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Öt medoknyi idő
GYŐRFFY GÁBOR
PhD, BBTE / PhD, BBU
E-mail: gyorff y@fpac.ro
Abstract (Fife times more than the ME.dok)
In this essay, the author greets Zsolt Szabó, a retired assoc. prof. at BBU, on the occasion of his 75th birthday. Notable
interactions between the author and Zsolt Szabó are mentioned,, but also the major contributions of Zsolt Szabó to the
development of journalism specialization at BBU.
Keywords Zsolt Szabó; 75 years; BBU; journalism

Rezumat (De cinci ori mai mult ca revista ME.dok)
În acest eseu autorul îl salută pe Zsolt Szabó, conferenţiar pensionat la UBB, cu ocazia împlinirii a 75 de ani. Sunt amintite
interacţiunile notabile între autor și cel aniversat, dar și contribuţiile majore ale lui Zsolt Szabó la dezvoltarea specializării de
jurnalism la UBB.
Cuvinte cheie Zsolt Szabó, 75 de ani, UBB, jurnalism

Miután újonc doktoranduszként az újságírói szakra kerültem, az első években Zsolt szinte észrevétlenül vezetett be az egyetemi oktatói életbe. Nem abba az
életbe, amelyik kötelező tananyagból, fogalmakból és elméletekből, vizsgák szigorából áll, hanem a hallgatóknak maradandó élményeket, gyakorlati tudást és nem
utolsó sorban közösséget nyújtó feladatokba.
Először Budapesten tapasztalhattam a tanulmányutak varázsát, amikor
szerkesztőségről szerkesztőségre járva, beszélgetve és kérdezve tudtunk meg egyre többet az újságírói munkáról, az egyes életpályákról és a hozzá kapcsolódó történetekről. És minden egyes alkalommal volt még mit tanulni: számomra Zsolt
volt a példája annak, hogy soha nem szabad abbahagyni a tanulást, az új tapasztalatok gyűjtését és mindezek átadását. A tanszéken rengeteget köszönhetünk neki,
5
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KÖSZÖNTŐ
mert olyan hagyományokat vezetett
be, melyek máig megmaradtak vagy
tovább fejlődtek.
A következő állomás Torockó
volt: októberben, a tanév kezdete után
a Tóbiás-házban fogadott minket évről évre. A meghívottak előadásai és
a workshopok mellett az újságírós
gólyatábor része volt falunézés, a borkóstoló és a közös éneklés is. Na meg
a Székelykő megmászása, amire az
utóbbi években Zsolt már nem volt
kapható, de mindig várta vissza a társaságot az éppen következő programmal. Ha pedig a borász nem tudott
eljönni, akkor vállalkozott arra is,
hogy felszolgálja és bemutassa a borokat, együtt fedezze fel velünk a rizling
és a muskotály illatát, elmagyarázza
a borízlelgetés fortélyait, és megadja
a hangot az énekléshez. Ami néhány
pohár bor után már nem is volt anynyira nehéz feladat.
Horváth László felvétele
Az élmények gyűjtése az úton hazafelé is folytatódott: Gyulafehérváron,
Nagyenyeden és még jó pár helyen, ahol megálltunk, mielőtt Kolozsvárra értünk
volna. Közben Zsolt bármiről tudott mesélni: elég volt egy helységnevet vagy családnevet megemlíteni, fel tudta idézni a település vagy a család történetét, lexikonokat megszégyenítő pontossággal emlékezett az eseményekre és dátumokra,
valóságos művelődés- és helytörténeti útmutató volt.
Ugyanígy a sztánai kiránduláson, a Kós Károly építészeti örökségéhez tartozó Szentimrei családi házban, ahol Zsolt mindig nagy szeretettel fogadott.
Emlékezetesek maradnak az éjszakába nyúló, tábortűz melletti beszélgetések, a
hússütés, másnap pedig a szomszédos tanyán a lovaglásba is belekóstolhattunk,
és hazaérve a túrós puliszka várt az asztalon.
