföldi (Magyarországot le-
számítva). A szatmar.ro és a maszol.ro hasonló, 27–29% közötti arányban 
számolt be külföldi hírekről. A szekelyhon.ro külföldi híreinek 0%-os ará-
nya azt mutatja, hogy az önmagát Székelyföld internetes hírportáljaként 
meghatározó oldal érdeklődése is elsősorban lokális.

A belföldi híreket tovább bontottuk aszerint, hogy helyi vagy országos 
vonatkozásúak-e. A 2. ábrán látható eredmények szerint a szekelyhon.ro és 
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a szatmar.ro oldalak belföldi hírei dominánsan helyiek, míg a transindex.
ro és a maszol.ro nagyobb arányban közölnek országos vonatkozású híreket:

2. ábra. Belföldi hírek megoszlása

Az online csatornák esetében nem szoktunk lokális, regionális vagy or-
szágos csatornákról beszélni, mint a nyomtatott sajtó esetében, mert ezek a 
kategóriák elsősorban a terjesztés általi lefedettségre vonatkoznak, míg az 
online tartalom globálisan hozzáférhető. Ezzel együtt a fenti eredmények 
alapján a szekelyhon.ro és a szatmar.ro portálok inkább lokális vagy regio-
nális, míg a transindex.ro és a maszol.ro országos kitekintésű csatornáknak 
mutatkoznak.

A vizsgált hírportálok vezető anyagainak témaszerkezetét meghatáro-
zó további tényező az anyagok forrása. A vizsgált anyagok többségét a hír-
portálok saját anyagként közölték. A külső források súlya a szekelyhon.ro ol-
dalon mutatkozott a legkisebbnek, a szatmar.ro oldalon pedig a legnagyobb-
nak. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a hírforrások kódolásakor a 
cikkek saját forrásmegjelöléseiből indultunk ki, tehát eredményeinket be-
folyásolhatják az egyes hírportálok eltérő forrásmegjelölési szokásai. Több 
hírforrás megjelölése esetén az elsőként említett külső hírforrást vettük fi-
gyelembe.
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3. ábra. Hírportálok forrásmegjelölései

A külső hírforrások között az első helyen a hírügynökségek, ezen belül is a 
magyarországi hírügynökségek állnak, ezután következnek az egyéb médiaintéz-
mények. A klasszikus hírforrásokra alapozó anyagok súlya tehát jóval nagyobb, 
mint a különböző intézmények PR-tevékenységének eredményeképpen született, 
azaz sajtóközleményekre, sajtótájékoztatókra, honlapokra alapozó anyagoké (4 

ábra).

4. ábra. Külső hírforrások típusai és azok gyakorisága a négy hírportálon
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Külön ki kell emelnünk a magyarországi hírforrások fontosságát a ro-
mániai magyar média számára: a vizsgált mintában mindössze három 
anyag használt romániai hírügynökséget, szemben a 66 magyar hírügynök-
ségi anyagból készült cikkel. Ez az eredmény természetesen elsősorban a 
nyelvközösségnek tudható be, másodsorban pedig annak, hogy a magyaror-
szági hírügynökségi anyagok ingyenesen felhasználhatók. Ugyanakkor jól 
látható, hogy a hírforrásként szolgáló médiatermékek között a magyarorszá-
giak a romániai (Ro) és a romániai magyar (Rm) hírforrásoknak is három-
szorosát, illetve kétszeresét teszik ki. A magyarországi hírforrások elsőbbsé-
ge a földrajzi területek szerinti bontásban is megmarad, azaz nemcsak a ma-
gyarországi vagy külföldi, hanem a külső forrásra alapozó belföldi hírek ese-
tén is ezek a domináns hírforrások. A belföldi hírek esetén a második domi-
náns hírforrás a sajtóközlemény vagy sajtótájékoztató. Az eredményeinkről 
folytatott háttérbeszélgetéseken az újságírók a jelenséget elsősorban pénz-
ügyi-jogi természetű megfontolásokkal magyarázták. Ugyanakkor ezek az 
eredmények összhangban állnak Papp Z. Attila tíz évvel korábbi megfigye-
léseivel is, aki az újságírók médiafogyasztási szokásait vizsgálva azt találta, 
hogy a romániai magyar újságírók román nyelvű napilapot ritkán olvasnak, 
amelyet a kutatás azért tartott meglepőnek, mert „hipotézisünk szerint az új-
ságíróknak szakmájukból adódóan az ország életére nagyobb rálátással kel-
lene rendelkezniük” (Papp Z. 2004). Bár az idézett kutatás kizárólag a nyom-
tatott sajtóban dolgozó újságírók körében készült, úgy tűnik, hogy a média-
preferenciák egy fiatalabb újságíró-generáció által működtetett csatornában 
is újratermelődnek.

A vizsgált hírportálok vezető anyagainak témaszerkezetében követtük 
az életterületenkénti megoszlást, illetve a kisebbségi magyar vonatkozás 
megjelenését. Kérdés volt számunkra, hogy a vizsgált hírportálokon megje-
lenő tartalmak milyen mértékben tükrözik a romániai valóságot. Van-e tor-
zítás a romániai magyar vonatkozások tekintetében, és ha igen, milyen mó-
don befolyásolják a hírszelekciót (Papp Z. 2009:5). 

5. ábra. Életterületek gyakoriságának megoszlása a négy hírportálon 
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A politikai jellegű cikkek voltak túlsúlyban mind a négy hírportálon, 
amelyet a kulturális jellegű hírek követtek. A transindex.ro főleg tájékoz-
tatási funkciókat lát el, hiszen rendszeresen követi a politikai-gazdasági-
kulturális történéseket mind országos, mind a romániai kisebbség szintjén. 
A maszol.ro-t hasonlóan jellemzi a politikai-kulturális cikkek túlsúlya jel-
lemzi, kevésbé emelik ki a gazdasági történéseket, viszont érdekes sajátos-
ság a sportról szóló cikkek magasabb aránya. A szatmar.ro főleg a szórakoz-
tatásra teszi a hangsúlyt, hiszen az átlagosnál kétszer több életmódról szó-
ló cikket jelentet meg. 

A média a nemzeti identitás megerősítését is szolgálja (Papp Z. 2009:3). 
A kisebbségi sajtóra különösen jellemző a nemzeti identifikációra való 
utalás, a nemzeti érzés felemlegetése. A vizsgálatban megnéztük, hogy a 
romániai magyar hírportálok milyen mértékben vállalják fel a nemzeti iden-
titásépítés szerepét. A kisebbségi vonatkozást azokban az esetekben vettük 
figyelembe, amelyekben az expliciten szerepelt egy cikkben. Így nem tekin-
tettük kódolhatónak a burkolt utalásokat, amelyek csak az interpretáció és 
a kollektív tudás által nyernek értelmet.  A legtöbb kisebbségi vonatkozású 
cikk a transindex.ro és a szekelyhon.ro hírportálokon található, legkevesebb 
a szatmar.ro hírportálon. 

6. ábra. Kisebbségi vonatkozású cikkek aránya a négy hírportálon

Érdekes adat, hogy a kisebbségi vonatkozású cikkek a politika, gazda-
ság, társadalom és kultúra területéről származnak, a szórakoztató tartal-
maknak nincs jelentősen kisebbségi vonatkozása. 
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7. ábra. Kisebbségi vonatkozások életterületenként a négy hírportálon

A vizsgálatban figyeltünk arra is, hogy kinek a hangja hallható, a cik-
kekben megszólaltatott, hangadó szereplők a társadalmi élet melyik területét 
képviselik. A leggyakrabban a hírportálok a politikusokat szólaltatják meg, 
ezután a témák szakértőit. A maszol.ro és a szatmar.ro esetében a cikkek 
négyötödében nincs szereplő, akit megszólaltanak a cikkek. A szekelyhon.ro 
esetében igen sok a helyi eseményekre vonatkozó cikk, és ezzel összhangban 
gyakran szólaltatják meg a helyi politikusokat és szakembereket. 

8. ábra. Kisebbségi szereplők jelenléte a négy hírportálon

Megfigyeltük, hogy a kisebbségi vonatkozású cikkeknek gyakrab-
ban van szereplője, mint a nem kisebbségi vonatkozású cikkeknek. A ki-
sebbségi vonatkozású cikkek esetében háromszor gyakrabban szólaltatják 
meg a politikusokat, mint a szakértőket. Ezzel párhuzamosan a kisebbsé-
gi vontakozások szempontjából semleges cikkekben háromszor gyakrabban 
szólaltatnak meg szakértőt, mint politikust. 
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9. ábra. Kisebbségi szereplők gyakorisága a kisebbségi vonatkozású cik-
kekben a négy hírportálon

A vizsgált négy hírportál esetében megfigyelhető a politikai cikkeknek 
a nagyobb aránya és a politikusok hangjának hangsúlyosabb jelenléte a ki-
sebbségi vonatkozású cikkekben. Ez a kisebbségi cikkek ideológiai-kulturá-
lis meghatározottságára utal, a kisebbségi témákra való hangsúlyosabb oda-
figyelést, habár ennek az állításnak a bizonyításához további adatgyűjtés 
szükséges. Papp Z. (2009: 8) a kisebbségi sajtó jellemzői között említi a kul-
turális, identitás-közvetítő és megerősítő célokat, vagyis a kisebbségi sajtó 
nem csak informál, hanem közösségi funkciókat is ellát, ezáltal hozzájárul-
va a kisebbségi csoport belső kommunikációjához. 

Az elemzés a csatornaspecifikus változókra is kitért, az online mé-
dia esetében ezek elsősorban a multimedialitásra, a hipertextualitásra és 
az interaktivitásra vonatkoztak – Mark Deuze webes újságírásról szóló cik-
ke alapján ez a három legfontosabb sajátossága az online médiakörnyezet-
nek (Deuze 2013). 

A multimedialitással kapcsolatban azt vizsgáltuk, hogy a szöveges tar-
talmat milyen egyéb média egészíti ki. A vizsgált portálok cikkeinek 84%-
ában a szöveghez egyéb médiatartalom is társul, ennek 95%-a kép, 2%-a vi-
deó, az esetek 3%-ában pedig kép és videó együtt fordul elő. Hangfelvétel 
és Gif-animáció nem szerepelt a vizsgált cikkekben, utóbbi csak címlapkép-
ként fordult elő az esetek 1%-ában. A kiegészítő média tehát leginkább kép-
illusztrációkat jelent, melyekből a képek 42%-a riportfotó, 32%-a illusztrá-
ció, 25%-a pedig a cikk szereplőjének arcképe.

Külön kérdés volt a képek forrásának feltüntetése, az újságírókkal közös 
beszélgetésen ugyanis felmerült, hogy a hivatkozással ellátott cikkek esetén 
szükséges-e külön feltüntetni a képek forrását is, különösen a saját forrás-
ból származó képek és cikkek esetén. Az elemzés alapján a képet tartalmazó 
cikkek 55%-ában nincs megjelölve a képek forrása, 23% esetében a kép sa-
ját forrásból származik. Továbbá 14% a különböző honlapokról, 5% a közös-
ségi médiából, 3% pedig a hírügynökségektől átvett fotók aránya. Azonban 
ha összevetjük a képek forrását a képek tartalmával, azt láthatjuk, hogy leg-
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gyakrabban az illusztrációk esetében nincs feltüntetve a forrás (a grafikus 
illusztrációk pedig ritkábban származnak saját forrásból), de ez a szereplők 
arcképeknél és a riportfotóknál is előfordul. A saját forrásból származó fotók 
legnagyobb része riportfotó.

10. ábra. A képek forrása és a képek tartalma

Portálonkénti bontásban, a szatmar.ro-n a legnagyobb a nem hivatko-
zott fotók száma és a szekelyhon.ro-n van a legtöbb hivatkozott fotó, utóbbin 
azonban a vízjelet automatikusan teszi rá egy program, ezért a valódi forrás 
nem minden esetben megállapítható.

nincs fotó saját forrás hírügynökség honlap közösségi média nincs 
megjelölve

szekelyhon.ro 0 84% 5% 0 4% 7%

szatmar.ro 0 5% 2% 2% 1% 90%

transindex.ro 35% 17% 2% 18% 7% 21%

maszol.ro 33% 11% 2% 30% 5% 19%

11. ábra. Képek forrásainak megjelölése az egyes hírportálokon

Ami a hipertextusokat illeti, az összes vizsgált portálon az anyagok 
79%-ában nem szerepelt hiperlink, a cikkek 11%-ában 1, 5%-ában 2, 3%-
ában 3 és 4%-ában 1 linket találtunk. A linket tartalmazó cikkek 10%-ában 
külső, 7%-ában belső és 4%-ában külső és belső domain-ekre vezető linkek 
szerepeltek. A hipertextusok használatában azonban nagy különbség látha-
tó az egyes portálok között: a szekelyhon.ro-n az anygok 7%-ában, a szatmár.
ro-n az anyagok 8%-ában, a maszol.ro-n az anyagok 25%-ában, a transindex.
ro-n pedig az anyagok 46%-ában szerepelnek linkek a cikkek szövegében.

 Harmadik szempontunk az interaktivitás, amit a kommentek meny-
nyisége és a többi változóval való összefüggés alapján vizsgáltunk. Összesen 
az anyagok 69%-ában nincsenek kommentek, 22%-ában kevesebb, mint 10 
komment található, 9%-ában pedig a kommentek száma meghaladja a 10-et. 
Ez médiumonként a következőképpen néz ki:
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12. ábra. Kommentek az egyes hírportálokon

Látható, hogy a szatmar.ro-n egyáltalán nincsenek kommentek, míg a 
szekelyhon.ro-n a legnagyobb a 10 fölötti kommentek száma (több cikk ese-
tében ez a szám a 100-at is meghaladta). Itt felmerül a kérdés, hogy a fel-
használók inkább a Facebook-oldalon kommentelnek-e a többi portál esetén 
(Facebook-oldalakra azonban a vizsgálatunk nem terjedt ki), azonban min-
denképpen figyelemre méltó, hogy a székelyföldi portál esetében az olva-
sói reakciók nagy mennyiségben a honlapra érkeznek, megsokszorozva a né-
zettségi mutatókat. Ebben fontos szerepet játszhat az is, hogy a szekelyhon.
ro-n a kommentelés anonim módon történik, szemben a többi portállal, ahol 
Facebook-felhasználóval lehet a cikkekhez hozzászólni.

13. ábra. Kommentek életterületek szerint
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Életterületekre lebontva az látható, hogy a társadalmi jellegű témák 
esetében a legnagyobb a hozzászólási arány (13. ábra), kisebbségi vonatko-
zás tekintetében pedig az a tendencia figyelhető meg, hogy magyar kisebb-
ségi kérdéseket érintő írások esetében a 10 fölötti és a 1–9 közötti kommentet 
tartalmazó cikkek aránya is nagyobb, mint a többi cikkben.

14. ábra. Kommentek és a kisebbségi vonatkozás

A vezető romániai magyar online hírportálok között, tehát, akár-
csak a romániai magyar média egészében, találunk országos kitekintésű 
(transindex.ro, maszol.ro), illetve regionális fókuszú oldalakat is (szatmar.
ro, székelyhon.ro). Hírforrásaikat tekintve az online csatornákon továbbél a 
romániai magyar médiának az a jóval korábban megfigyelt sajátossága, hogy 
elsősorban magyar nyelvű hírforrásokra alapoz, a román nyelvű hírforrások 
jelenléte még a romániai hírekre sem jellemző. A külső hírforrások között 
a hírügynökségek a legfontosabbak, ezután következnek az egyéb médiain-
tézmények, és csak ezután a különböző szervezetek PR-tevékenysége nyo-
mán született anyagok, bár a belföldi hírek esetén ez utóbbiak rögtön a hír-
ügynökségek után következnek. A lefedett életterületek szerint a transindex.
ro-n a politika, gazdaság és kultúra dominál, a maszol.ro-n a politika és kul-
túra, itt a gazdasági anyagok súlya kisebb. A szatmar.ro és a szekelyhon.ro 
oldalakon markánsabban vannak jelen az életmóddal kapcsolatos anyagok. 
Összességében azonban, a szatmar.ro kivételével, az oldalak vezető anyaga-
iban a politikai természetű témák dominálnak. A vezetű anyagok kisebbsé-
gi vonatkozásai leginkább a transindex.ro, legkevésbé a szatmar.ro emeli ki, 
és a kisebbségi vonatkozásúként keretezett cikkek vezető beszélői a politi-
kusok – azaz a kisebbségi élet diszkurzív kereteit a médiában elsősorban a 
politikusok alakítják. 

Ami csatornaspecifikus jellemzőket illeti, nagy különbségek látható-
ak abban, ahogy az egyes hírportálok kihasználják az online média sajá-
tosságait. Mindenik vizsgált hírportálról elmondható, hogy kiegészítő mé-
diumként szinte csak állóképeket használnak, a legtöbb anyaghoz azonban 
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tartozik valamilyen képi illusztráció. A képek forrásmegjelölésében azon-
ban különbségek vannak a portálok szokásai között. Nagy eltérések látható-
ak a hiperetextusok használatában is: leginkább a transindex.ro. legkevésbé 
a szatmar.ro és a szekelyhon.ro használ linkeket a szövegben. Kommentek 
tekintetében a szekelyhon.ro emelkedik ki a többi közül, amely az anonim 
kommentelési lehetőséggel is összefüggésben állhat.

Jegyzetek

1  A trafic.ro adatai szerint 2013 novemberében a szekelyhon.ro 254.143, 
a transindex.ro 241.157, a szatmár.ro 183.551, a manna.ro 137.397, a maszol.ro 
93.109 egyedi látogatóval rendelkezett. Az alexa.com adatai hasonlóan ugyanezt 
a sorrendet állapították meg, a vizsgált oldalakat a 1142, 1465, 1677, 2336 illetve 
2568 helyre sorolták.
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Médiapiac és tájékoztatás

Esettanulmány: a Kolozsvári Rádió híreinek vizsgálata

DRD. RÁCZ ÉVA MÁRIA

Jelen tanulmány két részből áll. Az első bemutatja a romániai audiovizu-
ális médiapiacot, megemlítve fontosabb szereplőit, különös tekintettel a ma-
gyar nyelvű rádió- és tévéadókra. A második rész a Kolozsvári Rádió hírei-
nek elemzését tartalmazza 2014 januárja és júniusa között. A vizsgálat kere-
teként, előbb általánosan bemutatom az audiovizuális médiapiac mai állását, 
majd kitérek hangsúlyosan a rádióra.

Az audiovizuális médiapiac Romániában – 2014

Kereskedelmi rádió vagy televízió elindításához Romániában az első 
engedélyt az Országos Audiovizuális Tanács (OAVT – Consiliul Naþional al 
Audiovizualului – CNA) bocsátja ki, versenytárgyalást követően. A földi su-
gárzási engedély rádióknak minden esetben helyi frekvencia kibocsátását je-
lenti. Lehetőség volna regionális/körzeti vagy országos frekvencia birtoklásá-
ra, de ez az előjog a közszolgálati Román Rádiótársaságé és a hozzá tartozó 
körzeti stúdióké.

Romániában rádióknak többféle frekvenciát adhatnak:1

• Nemzetközi frekvenciát csak Román Rádiótársasághoz 
(SRR – Societatea Româna de Radiodifuziune) tartozó România 
Internaþional 1, a România Internaþional 2 és România Internaþional 
3 csatorna kapott, három különböző földrajzi területre.

• Az országos frekvenciák a népszámlálási adatokat véve ala-
pul, a lakosság 60%-a fölötti elérést biztosítanak – ide tartoznak a 
Román Rádiótársaság (SRR) országos csatornái (Radio România 
Acualităþi, Radio România Cultural).

• A regionális frekvenciákon sugárzott műsor az előírás sze-
rint, 3-8 megyében fogható – gyakorlatilag csak a közszolgálati rádió 
(SRR) körzeti stúdiói tartoznak ide (jelenleg 13, hivatalos elnevezé-
sük: Antena Braşovului, Antena Satelor, Radio Romania Cluj, Radio 
Romania Constanþa, Radio Oltenia Craiova, Radio Romania Iaşi, 
Radio Romania Reşiþa2, Antena Sibiului, Radio Romania Sighet3, 
Radio Romania Târgu Mureş, Radio Romania Timişoara, Radio 
România Muzical George Enescu, valamint a magyar–német műsor-
nak szánt frekvencia).

• A helyi frekvenciákon sugárzott műsorok egy adott közigaz-
gatási egységben (a településen és annak környékén) foghatók – ide 
tartozik minden kereskedelmi és közösségi rádió, illetve ezekből ala-
kítják ki a kereskedelmi rádiók is az országos4 láncokat.
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Az OAVT 2014 májusában közzétett adatai5 szerint, Románáiban ma 
8258 településen6 működik valamilyen audiovizuális szolgáltató (2014 má-
jusában 8217, 2013 decemberében: 8412). 686 (749, 820) vállalkozás / keres-
kedelmi társaság összesen 2284 (2573, 3034) sugárzási vagy átjátszási licen-
cet birtokol.

Földi sugárzású televízióadást engedélyeztek az ország 41 megyéjében, 
67 (2014-ben 70) településen, 61 (67) társaságnak, műholdas tévéadás-sugár-
zást 17 (16) megyében, 18 (19) székhelyként megjelölt településen, 56 (58) 
cégnek, kábeltévé-szolgáltatást pedig 42 megyében, 169 (187) településen, 
231 (245) vállalkozásnak.

Földi rádiósugárzási engedélyt 42 megyébe, 180 (180) településre, 176 
(184) cégnek bocsátottak ki. Műholdas rádióadást 7 megyében, 7 településen, 
21 (22) társaság sugározhat, továbbá, 2 (3) megyében, 2 (3) településen, kábe-
les rádióműsor-szolgáltatásra adtak ki engedélyt, 2 (3) társaságnak.

Legtöbb7 televíziós licencet, 44-et a ProTV Rt (37 földi, 7 műholdas su-
gárzásra), 41-et pedig az Antena TV Group Rt birtokol (37+4). Őket követi, je-
lentősen leszakadva, a Nextgen Communications Kft (24, mindegyik kábeles 
sugárzásra), valamint a közszolgálati Román Televíziótársaság (18-ból 7 föl-
di, 11 műholdas), és az Rds-Rcs Rt. (15, 2014 májusában 14 licenccel, 7 mű-
holdas, 8 kábeles engedély) – ezek mindegyike bukaresti székhelyű, akárcsak 
a Prima Broadcasting Group, amely 2014 májusában 15, míg most csupán 12 
licencet birtokol, csakúgy, mint a nagyváradi székhelyű ABC Plus Media Kft 
(12, ebből mindkét esetben 11 földi + 1 műholdas). S bár a korábbi jegyzéken 
10–10 licencet birtokolt a fővárosi Realitatea Media Rt és a (Máramaros me-
gyei) Szinérváralján bejegyzett Digital Terestrial Television, ezek engedélyei-
nek száma a 2015 márciusi adatok szerint, sorrendben 8 és 4(!) A legfrissebb 
összesítésben 60 társaság birtokol egynél több licencet.

A rádiós piacon magasan vezet, 91 (89 földi + 2 műholdas) licenc bir-
tokosa a bukaresti bejegyzésű AG Radio Holding Kft.8 További „nagyobb” tu-
lajdonosok: Asociaþia Centrului Media Speranþa (Voluntari, 46-ból 1 műhol-
das), a GMC Csoport Kft., (Grupul Media Camina, Bukarest, 38-ból 2 műhol-
das, 2014-ben 39), a közszolgálati Román Rádiótársaság (Bukarest, 24, eb-
ből 4 műholdas), az On Air Studio Kft. (Bukarest, 18, 1 műholdas), a Global 
Media Expert Kft. (Bukarest, 13 földi), a Galaxy Kft. (Drobeta Turnu Severin, 
12-ből 2 műholdas), a Radio Transilvania LBM (Nagyvárad, 12), a Vocea 
Evangheliei Kft. (Bukarest, 11-ból 1 műholdas) és a Canet Radio Kft. (Buka-
rest, 10). Összesen 63 társaságnak van egynél több licence.

A romániai magyarság szempontjából nézve a médiavállalkozásokat, kö-
zülük azokat tarthatjuk jelentősebbnek, erősebbnek, amelyek több licencet is 
birtokolnak és ismereteink vagy feltételezésünk szerint, magyar nyelvű mű-
sort sugároznak, esetleg magyar tulajdonosaik (is) vannak:

 Kelet Info Kft.: Fény TV, Ix FM, Radio Fun FM, a Hargita me-
gyei Gyergyószentmiklóson;

 Agotika Invest Kft. (korábban Antal & Tamás Kft. – 5 licenc): 
Friss FM rádió hálózata, csak Kovászna megyében;

 Voice Media Center Kft. (5): City Radio, Class FM, Sam FM 
Szatmárnémetiben, Nagykárolyban, Borszéken és Zilahon;

 Mária Rádió Erdély Kft.9 (5), egyházi témájú hálózat;
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 Alamo Impex 97 Kft. (4): Radio Ga Ga hálózata, csak Maros 
megyében;

 ETV Center Kft. (3): Erdély TV, Radio Erdély FM, Marosvá-
sárhely központtal;

 Digital 3 Rt (3): Digital 3 TV, Csíki TV, Radio Star, Hargita 
megyében, Székelyudvarhelyen;

 FS Production Kft. (3): Radio Fun FM, Fun FM Radio10, Retro 
Radio, Hargita megyében;

 Hargita-Line Kft. (2): Hargita Line és Vox, Hargita megyében;
 Prima Press Kft. (2): Radio Prima, Prima Text, Hargita me-

gyében;
 Standard QM Kft. (2): TV Sighet, Sighet FM, Máramaros me-

gyében, Máramarosszigeten;
 Ştirea Kft. (2): Radio Partium, Partium Radio, Bihar megyé-

ben, Nagyváradon és Margittán.

Ami a magyar nyelvű adást illeti, pontos adatok nem állnak rendelke-
zésre. Ennek magyarázata, hogy az OAVT-licenc kiadásakor be kell nyújtani 
a műsortervet (és jóvá kell hagyatni ennek későbbi változásait), de a sugár-
zás nyelvét nem szükséges feltüntetni. A fentebb felsorolt adatok tehát tor-
zíthatnak, ezért megérne egy külön kutatást az is, hogy hol sugároznak még 
a helyi kereskedelmi rádiókban magyar nyelvű műsort, akár napi vagy heti 
20 percben.

Lehetőségek és akadályok: módszertan és korlátok

 Az előbb ismertetett médiapiacot véve alapul, az erdélyi magyar mé-
diatér egészére kiterjedő kutatás megkezdésekor, a rádiók majdnem teljes pa-
lettáját célba vettük: szerettük volna elvégezni a közszolgálati és kereskedel-
mi rádiók híreinek és híradóinak vizsgálatát azonos időszakban (az egyhá-
zi tulajdonú rádiókat nem kívántuk vizsgálni). Mivel minden rádióállomás-
ra nem tudtuk kiterjeszteni a vizsgálatot, a minta szűkítésének szempontjai a 
következők voltak: 

– Több frekvencián, lehetőleg több megyében sugárzó rádióállomás 
azonos tulajdonban;

– saját gyártású hírek vagy híradók sugárzása az adott csatornán.
A minta magában foglalta, a 4 magyarul is sugárzó közszolgálati csator-

na (Bukarest, Marosvásárhely, Kolozsvár, Temesvár) mellett, a következőket: 
Partium Radio (és Radio Partium), City Rádió, Rádió GaGa, Fun FM, Friss FM, 
Erdély FM. Megkerestük a szerkesztőségeket11, kérve, hogy megkaphassuk az 
anyagot, amely szükséges a vizsgálathoz. Tekintettel arra, hogy a szerkesztő-
ségek eléggé érdektelennek mutatkoztak, a kereskedelmi rádiók közül egye-
sek nem válaszoltak, mások hiányos mintát küldtek12, nem volt miből a tel-
jes, általunk elképzelt kutatást megvalósítani. A közszolgálati rádiók esetén 
az adatgyűjtés a következők szerint zajlott: 

 a Bukaresti Rádió magyar szerkesztőségének veze-
tője13 nem válaszolt,

 a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztő-helyettese14 



ME.dok • 2015/1

56

ismételt megkeresésre nyitottnak mutatkozott, de az anyagot 
nem küldte el15; 

 a Kolozsvári Rádió főszerkesztő-helyettese16 enge-
délyt adott a kért minta felhasználására,17

 a Temesvári Rádió magyar szerkesztőségének veze-
tője18 elküldte a 2 napra vonatkozó anyagot, a másik 3 napra vo-
natkozó technikai gondok miatt megsemmisült. Mivel közben 
tisztáztuk, hogy hétvégén nincsenek híreik, így a mintának nem 
felel meg, ezért, bár lehetőség lett volna rá, nem pótoltuk újabb 
random-generálással a hiányzó napokat.

A teljes kutatás tehát a felsorolt okokból nem megvalósítható. Kiindulás-
nak azonban elkészült a Kolozsvári Rádióra vonatkozó elemzés, abban a re-
ményben, hogy lesz folytatása is.

Feltételezéseim a következők voltak: 
1. a körzeti stúdióban jelentősen szerepelnek helyi 

(legfennebb egy megyét érintő) vagy körzeti (legalább két me-
gyét érintő) hírek;

2. a magyar adásban jelentősen szerepelnek a kisebb-
ségi vonatkozású hírek;

3. a hírek forrása – a nyelvi könnyebbség miatt – in-
kább magyarországi vagy romániai magyar csatorna.

Esettanulmény: a Kolozsvári Rádió

A Kolozsvári Rádió a Román Rádiótársasághoz tartozó körzeti, közszol-
gálati stúdió. Adásideje hetente 48 óra: éjjel 2–4 óra között, valamint hétfőtől 
szombatig 8–10 és 15–18, illetve vasárnap 14–18 óra között.  Híradót, 
Nap-Óra címmel, hétköznaponként sugároz, 8.00 és 17.00 órától, 15 percben, 
híreket pedig, 3-5 percben, a következők szerint: 

• hétköznap: 9.00, 9.55, 15.00, 16.00, 17.55 órától,
• szombaton: 8.00, 9.00, 9.55, 15.00, 16.00, 17.55 órától,
• vasárnap: 14.00, 16.00, 17.55 órától.

 Egy hét alatt, tehát 10 Nap-Órát és 34 hírösszeállítást sugároz a 
Kolzosvári Rádió. Ezek tartalma alkalmankint ismétlődik. A híradók és hír-
blokkok nem tartalmazzák viszont a kulturális rendezvények ajánlóját (na-
ponta reggel 8.55-kor, 15.30-kor és 16.10-kor hangzik el, az eseménysűrűség 
függvényében változó hosszúságú), ezért a kultúrával foglalkozó hírek rész-
aránya szerintem torzult. Ugyanez a helyzet a politikai témájú hírekkel: a vá-
lasztási kampány híreit a 2008/35. törvény vonatkozó előírásai szerint, jól el-
különítve kell sugározni, nem a szokásos hírek részeként.

 A vizsgálat tárgya: egy hét anyagában szolgáltatott hírek, random-hét 
generálásával. A vizsgált időszakban a random-generálás a következő „hetet” 
adta ki: 

 hétfő, május 12., 
 kedd, február 4., 
 szerda, június 18., 
 csütörtök, május 15., 
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 péntek, április 18., 
 szombat, március 22., 
 vasárnap, június 15.

A vizsgálati egység a hír. Rádióról lévén szó, egyaránt elemezhető volt a 
szöveg szerkesztett, írott formája vagy a felolvasott, hangzó változata, a szer-
kesztőség archívumából.19 Mivel a rádiós hírek előtt nem hangzik el cím, az 
egységek kódolása az első mondat alapján történt, illetve, ha ez nem volt egy-
értelmű, akkor a hír tartalmának elsődleges szándéka szerint kódoltam. Mi-
vel ebben az esetben az írott anyag is rendelkezésemre állt, a hírek forrását 
is vizsgáltam.

A teljes minta: 201 anyagból (a stúdióban felolvasott hírből és terepről 
vagy más megyékből érkezett tudósításból) állt össze. Ezek megoszlása (1. 
ábra) a változók szerint, csökkenő sorrendben:

 társadalom, szociális szféra 67
 politika/szakpolitika 43
  gazdaság 23 (ideértve a valutaárfolyam ismertetését is)
 Sport 17
 Időjárás 16
 Életmód és egészség 13
 Bulvár/pletyka 10
 Oktatás 5
 Kultúra és szórakoztatóipar 3
 Bűnügy, illetve vallás és egyház: 2-2 hír.

1. ábra: A hírek megoszlása kategóriák szerint
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A földrajzi terület szerint, a változók és az eredmények:
 Belföld: országos 64
 Belföld: helyi (legfennebb egy megye) 54
 Külföld: Más EU ország 15
 Belföld: regionális (legalább 2 megye) 15
 Külföld: Romániával szomszédos más ország 14
 Külföld: Más ország 13
 Belföld: többszintű 6
 Külföld: Magyarország 2
 Nincs földrajzi vonatkozása 12

Mivel körzeti rádióstúdió híradójáról van szó, külön kategóriát hoztam 
létre a regionális híreknek is, de az elemzés azt mutatja, hogy ezek jelenléte 
nem jellemző. Viszont a regionális és helyi hírek összesített száma (54+15) 
nagyjából megegyezik az országos hírekével (64). A Romániával szomszédos 
országokra (elsősorban az akkoriban kezdődött orosz–ukrán konfliktusra) vo-
natkozó hírek, az EU-tagországokra, illetve a más országokra vonatkozó hí-
rek száma szinte azonos (14-15-13), viszont a külföldi hírek közül elenyésző 
a külön kategóriaként kezelt magyarországi hírek száma (2).

Magyar kisebbségi vonatkozása a mintából mindössze 22 hírnek van, és 
a hírekben a kisebbségi szereplők között túlnyomórészt politikusok vannak.

A további vizsgálat a hírek forrására vonatkozott. Ehhez szűkítettem a 
mintát, mivel a sporthírek forrása nincs megjelölve, az időjárás-jelentések 
és a valutaárfolyam20 forrása pedig minden alkalommal ugyanaz. A szűkített 
minta: 129 hír és tudósítás, amelyek forrásának eloszlása (2. ábra) csökkenő 
sorrendben a következő:

 Román hírügynökség 60
 Saját forrás (tudósító, riporter) 28
 Magyar hírügynökség 17
 Romániai magyar sajtó 11
 Közlemény 5
 Román sajtó 5
 Magyarországi sajtó 3
 Nemzetközi hírügynökség 0
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2. ábra: A hírek forrása a Kolozsvári Rádióban

További bontásban, érdekes, hogy a hírügynökségi forrású hírek kö-
zött szinte egyformán van jelen a rádió saját hírügynöksége, a Rador (21), 
valamint a Magyar Távirati Iroda (MTI 17) és a két hazai hírügynökség: a 
Mediafax (20) és az Agerpres (19). 

3. ábra: Hírügynökségi hírek forrása a Kolozsvári Rádióban

Következtetésképpen, a Kolozsvári Rádió híreire vonatkozó elemzés a 
következőket mutatta ki: 

1. a körzeti stúdióban jelentősen szerepelnek helyi és körze-
ti hírek, ezek összesített aránya valamelyest meghaladja az orszá-
gos hírekét;

2. a magyar adásban az egyértelműen kisebbségi vonatkozású 
hírek aránya nem meghatározó (kb. 10%), tehát a hírszerkesztőség 
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feltételezhetően jobban figyel az általános tájékoztatásra, mint a ki-
fejezetten kisebbségi kérdésekre;

3. a hírek forrása – a nyelvi könnyebbség ellenére – egyaránt 
lehet magyarországi vagy romániai, nem feltétlenül magyar csator-
na.

Jegyzetek

1  Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA)  2008/574. döntése értel-

mében.

2  Nemzetközi hatósugara a Vajdaság és Kelet-Szerbia egy része.

3  Nemzetközi hatósugara: Kárpátalja románok által is lakott része.

4  Leghallgatottabbak: Kiss FM, Radio ZU, Pro FM. (forrás: http://

www.audienta-radio.ro)

5  2015. március 18-i adatok. Forrás: http://www.cna.ro/Situa-ii-

privind-licen-ele,6771.html Elérés: 2015. március 25.

6  Ezek falvakra lebontott adatok, hiszen a legutóbbi, 2012-es hely-

hatósági választásokon, az Országos Statisztikai Hivataltól e-mailben ka-

pott adatok szerint, 3181 mandátumot nyertek el a polgármesterek (leszá-

mítva Bukarest kerületi polgármestereit), tehát ennyi közigazgatási egység 

(municípium, város és község) létezik az országban.

7  A 2015. márciusi és 2014. májusi adatokban ugyanazok vezetnek a 

rangsorban.

8  Korábban: P7S1 Radio Holding Kft., a KISS FM és MAGIC FM tu-

lajdonosa.

9  Magyar nyelvű műsorral. Nem azonos a Radio Maria Kft.-vel, 

amelynek van 8 frekvenciája, amelyeken román nyelvű, szintén vallási-egy-

házi jellegű műsort sugároz.

10  Két különbőző néven jegyezték be a két rádióállomást.

11  Zörgő Noémival közösen indítottuk el a kutatást. Az ő feladata volt 

a kereskedelmi rádiók megkeresése, én a közszolgálati rádiókkal foglalkoz-

tam.

12  A Zörgő Noémitől származó információkból kiindulva mondom: 

egyes kereskedelmi rádiók szerkesztőségéől nem kaptunk választ, mások, 

technikai okokra hivatkozva, a kért felvételek egy részét küldték el. Sajnos, 

ez nem volt elég a kutatáshoz, újabb dátumok generálása pedig torzította 

volna a vizsgálatot.

13  Székely Ervin

14  Szász Attila

15  Jóval később, személyes kapcsolatoknak köszönhetően, Gáspár 
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Sándor közvetítésével, az anyag eljutott hozzám, feldolgozása folyamatban 

van, lapzártáig nem sikerült befejezni.

16  Rostás-Péter István

17  A Kolozsvári Rádió alkalmazottjaként én magam kerestem ki az ar-

chívumból a felvételeket, nem kellett más segítségére támaszkodnom.

18  Bartha Csaba

19  Az OAVT 2007/412. döntése (1. Cikk, 2. bekezdése) értelmében, 

minden elhangzott műsor felvételét 30 napig meg kell őrizni.

20  A Román Nemzeti Bank honlapja: www.bnr.ro.
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F. Cz. Á. felvétele (Sziklatámasz)
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A televíziós médium
kutatási paradigmái

DR. KESZEG ANNA 

 A televízióval kapcsolatos kutatások az elmúlt időszakban három 
problémával szembesültek:

 a televíziós tartalomfogyasztás csökkenésének konstatálása, illetve a 
televíziózás Z generációval bekövetkező halálára vonatkozó jóslatok 
elhárítása;

 a televíziózással kapcsolatos szakmai praxisok megváltozása – a 
lineáris (hagyományos) televíziózásról a nemlineáris (lekérhető) 
televíziózásra való átmenet;

 az új műsorstruktúráknak megfelelő elemzési struktúrák kialakítása.

Ezek közül az aspektusok közül éppen a szakmai praxisok változása és 
az új műsorstruktúrák kialakítása ad választ a televízió iránti érdeklődés 
megjósolt csökkenésének elmaradására. A lekérhető televíziózás kialakulása 
olyan megváltozó nézési és reklámstratégiák kialakulását teszi lehetővé, mint 
a broadcasting narrowcastinggel való helyettesítése, illetve a nemlineáris 
közvetítésre kialakított műsorokban a reklámnak a termékelhelyezésre 
cserélése (Grálik–Urbán, 2014.).
A televíziózás elterjedése a morális pánik legextrémebb formáit hívta életre. 
E médiajelenség kutatását, akadémiai megítélését sokáig meghatározta, hogy 
az uralkodó társadalomtudományos nézetek szerint a televízió tömegekre 
gyakorolt hatását károsnak tekintették, s még a hetvenes-nyolcvanas években 
is ez a médiapesszimista elképzelés volt az uralkodó. A morális pánik a 
nyolcvanas éveket követően kezdett el más jelenségeket, a videojátékokat, a 
videoklipeket stb. érinteni. Valójában a morális pánik áthelyeződése kellett 
ahhoz, hogy a televíziózás iránti tudományos érdeklődés is új napirendek 
szerint alakuljon. A televíziós közvetítés azonnalisága, a spontaneitás 
kultúrájának elemzésére helyeződött át a hangsúly. A televíziós médium 
a más helyszínen megtörtént események közel hozásának, közvetlen 
megjelenítésének lehetőségét kezdte jelenteni, s nem azt a szimulákrumvilágot, 
melyet a frankfurti iskola és az azzal rokon szemléletű teoretikusok leírtak. 
A médium iránti tudományos érdeklődés presztízsének megnövekedését a 
televíziós készülékek tömeges elterjedése is lehetővé tette, a családon belüli 
nemcsak közösségi, hanem privát használatok differenciálódása. Ilyen 
értelemben a nyilvánosság új formáinak kialakulását is a televíziós kutatások 
(television studies) központi problémájának tekinthetjük.

E területen is három fő kutatási irányt különíthetünk el (láthatjuk, 
hogy az első bekezdésben említett három probléma gyakorlatilag e három 
területtel áll összefüggésben):