A tanszék történetéhez hozzátartozik, hogy Zsolt is benne volt abban a lelkes
csapatban, amelyik a Me.dok folyóiratot elindította 2006-ban. Együtt ötleteltünk,
hogy mik legyenek a rovatcímek, mi legyen a folyóirat külalakja, kiket kérjünk
fel az első szövegek megírására. Ugyanúgy, mint a többi hagyományos tanszéki
feladat, mint maga az újságírói egyetemi képzés, a Me.dok is hosszú utat járt be az
elmúlt másfél évtizedben. Épp az idén van tizenöt éves évfordulója, amikor Zsolt
a 75. születésnapját ünnepli. Úgy is fogalmazhatunk, hogy Zsolt már öt medoknyi
időt élt meg.
Ennek ellenére, szinte semmit sem változott az évek alatt. Ugyanazzal a lendülettel és lelkesedéssel járja az utakat, és ugyanolyan harsányan tud fütyülni, ha
7
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a diákoknak elkalandozik a figyelmük a tanulmányutak alatt. Amint vele együtt
azoknak a boroknak az íze sem változott, amiket a borkóstolókon kínál. Kívánjuk neki, hogy a következő pár évtizedben is legyen még sok közösen szervezett
programunk, éljen egészségben és szeretetben!

Horváth László felvétele
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Úton, Szabó Zsolttal
PÉTER ÁRPÁD
PhD, BBTE/PhD, BBU
E-mail: peter.arpad1981@gmail.com
Abstract (On the road, with Zsolt Szabó)
In this essay, the author greets Zsolt Szabó, associate professor at the Faculty of Political, Administrative and Communication
Sciences, on the occasion of his 75th birthday, evoking several meetings and conversations with him. Events from the student
camp in Rimetea/Torockó, trips to Stana/Sztána are mentioned.
Keywords Zsolt Szabó; 75 years; Rimetea/Torockó; Stana/Sztána

Rezumat (Pe drum, cu Zsolt Szabó)
În acest eseu autorul îl salută cu ocazia împlinirii a 75 ani pe Zsolt Szabó, conf. dr. emerit la Facultatea de Știinţe Politice,
Administrative și ale Comunicării, evocând câteva întâlniri și convorbiri cu dânsul. Sunt amintite evenimente din tabăra de
studenţi de la Rimetea, excursii la Stana.
Cuvinte cheie Zsolt Szabó, 75 ani, Rimetea, Stana

Eredetileg ebben a kisesszében „folyószöveget” szerettem volna írni, hiszen
Szabó Zsolt életútjáról, tudományos, oktatói, művelődésszervezői tevékenységéről
annyi, de annyi információval rendelkezem, hogy bőven kitöltötte volna a cikk
kereteit, ám hiába igyekeztem összefoglalni, szintetizálni a vele kapcsolatos
élményeimet, nem sikerült lineáris narratívát összeszerkesztenem. Ehelyett
most, míg e sorokat gépelem be, csak az emlékeim töredékes fel-felvillanásai
állnak rendelkezésemre, életem, életünk egy-egy pillanata, egy-egy meghatározó
beszélgetésünk, összejövetelünk jut csak eszembe. Leírom tehát röviden azt,
amiről úgy gondolom, hogy meghatározó volt számomra a Szabó Zsolttal történő
találkozásaimból.
9
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Túl nagy a korkülönbség köztünk ahhoz, hogy sokrétű, akár hagyománnyá
is mélyülő együttműködési rendszer alakuljon ki kettőnk között, viszont az első
pillanattól kezdve, amikor találkoztam és szóba elegyedtem vele – valamikor 2005
késő őszén –, éreztem, hogy egy nagyon odafigyelő, nagyon türelmes, barátságos
„felnőttel” (zöldfülűként így kategorizáltam akkoriban a „tanárkorú” embereket,
magamat meg „fiatalnak” tekintettem) hozott össze engem a vaksors.
2020 nyarán örömmel olvastam azokat az újsághíreket, amelyek arról
számoltak be, hogy Szabó Zsolt – akkorra már nyugdíjba vonult, de továbbra is
fáradhatatlanul tevékenykedő kedves kollegám – a magyar államtól megkapta
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. Ám a „vírusidőket” oldó
örömömbe némi csodálkozás is vegyült, hiszen szentül meg voltam győződve
arról, hogy neki már rég meg kellett volna legyen minden ilyen elismerése… Hogy
miért voltam erről meggyőződve? Alább igyekszem válaszolni néhány személyes
történettöredékkel.