ME.dok • 2015/1

64

 a televíziós műsor mint elemzendő forrás: narratív struktúráinak, 
jellemzőinek, jelentés-összetevőinek (ideológiai elemeinek) és 
témarendszerének leírása;
 a televíziózás intézményrendszerének leírása különös tekintettel 
a finanszírozási hálózatok és műsorszolgáltatás összefüggésére, ebben 
a tekintetben a közszolgálati és kereskedelmi műsorszórás dualizmusa 
továbbra is fontos tájékozódási pont marad;
 a televízió befogadása, a közönségek viselkedésmódjának elemzése 
(ki mikor mit néz) nem utolsósorban a támogatási rendszerek, reklámok 
elhelyezési logikájával összefüggésben. 
Ugyanakkor kiemelendő még két kutatási irány, mely alapvetően a fenti 
szempontok szerint is besorolható, részben azonban önálló kutatási területet 
hoz létre: a. a televízió társadalmi szerepeinek leírását érintő vizsgálatok, 
értekező és kritikai leírások, b. a televízió történeti összefüggéseit érintő 
vizsgálatok (Casey–Casey–Calvert–French–Lewis, 2008, vii–x).  A társadalmi 
szerepek elemzését a kutatók olyan interkulturális perspektívákban is 
elhelyezték, ahol az egyes televíziós műsorstruktúrák különböző kulturális 
közegekben létrejövő típusait lehetett elkülöníteni egymástól (Jensen, 1998.).
Az erdélyi magyar televíziózásról szóló kutatást a magyar és román 
televíziózással kapcsolatos vizsgálatok perspektívájában kell elhelyezni. 
Egyik esetben sem beszélhetünk önálló és intézményesült kutatási területről: 
a televízió mint kérdéskör megjelenik az audiovizuális kommunikációval 
kapcsolatos alkalmazott oktatási praxisokban, szisztematikus kutatást 
azonban mindössze a televíziótörténeti vizsgálatok területén láthatunk. Itt 
is erőteljesebb a kezdeményezés igénye, mint a szisztematikusan szervezett 
kutatások létrejötte. (Imre–Havens–Lustyik, 2013.) Magyarországon viszont 
a médiaelmélet legszisztematikusabban kidolgozott kutatási perspektívája, 
a média Császi Lajos által képviselt rítuselmélete éppen a televíziózás 
kutatásának területén mutatott fel számottevő eredményt az RTL Klub 
valóságshowjának, a Mónika-shownak az elemzésével. Ez a kutatás az 
audience-studies területére sorolható. Olyan kutatás, mely a televíziós 
műsorok tematikus strukturálódását, napirendelméletét tekintené át, sem 
a magyar, sem a román televíziós kutatásokban nem volt. Azok a példák, 
melyekre támaszkodni lehet, a televíziós tartalomelemzés módszertanainak 
kidolgozásai a skandináv, illetve az angolszász szakirodalomból hozhatók. 
Ezen a területen meg kell állapítanunk, hogy az agenda-setting-kutatások 
bizonyos műsortípusokat preferálnak: kiemelkedő szerepet játszanak a 
hírműsorok. A hírműsorok elemzésére specializálódtak azok a kutatások is, 
melyek a televíziós tartalomelemzés módszertani problémáit kidolgozták. 
Ugyanis a televíziós kutatások esetén a tartalomelemzéssel kapcsolatos 
fenntartások fokozottabban jelentkeztek, mint a többi médium esetében, 
hiszen a televíziós narratíva sokféle effektust kombinál, hogy a hír 
koherenciáját létrehozza. A Glasgow University Media Group által a hetvenes 
években kezdeményezett kutatások olyan kódok kialakításával kísérleteztek, 
melyek egyszerre képesek számossági mutatókat és diszkurzív struktúrákat 
számon tartani. Klasszikus példa az ehhez az iskolához kapcsolódó, de későbbi 
kutatás, mely izreali–palesztin konfliktus híradókbeli bemutatását vizsgálta, 
s azt mutatta ki, hogy a híradók szövegében az izraeli akciók bemutatása 
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palesztin támadásra érkezett ellenreakcióként jelenik meg a legtöbb esetben, 
míg a palesztin akciók ellenreakció-jellegének hangsúlyozása nem annyira 
gyakori (Berry–Philo, 2004, 2011). 
A televíziós tartalmakkal kapcsolatosan a következő erőteljes probléma az 
elemzési egységek elkülönítésének kérdése. A televíziós tartalom strukturálását 
azok a makrostrukturálási technikák segítik, melyek a nemlineáris 
televíziófogyasztás megjelenésével állnak kapcsolatban. Az előzetesen 
rögzített, illetve későbben fogyasztott tartalmak megnézése a rögzítés során 
létrejövő struktúrának megfelelően történik: a műsorok epizódjait, az egyes 
műsorokat nézzük meg, kérjük le, s nem azt a látványfolyamot, mely a lineáris 
televíziós közvetítésre jellemző. Ezeknek az epizódoknak, alprogramoknak 
olyan objektív markerekkel kell elkülönülniük egymástól, melyeket a rögzítő 
programok is képesek azonosítani (reklámblokk, trailer stb.). A mozgóképes 
vizuális tartalmak elemzési egységei lemehetnek egészen finoman szegmentált 
struktúrákig, mint a képkocka vagy a vágás (Kompatsiaris–Merialdo–Lian, 
2011.). Ezeknek a mikroelemeknek az elemzési egységként való kiválasztása 
célszerűbb egy olyan kutatás esetében, mely alapvetően a televíziós médium 
sajátosságaiból indul ki. Így mutathatók ki például a különböző műsortípusok 
közötti képstrukturálási különbségek. A mi esetünkben a műsorok szerinti 
strukturálás, illetve azonbelül a témaváltás szerinti leosztás volt célszerű, 
ugyanis egy-egy ilyen tematizációs egység megfeleltethető az online vagy 
print sajtó cikkszerkezetének (hasonló megfontolás alapján jött létre e kutatás 
módszertanát inspiráló vizsgálat: Brekken–Aalberg, 2010.). 
Az erdélyi magyar televíziós közvetítések közül mindössze az Erdélyi 
Magyar Televízió híradóit vizsgáltuk a kutatás általános módszertanában 
jelzett szempontok szerint. Amiatt esett az Erdély Tvre a választásunk, mert 
a magyar nyelvű adók közül kimondott hírközlés itt van, a többi esetben 
a hírműsor a magazinműsorral kombinálódik, s az értékelő megjegyzések, 
hírekhez, tudósításokhoz kapcsolt stúdióbeszélgetések egyeztetése másfajta 
módszertant igényelt volna, a többi médium mérésével nehezen lett 
volna összeegyeztethető. Ennek a hibrid műsortípusnak a megjelenése a 
rendelkezésre álló műsoridővel magyarázható: a heti, illetve napi egyszeri 
hírközlés az értékelés és nem az újdonság szempontját erősíti fel. Nyilván 
felmerült egy olyan, kimondottan televízóra alkalmazott vizsgálat lehetősége, 
mely a híradók mellett ezen aktualitásokkal foglalkozó magazinműsorokat 
is megvizsgálja, azonban e kutatás keretében nem tartottuk célszerűnek 
e műsorok elemzésének beépítését, hiszen a többi médium anyagaihoz 
képest nagyon más tartalmakkal kellett volna foglalkoznunk. A megvizsgált 
műsorok kijelölése randomizációs mintavétellel történt a 2015. január és 
június közötti intervallumban. A vizsgálati naptár kialakításakor figyelembe 
kellett vennünk, hogy csonka hetekkel kell dolgoznunk, vagyis csak a hétfő–
péntek közötti napok számítanak bele az átlagos hét struktúrájába. Január 
13-ának, március 21-ének, május 6-ának, május 14-ének, május 15-ének és 
június 13-ának híradói kerültek vizsgálatra. A hat híradót a témaváltások 
szerint strukturáltuk, s így 115 elemzési egység, a print és online sajtó 
cikkének megfelelő elem vált elkülöníthetővé, ebből 19 tartozik az első 
dátumhoz, ugyanennyi a másodikhoz, 20 a harmadikhoz, 18 május 14-éhez, 
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19 május 15-éhez, illetve 20 az utolsó dátumhoz. Az elemezési egységet a 
következőkben híradószegmensként említjük. 
Az Erdélyi Magyar Televízió híradóinak struktúrája a következők szerint 
alakul: a hírműsor időtartama enyhén ingadozik 25 és 30 perc között: a 
stúdióközvetítés elkezdését a műsor húzótémáinak felkonferálása előzi meg 
(három ilyen főhírt tüntetnek ki műsoronként), ezután lesz a szó a stúdióé, 
majd az egyes tudósításokkal kapcsolatos anyagokat láthatunk. A tudósítások 
anyagát feliratozzák: a cikk címeként kezelhető felirat, illetve földrajzi 
besorolás olvasható a szalagcímeken. A tudósítás végén a szalagcímen 
a helyszín megjelölése alatt a tudósító neve olvasható. A szalagcímek 
elmaradnak az egyes hírek stúdióbeli felkonferálása alatt. A stúdiófelvételeken 
a műsorvezető, illetve egy, a háta mögött elhelyezett televíziós képernyő 
látható, melyen a hír felkonferálása alatt már az adott hírhez kapcsolódó 
képanyag látható. A hírműsor arculata a csatorna arculatához igazodik, a 
zöld szín dominanciája mind a stúdió berendezésén, mind a szalagcímek 
tipográfiáján, mind a bemondó öltözékén követhető.
Az első kódolási szempont a cikk elsődleges életterületére vonatkozott. 
Jelentős eredménynek éreztük, hogy ezekből a tudósításokból teljességgel 
hiányoztak a bűnügyi és a bulvárhírek, mely az erdélyi audiovizuális média 
erőteljesen közszolgálati jellegét és szerepfelfogását támasztja alá. A kemény 
hírek kategóriában a listát a társadalmi kérdésekkel kapcsolatos hírek vezetik 
(31), ezt követték sorban a politika (25), a gazdaság (18), a sport (16), a kultúra- 
és szórakoztatóipar (15) területére tartozó tudósítások. A cikkek esetében 
jellemző volt, hogy egy életterülettel leírható a cikkek tartalma, a vizsgált 
híradó-szegmensek közül 86 esetben, s a fennmaradó esetekben szinte 
hajszálpontosan ugyanaz a leosztás alakult ki, mint az elsődleges életterület 
esetében, a társadalmi, gazdasági, majd politikai problémák másodlagos 
életterületként való megjelenése volt a domináns. E kód eredményei a 
földrajzi terület kódjával kombinálva válnak izgalmassá: e kódnál elsöprő 
fölényben szerepeltek a belföldi és ezen belül helyi érdekeltségű hírek, a 
feldolgozott híradószegmensek majdnem fele (58) helyi érdekeltségűnek 
bizonyult, illetve második legtöbb találatot a belföldi többszintű hírtípusra 
kaptunk (31), mely szintén a lokális hírek dominanciáját erősíti. Ez az 
eredmény természetesen korántsem meglepő, ugyanis az ErdélyTv alapítása 
a lokális hírszolgáltatás iránti igényre válaszolt. A helyi híreket szintén a 
belföldi, de országos jelentőségű tudósítások követik (18), illetve ismét nem 
meglepő módon a külföldi, s azon belül Magyarországgal kapcsolatos hírek 
következnek (4). Látható azonban, hogy itt már nagyon is nagy a korábbi 
értékekhez képesti különbség. Egy-két találattal szerepel azonos kategóriában 
a külföld – Romániával határos ország, külföld – más EU-ország, illetve a 
külföld – egyéb ország földrajzi vonatkozás. Ugyancsak a helyi és közösségi 
érdekeltségű tartalomszolgáltató jelleg melletti érv az arra a kódra kapott 
eredmény, mely azt vizsgálta, van-e a cikkeknek a magyar kisebbséget 
érintő vonatkozása. A 115 találatból 66 esetben mutatható ki ez a tendencia, 
49 esetben pedig nem tekinthető szorosan kisebbségi érdekeltségűnek a 
hírtartalom. Érdemes viszont figyelembe vennünk, hogy bár a kisebbségi 
dominancia érzékelhető ebben az adatban, a két érték közötti eltérés nem 
elsöprően nagy. A médiatermék működése szempontjából lehet izgalmas a 
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hírforrással kapcsolatos adat: mindössze a forrásmegjelölés nélküli, illetve a 
saját újságírói forrással rendelkező szegmensre találtunk példát. Az előbbire 
56, az utóbbira 59 találatunk volt, vagyis a saját forrásra támaszkodó anyag 
valamivel nagyobb arányban képviseltette magát. Ami a magyar kisebbségi 
szereplő megjelenítését illeti, a cikkek nagy százalékában, azaz 64 esetben nem 
volt ilyen kiemelt személy. Több esetben nemcsak egy szereplője volt ezeknek a 
híreknek, a megszólaltatottak szakmai megoszlása pedig a következők szerint 
alakult: 15 politikus, 18 szakértő, 17 közember, 3 vállalkozó, 2 egyházi ember, 
9 sportoló. Látható tehát, hogy a listát a szakértők vezetik a közemberektől 
szorosan követve, s a politikusok  mindössze harmadik helyen láthatóak. 
Elgondolkodtató, hogy a gazdasági elit a média érdeklődésének peremén 
helyezkedik el, s viszonylag erőteljes jelenlét mutatható ki a sportolók 
esetén, akik a közösségi hovatartozás és az afölött érzett büszkeség érzésének 
megerősítői lehetnek. Megerősítő adatok hiányában mindössze utalhatunk 
arra, hogy az egyházi személy megjelenése gyakoribb, mint az egyházzal 
kapcsolatos hírek megjelenése, vagyis az egyházi szereplő más problémák 
esetében is mozgósítható, kompetenciái egy kevésbé strukturált társadalmi 
mezőben mozgósíthatók.
Ugyan a magazinműsorokra nem terjesztettük ki a kutatást, a közszolgálati 
televízió magyar nyelvű magazinműsorai címükben is megjelölik a regionális 
tartalmak iránti érdeklődést. A kolozsvári magyar nyelvű adás Erdélyi 
Figyelő címében, a bukaresti magyar adás Heti Krónika című műsora pedig 
önjellemzésében utal a kisebbségi témák iránti érdeklődésre. Mindez az 
Erdély Tv híradóiból kinyert eredmények alapján erősítheti az audiovizuális 
média közösségi képviseleti szerepértelmezését. Látható az is, hogy a 
nemzetközi szakirodalom alapján összefoglalt problematika meglehetősen 
távol áll attól a horizonttól, melyben az erdélyi audiovizuális médiatermékek 
elhelyezkednek. Alighanem egy, csak televízióra fókuszáló kutatás esetén 
végig kellene gondolni ezeknek a különbségeknek a módszertant befolyásoló 
elemeit, hiszen az országos műsorszórás szerkezetébe épülő, államilag 
finanszírozott kisebbségi adások a nézettségi adatokat alig használják 
kereskedelmi célokra, s az elemzési kategóriák nagy része nem értelmezhető 
vizsgálatukkor. A narrowcasting lehetőségeinek használata részben kezd 
már ugyan megjelenni (szintén az Erdély Tv egyes műsorai esetében), az 
online videomegosztás lehetőségeit pedig meglehetősen rapszodikusan és 
rendszertelenül használják ki a csatornák.

(Az audiovizuális médiára vonatkozó kutatás résztvevői: Benedek István, 
Kádár Magor, Keszeg Anna, adatfeldolgozás Benedek István, az összefoglaló 
szerzője Keszeg Anna.)
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„Címlapsztorik”

Szerkesztőségi tematizálás, tabuk és 
„hírközlés-univerzáliák” az erdélyi magyar
nyomtatott médiában

DR. PÉTER ÁRPÁD

Az értelmezés pozicionálása és módszertana. Témák, ideológiák és 
szinkrónia

Érdekes és tanulságos tapasztalat volt a hazai (erdélyi magyar) nyomta-

tott újságok fél esztendőn át tartó folyamatos olvasása, párhuzamos követé-

se. A 2014 januárja és júniusa között zajló sajtófigyelés során elsősorban ál-

talános adatbázist készítettünk a pályázati alapokból megrendelt sajtótermé-

kek tartalmáról, másodsorban meg részletesen és alaposan kódoltuk hét kivá-

lasztott újság címlapját. 

A lapokat úgy válogattuk, hogy földrajzilag nagyjából lefedjük a történel-

mi Erdély területét, ugyanakkor kitekintettünk a Részek (Partium) felé is, fel-

tételezve azt, hogy a jelenlegi politikai-gazdasági(-ideológiai) helyzet követ-

keztében bekövetkezhetett érzékelhető konvergencia, és a hagyományos, táj-

egységi tagolódás történelmi dimenzióit jelentős mértékben felülírhatták a 

román állam adminisztratív-politikai sajátosságai.

Sajnos azonban – főleg humánerőforrások hiányában – (egyelőre...) nem 

állt módunkban lekódolni Erdély–Partium–Bánság teljes magyar nyomtatott 

sajtóját, így nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy mélyreható, társadal-

mi léptékű következtetéseket vonjunk le a gyűjtött anyagból – amelyről min-

denekelőtt be kell ismernünk, hogy méretei miatt sem alkalmas arra, hogy 

árulkodjon nekünk az erdélyi magyar kisebbségi sajtó világszemléletének ár-

nyalatairól, de a mi meglátásunk szerint arra alkalmas, hogy leírja a vizsgált 

szerkesztőségek témakezelési úzusait, és egy későbbi, részletesebb vizsgálat 

számára alapot képezzen – amelynek mind megerősítése, mind megcáfolá-

sa roppant tanulságos lehet az elkövetkezendő erdélyi magyar sajtóvizsgála-

tok számára.
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A pályázati alapokból megrendelt, elemzett újságok névsora a követke-

ző:

Bányavidéki Új Szó; Bihari Napló; Brassói Lapok; Csíki Hírlap; Hargita 

Népe Csíkszereda; Heti Új Szó; Nyugati Jelen; Reggeli Újság; Szatmári Friss Új-

ság; Székely Hírmondó; Udvarhelyi Híradó; Vásárhelyi Hírlap.

Ebből a korpuszból – főleg emberi erőforrások és a kutatásra szánható 

idő korlátozott mivolta miatt hét nyomtatott napilap / heti többszöri megjele-

nésű újság címlapját kódoltuk alaposabban, egy-egy „virtuális hetet” választ-

va ki a hozzánk érkezett, áttekinthetetlen mennyiségű sajtótermékből. 

Ezek az általunk kiválasztott, terjesztési területükkel Erdélyt és a 

Partiumot lefödő, nyomtatott sajtóorgánumok:

1. Bihari Napló

2. Háromszék

3. Krónika

4. Népújság

5. Szabadság

6. Szatmári Magyar Hírlap

F. Cz. Á. felvétele (A vár őrzői)
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7. Udvarhely – Hargita Népe Udvarhely – ki-

vált a Hargita Népe szerkesztőségéből, Udvarhely néven 

működik (2014. március 14-től), nagyjából változatlan 

szerkesztőgárdával

Tehát mintavételünk tehát inkább nevezhető „minőséginek”, mint meny-

nyiséginek, ám így is több mint 300 cikk nyolc koordinátája között kellett tá-

jékozódnunk. 

Összeállításunkból nagyon hiányzik az Új Magyar Szó (a Romániai Ma-

gyar Szó utódja), amely 2011 óta nem jelenik meg nyomtatott formában. A 

Bukarestben szerkesztett újság gyakorlatilag az egyetlen volt, amely országos 

terjesztésű romániai magyar napilapnak számított, és fennmaradása esetén 

valószínűleg nagyon módosította volna statisztikáinkat. 

Az általunk elemzett médiatermékek közül jelentős terjesztési terület-

tel rendelkezik a kolozsvári szerkesztésű Krónika és a Szabadság, a többi ro-

mániai magyar napilap régiókat szolgál ki (főleg helyi vonatkozású) hírekkel, 

elemzésekkel, véleményanyagokkal.

A kutatásunk következő lépéseként ebből a kódolási folyamatból leszűrt 

tanulságok mentén kiötlött kritériumokat is figyelembe vesszük, valamint az 

így létrehozott metodikát kiterjesztjük a vizsgált korpusz szignifikánsabb há-

nyadára.

A fentebb ismertetett okok miatt kutatásunkat kezdeményezésnek minő-

sítjük, és a priori elzárkózunk attól, hogy episztemikus tanulságokat vonjunk 

le az összegyűjtött és analizált anyagból. 

Jelen, írásban tett értelmezésünket egy szóbeli összefoglaló előzte meg, 

amelyet a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) szokásos őszi konferenciájá-

nak 2014-es kiadásán ejtettünk meg, és amelynek tanulságát az alábbiakban 

fejtjük ki: megtudtuk azt, hogy a szelektált médiatermékek címlapjainak álta-

lunk összeállított értelmezése nem szükségszerűen analóg azzal az önjellem-

zéssel, önpozicionálással, amelyet saját magukról készítenek (készítettek) az 

újságok, és hogy mind a lapok politikai irányultsága, mind az anyagi hely-

zete, mind az ebből fakadó értelmezési premisszák olyan érzékeny kérdések, 

amelyekhez való kritikaibb viszonyulás könnyen kiválthatja az értelmezés-

ben önmagára nem ismerő médiaorgánum közvetlen tiltakozását, a róla ké-

szített analitikus portré elutasítását. 

Sajnos, ebben a helyzetben figyelembe kellett vennünk azt is, hogy az ér-

telmező esztendőkig a Bukarestben megjelenő Új Magyar Szó munkatársa is 

volt, és az általa kritikusan elemzett napilap ettől eltérő ideológiát képvisel, 
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így a szóban analizált újság képviselőjének reakciója szólhatott azok a pre-

misszák ellen is, amelyeket az Új Magyar Szóhoz való (igaz laza, de...) tarto-

zás jelentett, míg az elemző – bármennyire is igyekezett elhatárolódni kultu-

rális meghatározottságától – azzal kellett, hogy szembesüljön, hogy a politi-

kailag-ideológiailag megosztott erdélyi magyar társadalom olyan elemzői at-

titűdöket ír elő, amelyek adott esetben „szemérmesen eltekintenek” egy-egy 

médiaorgánum – máskülönben közismert – politikai tájékozódásától. 

Bármennyire „virágnyelven” fogalmaznánk, nehéz úgy készíteni valid 

analízist, hogy ne vegyük figyelembe az egyes újságok – amúgy explicit – pre-

ferenciáit, bírálatuk és dicséreteik uralkodó irányát, még akkor is, ha a kódo-

lási utasításaink között a „politika” szó jelző nélkül szerepelt (egyedül „ki-

sebbségi” mivoltának hangsúlyosságát kellett azonosítani). 

Esetünkben tehát az értelmező is kiszolgáltatott az értelmezettnek, 

ugyanis bármilyen oldott, könnyed hangnemben történjék ez a kritikai 

abordáció, az értelmezés helyének komolyságot, elfogulatlanságot diktáló 

szelleme, az alapértelmezett tudományosság-semlegesség potenciális sérülé-

sének esetén is számíthat a vizsgáló, és a vizsgálata során megfogalmazott kö-

vetkeztetéseket artikuláló személy „preventív retorziókra” az érintettek (ana-

lizáltak) részéről.

A fentebb ismertetett incidensnek az a tudományos szempontból is ka-

matoztatható tanulsága, hogy a külső értelmezés – lett légyen bármilyen elfo-

gulatlan – nem szükségszerűen esik egybe, de nem is föltétlenül analóg azzal 

az ars poeticával, amit a szerkesztőségi gyakorlatok alakítottak ki és szentesí-

tettek, alkalomadtán évtizedeken át, gyakorlatilag töretlenül. Ezt a megállapí-

tást természetesen árnyalni fogjuk a további kutatások fényében.

Jelen cikkünk nem sajtótörténet, így nem tesz kitérőket az egyes azonosí-

tott patternök (esetleges) (média)történeti okaira, ám, ugyanazzal az érvelési 

sémával élve, amelynek a peroratióját az előbbi paragrafusban ejtettük meg, 

szükséges itt leszögeznünk, hogy nem fogunk mindig a kiválasztott időinter-

vallum által kijelölt (nagyjából szinkrón) paraméterei között maradni. 

*

Egy ettől különböző, de ugyancsak érdekes módszertani kihívás, amely-

lyel szembesültünk a cikkek tartalmának kódolási rendszerünknek történő 

megfeleltetésekor, abból fakadt, hogy, annak ellenére, hogy a kódlapunk ele-

ve a minősítés (szinte abszolút) kizárásának elve köré szerkesztődött, olyan 

„áthallásos” megfogalmazásokkal találkoztunk számos lapban (főleg ve-

zércikkekben), amelyek – érdekes módon, épp annak a „meg-nem-sértési-
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mechanizmusnak” az olajozott működési elvét követték, amelyet (akaratla-

nul) megzavart ezen sorok papírra vetője.

A legtöbb médiaorgánum ugyanis – főleg az erdélyi magyar közélet már 

említett politikai polarizációja (no meg ennek társadalmi-gazdasági következ-

ményei) miatt – kénytelen úgy beszélni egyes „kényesebb” (főleg politikai) 

kérdésekről, hogy ne kavarjon vitát (vagy ha igen, hát minél kisebb inten-

zitásút...), és ebből kifolyólag maga a „tág” téma azonosítása is sokszor ne-

hézségbe ütközött. E helyzetben csapdában éreztük magunkat, hiszen a ro-

mániai magyar olvasó számára könnyen lehatárolható utalásokkal szembe-

sültünk, amelyek azonban politikai/ideológiai leterheltségük miatt – valami-

féle ki nem mondott erdélyi magyar médiadeontológia elvén – „nyíltan ki 

nem fejthetőekké” minősültek, ám jelentésük (avatott olvasók számára) fél-

reérthetetlenül bele volt kódolva a kulturális háttér ismerete nélkül teljesen 

semleges hangnemű esetenként nagyon is elegáns, diplomatikus megfogal-

mazásokba. Mivel ezek a főleg allegorikus, esetenként metonimikus eszkö-

zök erősen interpretációfüggőek, az érintett tematikákat sokszor kénytelenek 

voltunk a legtágabb kategóriába illeszteni, jóllehet a jelentés nagyon is pon-

tosan utalt egy-egy személyre, konkrét eseményre (annak tér- és időkoordiná-

táival egyetemben) – tehát olyan paraméterekre, melyek lekódolását lehető-

vé tette a mi rendszerünk.

Ennek a sokszor túlzottan is körültekintő fogalmazásmódnak az azonosí-

tása viszont arra a következtetésre juttatott el bennünket, hogy a kérdéses (te-

hát a politikailag/ideológiailag „terheltebb”) cikkeket (talán öntudatlanul...) 

főleg hazai (romániai magyar, esetenként „még helyibb”, településre, annak 

mikromakrorégiójára korlátozódó, közvetlenül ismert – vagy ismerni vélt –) 

olvasóközönségnek szánták (Ezt a tendenciát máskülönben inkább a vezér-

cikkeknél, ezek hiányában a „tematizáló főcikkeknél” azosnolítottuk. A „szá-

razabb” híranyag általában könnyedén elhelyezhető az általunk használt ko-

ordinátarendszerben.)

Tudatában vagyunk annak is, hogy jelenlegi „tartózkodó elemzésünkkel” 

gyakorlatilag ugyanazt a retorikát követjük, mint azok az újságok, melyekről 

beszélünk. Ebből kifolyólag metapozíciónk is „mérsékeltebbnek” tűnhet, ám 

ezt a helyzetünket igyekszünk az ideológiák mentén való értékeléstől történő 

tudatos távolságtartással legitimálni, amely törekvésnek azonban – mint lát-

tuk az előbb – esetenként maga a (cikkbe kódolt, nem explicit) jelentés is ál-

dozatul eshet.

*
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Mindezek ismeretében, tudatosításával, úgy ítéljük meg, hogy érvényes 

a metapozíciónk, és kijelentjük, hogy cikkünk megállapításait a további (rész-

letező) kutatás fényében felülbírálhatóaknak minősítjük. 

*

A továbbiakban rátérünk a címlapkódolás narratív-kritikai értelmezésé-

re, az előzetesen gyűjtött adatok áttekintésére. A bemutatandó újságokat – 

ugyancsak a potenciális ideológiai „félreértelmezések” megelőzésére – ábécé-

sorrendben tekintjük át.

*

Korpuszelemzés

Bihari Napló

A nagyváradi megjelenésű Bihari Napló az általunk vizsgáltak közül a 

„legkozmopolitább” tartalommal rendelkezik, aminek egyik valószínűsíthe-

tő oka a lapot tulajdonló Inform Média Kft., amely megkönnyítheti a nemzet-

közi médiatartalmaknak az amúgy helyi hírekre is nagy figyelmet fordító új-

ságba történő áramlását. A Romániai Példányszám-auditáló Hivatal (BRAT) 

2014 utolsó negyedévére vonatkozó adatai szerint jelenős példányszámban 

értékesített lap1 címoldalain legfőképp a szociális szféra történéseire össz-

F. Cz. Á. felvétele (Kőminta 1)
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pontosít, számban ezt követik a kultúra és szórakoztatóipar hírei, ezután jön-

nek csak a sporttal, a gazdasággal foglalkozó cikkek, míg a politikai és oktatá-

si témákat taglaló írások száma szinte jelentéktelen.

A „címlapsztorik” által lefödött földrajzi terület Várad és közvetlen kör-

nyéke, főleg Észak-Erdély eseményeire fókuszál, alig érintvén országos jelen-

tőségű híreket. Határ menti városban való megjelenése ellenére meglepően 

kevés Magyarországról szóló hírt olvashatunk a Bihari Napló első oldalán, 

ugyanakkor figyelemre méltó a „messzibb külföld”, sokszor egzotikus ország 

(Kína) eseményeit ismertető híradások száma. 

A címlapok cikkei ugyanakkor nagy százalékukban tartalmaznak expli-

cit utalásokat a magyar kisebbségre – legfőképp a sportvonatkozású írások. 

Érdekes ugyanakkor megfigyelni, hogy a nem explicit módon politikai témá-

jú írások központi „szereplője” sok esetben kisebbségi politikus. A képek-

kel viszonylag gazdagon illusztrált Bihari Napló (a cikkek több mint felé-

hez legalább egy fotó tartozik – a címlapot egy, jelentős méretű, aktuális ese-

ményt szemléltető, sokszor artisztikus vonásokat is tartalmazó hangulatfotó 

teszi színessé). 

A lap rendszeresen közöl romániai és magyarországi hírügynökségek-

től származó értesüléseket, de rendszeresen használják információforrásként 

a politikai pártok, állami hivatalok, kulturális szervezetek sajtóközleménye-

it is. 

Az Inform Média Kft. tulajdonában lévő Bihari Napló előszeretettel kö-

zöl szórakoztató híreket, ezeknek jelentős helyet szánva még a címlapon is, 

fontos a sportcikkek korpusza, ezzel így is jelezvén azt, hogy Nagyváradon 

számos a sikeres sportcsapat folytat tevékenységet.

Az árnyalt tartalmú, nemzetközi kitekintésű „északi újság” egyszerű, át-

tekinthető tördelésű, átlagosnak nevezhető nyomdai kivitelezésű. Az újság 

rendelkezik honlappal is – amelynek tartalmi-formai elemzésétől mi eltekin-

tünk (A romániai magyar hírportálok tartalmi elemzése külön kutatás tárgya. 

Az eredmények összehasonlítását a kutatás befejezte után végezzük majd el.).

Háromszék

Teljesen más címlapoldalt mutat Erdély déli régióját (Sepsiszentgyör-

gyöt és környékét) hírekkel nyomtatott formában ellátó Háromszék napilap. 

A legtöbb példányt Kovászna megyében eladó lap címoldalait szintén egy-egy 

nagyméretű fotó teszi látványossá, a klasszikus tördelés könnyű tájékozódást 

tesz lehetővé a sztenderd nyomdai minőségben előállított lap cikkei között. 
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A vizsgált periódusban az újság által legnagyobb figyelemmel jellemzett-

elemzett elsődleges életterület a politika volt, míg a másodlagos életterületet 

a szociális témák uralják, a gazdasági problémákkal/megvalósításokkal egye-

temben. Elenyésző a sportvonatkozású cikkek címlapi szerepeltetése, ugyan-

akkor egyforma nagyságrendű a „helyiérdekű”, illetve az országos jelentősé-

gű eseményeket tárgyaló írások aránya. A cikkek legnagyobb hányada ma-

gyar kisebbségi vonatkozású (A kisebbségi vonatkozásúak számánál kb. há-

romszor kisebb az olyan cikkek száma van, amelyek nem foglalkoznak ezzel 

a tematikával. Ezek általában a politikailag semleges, országosan, esetleg Eu-

rópa-szinten érvényes gazdasági helyzetet ismertető, elemző írások.).

Ezen újság címlapján jelentős számban találjuk politikusok neveit, 

ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy ezek a cikkek legfőképp analitikusak.

A lap első oldalán található cikkek nagyjából egyenlő arányban tartal-

maznak román és magyar hírügynökségektől származó információkat, de 

ezeknél jóval jelentősebb a riportszerű, helyi vonatkozású, saját forrásokat 

használó cikkek száma. A puritán arculatú Háromszék címlapján kevés fo-

tót találhatunk. 

Az újság praktikusra tervezett honlappal is rendelkezik.

Krónika

A kolozsvári megjelenésű Krónika a vizsgált korpusz egyetlen tagja, 

amely nem egy szűkebb régiót tekint fő információforrásának, és híradása-

iban is igyekszik a teljes Erdély fontos eseményeit lefedni, de nagy figye-

lemmel kíséri az ország politikai történéseit is. A címlapon ezért erőteljesen 

tematizálja a politikát, kb. feleakkora arányban a gazdasági és társadalmi hí-

reket, jelentős a magaskultúrára figyelő cikkeinek a száma is, és az oktatást is 

hangsúlyosan kezelik a címlapra kiemelt cikkek.

A lap címoldala szinte egyforma arányban ismertet helyi, kisebbségi vo-

natkozású, és általánosabb szociális vonatkozású, országos jelentőségű ese-

ményeket. A vizsgált időszakunkban a címoldal meglepően keveset foglalko-

zott magyarországi témákkal, pedig anyaországunkban, ebben az időszakban 

(2014. január–2014. június) jelentős politikai események (országgyűlési vá-

lasztások) zajlottak. 

Ugyanakkor hangsúlyos a politikára való figyelés – a vizsgált cikkek 

majdnem mindegyikének politikus az egyik „szereplője” – még ha másod- 

vagy harmadrangú is az írások által érintett személyek fontossági sorrend-

jében. Meglepően magas a szakemberekre figyelő, azok nyilatkozatait tartal-
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mukba integráló írások száma, de fontos szerepet kapnak a címlapon az egy-

házak képviselői is (ez kiemeli a Krónikát a legtöbb hazai napilap közül).

Széles körű tematikájának köszönhetően nagymértékben támaszkodik 

romániai és magyarországi hírügynökségek adataira (a vizsgált periódust a 

román hírügynökségektől származó értesülések uralták), de a saját riportok, 

véleményanyagok címlapi jelenléte a legjelentősebb.

Az elegáns tervezésű napilap címlapja beszédes fotókkal gazdagon, ki-

egyensúlyozottan illusztrált, amelyek jobb nyomdai kivitelezés esetén hang-

súlyosabban tudnának érvényesülni.

A lapnak áttekinthető, letisztult tervezésű weboldala is van, amelyen in-

gyenesen olvashatjuk a nyomtatásban is megjelenő híreket.

Népújság

A marosvásárhelyi megjelenésű újság újólag a regionális lapok mintapél-

dánya: a helyi hírek uralkodnak benne, nagyjából Maros megyét fedik le a re-

gionális vonatkozású cikkek, elemzések, kisriportok. 

Az újság, a Maros megyei, főként marosvásárhelyi magyarokat sokszor 

negatívan érintő, Marosvásárhely jelenlegi polgármesterének tevékenykedé-

se során létrejött, kiélezett politikai helyzet ellenére sem tematizálja címla-

pon a politikát – hangsúlyt inkább a társadalmi és a gazdasági hírek kapnak. 

Talán ugyancsak ennek a „túlfeszített” helyzetnek tudható be, hogy a 

címlapon alig szerepel Magyarországra vonatkozó kijelentés. Helyi lapok jel-

legzetességéhez találó módon ugyanakkor jelentős számú éltmód/egészség-

témájú cikket emel az első oldalára, általában hangulatképpel vagy hangula-

tos dokumentumfotóval illusztrálva azt.

A cikkek magyar kisebbséghez tartozó „főszereplői” itt is a politikusok, 

de az egyházi szereplők itt leheletnyivel nagyobb teret kapnak, mint az eddig 

vizsgált újságok címlapjain. 

A nagyon lokális tájékozódású médiaorgánum előszeretettel közöl cím-

lapján újságírójaitól származó értesüléseket tartalmazó cikkeket, a román és 

magyar hírügynökségek által szállított adatokat tartalmazó, inkább országos 

(romániai és magyarországi vonatkozású egyaránt) érdekeltségeket tárgyaló 

írásokat a lap belsejében lelhetjük fel.

Az újság címlapján általában két-három uralkodó (két-, másfél hasábos) 

fotó is szerepel, ezek esztétikai értékéből, impaktjából azonban sokat levon a 

közepes nyomdai kivitelezés, az alacsony minőségű újságpapír. 

A Népújság a világhálón is megjelenik az e-nepujsag.ro webcímen, ele-

gáns, egyszerű, ergonomikus felületen.
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Szabadság

A kolozsvári megjelenésű Szabadságot könnyű pozicionálni patinás 

múltja és hangsúlyos regionális szerepe ismeretében. 

Ennek tudomásul vétele után nem csodálkozhatunk azon, hogy a cím-

oldalak írásainak elsődleges életterületei kiegyensúlyozottan oszlanak meg – 

hasonló nagyságrendűek a politikai, gazdasági és társadalmi cikkek. Az első 

oldal jellegzetességét azonban a másodlagos életterületek között toronymaga-

san vezető társadalmi szféra hangsúlyos tematizálása adja meg, amelyek kö-

zül a helyi vonatkozású cikkek enyhén „vezetnek” az országos vonatkozású 

cikkekkel szemben. Ugyanakkor a Szabadság címlapja kb. egyforma arány-

ban figyel Magyarország és az EU eseményeire, de tájékozottságát elárulja az, 

hogy az erdélyi magyar lapokra kevésbé jellemzően „egzotikus” országokról 

szóló híreket is szerepeltet címlapján, főleg kulturális, ritkábban gazdasági je-

lentőségű események kapcsán.

Erős a kisebbségi vonatkozású témák jelenléte, de, főleg országos léptékű 

hírek esetén ez a vonatkozás nincs mindig explicitté téve. A kisebbségtémájú 

cikkek leggyakrabban előforduló szereplője a politikus, aki általában pozitív 

vagy semleges hangvételű beszámolók, elemzések keretén belül említődik.

F. Cz. Á. felvétele (Erdőminta 1)
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A vizsgált periódusban a lap a román hírügynökségektől származó, főleg 

országos jelentőségű híreket emelte nagyobb mértékben a címlapjára.

 A lap címoldalát általában egy terjedelmesebb főcikket illusztráló, gyak-

ran „helyi érdekű”, dokumentumjellegű (ritkábban szuggesztív hangulatkép) 

uralja, a grafikai kivitelezés klasszikus, nem olyan komplex, mint a Krónikáé, 

de funkcionális, és a nyomdai kivitelezés kitűnő – mind a papír, mind a nyo-

más minősége felülmúlja az eddig elemzett újságokat.

Klasszikus, régi tervezésű honlapja van, amelyen (néhány esztendeje) 

csak  Digitálstand-előfizetéssel olvasható a cikkek nagy része.

Szatmári Magyar Hírlap

A Szatmáron megjelenő újság tipikus regionális lap, így címoldalát a ki-

sebb-nagyobb léptékű, helyi vonatkozású eseményekről írt beszámolók ural-

ják, ugyanakkor rövidhírekben, a figyelemfelkeltő lead-ekben utalnak a lap-

testbe elhelyezett, országos jelentőségű eseményekre is. Megfigyelhető, hogy 

a városnak az anyaország határához közeli mivolta nem indukálta a magyar-

országi események címlapon történő tematizálását.

Az első oldal cikkeinek „enyhe többsége” a Szatmári Magyar Hírlapban 

is kisebbségi vonatkozású, és az emlegetett hivatások között itt is kitüntetett 

helyet foglal el a politikus.

Erénye a címoldalnak, hogy kiegyensúlyozottan tárgyalja a politikai 

és társadalmi témákat, rövid sporthíreket is szervesen integrál, valamint ez 

utóbbihoz hasonló mértékben figyel a magaskultúra és a populáris kultúra 

eseményeire is (ez utóbbiak között főleg a kisebb-nagyobb települések hagyo-

mányőrző rendezvényeiről szóló beszámolókat olvashatunk).

A címlapcikkek közel 60%-ában találunk magyar kisebbségi vonatko-

zást, míg az ezt nélkülöző írások főleg az országos eseményekről szólnak. 

Az általunk vizsgált időintervallumban több volt a román hírügynökség-

től származó hír az első oldal cikkei között, de, főleg a „fokozott helyi jelleg-

ből” adódóan nagyobb súlya van az újságírók által közvetlenül begyűjtött in-

formációknak.

A lap színes oldalakat is tartalmaz, a címlap meg egyenesen gazdagon 

illusztrált, a nagyméretű (főleg hangulat)fotóknak köszönhetően néha maga-

zinszerű jellege is van egyes lapszámoknak. 

Az arculat egyszerű, a címlap hasábos tördelést tesz változatossá erdélyi 

magyar napilapoknál szokatlan fotóelhelyezésekkel (pl. lapcímet is elfedő, 

képmegmunkáló programokkal kivágott felvételek alkalmazásával).
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Udvarhely – Hargita Népe Udvarhely – kivált a Hargita Népe szerkesztő-

ségéből, Udvarhely néven működik (2014. március 14-től)

Sajátos gondot jelent az Udvarhely–Hargita Népe Udvarhely (vagy, ha a 

kronológiai rendet meg akarjuk tartani: Hargita Népe Udvarhely–Udvarhely) 

lap elemzése, hiszen az általunk vizsgált korszakban váltott arculatot, lesza-

kadván a csíkszeredai központú Hargita Népe megyei terjesztésű napilapról. 

Emiatt arra számítottunk, hogy nagy változás következik be 2014 márci-

usa után a lapban, azonban kódolási rendszerünk rugalmasságának köszön-

hetően tulajdonképpen kimutatásainkban nem történt statisztikailag értékel-

hető deregláció – ugyanis mindkét lap címlapját helyi hírek uralták, szinte 

azonos arányban (országos jelentőségű eseményekről csak a címlapokon sze-

replő cikkek alig egyharmada szól). 

Megfigyelhetjük, hogy egyik lap „fedele” sem fektet nagy hangsúlyt a 

politikára – a társadalom és gazdaság a domináns témák, ugyanakkor nagy 

hangsúlyt fektetnek a kulturális események bemutatására is.

A „couleur locale” dominanciájának köszönhetően alig találunk az első 

oldalakon olyan cikkeket, amelyek ne tartalmaznának a magyar kisebbségre 

tett utalásokat, és – egyáltalán nem meglepetésünkre – itt is a politikus a ki-

tüntetett figyelemmel kezelt kisebbségi szereplő.

Ugyancsak a „helyi érdekűségnek” tudható be az, hogy a címlapon in-

kább az újságírók által készített, saját hírforrásokat használó riportok kerül-

nek, az országos és nemzetközi témákat taglaló cikkek a lap belsejében kap-

nak helyet.

Mindkét lap címapja színes, esztétikusan designolt. A Hargita Népe Ud-

varhely a többször is ráncfelvarráson átesett Hargita Népe viszonylag újszerű 

arculati elemeit hordozta, az Udvarhely fejléce visszatér „jogelődje” tervezé-

séhez, és sikerrel ötvözi a „retro” tervezési elemeket az új olvasói elvárások-

nak eleget tevő modern,  szellős tördeléssel.

A nyomdai kivitelezésben – mindkét lap esetében – alig lehet kifogásol-

ható hibákat találni.

Összegzés

Az általunk elemzett több mint háromszáz cikk statisztikai elemzését 

követően azt állapíthatjuk meg, hogy az általunk elemzett lapok közül csak 

a Krónika, illetve a Szabadság emel címlapjára országos eseményeket, míg 

a többi inkább a helyi hírek tematizálását preferálja. Még az Inform Média 

Kft. tulajdonában lévő Bihari Napló is inkább csak attentióként használja a 

nemzetközi médiakonszernek tulajdonában lévő sajtóorgánumokra jellemző, 

könnyedebb, tulajdonképpen helyi viszonylatban közvetlenül nem is „hasz-
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nálható”, egzotikus országokról szóló információkat – a címlap meghatározó 

témáját mindig a helyi hírek adják. 

Érdekes, hogy amíg a Krónika szinte egyedül szerepeltet hangsúlyos po-

litikai cikkeket a címlapján, addig a többi újság, noha a politikát belsőbb ol-

dalakra helyezték, az első lap által említett kisebbségi „szereplők” általában 

politikusok, és ritka, hogy vállalkozókat, egyházi személyeket emlegessenek 

ezen a helyen. Közemberek is legtöbbször csak olyankor kerülnek címlap-

cikkbe, ha valami rendkívüli történt velük (leginkább autóbaleset). 

Az általunk vizsgált lapok címlapja leginkább színes, egy uralkodó kép-

pel, egy-két mellékfotóval. Ezeknek ritkán van dokumentumértékük, legin-

kább hangulatkeltésre, az olvasók figyelmének megragadását szolgálják. 

Néhány újság expliciten felvállalta politikai hovatartozását, néhánynál 

meg gyakorlatilag a sorok közül kell kiolvasni ezt – külön elemzést érdemel-

nének az erdélyi magyar nyomtatott lapok jelképei, burkolt célzásai, a csak 

„helyi tudás”, tehát helyi kulturális referenciák ismeretében visszafejthető 

kódolási rendszerük. Elképzelhető, hogy nem „véletlen hetekkel” operálva, 

hanem teljesen bekódolva a kiválasztott periódust, rájönnénk, hogy mik azok 

a kifejezési „pattern”-ek, amelyek mögé-közé az újságírók elrejtik – a ki tud-

ja, miért – expliciten meg nem nevezhető közszereplőknek, (főleg politikai) 

szervezeteknek szánt „fullánkjaikat”. Ugyanakkor egy, a laptestek teljessé-

gét feldolgozó adatbázis összeállítása után könnyebben áttekinthető lenne a 

címlap-tematizációk és a belső oldalak közti „feladatmegoszlás”.

Hasznos lenne azonosítani a kiválasztott lapok „típusolvasóit” – tanul-

ságos lenne akár a pszichológiát is segítségül hívni egyes közösségek profilját 

felállítani, és annak jellegéből következtetni akár nagyobb léptékű társadalmi 

jelenségek jövőbeni (potenciális) alakulására is.

Ugyanakkor érdekes lenne vizsgálni a nyomtatott lapok és azok interne-

tes „megfelelői” közti átfedéseket és különbségeket – természetesen csak ott, 

ahol létezik ugyanannak a lapnak netes kiadása is.

Egyelőre azonban nem engedjük meg magunknak, hogy ilyen kis meny-

nyiségű lap bekódolása után mélyreható következtetéseket vonjunk le az er-

délyi magyar nyomtatott ajtóról. Ez a statisztikai vizsgálatunk tulajdonkép-

pen azt igazolta, ami empirikusan eddig is megállapítható volt: az erdélyi ma-

gyar nyomtatott sajtó magán viseli a megjelenés helyének kulturális jellemző-

it, tematizálási gyakorlata konvergál ezekkel a lokális sajátosságokkal. 
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Jegyzetek

1  http://www.brat.ro/audit-tiraje/publicatie/bihari-naplo/. Letöltés dá-
tuma: 2015. márc. 14.
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Kós Károly publicisztikája
SAS PÉTER

Kós Károly mindent meghatározó, eszmei kiindulópontját – kilenc évti-
zed távlatából, két világháború és három forradalom átélése, megszenvedé-
se  után – így határozta meg: „én az életet világéletemben nagyon reálisan 
néztem. És innen a földről néztem, a szülőföldről”.1 Az erdélyi realitás lát-
tatta meg vele tizenegy évesen a Trencsén (ma Ştefan cel Mare) téren a Me-
morandum-per miatt tüntetőket, huszonhét évesen a balázsfalvi Szabadság-
mezőn tartott ASTRA-gyűlést, harmincöt évesen a gyulafehérvári nemzet-
gyűlést, ötvenhét évesen a kolozsvári magyar bevonulást és hatvanegy éve-
sen a Maniu-gárdisták vérengzését. Minden történelmi fordulópont megvál-
toztatta, alapjaiban újrafogalmaztatta vele addigi jól kialakított feladatköreit 
és azzal együtt járóan életformáját. Az 1920-as impériumváltozás megakasz-

Rezumat (Publicistica lui Károly  Kós)
În acest articol autorul prezintă un portret detaliat al publicisticii lui Károly Kós, scriitor, grafi cian, 

jurnalist, arhitect, personalitate publică și politică. Autorul conclude: Kós, martor al secolului în 
care atâtea întâmplări tragice s-au abătut asupra maghiarilor, și-a păstrat întotdeauna un realism 
pragmatic, și chiar dacă a fost nevoit să îndure consecințele a două războaie mondiale, a reușit 
întotdeauna să-și ajute comunitatea, să publice articole importante, care au avut ecou răsunător și 
efecte culturale și sociale de considerat.