Eddigi kolozsvári ittlétem alatt négy olyan emberrel találkoztam, akikkel
történő interakcióim nem csak tudásban, de személyiségben és lélekben is jelentős
mértékben voltak fejlesztőek számomra. Hárman közülük, Fóris-Ferenczi Rita,
Berszán István és Cseke Péter de jure is oktattak, viszont Szabó Zsolt formailag
sosem volt tanárom, ellenben hosszú beszélgetéseink, közös műveleteink révén
során nagyon sokat tanultam tőle.
Érdekes módon jutottam el ahhoz, hogy találkozzak vele, és így, utólag
eléggé sorsszerűnek tartom azt, hogy gyerekkorom egyik meghatározó, általam
többszörösen is rongyosra olvasott könyvecskéjének szerkesztőjével alakíthattam
ki kitűnő kapcsolatot. A Benedek Elek által írt Öcsike és az őzike című
gyerekkönyv által szolgáltatott olvasmányélményt értékes személyiségformáló
tényezőként tartom számon életemben, amely hatékonyan oldotta fel a sivár
kommunizmusnak még a gyerekek által is érzékelt, fojtogató atmoszféráját.
A Zsolttal történő találkozásomnak az volt az elindítója, hogy hajdani
tanárom és azóta is nagyon kedves ismerősöm, Berszán István, a BBTE
Bölcsészettudományi Karának docense valamikor nagyon régen azt javasolta
nekem, hogy ne hagyjam abba magiszteri elvégzése után a tanulást, és végezzek el
egy doktori képzést is. Témavezetőnek meg rögtön javasolta is akkori „szomszédját”,
Cseke Péter professzort, aki régebben, 2005-ben, tőle egy utcányira lakott. Azóta
Cseke Péter tudományos témavezetőből mentorommá vált (és immár én lakom
tőle egy utcányira), és amellett, hogy végtelen türelemmel végigvezényelte a kicsit
megkésve védett doktori értekezésemet, cselekedeteivel, tanácsaival sok pozitív
helyzetet generált az életemben, és emberségével, jóindulatával nagyon sok
nehézségen átsegített engem.
Az azóta szintén nyugdíjba vonult Cseke Péternek egyetemi kollegája Szabó
Zsolt, akitől én mindig ugyanazt a segítőkészséget és jóindulatot tapasztaltam,
mint a doktorátusvezető tanáromtól, és aki már az első közös borozáson megkért,
hogy tegezzem csak nyugodtan, mondván: „nem vagyok én olyan öreg!”.
Nos, hiába telt el azóta több mint másfél évtized, az idén hetvenöt esztendős
Szabó Zsolt még mindig „nem olyan öreg”, és mindig örömmel tölt el, ha – csak
két szó erejéig is – tudok találkozni vele.
10
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A „vírus előtti” időkben nála, a Művelődés folyóirat hajdani „főhadiszállásául”
szolgáló szobácskában mindig lehetett egy meleg teát, és ami nagyon fontos, egyegy jó szót kapni, és onnan, a halomban álló könyvek közül ritkán engedte ki egykét ajándék-volumen nélkül a valami üggyel-bajjal, vagy épp csak egy kis tereferére
érkezett diákokat, vagy, amivé én váltam kicsit később számára, kollegát.
Huszonéves koromban lenyűgözőnek találtam, hogy mi mindennel
foglalkozik Szabó Zsolt: tanít az egyetemen, folyóiratot szerkeszt-terjeszt, számos
(vagy inkább: számtalan) kulturális intézet és rendezvény megszervezésében vesz
részt, és olyan kiterjedt a kapcsolathálója, hogy bármikor kérdeztem tőle bárkinek
a telefonszámát vagy e-mail címét, lett légyen az romániai közhivatalnok vagy
magyarországi kulturális felelős, pillanatokon belül tudta szolgáltatni a kért
információkat. Tanulságosnak találtam azt is, hogy bárkiről, bármiről kérdeztem,
a válaszát legtöbbször legalább három generációnyi időre visszatekintve tárta
elém, és, természetesen, a lehető legszélesebb spektrumú társadalomtudományi
kontextusban.
Bármikor léptem fel hozzá a Művelődés akkori irodájába, mindig valamit
írt vagy szerkesztett, és amikor vittem hozzá a PDF formátumú ME.dok
folyóiratunkat, akkor oldalról oldalra görgetve alaposan elmagyarázta nekem
a betűk és a képek elhelyezésének elveit – egészen addig, amíg egy alkalommal
átlapozta az akkoriban még CD-n továbbított fájlt, és… nem mondott semmit.