Cuvinte cheie Károly Kós, războaie mondiale, publicistică, minoritate, Transilvania

Abstract (Károly Kós, the journalist)
In this article the author presents a detailed portrait of Károly Kós, writer, illustrator, journalist, 

architect, important public and political fi gure. The author concludes: Kós, who witnessed the 
tragic events of the century – in which the Hungarians have suffered enormous losses – always 
maintained a pragmatic realism, and even if he had to endure the consequences of two world wars, 
always managed to help his community, and published important articles that had resounding echo 
and important cultural and social effects.

Keywords Károly Kós, world war, jornalism, minority, Transylvania

Sas Péter, PhD
irodalomtörténész
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totta fényesen ívelő építészkarrierjét, az 1944-es szennyes háborús áradás az 
elismert írót és grafikust tette földönfutóvá.

Úgy tűnik, egy apróságról megfeledkeztek Kós Károlynak az erdélyi 
sorsba ágyazott politikai szemléletét keresők: az idővel többségivé és egy-
re meghatározóbbá nőtt románság meghatározóvá vált szerepének felisme-
réséről. Az 1910-es balázsfalvi gyűlésre utalva helyettük is megfogalmaz-
ta Kós Károly: „Láttam, hogy itt valami más van, mint amiről nekünk, di-
ákoknak Budapesten beszélnek. S hogy valami nagy hiba van a politiká-
ban... Írtam is erről a Budapesti Hírlapban. Megjelent, de Rákosi Jenő meg-
jegyezte, hogy hát ez semmi… nem jelentős dolog… Én azért mégiscsak az-
zal maradtam, hogy itt Transsylvániában valami nem úgy van, ahogy eddig 
tudtuk. Hogy van itt Transsylvániában valami, amit tudomásul kell venni, 
s amihez mindnyájunknak alkalmazkodnunk kell”.2 Szülőföldképét szász-
földi gyermekkori élményei, székelyföldi építészeti tanulmányútjai és kalo-
taszegi kirándulásai, majd ottani letelepedése, szűkebb pátriájának válasz-
tása, építészettörténeti tanulmányai mellett az erdélyi emlékírók évszáza-
dos tanulságokat hordozó írásai teljesítették ki. „A három rendi nemzet mel-
lett én megláttam a románságot is. Nekünk jóban kell lennünk. Egészen fi-
atalon jutottam erre a konklúzióra”.3 Nem ingatag izmusokra építette egy-
re jobban kiterebélyesedő életműve fundamentumát, az oly sokat emlege-
tett transzszilvanista világképét, hanem szülőföldjéhez való örök hűsége je-
gyében és az Erdélyt meglakó népek együttműködésének vágyára. Példaké-
pe a visszavárt, a mai napig is pótolhatatlan „nagy fejedelem”, Bethlen Gá-
bor volt, akinek két nagyhatalom, török és osztrák között egyensúlyozva, 
kellett biztosítania az Erdélyi Fejedelemség önállóságát. Ezek voltak a politi-
kus Kós Károlyt meghatározó alapok. Mindent megtett azért, hogy az erdélyi 
magyarság 20. századi metamorfózisai után eszméletre térjen és megtalálja 
önmaga helyét, szerepét a fanarióta politikai körforgásban.

Kós az 1919 címet viselő írásában a széppróza eszközeivel írta ki ma-
gából a családjával együtt átélt eseményeket. Amikor a háború vihara átzú-
gott a Pojánán, s a katonák is elvonultak, regényhőse – Gál Jankó – otthon 
maradt. Feleségével folytatott rövid párbeszéde egy hosszas történelmi érte-
kezést helyettesített: „Mi az ott? Hunyad. És azon túl, az a bevágás a hegyek 
között? A Körös torka. És azok a hegyek: Az a régi erdélyi határ. És ez? Itt kö-
röskörül mindenütt? Ez? Ez Erdély… És ez a föld, amit szánt? Ez? A mi föl-
dünk ez Anna.” Ilyen jellegű és tartalmú beszélgetés az író és felesége között 
is lezajlodhatott, meglehet, önéletrajzi ihletésűek lehettek az idézett monda-
tok. Kós Károly határozott történelemszemléletét tükrözték, a határmódosu-
lások ellenére Erdély földrajzi helyzete nem változik, s a szülőföld az, amit 
sajátjaként minden ott élőnek meg kell művelnie. 

Nyomatékosítandó, hogy Kós Károly az általa képviselt gondolkodás-
módban, az erdélyi népek egyenlőségét és összetartozását kifejező transz-
szilvanizmus szellemében politizált a főhatalom-változást követően is. 1921 
januárjában jelent meg a Kós Károly, Paál Árpáddal és Zágoni István jegyez-
te Kiáltó Szó. A magyarság útja. A politikai aktivitás rendszere hármas címet 
viselő röpirat. Kós Kiáltó szó címen jegyzett írásában megfogalmazta a kö-
vetendő utat, mellyel olyan alapot akart adni, melyen az önazonosság-tudat 
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feladása nélkül lehetne beilleszkedni a megváltozott feltételek közé. „Kiál-
tom a jelszót: építenünk kell, szervezkedjünk át a munkára. Kiáltom a célt: a 
magyarság nemzeti autonómiája.”4 

Nincs más lehetőség a fennmaradásra, mint a történelmi helyzet elfo-
gadása és a nemzetiségi szervezkedés megindítása. Megalakította az Erdélyi 
Néppártot „Erdély az erdélyi nemzeteké!” jelszavával. A bánffyhunyadi köz-
pontú régiós szervezkedést országos párttá fejlesztette, életre hívta az Erdé-
lyi Magyar Néppártot. Szócsövük, a népi erőket tömörítő politikai lap, a Va-
sárnap főszerkesztője Benedek Elek, felelős szerkesztője Kós lett. A lap ki-
adásához létrehozott független irodalmi vállalkozást, a Kós Károly, Nyírő 
József, Paál Árpád, Szentimrei Jenő és Zágoni István által létrehozott Kaláka 
betéti társaságot. Néplapuk a mindenkori újságírás példaképe lehetne, mert 
tevékenységét a világnézeti következetességre, a magas szintű szakmai tu-
dásra és az erkölcsi tisztaságra alapozta. Kós a tőle már megszokott transz-
szilvanizmus szellemében fogalmazta meg írásait. „Erdély jelenti a múltat, 
Erdély a jövendőt, Erdély a nyugodalmat, a békét, Erdély a kultúrát és a jólé-
tet… […] Népek, nyelvek, fajok és kultúrák csudálatos és erős keveredő he-
lye ez a föld, mely nem tűrte soha egyik alkotójának a másik felett való ural-
mát, de szépen egymás mellett nagyra növelhette mindeniket. Melegágy ez 
a föld, soha el nem fogyatkozó tápláló és nevelő erővel, melyen egymás mel-
lett nagyra fejlődnek azok a palánták, melyeket a sors szerteültetett külön-
böző földekre, hogy ott hajtsanak és nevelkedjenek naggyá. Ezt a hivatását 
értették meg a múltban bölcs vezetői és kormányozói Erdélynek, amikor itt 
a fajok és vallások, a nemzetek és nyelvek között különbséget nem tettek, de 
mindenkinek megadták a maga érvényesülési lehetőségét”.5

A szélesebb összefogás eredményeként megszületett Haladás Lap- és 
Könyvkiadó Betéti Társaság, mely a megszűnt Vasárnap pótlására Vasár-
napi Újság néven képes-kulturális-irodalmi magazint indította útjára. Kós 
Ká roly a Gyárfás Elemér könyvéről írott kritikája egyik mondatát személyes 
vallomásaként fogalmazta meg: „Bolondja vagyok Erdély históriájának”.6 
(Ez az egyéni jellegű megközelítése magyarázhatja az Erdélyben kicsú-
csosodott történelmi fogantatású műveit, Budai Nagy Antal személyiségé-
nek „megszülését”,7 valamint a szobrász-testvérpár, Kolozsvári Márton és 
György iránti érdeklődését, életük bemutatására történt meg-megújuló re-
konstrukciókísérletét.)  

A politikában való csalódás nem törte meg, inkább megedzette, ha le-
het, még határozottabban képviselte azokat a gondolatokat, amelyeket Ko-
lozsvárt, 1925. szeptember 16-án Reményik Sándornak írt levelében így fo-
galmazott meg: „Rázom az alvókat a hazug álomból a rideg valóságra, a ha-
zugokat leleplezem az igazság szavával, a resteket munkára akarom kénysze-
ríteni, az üresfejűeket nevetségessé tenni segítem, a gonoszokat meg akarom 
büntettetni, a fösvényeket szégyeníteni, a hatalmaskodókat megalázni”.8

Tusakodásokkal terhes otthonépítő munkája közben elérkezett az er-
délyi történelem újabb fordulata, a nemzeti eufóriával indult, majd egyé-
ni és közösségi tragédiákba torkolló második bécsi döntés. Ahogyan Kós 
Károly Ezerkilencszáznegyvennégy című írásában keserűen megfogalmaz-
ta: „Túlvoltunk már a Horthy-rezsim kurta egyhetűs farsangján és hosszú, 
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négyesztendős, kálváriás böjtjén. De nem voltunk túl az évtizedek óta szított 
s a négyéves, kényszerű háború nyomorúsága, valamint a belső, politikai tu-
sakodások mérgével is táplált vak gyűlöletek meg-megújuló kitörésein, az 

F. Cz. Á. felvétele (Bálvány)
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ököl, bunkósbot és fejsze esztelen és felelőtlen dühöngésein”.9 Keserű kifa-
kadását a sztánai Varjúvárában átélt drámai élmények és azok további egész 
életsorsára kiható következményei váltották ki. Minderről utólag, Bukarest-
ben, 1947. november 13-án írt levelében így számolt be Buzás Lajosnak: „a 
jó fegyveres gárdisták védelme alatt és az akkori csendőrség jóváhagyásával 
a nálunk tartózkodó nehány orosz katonával elhitették, hogy mi népnyú-
zó burzsujok vagyunk, hitleristák, horthyisták, zsidóüldözők, romángyű-
lölők, soviniszták, szóval barbár magyarok, akik halált érdemelünk. Rólam 
azt terjesztették, hogy a bécsi határt én rajzoltam ki, és hogy titkos rádióle-
adómmal állandó összeköttetést tartottam fenn még a román impérium ide-
jén is Horthyval és Hitlerrel”.10

Egészen más szájízzel kezdődött az emlegetett négyéves időszak, aho-
gyan Kós az Ezerkilencszáznegyven című írásában éreztette is: „A városhá-
zán öreg városi zászlók lobognak-lengenek, s a piaci templom tornyáról mé-
lyen kígyózik le a magyar trikolór. […] Azután egyszer csak jöttek, akiket 
vártunk: én és mindenki és a város és az egész Erdély. […] És ordítottam ve-
lük én is, és ujjongtam velük és a szememből csorgott a könny, mint száz-
ezer testvérem szeméből”.11 Idővel egyre csalódottabban vette tudomásul a 
helyi viszonyokat nem ismerő, kívülről odahelyezett, ejtőernyősöknek titu-
lált közigazgatási vezetők kinevezését, az életükből mindezért majdnem em-
beröltőnyi időt, 22 évet adó erdélyiek háttérbe szorítását. Az említett Ezer-
kilencszáznegyven címet viselő írásában mutatta be a helyzetet, a Sors által 
hajszolt szimbolikus szekeret, melynek gyeplőjénél az utat nem ismerő ko-
csis ül. Aki tudná mutatni az utat, azt durván félrelökik. „Mire vártok itt, er-
délyi emberek? A szekeret várjuk, a magyar szekeret, aki minket idehozott, 
és innen tovább viszen. Ne várjátok azt – felelte a Sors – mert azt régen útjá-
ra indítottam és most messze jár bizonyára.” Mint korábban, ismét szembe-
szállt az erdélyi önállóságot veszélyeztető és a hagyományos toleranciát nél-
külöző politikával, mellyel a „másik haza” érdekei nem estek egybe. Mindig 
elfelejtődik, hogy egy nemzethez való természetszerű tartozás mellett a tör-
ténelem tanúsága szerint két – vagy annak tekintett – országban élők politi-
kai érdekei nem mindig mutattak azonos követésre alkalmas lehetőségeket. 

1944 után a területileg ki(vissza)egészült és egészen balra fordult Romá-
niában Kós Károly ismét politizált, vezércikkeket írt, a Magyar Népi Szövet-
ség képviselőjeként a bukaresti Nagy Nemzetgyűlés tagja lett. Miért vállal-
hatta Balogh Edgár felkérésére a politikai életbe való bekapcsolódást? A vá-
laszt, vagy annak egy fontos elemét megtalálhatjuk Kolozsvárt, 1945. szep-
tember 16-án, a szociáldemokrata Lakatos Istvánnak írt levelében: „Nem 
szégyenlek támogatást kérni mindenkitől dolgozó magyar népünk érdeké-
ben, s melyet ma szolgálnia kell minden erdélyi magyarnak úgy, ahogy lehet 
és ameddig bírjuk, nehogy elveszítsük csatánkat az élet és a munka front-
ján, aminek elkerülhetetlen következménye volna, hogy Erdélyről és min-
denről, amit itt eleink, Erdély földjében porladó őseink teremtettek, építet-
tek, gyűjtöttek és jóban-rosszban megőriztek, le kell mondanunk, örökre ta-
lán”.12 A korszak stílusának ismeretében írásaiban sem kelthet meglepetést 
vagy csodálkozást egy-egy demokratikus jellegű, kifejezetten baloldalinak 
minősíthető szófordulat. A Világosság napilapban megjelent cikkeiben ön-
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magát adta, a falu problémáival, a város építészetével, a műemlékek ügyével 
foglalkozott. A romániai „demokrácia” alakulásával témában és megszöve-
gezésben egyaránt igyekezett lépést tartani, de érződött nemcsak a sorok kö-
zött, a sorokban is, hogy ez nem az ő világa. Jó példa erre a több kiadást meg-
ért Budai Nagy Antal kisregényéhez és színjátékához írt elő- és utószavainak 
fogalmazástechnikája. Egyes cikkei nagyon hasonlítottak gróf Bánffy Mik-
lós hasonló időszakban, az Utunkban, a Beszéljünk semmit rovatban köz-
readott írásainak címében jelzett mondanivalójára. Voltak, akik politikai 
huncutságot sejtettek a háttérben, ahogyan erről Kolozsvárt, 1948. decem-
ber 12-én Molter Károlynak írt levelében olvashatunk: „A múltkoriban egy 
régi barátomon, aki bizalmasan s nagy szívesen azt mondta nekem: Valld be 
őszintén, öregem, hogy a cikkeidet diktálják és te csak aláírod azokat”.13 Kós 
Ká roly nem közéleti szereplésvágyból, hanem szakmai megfontolásból írta 
újságcikkeit. Utólag – bár érdemeket szerezhetett volna – akkori tevékenysé-
gét a valósághoz hűen értékelte: „Az újságírás mesterségébe is bekapcsolód-
tam. Eleinte csak mint alkalmi, külső, majd 1948–49-ben szerkesztőségi bel-
ső (cikkírói) munkatársa voltam a Világosságnak a nem politikai vonalon.”14

Balogh Edgár, aki igazán jól ismerhette, hiszen 1944 ősze után, a felsej-
lő rendszerváltás idején az ő felkérésére kapcsolódott be újra a politikai élet-
be. A múlt megszépítő, és arra az időszakra visszaemlékezve az időben még 
előnyösnek ható távlatából sem próbálta egykori munkatársát akkori tevé-
kenysége miatt kommunista elvbarátjának, elkötelezett harcostársának ne-
vezni. Kós Károly születésének 85. évfordulójára kiadott szépírás- és publi-
cisztikakötet előszavában – úgy gondolom – ma is elfogadható módon így jel-
lemezte: „eltökélten és megátalkodottan, hősi tartással szállott mindig szem-
be akár a gyökértelenség, akár a gyökérben rekedés végletes veszedelmével, 
s életet, lombot, virágot, gyümölcsöt – szellemiekben: általános emberi szép-
séget és nagyságot – saját múltunkból és valóságunkból, tulajdon nemzeti-
ségi létünkből és alkotó készségeinkből hívott elő […] így születik meg Kós 
Károly eredetisége, hogy romániai magyar európaiságával mindnyájunkat 
éltető példamutatás legyen”.15 

Kós Károlyt a „demokrácia” magas szintű társadalmi megbízatásai meg-
lepték, de jóleső érzéssel töltötték el. „Ráadásul én nem voltam kommunis-
ta, egyáltalán nem voltam semmilyen pártnak a tagja. Jólesett tehát a bi-
zalom”.16 Ha ennyire ellenkezett meggyőződésével, világlátásával, akkor mi-
ért vállalhatta? – vetődhet fel a kérdés. Egyre jobban gyökeret ver az a né-
zet, hogy egyik fia érdekében tett eleget olyan felkéréseknek, mint a Magyar 
Népi Szövetség védnöksége alatti újságírás, majd a magas szintű politizálás-
ra utaló parlamenti képviselőség. Egyik fia, Kós András azokban az években 
magyar katonaként hadifogoly volt a Szovjetunióban, s hihetőleg megígérték 
édesapjának, hogy közbenjárnak hazaengedése ügyében. Az MNSZ színei-
ben való képviselőségét Tóbiás Áron is firtatta, akinek tömören ennyit vála-
szolt: „Kurkó Gyárfás kényszerített rá”.17

Az új rendszer alaptermészetét kiismerve, keserű élettapasztalata és a 
történéseket, az összefüggéseket rendszerező logikus gondolkodásmódja Ko-
lozsvárt, 1945. szeptember 16-án Lakatos Istvánnak írt, már idézett levelé-
ben – „a magamnak, magunknak nem hazudhattam” életszemléletével – az 
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illúziókeresés, a hamis áltatás elutasítására szólított fel: „Sajnos ma, amikor 
a kivívott szabadságunkkal dicsekszünk a múltak elnyomásával szemben, a 
jogos kritikának megnyilvánulása tilosabb és veszedelmesebb, mint valaha. 
Aki kritizálni merészel, az fasiszta-gyanús, akit félre kell állítani, vagy ép-
pen a bíróság elé kell utalni.” Keserűsége tükröződött régi barátjának, Ko-
lozsvárt, 1952. október 10-én Fogolyán Kristófnak írt  vallomásosan őszinte 
levelében: „Aztán számoltam, próbáltam elkészíteni a mérleget. Az egyik ol-
dalra odaírtam a munkát, amit akkor, nehány évtizeden keresztül hittel, bi-
zakodással, szeretettel cselekedtünk, s adtunk, csak adtunk. Miért? Kinek? 
Mi azt hittük: népünknek, az ő testének és lelkének, a mi véreinknek, a mi 
gyermekeinknek, a magyar jövendőnek adjuk. Tehát adtuk bőségesen, bő-
kezűen, számolás nélkül, ahogy a szeretet és a hűség adhatja. Mindent ad-
tunk, ami tőlünk kitelhetett: munkát, tervet, gondolatot, időt, ideget, egész-
séget, s anyagit… Sokat kellett adnunk, mert kevesen voltunk, akik vállal-
tuk ezt a munkát és harcot és építést... És akik hittük, hogy helyesen  oko-
san és előrelátóan csináljuk, amit csináltunk, és ez a hitünk volt a mi bősé-
ges jutalmunk. Ezt írtam a számadás egyik oldalára. S a másik oldalán azt 
akartam felírni, hogy mi lett az eredménye annak a kiadásnak, befektetés-
nek? S lehet, hogy az én öreg szemeim nem látnak már jól, lehet, hogy az 
én régi agyam már nem tudja megítélni, de bizony mondom, megdöbben-
tem, mert alig-alig látok valamit is, amit a mai elgondolás értéknek vállalt 
abból, amit mi akkor értéknek, eredménynek ítéltünk, tudtunk és cseleked-
tünk…”.18 Másként nem is gondolkodhatott az Erdélyi Református Egyház-
kerület fennállása alatt leghosszabb ideig, 1934-től 1965-ig, 82 éves koráig 
szolgáló főgondnoka, akinek szocializmust építő hazájában meg kellett érnie 
a hitre épített öntudat foszladozását is. 

Azt nem hallgathatjuk el – melyre írásban kifejezett politikai jellegű 
gondolatai, világlátása utalnak – hogy Kós Károly erős szociális érzékkel 
rendelkezett, mely hármas hatás alatt fejlődhetett ki benne. A József körúti 
Baross kávéház „Balszélfogó” néven elhíresült asztalánál az eljövendő nem-
zeti építészetről tartott hatalmas vehemenciával előadásokat és „énekelt lel-
kes áriákat”. Ott gyülekezett a „vidám Bohémia” társasága, köztük „Már-
kus László, Kosztolányi Dezső, Kárpáti Aurél, Muhits Sándor, Fehérkúthy 
Bálint, Zrumeczky Dezső, P. Ábrahám Ernő, Bartos Károly, Kürthy György, 
Márffy Ödön, az idősebbek közül Pethes, Hevesi Sándor, Szemere György (de 
genere Huba) nevei jutnak most hirtelen eszembe”.19 A radikális, haladó írók 
és művészek közül még Karinthy Frigyes, Lukács György, Benedek Marcell, 
Bálint Lajos, Gulácsy Lajos, Kernstok Károly, Rippl-Rónai József, a színész 
Ódry Árpád, Somlay Artúr, Pethes Imre és a csellista Kerpely Jenő.20 Nehe-
zen lenne hihető, hogy a korabeli Magyarország társadalmi viszonyainak 
kritikája nem lett volna jelen beszélgetéseikben. Ugyancsak nagy hatással 
voltak rá a John Ruskin, William Morris, Charles Robert Ashbee és Walter 
Crane képviselte angol preraffaelita tanítások. Különösen Ruskin – akit Kós 
„szociálistá”-nak nevez írásában – így vallotta meg hitvallását: „a művészet 
mindenkié, adjatok művészetet a népnek, mert joga van hozzá.” Majd így 
folytatta: „adj ételt a szegénynek, azután ruházd fel, azután adj neki hajlé-
kot, végül szerezz neki gyönyörűséget a művészetek, a tudomány vagy egyéb 
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szellemi foglalkozás által”.21 Gondoljunk arra is, hogy a századelő idősza-
kában a magyar nemzeti építészet formakincsének kutatása, gyűjtése köz-
ben, majd később köztük élve szembesült – főleg a vidéken élő – erdélyi nép 
életkörülményeivel, akiknek Kalotaszeg tájegységre összpontosult, felvállalt 
képviselete már 1920 után politikai jellegű cselekvésre sarkallta. 

Csalódnia kellett, akár a húszas évek nagy változásai után. A nép, a so-
kaság akkor sem vehette kezébe sorsa irányítását, mert választott vezetőik 
elfelejtették ígéreteiket, csak önmaguk és a kiüresített eszme dicsőítésével 
voltak elfoglalva. A korszak földi purgatóriumát 1956 ősze hozta el, melyről 
így vallott Kolozsvárt, 1958. június 21-én Vincze Géza református lelkésznek 
írt levelében: „A sors rende lése volt, hogy éppen a forradalmat [!] érhettem 
meg ott: elég tarka életemnek legnagyobb, legmegrázóbb élményét”.22 

Predesztinációs hite szerint a lelke mélyén bíznia kellett abban – aho-
gyan önmagát jellemezte –, hogy „gyenge, gyarló, emberteremtmény” létére 
azok az évszázados erdélyi, európai, az egyetemes művelődéstörténet fon-
tos részeiként számon tartott értékek, amelyeket munkásságával ő is segített 
gyarapítani, saját korában kiteljesítenie, nem veszhetnek el.

Kós Károly egész életműve Erdélyről szól és Erdélyért íródott, ezért ta-
lán nem esünk túlzásba, ha úgy fogalmazunk, hogy az tulajdonképpen nem 
más, mint az általa oly gyakran emlegetett, ábrázolt, feldolgozott földraj-
zi tájegység művelődése megrajzolásának és története felidézésének sajátos 
recepciótörténete. Talán ebben van művészetének, „művészeteinek” – hisz 
majd minden művészeti ágban alkotott, és ami nem művészeti jellegű fel-
adat volt, azt is művészi szinten oldotta meg – titka: rátalált népére, rátalált 
önmagára, megtalálta célját és értelmét az életben, népe és szülőhazája, kö-
zössége szolgálatát.  Épületeiben, rajzaiban, mondataiban, színpadképeiben, 
faragásaiban adta tovább, közvetítette „Erdély sohasem hazudó kövei” hang-
talan mondandóját – őt idézve, – „ahogy tudtam és ahogy lehetett”.

   Az Erdélyben maradottakat általánosan a közösségért való tenni aka-
rás jellemezte. Az írókban, költőkben, szellemi alkotó munkásokban, a „szel-
lem embereiben” kialakult egy különleges hivatástudat, a nobile officium 
(nemes kötelesség, fizetés nélküli tisztség). Az utólag, az 1940-es évek elején 
végzett társadalomtudományi, szociológiai vizsgálat kiderítette, hogy a régi 
erdélyi hagyományokon alapuló, az anyagiakra nem sokat adó, csak a mun-
kának, a „küldetés teljesítésének tudata”, melyet az „erdélyi szellemi ember 
alkatá”-nak neveztek,  Erdélynek ez az érdek nélküli vállalása és szolgála-
ta – ez Kós Károly reánk hagyott és folytatásra váró öröksége. 

[…] Mindenről volt mondanivalója, véleménye, amiről csak azt gondol-
hatta, tájékoztatnia kell erdélyi közösségét, legyen az politika vagy képző-
művészet, egy fontosnak ítélt könyv vagy kiállítás, egy megőrzendő műem-
lék vagy földműveseknek szóló hasznos tanács. Mindezeket az Ars poetica 
címen megfogalmazott írásában kifejtett erkölcsi-etikai elvárások magasla-
táról tekintve: „Az igazi író minden időben népének élő és ható lelkiisme-
rete volt, és nem is lehetett más, mint korszerű, ha becsületes volt, és őszin-
te és – művész…”.23 

Egyik, mindig csak résnyire kitárulkozó beszélgetése közben megval-
lotta, hogy „mondtam már, hogy képben gondolkoztam. Amikor írtam, ak-
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kor is képben gondolkoztam, láttam a képet, és azt írtam le. Nem fordítva”.24 
[…]

A mindent szülőföldjéért cselekvő, a hűség fundamentumáról építkező 
erdélyi mindenes az időben megjelenő és eltűnő, de kitörülhetetlen jelet ha-
gyó nemzeti kiválóságaink egyik szimbólumává nemesült. És hagyományo-
zott. Egész életre szóló, örök emberi értékeket. Ha végigolvassuk a különbö-
ző történelmi időszakokban, az Osztrák–Magyar Monarchia fennállása ide-
jén, majd felbomlása után, a Magyarország és a Románia egymást váltó el-
lentétes irányultságú politikai rendszereiben, többségben és kisebbségi lét-
formában, fiatalon és öregkorában – összességében félszázadnyi idő alatt 
– papírra vetett írásait, megállapíthatjuk, hogy szellemi ívük töretlen, sza-
bályos, teljes kört ír le, mondanivalójuk origójában, középpontjában szülő-
földjével és annak népével. 

Munkásságának minden részét magunkénak vallhatjuk. Életműve 
mindannyiunk általános magyar közkincse, önálló személyiségének nincs 
külön jobb és bal oldala, tényszerű magyarázgatások, meddő önigazolások 
helyett „a kisebbségi élet ajándékaként” inkább próbáljunk hozzá méltóan 
sáfárkodni reánk maradt szellemi örökségével. 

Kós Károly fényképfelvétellé merevült mutatóujja mindenkit erre kelle-
ne, hogy intsen. 

* Részlet a Pallas–Akadémia Könyvkiadónál megjelent Kós 
Károly publicisztikája című kötet bevezető tanulmányából. A kötet 
írásait összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Sas Péter.
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Új fejezet otthonirodalmunk
történetében
Az Anyám könnyű álmot ígér műfajtörténeti háttere

CSEKE PÉTER 

1. A Horváth István-monográfia előmunkálatai során fedeztem fel 
Molter Károlynak a népábrázolás kérdéseivel foglalkozó alapvető jelentősé-
gű tanulmányát az Erdélyi Helikon 1940. áprilisi számában1 (1940. 4: 201–
211.). Gaál Gábornak a szociográfiáról írt 1937-es műfaj-tipológiai felismeré-
seihez képest2 (1937.5: 478–480.) újdonságként hatottak számomra a megál-
lapításai. Ami érthető, hiszen a népábrázolás színképe és eszköztára időköz-
ben tovább gazdagodott, és maga a társadalmi-nemzeti kérdéseket előtérbe 
állító műfaj is lényegében addigra már kifutotta legjobb formáit. Ugyancsak 

Rezumat (Semnifi caţia romanului sociografi c „Un leagăn pe cer”) Într-un studiu publicat în primăvara anului 

1940 în revista „Erdélyi Helikon”, Molter Károly – analizând operele emblematice ale lui Balázs Ferenc, Bözödi György 

şi Tamási Áron – face o distincţie între literatura sociografi că din Ungaria şi din Transilvania. Cel care analizează astăzi 

structura şi tehnica scriitoricească a romanului sociografi c „Un leagăn pe cer”, nu va avea niciun dubiu că această 

operă constituie reîncarnarea sociografi ei adevărate la sfârşitul anilor 1960. Volumul care între 1970 şi 1976 a apărut în 

90.600 de exemplare, a ocupat un loc un conştiinţa noastră ca şi o operă emblematică a unei epoci care a supravieţuit 

asupra ei însăşi; toate acestea s-au întâmplat într-o perioadă în care acea epocă, adică comunismul s-a înfăţişat ca şi 

ceva de neclintit. Cseke Péter, prin analizele sale formulează concluzia că  Sütő András a scris acest roman datorită 

unei solicitări de clarviziune istorică şi responsabilitatea cuvântului scris. Toate celelalte elemente, cum ar fi   necesitatea 

ştiinţifi că în comunicarea faptelor, autenticitatea personalităţii, aspectul personal narativ, lărgirea dimensiunilor de 

interpretarea adevărului decurg din cele de mai sus. Cuvinte cheie sociografi e, roman, autenticitatea personalității

Abstract (The History of the Genre of  András Sütő’s  „Anyám könnyű álmot ígér”) If someone undertakes 

a thorough analysis of András Sütő’s „Anyám könnyű álmot ígér” – modestly called „diary notes” at fi rst publishing – 

they will have no doubt that the volume is the reincarnation of genuine sociography.  This novel published in 90,600 

copies between 1970–1976 – gained space in our consciousness as an emblematic creation of an era that survived 

itself – at a time when that era was still representing itself to be perpetual.Based on his analyses, Péter Cseke 

reaches the conclusion that  it was the demand for historical discernment as well as the responsiblity of the written 

word  that prompted András Sütő – who walked the minority cross-roads of knowing – to speak up in the end of 

the 60’s. Everything else follows from this:  the academic level of demand in reality statements; the authenticity of 

personality, the personal character of the narrative; and the dilatation of the dimensions of how we interpret reality.

Keywords sociography, novel, authenticity of personality

Cseke Péter, PhD, doktorátusvezető egyetemi tanár,
a Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet igazgatója
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lényeges, hogy ezekben az években Erdélyben is megszülettek a népi szoci-
ográfia alapművei. Molternek tehát 1940-ben már rálátása nyílt a korszakos 
jelentőségű műfaj teljesebb spektrumára. Jó érzékkel emelte ki az akkori-
ban divatos „falumunkák” szürke átlagából a szociográfiai hullám alkotása-
it, másrészt pedig kiemelten szólt ennek az irodalomnak az anyaországtól el-
szakított „tájhaza” külön életében betöltött szerepéről. Vagyis arról, hogy ez 
a műfaj a külső hatalmi tényezőktől független, az önerőből is megvalósítha-
tó gazdasági, társadalmi és szellemi otthonteremtésre irányítja a figyelmet, 
tágabb értelemben pedig a nemzeti identitást őrző léleképítésre. 

Mivel sem A rög alatt (Balázs, 1936.), sem a Székely bánja (Bözödi, 1938.) 
és sem a Szülőföldem (Tamási,1939.) szerzője nem tüntetett fel műfaji megje-
lölést, a kortárs értelmezők elsősorban a művek rendhagyó jellegét érzékel-
ték, de nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget a műkonstituálásból fa-
kadó – Tamási esetében kimondottan esztétikai jellegű – jelentéstöbbletnek. 
(Amihez minden bizonnyal hozzájárult az is, hogy az Erdélyi Szépmíves 
Céh nem vállalta fel Balázs Ferenc és Bözödi művét.) És mert Molter több-
nyire Tamási Áron írásművészetének csúcsértéket képviselő művére, a Szü-
lőföldemre hivatkozik, fogalomalkotása ma is telitalálat-értékű. Az otthon-
irodalom nemcsak a szociográfiai hullám erdélyi jelenlétére, annak nemze-
ti jegyeire utal, hanem egyben a valóságfeltáró irodalom erdélyi funkcióját 
is megvilágítja.

A német és a francia irodalmi regionalizmust jól ismerő Molter Károly 
világosan látta: az otthonirodalom nem azonos a tájirodalom fogalmával. Ez 
utóbbi képviselői a „tájhaza” felfedezésével a modern irodalmi törekvések 
ellenében léptek fel, az erdélyi népi irányzatot pedig a Trianon utáni elsza-
kítottság keltette életre. A nemzeti katasztrófa által előidézett távlattalanság-
ban épp a távlatteremtő képesség a legfőbb erénye. Az otthonirodalom fogal-
ma azt sugallja, hogy miközben a szociográfus egyetemes nézőpontból köze-
lít a tájhaza valamelyik vidékéhez, településéhez, városi vagy falusi közös-
ségéhez, otthonos annak múltjában, osztozik jelenében, felelősen gondolko-
dik jövőjéről. A hazatérő szavak (b)irodalma ez tulajdonképpen; akkor mu-
tatja meg igazi mivoltát, amikor közülük valótól tér vissza – „világszerző” je-
lentésárnyalataiban tündökölve – a szó.

Az erdélyi otthonirodalom előképeiként tartjuk számon Kós Károly Er-
délyét (1929.) és Kalotaszegét (1932.). Az előbbi valóban „csak” kultúrtörté-
neti vázlat, a transzszilván „regionális tudat” rögzítése írásban, rajzban, ké-
pekben. Az utóbbi inkább Kós szellemi önarcképe, hátterében a választott 
szülőföld népének és földjének a bemutatásával. Nem elégszik meg a tudo-
mányos leírással (a földrajzi, történelmi, néprajzi és művészettörténeti el-
mélkedésekkel), a művészi ábrázolás eszközeivel – rajzokkal, metszetekkel 
– is igyekszik megörökíteni ennek a sajátos hangulatú tájegységnek a vilá-
gát. Ugyanakkor a fantáziának is szerepet juttat: szépirodalmi fogantatású 
részeket is beiktat a műbe. Az írói fantáziával igyekszik pótolni azt, amit a 
tudomány addig erről a tájegységről nem tudott kideríteni. Ami a heterogén 
művet mégis egységbe fogja, az a minden műfajon átsugárzó tárgyszeretet.

 Kós politikus is volt ugyan a kisebbségi társadalomszervezés kezde-
tén, ám választott szülőföldjének szeretete már jóval korábban „munkába ál-
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lította” a sokoldalú művészembert (az építőművészt, a könyv- és laptervezőt, 
a könyv- és lapgrafikust, a szépírót) is. Mindezek az erények felfedezhetőek 
említett munkáiban, de nem szervesülten, hanem különváltan jelentkeznek. 
Az Erdélyben és a Kalotaszegben – jóllehet Jancsó Béla a vidékmonográfiák 
között tartja számon őket (Jancsó, 1939.) – a múltfeltáró megközelítés nem 
forr szervesen egybe az írói megjelenítéssel (kalotaszegi tárgyú elbeszélései 
például betétként hatnak, és épp az írói szemlélet nem válik műkonstituáló 
tényezővé). Ezek a kérdések – ha nem is ebben a formában – nem véletlenül 
vetődnek fel a Székely bánja (korabeli és mai) megközelítése során.3

2. Németh László világította meg számomra a legérzékletesebben az írói 
tehetség fogalmát. Tamási Áron pályakezdésének művészi egyenetlenségeit 
elemezve fejtette ki, évekkel a zenitet jelentő Szülőföldem megjelenése előtt: 
„Én tehetség alatt a szellemnek azt a képességét értem, amellyel kora kultú-
rájában alkotó szerepet tud betölteni. Kétségtelen, hogy ilyen szerepre szel-
lemi hév, természeti bőség nélkül vállalkozni nem lehet. De éppily fontos, 
hogy az író meg tudja választani, mire teszi fel ezt a gazdagságot; tájékozód-
nia kell az időtlen eszmék közt s kora kultúrájában; éles szeme, biztos ösz-
töne legyen ahhoz, hol kínálkozik új, alkotó és neki való szerep, amelyet 
végigjátszva ereje megsokszorozódhat, képesség és helyzet frigyéből új ké-
pességek származhatnak. A Dunát nem kezdeti vízbősége teszi nagy folyó-
vá, hanem az iránya. [Az én kiemelésem – Cs. P.] Ez az irányszabó, iránytar-
tó képesség éppúgy tehetség, mint a szellem nyers ereje…”.4 (Németh, 1970: 
333–337.).

Történetesen egy időben olvashattam Németh László okfejtését, a népi 
irodalomszemlélet „teremtő leltározását”, az erdélyi otthonirodalom (Balázs 
Ferenc, Bözödi György, Tamási Áron) alkotásait és Sütő András műfajterem-
tését. Pontosabban: újjáteremtését5 (Sütő, 1970). Bár a szerző szerényen nap-
lójegyzetek megjelöléssel bocsátotta útjára alkotását, semmi kétségem nem 
volt afelől, hogy az Anyám könnyű álmot ígér a vérbeli szociográfia rein-
karnációja. Három Sütő-monográfia ismeretében6 (Görömbei, 1986; Bertha 
1995; Ablonczy, 1997, 2002) is állítható: még feltárásra vár annak a folyamat-
nak a lezajlása, amelynek során az ötvenes évek alkotói válságából kiutat ke-
reső szerző biztos ösztönnel visszatalál a negyvenes évek derekának iroda-
lomeszményéhez; amikor a „kisebbségi keresztutak” tapasztalatai végül is 
ráébresztik arra: „hol kínálkozik új, alkotó és neki való szerep”, amelyek ré-
vén alkotói ereje megsokszorozódik, „képesség és helyzet frigyéből új ké-
pességek” származnak. Rendkívüli tehetsége okos kamatoztatásával a szer-
ző úgy tölti be a szociográfiai műalkotás törvényét – erre a következtetésre 
jutottam akkoriban –, hogy egyben meg is újítja azt. Az 1970 és 1976 között 
több mint 90 000 példányban megjelent kötet ugyanis egy önmagát túlélt 
korszak emblematikus alkotásaként kért helyet a tudatunkban; akkor, ami-
kor az a korszak még örökérvényűnek tüntette fel magát. 

Megjelenésekor az 1970-es év könyveként értékelték Sütő András 
munkáját.7(Szabó B. István, 1971.1: 120–123.) Joggal. Ma már nem kétséges az 
sem, hogy ez a mű egyrészt az író alkotói fénykorának nyitányaként marad 
meg az irodalomtörténetben, másrészt olyan paradigmatikus alkotásként – ek-
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képp összegezett Elek Tibor a Hitel 2007-es emlékszámában –, amelyik a 
maga korában csapást nyitott „az egyén és hatalom viszonyát faggató szen-
vedélyes igazságkeresésnek”8 (Elek, 2007. 2: 55–65). Akárcsak a Szülőföldem 

F. Cz. Á. felvétele (Kőbe kapaszkodó)
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fogadtatásakor, a kortárs értelmezők elsősorban a műfaj rendhagyó jellegét 
érzékelték. A legszembetűnőbben ezt a „klasszikus szociográfia” alapművét 
megteremtő Féja Géza értelmezése (Féja, 1978: 184–189.) bizonyítja: „Társa-
dalomrajz? Tiszta széppróza? Elbeszéléssé oldott ballada? Lírai szökőforrás-
ok? Merész és irodalomba kívánkozó dokumentáció? Valamennyit megta-
láljuk művében […]. A följegyzések tulajdonképpen […] próza, mégis csodá-
latos ballada, orgonazúgású költemény […]. Könyvét úgy nyitom fel újra és 
újra, miként a profán magyar bibliát. A bibliában találunk ilyen sűrűséget, 
egyszerűséget, a lényeg ennyire teljes és mezítelen jelentkezését, ekkora sza-
badságot az Idővel szemben”.9 

A műfaj polifóniáját érzékelő Gálfalvi Zsolt számára is a társadalomrajz 
tűnik fel elsőként (Gálfalvi, 2002: 57–61.) : „Írói szociográfia – érvelt –, mert 
a mezőségi falu élete, a mikroközösség társadalmi mozgása a bölcsőtől a ko-
porsóig, az emberi élet legkülönbözőbb állomásain át szinte adatszerű pon-
tossággal rögzítődik benne.” Ugyanakkor az írói általánosítás magas szint-
je alapján regénynek is tekinti Gálfalvi a művet. És esszének, mert – miként 
kifejtette – „az író a közösségi gond és felelősség jegyében elemzi, értelme-
zi, kutatja, a társadalmi-történelmi távlatok és összefüggések között vizsgál-
ja hőseinek sorsát, életét: keresi múlt, jelen és jövendő kulcsait […] a min-
dennapok földhöztapadt gondjaitól az emberi lét végső kérdéseiig ívelő gon-
dolati skálán…”.10

Hogy e sokféle értelmezési lehetőség mögött voltaképpen a megtalált 
egyéni műforma áll, azt Sütő mindenik monográfusa kiemeli. 

Görömbei András elemzésében (Görömbei, 1986: 141–147.) ezt olvashat-
tuk a nyolcvanas évek derekán: „Az Anyám könnyű álmot ígérben Sütő And-
rás írói célja és törekvése az, hogy számot adjon a pusztakamarásiak sor-
sáról, a saját családjának történelembe ágyazott életéről, melyben »felgyűlt 
az idő«, melynek nem különleges, de megindítóan emberi dolgai a létezés 
legmélyebb titkaiba világítanak, miközben hiteles képet adnak a paraszt-
ság küzdelmes életéről, múltjáról és jelenkoráról egyaránt. […] Nem eszté-
ták számára készült a számadás, hanem hazai kívánságra és belső kényszer-
ből. De a tények hitelessége mögött a művészi teremtés győzelmeként mé-
lyebb, egyetemesebb hitelesség is felismerhető. […] Az Anyám könnyű ál-
mot ígér művészi módszere olyan természetes közvetlenséggel fejlik ki saját 
anyagából, benne az anyag annyira a saját belső művészi kifejeződési formá-
ját találta meg, annyira a maga törvényei szerint szerveződik, hogy a sokféle 
módszer a tökéletes mű-egészben mint szuverénül önálló és egyedi műforma 
kel életre. Éppen ezzel a diadalmas öntörvényűséggel lépett ki Sütő András 
regénye a szokványos műfaji keretek közül, mintegy igazolván azt az iroda-
lomelméleti megállapítást, hogy minden igazán jelentős mű módosít a mű-
faji szabályokon”.11

  Egy évtized múltán az újabb Sütő-monográfiával jelentkező Bertha 
Zoltán sem csak a harmincas évek szociográfiai teljesítményeire történő visz-
szautalást érzékeli. (Bertha, 1995: 108–109.) A „tényrögzítő konkrétság”-ban 
és az analitikus létbölcseleti szigor”-ban az „autonóm irodalmiság visszavé-
telét” látja, vagyis a kanonizált sémák szétfeszítését, az „irodalmiasított »ha-
mis realizmus« falai”-nak lerombolását.12
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Ablonczy László 1997-es Sütő-monográfiájából (Ablonczy, 1997, 2002)  
kiindulva Lázok János értékelméleti szempontból közelítette meg az Anyám 
könnyű álmot ígér szociográfiai vonatkozásait (Lázok, 2002). A  műfaj múlt-
járól és jövőjéről tartott 2001-es kolozsvári tanácskozáson13 kifejtette: „A ki-
sebbségi létmetaforává átlényegített hagyományos paraszti világot és ennek 
korlátait, amelyek méltatlanul »kicsiny lehetőségek között« (Makkai Sándor) 
kényszerítik élni az embert, […] az Anyám könnyű álmot ígér nem a feltétlen 
eszményítés jegyében ábrázolja, hanem valamiféle paradox, egyszerre kül-
ső és belső látószögből, amely az ábrázolt paraszti létforma értéktelítettsége 
mellett, azzal egy időben értékvesztését is képes kifejezni”.14

  3. Ha a korviszonyokat és a korabeli írói életpályák alakulását esz-
metörténeti összefüggésben vizsgáljuk, akkor arra figyelhetünk fel Horváth 
István (1909–1977), Sütő András (1927–2006) és Beke György (1927–2007) 
immár lezárult életpályájának párhuzamba állítása során, hogy ők hárman 
teremtették újjá az otthonirodalom két világháború közötti alakváltozatait. 
Sütő az írói szociográfiát, Horváth István a tudományos igényű írói faluraj-
zot, Beke György pedig az újságírói munkából kinövő szociográfiai riportot. 
Helyzetfelismeréseik ösztönzésére, írói erőtartalékaik mozgósításával, józan 
megszállottsággal. Ami összefüggött az írói idegrendszer reflexeivel, illetve 
az intézményesített lap- és könyvcenzúra működésének átmeneti lazításai-
val. Ha visszatekintünk a három szerző 1969-es publikációira, jellemzőnek 
(korspecifikusnak) találjuk, hogy például Tudósítás a szülőföldről alcímmel 
olvashattunk részleteket az Anyám könnyű álmot ígérből, amit a szerkesz-
tő „természetesen” úgy tálalt, mint a szerző készülő regényéből vett részlete-
ket. Hogy akkoriban már készült a Magyarózdi toronyalja, azt csak a beava-
tottak szűk köre tudta. A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények hasáb-
jain közreadott tájszókból és néprajzi leírásokból nem lehetett következtetni 
erre. Ami Beke Györgyöt illeti, ő a riport „vérátömlesztéséért” küszködött az 
Ifjúmunkás és az Igaz Szó hasábjain.15

Azóta írói monográfiák tudatosítják: a negyvenes évek derekán próza-
íróként indult Sütő András írásművészetének válságkorszakában teremtet-
te újjá az írói szociográfiát; az autodidakta Horváth István, miután ráébred 
arra, hogy eredeti költői hangja színét veszítette, tudományos tényfeltárás-
ra épített írói falurajzának köszönhetően jutott el a költészetét megújító mű-
vészi szemléletváltásig; Beke György nem elbeszéléseivel és regényeivel, ha-
nem a riport korszerű alakváltozatával, Orbán Balázs nagyszabású vállalko-
zásához méltó barangoló könyveivel szerzett írói rangot magának.