Szabó Zsolt az a kedves ismerősöm, aki olyan alaposan magyarázta el
rendhagyó városismereti túrák során Kolozsvár idő-terhelte épületeinek, tereinek,
de épület-helyeinek elmúlt életeit is, hogy az első sarkon befordulva már-már el
is képzeltük, hogy masírozó orosz katonákba, vagy épp középkori zsoldosokba
fogunk botlani. Szemléletes beszédei arra a felismerésre juttattak, hogy a nyomasztó
múlt nem mindig oldódik fel a mostani idők folyamaiban, hanem alkalmanként
– és ő nagyon hangsúlyosan rá tudott mutatni az ilyen erdélyi helyekre és időkre
– képes arra, hogy kegyetlenül kísértse a mostani történéseket. Elbeszélései
során nagy hangsúlyt fektetett mindig arra, hogy felhívja a figyelmünket a sötét
Ceaușescu-időkben felszámolt magyar kultúraelementumokra. A lerombolt
Hóstát, a Házsongárdban átvésett sírkövek, az újra meg újra átnevezett utcák,
az elüldözött értelmiségiek, a Securitate által elkobzott, különleges fontosságú
kéziratok, a szétszakított családok, az őrjöngő államosítás során megsemmisült,
eltűnt műtárgyak, elkobzott épületek, elkobzott életek – Szabó Zsolt mindezeket
elsősorban nem publikált lajstromokban őrizte, hanem velünk, a „fiatalokkal”
megosztott elbeszélésekben. Hosszú, alapos magyarázatai annyira telítettek
dátumokkal, személyek, települések, régiók neveivel, hogy így utólag nagyon
bánom, hogy nem jegyzeteltem mindig, amikor vele beszélgettem Erdély
múltjáról, arról, hogy mi volt, ebből mi maradt meg nekünk, és ezzel mi mit kell
tegyünk ahhoz, hogy működésben tudjuk tartani kultúránkat.
Számomra az volt a legmeghatározóbb felismerés, hogy Szabó Zsolt elsősorban
nem a leírt szavak révén ügyel a Sors által rá bízott kultúraszegmensekre, hanem
megcselekszi a megőrzés gesztusait, működésben tartja a hagyományt, lett légyen
szó művészeti kiállításokról, kultúrtörténetről, folklórhagyományokról, a sztánai
farsangról, vagy esetleg épp a torockói diáktáborról.
12
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Jómagam épp az általa igazgatott intézmények egyike által befogadott torockói
diáktáborban ismerkedtem meg Nagyenyed boraival, borászaival, és ezáltal
tanultam meg értékelni Erdélyi-Hegyalja folyékony aranyának kultúrahordozó
tulajdonságait. És a Szabó Zsolt borász ismerősei által tartott borkóstolók után
rögtönzött „nótaestéken” is szívesen vettem részt, jóllehet azelőtt sosem éreztem
semmiféle késztetést arra, hogy egyáltalán végighallgassak egy népdalt. A
torockói hegymászós-borkóstolós diáktáborok veterán látogatói között él az a
legenda, hogy senki nem tud olyan népdalt elkezdeni, amelyet Zsolt ne tudna
folytatni – és utána, jellegzetes, mély hangján, felénekelni annak tájegységenkénti
változatait is. Öt-hat évvel ezelőtt fordult elő csak az az emlékezetes eset, hogy
egy néptáncos diáklány olyan énekbe kezdett bele, amelyet Zsolt akkor hallott
először. Miután jót nevettünk, elhatároztuk, hogy megjegyezzük annak a dalnak
a címét – az én emlékezőképességemet minősíti az, hogy nekem most egyáltalán
nem jut eszembe, viszont biztos vagyok benne, hogy mikor legközelebb valaki
rázendít erre, Zsolt immár könnyedén folytatni fogja az éneklést.
Torockó az ő kezdeményezésének köszönhetően vált amolyan szakrális
zarándokhellyé a médiaszakos diákok és oktatók számára, és hiába állt fenn
az, hogy tíz év után már kívülről tudtam minden információt, amit megosztott
az elsőévesekkel, mindig örömmel vettem részt az általa kezdeményezett
„faluvezetői” túrákon.
Másik, szintén az ő értékmegőrző tevékenységéhez köthető helyszín a Szabó
Zsolt nagyapja, Szentimrei Jenő által Sztánán épített nyaraló, ahová, annak
ellenére, hogy jóval kevesebbszer látogathattam el, szintén különleges emlékek
fűznek. Természetesen, mint minden létesítményből, amelynek a működésébe
Zsolt bekapcsolódott, ebből is közösségi teret szervezett – se szeri, se száma
azoknak a természetjáráshoz, kultúrához köthető kisebb-nagyobb egyesületeknek,
csoportoknak, akik számára a Szentimrei-villa amolyan origópont, ahonnan csak
akkor esik jól elindulni, amikor már lehet tudni, hogy mikor térünk vissza.
Sztánához köthető az az életepizód is, amely miatt meg szerettem volna írni
ezt a kis köszöntőt. 2013. február elején, miután valamilyen aprócska munkában
segítettem neki, hálából meghívott engem és a feleségem, hogy látogassunk el a
híres sztánai farsangra – és hogy meggyőzzön engem, rögtön el is mesélte nekem
a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című Móricz-regény keletkezéstörténetét,
természetesen, olyan anekdotikus események felemlegetésével, melyek nem
közvetlenül hozzáférhetőek, hanem csak különleges hagyományokkal rendelkező
családok emlékezetében rögzítettek. Jól tudta, hogy ilyen kultúrtörténeti
csemegékkel könnyű engem levenni a lábamról, így tehát 2013 februárjának
nyolcadik napjának kora délutánján már úton is voltunk Sztána felé. Azzal az egy
dologgal nem számoltunk, hogy szinte közvetlenül a falu előtt úgy elkezd majd
szakadni a hó, hogy alig fogunk látni. A friss hó okozta rossz látási viszonyok
miatt nem vettük észre, hogy egy meredek lejtőn, az alig percekkel az érkezésünk
előtt lehullt pelyhek alatt (a mi autónk hagyta az első nyomot a hóban) nem aszfalt,
de még csak nem is döngölt föld van, hanem tükörjég, és ezzel a kombinációval
szemben tehetetlen volt a vadonatúj téligumi is. Szerencsénkre a bal oldali sáncba
csúsztunk be, ahol a közel kétméteres hóréteg pompásan megvédett minket – a
14
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mögöttünk jövő autó, amely jóval gyorsabban is haladt, a jobb oldali, mély árokba
csapódott. Hamar kiderült aztán, hogy a mögöttünk jövő kocsi sofőrje, aki amúgy
professzionális autóvezető, szándékosan kormányozta úgy a sodródó járművét,
hogy ne bennünket találjon el. Az utánunk érkező, szintén a farsangra igyekvő
vendégek segítségével percek alatt visszanyomtuk az útra a mi autónkat, és a
másik árokba becsúszott kocsi sofőrje elvezette a mi járgányunkat a faluba. Mire
beértünk, már teljesen feloldódott a hangulatunk – amibe az is beleszámított,
hogy senki sem sérült meg, a mi járművünkön egy karcolás sem esett, és a
másik autóban sem keletkezett jelentős anyagi kár, mert a mély árok alján is
vastag hóréteg volt, és: – Különben is, az csak egy százéves Matiz! – legyintett
mosolyogva az alkalmi sofőrbácsink.
A faluban tudtuk meg, hogy előttünk, aznap, még két autó futott az árokba,
csak azok nyomait elfödte a friss hó. Szabó Zsolt, aki már értesült afelől, hogy
kifogott rajtunk is a tükörjég, előre kitöltött pálinkával várt bennünket, és a tüzes
nedűvel együtt lelket is öntött belénk.
A jó hangulatú műsor, meg az azt követő mulatság után, az ijedtségünkből
teljesen helyrejőve, szinte már hajnalban, Szabó Zsolttal és testvérével, H. Szabó
Gyulával elindultunk a Szentimrei-villa felé az újólag feltámadt, hatalmas,
sűrű hóesésben. Minden lépésünkkor az volt az érzésünk, hogy egy végtelen
tejtengerben úszunk, egyre beljebb és beljebb, és ránk is hamar annyi hó rakódott,
hogy a mellettünk álló ember körvonalai is beleolvadtak ebbe a folyékony fehér
márványba. Hamar magunk mögött hagytuk a falu akkor még eléggé gyér fényeit,
és Zsolt meg H. Szabó Gyula vezetésével törtettünk a térdig érő hóban.