Ha a művek keletkezésének idején még nem is volt nyilvánvaló, ma már 
tudjuk, hogy mindhármuk életművének fókuszpontjában helyezkedik el ez 
a műfaj. Vagyis: törvényszerűen vezetett út a szociográfiáig, onnan pedig 
a művészi szemléletváltásig, újabb műfajok meghódításáig. Mindhárman a 
negyvenes évek irodalomeszményei jegyében indultak, a dogmatikus évek 
irodalompolitikai légkörében kényszerű kitérőket tettek, és az 1968-as (át-
meneti) politikai nyitás időszakában tudatosan keresték a művészi megúju-
lás módozatait. 
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4. A mű megjelenését követő több mint száz kritikai elemzés és a már 
említett három Sütő-monográfia16 méltó összegzése után is még mindig al-
kalmat nyújt az újrafelfedezésre az Anyám könnyű álmot ígér. A Sütő And-
rás emlékére szerkesztett 2007-es Hitel-szám17 azzal lep meg, hogy az író 
nemzedéktársai és a fiatalabb évjáratokhoz tartozó kortársai egyaránt meg-
különböztetett jelentőséget tulajdonítanak a klasszikussá nemesedett alko-
tásnak.18 Elek Tibor Egy igaz könyv igazságait veszi számba,19 Pasztercsák 
Ágnes pedig egyén, közösség és emlékezés összefüggéseit vizsgálja.20 Ebből 
a lapszámból tudjuk meg, hogy Sütő temetése napján Csoóri Sándor ezt je-
gyezte fel naplójában (Csoóri, 2007): „Az Anyám könnyű álmot ígér című re-
mekművet, másokkal együtt, magam is Illyés Gyula Puszták népéhez és Ta-
mási Áron Szülőföldemjéhez hasonlítottam eddig. […] Mindhárom könyv 
magas szintű elbeszélés, de mire végigolvassuk őket, a költészet világa vesz 
körül minket. Elbeszélő költemények? Nem, nem! Mindhárom súlyos, izgal-
mas beszámoló. Tele vannak valóságos élettel, humorral, befejezetlen tör-
ténetekkel és közben olyan sajogtató igazságokkal, amelyekért külön-kü-
lön parasztlázadásokat kellett volna kirobbantanunk. […] De ha mindenik 
könyvet a maga helyén, a három író életművébe illesztve olvassuk végig, 
meglepődünk a különbségeken. Illyés a könyvében egy nemzet alatti réte-
get emelt be a nemzetbe, Tamási Áron mintha Bartók és Kodály életművé-
nek a hátterét és mélyvilágát formálta volna meg, s tette volna örökre látha-
tóvá. […] Sütő pedig önmaga eredetiségének az elemeit tárta föl, s mozgósí-
totta dacos és fájdalmas leleménnyel. Könyvében azt írta meg […]: ha már 
múlt is volt az élet, akkor is távlatot kínált”.21

Szembetűnő, hogy Tamásival nemcsak a személyesség, a líraiság és 
(részben) az életanyag természete, a hazautazás mozzanata, az elbeszélés 
(családi) alaphelyzete rokonítja Sütőt, de lényegesen különbözik mozaiksze-
rű szerkesztésmódjával, illetve a régi szociográfiai művektől eltérő írói néző-
pontjával, ami nyilván a történelmi helyzet különbözőségéből is következik. 
Míg a népi szociográfia művei elsősorban a korabeli társadalmi viszonyo-
kat elemezték, Sütő könyvének nem a statisztikai fölmérések vagy a gazda-
ságpolitikai folyamatok elemzése az alapanyaga, hanem a szórványhelyze-
ti létviszonyok családi és rokoni aspektusainak írói hitelességű bemutatása. 

Aligha meglepő, hogy ugyanazokat a szemléleti jegyeket, szerkezeti 
arányokat és műfaji rendezőelveket fedezhetjük fel Sütőnél, mint amelyeket 
az otthonirodalmat képviselő művek elemzése alapján a Magyar Napló ki-
adásában megjelent 2008-as kötetemben igyekeztem kimutatni.22 Akkor úgy 
találtam, hogy a szociográfusi nézőpont legszembetűnőbb sajátossága: 1) a 
felismert igazság kimondásának kényszere, 2) a szükségszerű távlat és 3) a 
nélkülözhetetlen bensőségesség. 

A megismerés kisebbségi keresztútjait járva Sütőt is a történelmi tisztán-
látás igénye és az írói szó felelőssége késztette megszólalásra. Minden egyéb 
ebből következik: a  tényközlés  és a személyiség hitelessége, a narratíva sze-
mélyessége (vallomásosság), a valóságértelmezés dimenzióinak kitágítása 
(példázatokkal, illetve azzal, hogy teret ad az írói fantáziának is). Lehetősé-
gei szerint a történelmi igazság mindkét oldalát megmutatja. A romlás külső 
és belső okaira egyaránt választ keres. Az egyeditől jut el az általánosig, és 
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az egyetemestől tér vissza a sajátosság értékdimenziójának vagy értékfosz-
tottságának a tudatosításáig. Hogy szembesítéseivel sorsunk fölé emelked-
hessünk, önmagunk jobbik énjének a megerősítésére törekedjünk.

Nemzedékekre kiható új (köz)gondolkodási és viselkedési mintát te-
remtett. Eszközei között fellelhetők a társadalomkutatás bevált módszerei 
(a megfigyelés, az ankét, az interjú, a statisztika, a forrásértékű dokumen-
tumközlés); szemléletalakítóvá és formateremtővé válik a líraiság és a val-
lomásosság, miként Balázs Ferencnél és Tamási Áronnál. Balázs Ferenc fi-
zikumát idő előtt szétporlasztotta a „magasfeszültségű életáram”, amellyel a 
„mindenség sodrába” próbálta beállítani a két világháború közötti kisebb-
ségi életet, de elgondolásai és tettei maradandóvá váltak. Tamási is tisztá-
ban volt azzal: nekünk itthon kell betöltenünk a szellem törvényeit. Ami-
kor már nem tudott ehhez az életelvhez igazodni, annak életműve látta ká-
rát. Első amerikai útjáról hazatérve Sütő a dévai szórványvidéken fejtette ki: 
nekünk nem ott, hanem itthon vannak európai szintű elvégeznivalóink; mi-
nél több szállal kötődünk szülőföldünkhöz, annál többet jelentünk a nagy-
világ számára is.

a) A megismerés kisebbségi keresztútjain
Ma már nem tudom úgy kézbe venni az Anyám könnyű álmot ígért, 

hogy ne gondolnék a 2001-es esztendő két – egymást kiegészítő – kötetére: 
a Változó Erdélyre (Pomogáts, 2001) és az Erdélyi változatlanságokra (Sütő, 
2001). Megítélésem szerint Pomogáts Béla és Sütő mához szóló üzenete – 
együtt érvényes. Azzal a megszorítással, hogy a változás nem egyértelmű-
en pozitív töltetű kifejezés, a változatlanság pedig nem a maradiság szino-
nimája.

Sütő, akinek legalább harminc olyan rokona van, aki nem beszél ma-
gyarul, drámaként éli meg az 1989 előtti és utáni erdélyi változatlanságo-
kat: az asszimilációt, az exodust, az értéksorvadást, az önfeladást, az önren-
delkezés hiányát, a szülőföld fizikai és lelki erodálódását. Ha az 1970-es és 
a 2001-es kötetet egymás után olvassuk újra, ezeknek a felismeréseknek az 
előzményeit mind ott találjuk az Anyám könnyű álmot ígér textúrájában. A 
műveletet Pálfy G. István is elvégezte, és 2007-es értelmezésében (PÁLFY 
G., 2007) ezt rögzítette: „Ady rémlátó utolsó erdélyi szavai után hatvan-het-
ven-nyolcvan év múltán Sütő Andrásnak azt kellett látnia, hogy nemcsak a 
pusztakamarási omlás válik véglegessé, hanem tömbökből is lehet szórvány, 
ősi magyar városokból kisebbség”.23 Az asszimiláció, az exodus, a születés-
csökkenés, az önfeladás, az ősi magyar városok szórványosodása, a szülő-
föld fizikai és lelki erodálódása oda vezetett, hogy jó ideje már nem közel 
kétmillió romániai magyarról beszélünk. Mi több – azaz: kevesebb – a hiva-
talos népszámlálásokat korrigáló egyházi számbavétel szerint az utóbbi ne-
gyedszázadban közel félmillió volt az erdélyi magyar lélekapadás. 

Pécsi Györgyi irodalomtörténész szerint Sütő András a provincia gond-
jait írta, megszállottan. (Pécsi, 2007) „Lírai szociográfiáiban a huszonnegye-
dik órában gereblyézte be – ahogy Bartók is tette annak idején a parasztdal-
lamokkal – a provinciát az egyetemes magyar irodalomba”.24
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b) Tényszerűség, hitelesség
Gáll Ernő társadalomtudományi nézőpontjából tartotta hitelesnek, to-

vábbi kutatásokra ösztönzőnek a művet. „Az Anyám könnyű álmot ígér olda-
lain felmutatott valóság – írta az 1975-ben megjelent Tegnapi és mai önisme-
ret című tanulmánykötetében – egy mezőségi vegyes lakosságú falu realitá-
sa… […] Betekintést nyerünk a falu lakosainak hétköznapjaiba, régi és mai 
küzdelmeibe, közel kerülnek hozzánk vágyaik, törekvéseik, örömeik és csa-
lódásaik. Megelevenedik előttünk a mezőségi falu mikrostruktúrája, a ro-
konsági, szomszédsági kapcsolatok hálózata, a különböző érdekcsoportok 
egymáshoz fűződő viszonya”.25

c) Szavak és tettek azonossága 
A leírt szó felelőssége, a szókimondás bátorsága alighanem abból a sü-

tői felismerésből fakad, miszerint nem elég az elveket kicsapni az általános-
ság mezejére: ütésközelből kell megfigyelni, hogy azok mit művelnek. Sütő 
lelkiismeret-ébresztő bátorságának egyik „forrásvidéke” alighanem a román 
Gulágot megjárt Bözödi György 1938-as művének kálváriája.    

d) Líraiság, vallomásosság
Lázok János szerint „a líraiság itt a műfajt is meghatározó formaterem-

tő elvvé válik: az Anyám könnyű álmot ígér azért naplóregény, mert narrá-
tora külső szemlélőből fokozatosan lírai alannyá tűnik át – az alkotó belép 
a képbe, sorsa, személyisége részesévé válik a szülőfaluról készülő számba-
vételnek”.26

Elek Tibor az írói vallomástevés két – egymással összefüggésben is álló 
– vetületét fedezi fel a műben: „egyrészt a szülőföldet, benne a család, a ro-
konság, a faluközösség múltjához és jelenéhez, hagyomány- és értékvilágá-
hoz való viszonyt, másrészt az írást s annak részeként a saját írói pályájá-
hoz való viszonyt”.27

e) Írói fantázia
 Gálfalvi Zsolt – több más műfaji besorolás mellett – azért tekinti re-

génynek is Sütő 1970-es alkotását, mert az Anyám könnyű álmot ígér „az írói 
általánosításnak arra a fokára emelkedik, amelyen az életigazság meggyőző 
fénye elhalványítja a megtörtént – nem-történt-meg esetlegességének fontos-
ságát, és a jellemek, helyzetek a részeken túlmenően, az egészre vonatkozó-
an válnak érvényessé”.28

  
f) Drámaiság
 Hogy a Sütő színpadi műveinek drámai magját már az Anyám köny-

nyű álmot ígérben fellelhetjük, arra Lázok János hívta fel a figyelmet a ko-
lozsvári szociográfiatanácskozáson. Hogy eljárása mennyire indokolt volt, 
azt 2007-ben Csoóri Sándor is visszaigazolta. Az életmű lezárulását követő-
en Csoóri a nevezetes Sütő-drámák (Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a 
máglyán, Káin és Ábel, A szuzai mennyegző és a többiek) után újraolvasta az 
Anyám könnyű álmot ígért, és úgy találta, hogy „a drámák légköre, párbeszé-
des helyzetei, fordulatai ott vannak már az Anyámos könyvben. Szavak, jel-
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mondatok, a birsalmával megérett igazságok már mind felsorakoznak a 
pusztakamarási ég alatt. Mire lehet ebből következtetni? Arra, hogy a drá-
mák megírásához szüksége volt Sütőnek egy nagy tisztítótűzre! Szüksége 
volt gyermekkorára, eredetének minden porszemére, bujdosó humorára, in-
dulataira, nehogy a készülő drámák légkörét megfertőzze valamiféle politi-
kai vírus, stratégia, valamiféle ravasz vakremény. És csakis a magaslati hang 
hullámoztassa a sorsot a végkifejlet felé, amely klasszikus balladáinkban 
erőteljesen megjelent, s amelyről épp Sütő egyik példaképe, Kemény Zsig-
mond ír le egy felejthetetlen mondatot: Ez az a hang, amiért odaadnám min-
den regényemet”.29 

5. Pécsi Györgyi irodalomtörténész szerint Sütő András a provincia 
gondjait írta, megszállottan. „Lírai szociográfiáiban a huszonnegyedik órá-
ban gereblyézte be – ahogy Bartók is tette annak idején a parasztdallamok-
kal – a provinciát az egyetemes magyar irodalomba”.30

Minden bizonnyal törvényszerű folyamat ez: az életpálya lezárulá-
sa után egyből az életmű fókuszpontjában találta meg végleges helyét az 
Anyám könnyű álmot ígér. A szerves írói építkezések eredményeként. A het-
venes évek középső harmadában megírt trilógia drámáiban ugyanis – álla-
pítja meg Lázok János – hasonló, paradox szerkezetű erkölcsi-ideológiai ér-
tékjelképek ugyanezt az ellentmondást (tehát az adottság ragaszkodó őrzé-

F. Cz. Á. felvétele (Rombadőlt)
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sének, illetve radikális meghaladásának homlokegyenest eltérő szempontja-
it) szoros baráti vagy testvéri kapcsolatban álló szereplő párok jelenítik meg. 
A kényszerű búcsú is visszatérő motívum e drámák végjátékában, csakhogy 
itt az elválasztó alkati különbségek jóvátehetetlen és áthidalhatatlan szaka-
dékká mélyülnek; az összetartozás, az elválaszthatatlan kötődés értelme tra-
gikus elkésettséggel tudatosul az e művek alapkonfliktusát feloldó drámazá-
ró búcsújelenetekben”.31 

 * A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szervezett Sütő András-
műhely-konferencián 2014. október 28-án elhangzott előadás szerkesztett vál-
tozata. 
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Az erdélyi sajtó „szabadsága”
a kiegyezést követő években

BAKÓ EDIT

Az 1867-es kiegyezéssel Magyarországon érvénybe lépett a teljes sajtó-
szabadság, Erdélyben viszont az 1852-es Bach-pátens maradt életben egé-
szen 1871-ig. A területi megoszlás mellett a jogi és közigazgatási elkülönü-
lés is fokozta a másság-érzetet. A függetlenség elveszítésével nemcsak a jogi 
és közigazgatási elkülönülés fokozódott − a sajtó helyzete s ereje is megvál-
tozott, önmeghatározása pedig problematikussá vált; állandó kettős viszony 
alakult ki az erdélyi és a fővárosi, illetve az erdélyi és a magyarországi saj-
tó között.1 

Rezumat  (Libertatea presei din Transilvania după compromisul austro-ungar) În Ungaria 
presa a devenit liberă după anul 1867, în schimb în Transilvania au rămas valabile decretele Bach – 
până în anul 1871. Autorul analizează publicațiile Magyar Polgár és a Kolozsvári Közlöny – mai ales 
reacțiile acestora la actul de cenzură. În studiu sunt amintite procesele și demersurile legale care 
au fost intentate împotriva acestor ziare, este prezentată reacția redactorilor la măsurile opresive 
ale autorităților. În articol găsim o descriere amănunțită a acțiunilor lui K. Papp Miklós (radactor-șef 
la Kolozsvár...), care a încercat (de cele mai multe ori cu succes) să compenseze efectele negative 
ale cenzurii. Concluzia studiului este că aceste ziare au continuat până la instaurarea noilor legi 
(care garantau o mai mare libertate a presei și în Transilvania) să implementeze o atitudine de 
insubordonare față de cenzură. Cuvinte cheie presă, Transilvania, 1867, 1871, Ungaria, Austria

Abstract (The „liberty” of the press in Transylvania after the Austro-Hungarian Compromise) In Hungary 

the press became free press after 1867, however in Transylvania the decrees Bach remained valid - until the year 

1871. The author analyzes publications Magyar Polgár and Kolozsvári Közlöny - especially their reactions to the act 

of censorship. In the study are mentioned the processes that have been instituted against these newspapers, they 

are presented the reactions of editors to the oppressive measures of the authorities. In the article we fi nd a detailed 

description of the actions of K. Papp Miklós (redactor-in-chief of Kolozsvár...) who successfully compensates 

the most of the negative effects of censorship. The study concludes that these newspapers continued – until the 

establishment of new laws (which guaranteed greater freedom to the press of Transylvania) – to implement an 

attitude of disobedience toward censorship. Keywords press, Transylvania, 1867, 1871, Hungary, Austria

Bakó Edit, drd., BBTE
editpeter29@gmail.com
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Régió- és centrumképzetek

A korabeli sajtóról szóló szövegekben, illetve magának a sajtónak a be-
szédmódjában megfigyelhető a régió és centrum, a vidék és főváros kategó-
riapáros értékkülönbsége. Mindig valamilyen értéktöbbletet, illetve érték-
hiányt jelölnek. Kristóf Györgynek Az erdélyi magyar vidéki hírlapirodalom 
története a kiegyezésig című munkája is foglalkozik a fogalmi rendszerek 
képlékenységével: „Nem mindjárt vidéki egy újság, mihelyt nem főváros-
ban születik; különösen nem, ha főváros igazából nincs is. Ellenben vidéki 
mindaz az alkotás, amely akár tartalmi, akár formai vonatkozásban nem üti 
meg az egyszer már elért mértéket; vidéki még akkor is, ha fővárosban jött 
létre. Vidék: nemcsak földrajzi-politikai fogalom, melynek főváros az ellen-
téte, hanem van a fogalomnak közművelődési tartalma is. És ebben az érte-
lemben vidék annyi, mint az anyagi s főként szellemi közművelődési erőnk 
csekélyebb birtokú lelőhelye, kicsi közössége; szórvány − szemben a köz-
pontokkal, a közművelődés gyújtópontjaival. Világít és melegít talán mind-
kettő. Csakhogy a vidék csak pásztortűz, gyertya vagy éppen mécses, míg 
a gyújtópont öntüzéből szór a messzi távolba az egész tájon mindent ellen-
állhatatlanul elborító áldott verőfényt. Önként értődik, hogy mind a vidék, 
mind a központ viszonylagos fogalom”.2 

A Magyar Polgár előszeretettel használja a vidék kifejezést Erdéllyel kap-
csolatban, miközben Pestet, illetve Budapestet egyaránt központként emle-
geti. A lapokban folyamatos összehasonlítás tárgya Budapest és Erdély (Ko-
lozsvár) viszonya. Nemcsak a politikai tettek mezején történik meg a párhu-
zam, hanem akkor is, amikor a sajtó mibenlétét tárgyalja. Úgy tűnik, hogy a 
vizsgált lapok azzal, hogy szembeállítják saját közegüket a főváro sival, egy-
ben önértelmezési gesztust is hajtanak végre. A Kristóf György értelmezé-
sében felvetődő vidékiség a vizsgált lapokban igen gyakran olyan értelem-
ben jelentkezik, hogy nem képes a fővárosival egyazon ütemben haladni. De 
nem tartalmi, színvonalbeli szempontból látják önnön létüket vidékinek. E 
témát kidomborító szövegek mindegyike a regionalitást, a vidékiséget mint 
nélkülözhetetlen entitást írja körül, amely a fővárosival összekapcsolva ad-
hatja meg a teljes képet.

A kiegyezés utáni éveket gyakran nevezik az útkeresés és a korabeli 
helyzet feldolgozásának és újraértelmezésének periódusaként – mind a po-
litikában, mind a sajtónyilvánosságban. Erdélyi szemszögből ez kétszere-
sen is igaz, hiszen nemcsak az új helyzet értelmezése válik feladattá, hanem 
szembe kell nézni azzal, hogy bár a kiegyezés azonos feltételeket ígér a Mo-
narchia országainak, ez mégsem valósul meg a maga teljességében. A csa-
lódás érzékelhető mind a kormánypárti, mind az ellenzéki sajtó hasábjain 
– persze más-más hangsúlyokkal. Míg a kormánypárti sajtó folyamatos bi-
zalmat szavaz a kormánynak, és várja a megoldásokat, addig az ellenzékiek 
felháborodással reagálnak, és azt róják fel a kormánynak, hogy Erdély még 
mindig provincia, pedig a korona része: „Mit tettek Önök e szerencsétlen or-
szágrész érdekében, ha az igazságügy-miniszter még ma is így fogja fel Er-
dély helyzetét? Senki sem volt Önök közül, ki felfejtse a kormánynak, hogy 
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küldőik nem azt várják, hogy a Bach és Schmerling relikviáit megtartsák to-
vábbra is, hanem szabadulni vágyunk tőlük”.3 

 Még a század végéig sem tisztázódott, hogy milyen szerep hárul az 
erdélyi sajtóra. Mi a küldetése? Attól függően, hogy milyen politikai nézetet 
vall, csupán az a feladata, hogy a fővárosi politika szócsöve legyen? Az a fel-
adata, hogy hírekkel lássa el a fővárostól távol eső részeket? Vagy önálló sze-
repe van? Azért működik, hogy az erdélyiség képviselője, szószólója legyen 
a főváros irányában? Vagy esetleg egyenrangúvá akar válni a fővárosi sajtó-
val? Hogy melyik kérdés mellett állnak ki az egyes lapok és szerkesztők, az 
idők folyamán változást mutat. A Kolozsvári Közlöny 1867-ben így határoz-
za meg helyzetét: „A Királyhágón túl pezseg az alkotmányos élet, és innen 
a Királyhágón bizonytalanság és némaság!”.4 Kormánypárti lapként viszont 
azzal nyugtatja az olvasókat – és saját magát –, hogy egyszerre mégsem tel-
jesíthető Erdély minden problémája, és reménykedni kell a közeli változá-
sokban. A balközép ellenzéki Magyar Polgár abban határozza meg feladatát, 
hogy ő minden erejével sürgeti a kormányt, és arra ösztönzi, hogy a Király-
hágón inneni részeket is figyelembe vegye. 

Ebben a periódusban az erdélyiek politikai érdeklődése/kötődése fő-
városi irányultságú. Miközben a fővárosi sajtó egyes orgánumai fokozato-
san rombolják Erdély presztízsét: alárendelt régióként értelmezett szerepét 
hangsúlyozzák. A Magyar Polgár igyekszik ellentmondani ennek, Erdély 
központi szerepét hangsúlyozza, és úgy jeleníti meg, mint olyan kulturális, 
közigazgatási- és politikai területet, amelyik nagyobb figyelmet érdemel. A 
kiegyezéssel Kolozsvár elveszíti bizonyos törvényhozási előnyeit, s ezzel Er-
dély-központúsága is csorbát szenved: „Csak azt akarom jelezni, hogy sok 
megtörténhetik, amit nem is gondolnánk. Az, hogy a főváros elnyelje a ki-
sebbeket, nem múlhatatlanul bekövetkező rossz: de az idő int; s szükség, 
hogy ébren legyünk. […] Az én nézetem szerint, miután azon vonzerő, mely 
Kolozsvárt egész Erdély központjává tette, megszűnt, e város jövő hivatása 
az, hogy saját vidékének igyekezzék minden tekintetben és minden érdeket 
kielégítő központja lenni, az így hozzá csatolt vidéket minél szélesebbre ter-
jesztvén.”5 Az új politikai helyzet értelmezése, elfogadása egyben magával 
vonja azt is, hogy a társadalmi újjászerveződés mellett az erdélyi sajtónak is 
egyedi színt, saját nézőpontot kell létrehozni, tehát meg kell alkotni a publi-
cisztika saját regionális identitását.

Már a kiegyezést követő első években felmerül a főváros-Erdély-ellentét, 
csupán nem a két régió fontosságának, egymáshoz való viszonyának tisztá-
zásakor, és nem is a mediatizált környezet fáziskésései és problematikussá-
ga viszonylatában. A sajtótörvények maguk különítik el a fővárost a vidék-
től. A következőkben a sajtó azon változásaira fókuszálok, amelyek nagyban 
meghatározzák a centrum-periféria-képzeteket. 

A sajtótörvények a 19. század közepétől olyan változásokat hoz-
nak, amelyek nemcsak megújítják a sajtóviszonyokat, hanem egyben te-
rületileg is megosztják a sajtóról való gondolkodás mikéntjét. Hiszen az 
1867-es sajtótörvény bizonyos szinten elhatárolja Erdélyt Magyarország-
tól, és ez jelentős különbségeket eredményez a sajtó alakulástörténeté-
ben. Van tehát egy olyan szelete a sajtótörténetnek, erdélyi viszonylatban, 
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amely eddig kevéssé volt a kutatások homlokterébe állítva, mégpedig az 
1867-től 1871-ig terjedő periódus. Arra figyelnék, hogy a sajtóról való gon-
dolkodás hogyan és milyen módon jelenik meg a 19. század második felének 
erdélyi, konkrétabban kolozsvári lapjaiban. Egy rövidebb intervallumot fo-
gok át, az említett öt évet, és arra kérdezek rá, hogy a kor emberei, újságírói 
hogyan élték meg ezt a periódust, amely az erdélyi sajtót elhatárolta és kü-
lönbözővé tette. Azt figyelem, hogy a sajtótörvények adta lehetőségekkel és 
korlátokkal hogyan szembesül az erdélyi publicisztika, s hogyan fogadja el, 
illetve áll ellen az adott helyzetnek. Arra fókuszálok, hogy egy régió hogyan 
értelmezi önazonosságát ebben az új szituációban, az eltérő jogok és szabá-
lyok mentén hogyan határozza meg jelenét és jövőjét.       

 Az 1848-as sajtópátens válik példaértékűvé a későbbi megváltozott 
szituációkban, 1867 után. Az 1852-es törvénykezés a Bach-korszak eredmé-
nye, amely az 1848-as törvények eltörlésére, valamint szigorítására törek-
szik. A várva várt kiegyezés elhozza a sajtótörvény újratárgyalásának lehe-
tőségét is, amely elé az egész birodalom bizakodva tekint. Viszont egyes ré-
szeken, Erdélyben, Horvátországban és Fiumében az 1852-es sajtórendtartás 
marad életben. Mielőtt az erdélyi lapok szemszögéből vizsgálnám ezt a hely-
zetet, röviden kitérek ezeknek a rendeleteknek a jellegére. Az 1852-es sajtó-
rendtartás a következő feltételeket szabja a szerkesztőkre nézve: a szerkesz-
tőnek az időszaki nyomtatvány megjelenési helyén kell laknia, legalább hu-

F. Cz. Á. felvétele (Kőminta 2)
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szonnégy évesnek kell lennie, és ausztriai állampolgárnak, mindezek mel-
lé saját vagyona fölött is szabadon kell rendelkeznie, és ,,feddhetetlen” er-
kölccsel kell bírnia. A 1871-es sajtótörvény ezt eltörli, és helyette azt rendeli 
el csupán, hogy a szerkesztőnek 24 évesnek kell lennie, személye és vagyo-
na felett szabadon kell rendelkeznie, ugyanakkor, akik fogságban vannak, 
ez idő alatt mind a szerkesztésből, mind a kiadásból kizárhatóak.6 1852-ben 
a rendőrségi hatóságoknak kell benyújtani azokat az adatokat, amelyek egy 
lap alapításához szükségesek: „[…] a kiadvány tulajdonosnak, és ha különös 
kiadó létezik, ennek is, nevét és lakhelyét; annak kimutatását, hogy a kiadó-
tulajdonos az iparüzleti törvények szerint illyes iparüzleti vállalatra föl van 
jogosítva, és hogy rendes lakhelye a kiadás helyén létezik; a törvényes tulaj-
donokkal bíró szerkesztő nevét és lakhelyét, s ha a lapon több szerkesztők 
nevezendők meg, mindnyájuknak nevét és lakhelyét; annak kimutatását, 
hogy a lapon megnevezendő mindegyik szerkesztő a szerkesztőség vezeté-
sére megkívántató törvényes tulajdonságokkal bír; a nyomtató nevét és lak-
helyét; az időszaki nyomtatvány megjelölését (címét), megjelenési időszaka-
it és a szándéklott tartalom előadását”7. Mindebből az 1871-es sajtótörvény 
annyit hagy meg, hogy az alapító a törvényhatóság elnökéhez írásban kell, 
hogy jelezze az alapítás szándékát, amelyben megnevezi a kiadó tulajdonos, 
a szerkesztő és a nyomtató nevét és lakhelyét, ugyanakkor feltünteti a lap cí-
mét, a megjelenése időszakait és a lap tartalmát, irányultságát. Az alapítás-
hoz szükséges lefizetendő összeg értéke megmarad: a hatvanezer lakosnál 
nagyobb településeken tízezer pengő forintot fizetnek egy időszaki lap alapí-
tásakor, a harmincezer lakosnál nagyobb településeken hétezer, és minden 
más helyen ötezer pengő forintot. Olyan időszaki nyomtatványoknál, ame-
lyek hetenként háromnál kevesebbszer jelennek meg, a „biztosítványi” ösz-
szeg felét. A 71-es törvényben ez csak a politikai tartalmú lapokra lesz érvé-
nyes, míg az 1852-es sajtórendtartás azon lapokat is kötelezi a fizetésre, ame-
lyek időközben politikai tartalmúvá válnak. Annak eldöntésében, hogy va-
lamely lap milyen tartalmúnak számít, a korona ország helytartója, majd ha 
szükséges a legfelsőbb rendőri hatóság dönt.

Az időszaki nyomtatványok kiadására vonatkozó rendeletek esetében 
történik a legtöbb változtatás. A sajtórendtartás 29. §-át teljesen eltörlik 
1871-ben, ami arra vonatkozott, hogy a lap köteles kiadni azokat a hirdet-
ményeket, amelyeket az álladalmi ügyész vagy a hatóság a lapnak átnyújt. 
Hogyha ezt megtagadják huszonöttől kétszáz forintig terjedő bírság szabha-
tó ki, hogyha tovább sem hajlandók a közlésre, akkor betilthatják a lapot, 
mindaddig, amíg teljesíti kötelességét. A lefoglalás tekintetében is számos 
változás következik be 1871-ben. A 22. és a 25.§-t hatályon kívül helyezik, 
amelyek tulajdonképpen a sajtószabadság megtiltására vonatkoznak. Helyé-
be azt állítják, hogy minden szabadon kimondható, ami az igazságot nem 
ferdíti el, úgy politikai, mind más területen. Ugyanakkor az 1852-es és az 
1871-es törvény is kimondja, hogy a betiltott, lefoglalt számokat tovább nem 
lehet terjeszteni, sem más cím alatt újra megjelentetni, és ötventől ötszáz 
forintig, illetve nyolc naptól egy hónapig terjedő börtönnel is büntethető a 
kihágás. Viszont eltörlik azokat a rendeleteket, amelyek a külföldi sajtó kor-
mány általi betiltására vonatkoznak. És meghoznak egy olyan rendeletet is, 
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amely Erdély helyzetét is megkönnyíti az ítélkezés szempontjából. Míg ed-
dig a rendőrség őrködött a sajtó felett, 1871-ben Erdélyre is kiterjesztik, hogy 
esküdtszék döntsön a sajtóperekben. 1867-ben már több ilyen esküdtszéket 
megalapítanak: Pesten, Kőszegen, Nagyszombaton, Eperjesen és Debrecen-
ben. 1871-ben Marosvásárhelyt jelölik ki, és szabják ki a kötelezettségeit. A 
legtöbb pontban ezek megegyeznek az 1867. március 8-án és 10-én keltezett 
határozatokkal, talán az említésre méltó, hogy míg 1867-ben eltörlik a koráb-
bi elindított eljárásokat, 1871-ben csupán az új törvényt vezetik be, és ehhez 
kell a megkezdett és további eljárásoknak alakulniuk.

A sajtótörvények értékelése és azok betartása

A dualizmus időszakában Erdély célja az, hogy regionális szinten köze-
lítsen a fővárosi igényekhez, ugyanakkor, hogy felhívja a politikum figyel-
mét Erdély igényeire a haladás érdekében. Az 1867-es kiegyezés megterem-
ti a sajtó egyfajta intézményes keretét, de nem egyenlő arányokban. A saj-
tó 1871-től kezd tehát Erdélyben valóban szabad lenni.  Korábban lefoglalá-
sok és büntetések folyamatosan előfordulnak, s ezt leginkább az ellenzéki-
ek tudják nehezen szó nélkül hagyni. Erdélyben, Kolozsváron felemás hely-
zet alakul ki a sajtótörvények értelmezését illetően. Hiszen a kormánypárti-
ak és az ellenzékiek mintha egészen más szemszögből látnák az adott hely-
zetet. Feltevődik a kérdés, hogy valóban van cenzúra ebben az időszakban 
Kolozsváron vagy csupán a balközép ellenzékiség a sajtótörvénybe kapasz-
kodva próbálja kifejezni az ellenszenvét a vezető politikai réteggel szemben. 

 Vizsgálataim a Magyar Polgár és a Kolozsvári Közlöny álláspontjai-
ra irányulnak. 8 A Magyar Polgár igen erőteljes ellenállást mutat a sajtósza-
badság megvonásával szemben. Folyamatosan arra reflektál, hogy a sajtó az 
egyetlen pártfogója, segítője az erdélyi közönségnek, viszont a kormány ren-
delkezései miatt nem tudja kellően teljesíteni feladatát. Mivel az intézmé-
nyes keretek gátolják a teljes szabadságban, így folyamatosan ennek az el-
nyomásnak a hangoztatójává válik. A lap saját érdemének is tulajdonítja a 
törvény módosítását. A kormánypárti Kolozsvári Közlöny is elismeri, hogy 
az 1848-as sajtótörvények Erdélyre való kiterjesztése lett volna igazán haté-
kony lépés, de türelmesen és bizakodva tekint a kormány munkájára. A két 
lap között éles feszültség alakul ki, ami folyamatos szócsatához és vádas-
kodáshoz vezet. Nemcsak a politikai beállítottság szüli ezeket az ellentéte-
ket, hanem a lapok szerkesztésének módja, a közölt hírek „igazságtartalma” 
és a lapok közötti üzleti és lojális viszony kérdőjeleződik meg folyamatosan. 
A Kolozsvári Közlöny például nem hajlandó közölni lapjában a Magyar Pol-
gár előfizetési felhívását. A Magyar Polgár a Közlönyt és szerkesztőjét is leki-
csinyli, és folyamatosan azzal vádolja, hogy koholmányokat és kitalált dol-
gokat ír. A Közlöny szintén bírálja K. Pappot, aki erős gúnnyal hárít el min-
den vádat magáról. A téma szempontjából az a legfontosabb, hogy a sajtóról, 
a sajtószabadságról és a sajtótörvényekről is egészen más nézeteket vall a két 
lap.

Tisza Kálmán folyamatosan megerősíti az erdélyi sérelmek alapját: „Er-
délyben pedig ma is fennáll még a Bach-rendszer hagyományos teljes díszé-



115

ME.DIARIUM

ben, a sajtó ma is ugyanazon bilincseket hordja”.9 Az tehát a Magyar Polgár 
problémája és fájdalma, hogy a sajtó nem egyformán szabad a Monarchia 
egyes részeiben és emiatt számos kellemetlenség éri a lapokat (lefoglaltatá-
sok, perek). A Kolozsvári Közlöny viszont nem ilyen türelmetlen ezekben a 
kérdésekben: „Nem tudom, miért kellett a minisztériumnak a negyedik ha-
tározat-javaslatból, az 1848-diki sajtótörvény alkalmazásából is kizárni Er-
délyt, s erre nézve fenntartani egy külön indítványozás jogát; azt hiszem 
azonban, mi nem fogunk ezért bizalmatlanságot szavazni a mostani minisz-
térium iránt, melynek kipróbált hazafias jellemében s tiszta szándékában 
teljesen megbízunk”.10 A lapban Halmágyi Sándor közöl több cikket a sajtó-
viszonyokról, amelyekben azt hangsúlyozza, hogy a sajtószabadság az egész 
ország területén létezik, és nem érti, miért panaszkodik oly sokat a Magyar 
Polgár. K. Papp Miklós −  lapjának 1867-es perbefogás kapcsán − azt állítja, 
hogy a Közlöny semmi részvéttel nincs a lap helyzetét illetően. Halmágyi vá-
laszának lényege: „Nem is hiszem, hogy legyen oly elfogulatlan magyar em-
ber, aki, ha komolyan utánagondol, el ne ismerné, hogy a sajtószabadság dol-
gában csakugyan senkinek sem lehet panasza napjainkban […] Mindeneset-
re nyugodt vagyok az iránt, hogy a magyar királyság területén kevés józan 
magyar ember van, ki a szabad sajtó mai napjaiban nálamnál nagyobb rész-
vétet érezhetne a M. Polgár sorsa iránt e sajtóperért. Természetesen, mert rá-
adásul még azt  is mindnyájan tudjuk, hogy az egészből sem nagydolog lesz, 
s ma már − senkit sem visznek mártírnak Kufsteinba”.11 

A Kolozsvári Közlöny 1870-ben is hasonló nézetet vall, amikor azt állít-
ja, hogy nem létezik preventív cenzúra: „De hát csakugyan a preventív cen-
zúra bilincseiben sínlünk-e ma az erdélyi részekben? Alig hiszem, hogy ezt 
valaki komolyan állítani merje […]”.12 A Közlöny igen toleránsan és békésen 
kezeli a helyzetet.  A Magyar Polgár azonban erős hangú cikkekkel szólal fel 
a sajtó ügyeket érintő kérdések megvitatásakor, amelyek kimondják az igaz-
ságot, nem félve semmilyen hatalomtól: „De egy sajtóbíróság kinevezésére 
igazságügyészünk mindmáig nem érkezett, s nem is készül érkezni, hogy 
Erdélyben az 1852-ki Bach-pátens még soká virulhasson és hirdethesse a De-
ák-párt liberalizmusának dicsőségét”.13 

A Magyar Polgár számos alkalommal kerül összetűzésbe a cenzúra ha-
talmával ebben az öt évben. A lapot ötször foglalják le, és egyszer sajtópert 
indítanak ellene. Az első évben, 1867-ben, lefoglalják a 13. és a 14. számot. 
Majd a 20. számot szintén, mert egy 1848-as eseményekre vonatkozó ok-
mányt publikál. Nem érti a szerkesztő a lefoglalás okát, és kiemeli, hogy más 
idegen ajkú lapok inkább szítják a nemzetek közötti ellenségeskedést, még-
is az ő lapját hátráltatják. Másnap az jelenik meg a lapban, hogy a május 26-i 
számot az Adatok az 1848−9-iki román népfelkelés történelméhez című cikk 
miatt rendőrségileg lefoglalták. Még ebben az évben pert indítanak a lap el-
len, mivel a 76. és 77. számban a Magyar Újságból átvesz két Kossuth-levelet. 
Kossuth levelei a vasúti kölcsön tárgyában íródnak, és megfogalmazza sa-
ját javaslatait, amit a kormány feladatának tartana. Mindezért a szerkesztőt 
Komáromy Ferenc vizsgálóbíró a marosszéki Teleki-tékába idézteti. K. Papp 
Miklós az ellen tiltakozik, hogy miért nem Kolozsváron indul az eljárás elle-
ne. Ironikusan fogalmaz: ,,úgy látszik” Erdély ezen részének ügye oda tarto-
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zik. Ugyanekkor a kolozsvári polgármester, Szentkirályi Zsigmond, felhív-
ja a lap figyelmét, hogy a megkezdett sorozata (Halljuk a Gazettát) mellé ne 
rendeljen adalékokat az 1848−1849-es román felkelésről, mert a korábbi pol-
gármester ezeket az adatokat betiltatta, tehát nem közölheti a Polgár sem. 

1868-ban összetűzésbe kerül a város polgármesterével, amikor Szent-
királyi, Felső-Fehérvármegye kérésére, felhívást intéz a Magyar Polgár szer-
kesztőjéhez, hogy a 17. számban közölt cikk írójának nevét három napon be-
lül adja meg. K. Papp Miklós is a törvénnyel él, és azt állítja, hogy a törvé-
nyek között olyan utasítás nem szerepel, amely arra kötelezné a lapot, hogy 
cikkeinek íróját felfedje. Így K. Papp is visszautasítja a kérést, és a lap szer-
kesztősége vállalja a teljes felelősséget.

Majd 1869-ben lefoglalják a 40. számot a Volt-e szükség Tordára kato-
naságot küldeni? címmel megjelent írás egy részéért. A lefoglaltatáskor K. 
Papp Miklós nem tartózkodik Kolozsváron, táviratban értesül a botrányról, 
és azonnal felhívja munkatársai figyelmét, hogy adassák ki újra a számot, 
a cenzúra alá vett rész kihagyásával. Tulajdonképpen, ha az 1852-es sajtó-
rendtartást nézzük, ott sem szerepel olyan tétel, hogyha nem tartalmazza a 
lap a tiltott részt, ne adhatnák ki újra. 

1871-ben az 56. számot foglalják le, letiltják postai és helybeli szétkül-
dését is, mivel a sajtóhatósághoz beküldött kefelevonatokat a szerkesztő nem 
írta alá.14 Erre K. Papp Miklós ezt a választ adja egy nyilatkozatában: „Nem 
vonhatom kétségbe az osztrák törvényeknek érvényben lételét, − de az is 
tény, hogy 1852-től, mióta tehát alkották − a követelt irányban senki sem 
használta, s a kérdéses 3. § -t 18 éves usus15 mellőzte”.16 Azt állítja Papp Mik-
lós, hogy a lefoglaltatásig soha nem volt alkalmazva e törvény, és már vég-
képp nem érti, hogy az országgyűlés elé terjesztett Királyhágón inneni saj-
tóügy miért nem oldódik meg.  A 73. számban, 1871. március 30-án már egy 
olyan cikk jelenik meg, amelyben az 1852-es sajtórendtartás 3. §-t módosít-
ják, amely szerint a lap kiadója a kiadással egyidejűleg, a lap egy példányát 
a hatóság rendelkezésére kell bocsássa. És arról tudósít a cikk, hogy egy 16. 
§-ból álló rendelet fog a minisztertanács elé kerülni. Tehát ebben az esetben 
mindenképpen a Magyar Polgár hírverése befolyásolja a törvénykezést, és 
megteszik az első lépéseket az 1871 júliusában megszülető sajtótörvény felé. 

Megállapíthatjuk, hogy K. Papp Miklós és lapja, a Kolozsvár, a sajtótör-
vények szigorú betartására nem törekszik, folyamatos kényszernek és kellet-
len, igazságtalan helyzetnek éli meg a lefoglalásokat és a folyamatos felszó-
lításokat. Ugyanakkor igyekszik megtartani egy olyan fölényes, dacos állás-
pontot, amely határozottságra és elhivatottságra vall. Azt figyelhetjük meg, 
hogy Erdélyben a sajtótörvények állandó megkerülése és kijátszása adhatja 
meg a látszólagos szabadságot ezekben az években. A cenzúra alkalmazásá-
nak és elkerülésének válfajait a kiegyezést követően nem lehet ilyen sarkít-
va felmutatni, sokkal érdemesebb lenne (egy másik kutatás keretén belül) az 
erdélyi sajtóra teljes egészében kiterjeszteni, s azt megnézni, hogy ez a peri-
ódus milyen szinten mélyíti el még inkább a főváros és a vidék közötti kü-
lönbséget. 
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Szerkesztési alapelvek

Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik 
műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file tartalmazza,
– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg 

ne legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, vesszőkkel 

elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a 

kulcsszavak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző 

tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen 
tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint 
a szerző elérhetőségét (e-mail),

– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat 
és (ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,

– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; 
a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „” 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; 
tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző – évszám módszert 
használva szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell 
megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai 
adatait), a szerző nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem 
verzálokat,

– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: 
családnév, személynév,

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket 
az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a 
bibliográfiában.
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