A falu és a villa közti távolság nem nagy, ám számunkra hamar azzá vált
a megléphetetlen hóban. Röviddel azután, hogy az utolsó utcalámpa fényköre is
eltűnt mögöttünk, olyan hóörvénybe kerültünk, hogy alig tudtuk nyitva tartani
a szemünket. De mentünk előre. Mint a legfiatalabb férfi, én szerettem volna elöl
lenni, hogy nyomot tapossak, de, mivel nem ismertem elég jól az utat, ebben a
hóesésben nem én lettem volna a legjobb kalauz, így a két testvér váltotta egymást
négyfős csapatunk élén. Aztán közel húsz percnyi hótaposás után hirtelen
megálltak, és elkezdtek tanakodni, hogy vajon merre is kell tovább mennünk.
A hátunk mögött, a fel-felerősödő szélben meg-megszakadó hófátyol mögött ki
tudtuk venni a falu fölötti halvány fénykupolát, tehát az irányt nagyjából meg
lehetett határozni, de az utat már rég elvesztettük: hosszú percek óta bakancsaink
egy szántóföld fagyott rögeit morzsolták. Nem voltunk gondban, nevetgélve
mondtuk, hogy legfeljebb visszamegyünk Sztánára, és a kultúrotthonban még
fellelhető pálinkával megvigasztaljuk magunkat, mikor egyszer csak a faluval
ellentétes irányból egy halvány fénygolyóbis vágódott közénk. És Szabó Zsolt meg
az öccse pillanatok alatt „beháromszögelték” az aktuális pozíciónkat az új vizuális
tájékozódási pont után – amely egy mezőgazdasági létesítmény volt, és amelynek
a helyzete stabil tájékozódási pontként szolgált számukra. Innen pedig már nekik
gyerekjáték volt meglelni azt a kacskaringós utat, amelyet ők már gyerekkoruk
óta több ezerszer bejártak, és immár magabiztosan tudtunk haladni a friss hó
alatt térdrehajlott fákkal övezett úton, csak a surrogó hópelyhek és a talpunk alatt
roppanó hókéreg zajától megbontott, fenséges hangulatú majdnem csendben.
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A villába megérkezve, miután Szabó Zsolt működésre bírta a renitenskedő
kazánt – nem lepett meg, hogy ehhez is ért –, a megérkezés idejének ösztönös
felszabadultságában elújságoltuk a testvérpárnak, hogy pont február nyolcadikán
volt a feleségem születésnapja. Pillanatok alatt pezsgő került az asztalra – olyan
finom köszöntőitalt életemben nem ittam még, és valószínűleg nem is fogok –, és
az éjszaka hátramaradó részét hol komoly, hol tréfás beszélgetésekkel töltöttük.
Elmesélték, miképpen szerezték vissza a kommunizmus ideje alatt családjuktól
elvett, majd kifosztott villát, miképpen újították fel, bútorozták be újra, tették
a magyar közösség szolgálatába ezt a különleges műemléképületet, és kedves
történeteket osztottak meg nagyapjuk, Szentimrei és a szomszédos telken épült
Varjúvár tervezője, Kós Károly életéből.
A farsang szerves részét képező többi hagyományos kirándulást immár
könnyű kis túraként éltük meg az előző délután és éjszaka megpróbáltatásai után,
és az ünnepség után meghatódva köszöntünk el Szabó Zsolttól meg Gyulától.
Hazafelé autózásunkkor, nem sokkal az akkorra már járhatóvá vált,
ominózus lejtő előtt találkoztunk a kis piros Matizzal – szemmel láthatóan semmi
baja sem volt –, és a sofőrbácsi jókedvűen integetett nekünk a volán mögül.
És mit tanultam én ebből a sztánai kirándulásból? Nos, azt, hogy hiába
vagyunk itthon Erdélyben, hiába vagyunk otthon egy városban, faluban – néha
előfordul, hogy hazafelé tartva nehezen találjuk az utat. De ha ismerjük azt a
vidéket, ahol élnünk adatott, akkor minden bennünket fog segíteni abban, hogy
hazaérjünk.
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Keywords women’s education; Calvinist Gymnasium for Girls; media history
Rezumat (“Noi nu dorim publicitate”. Studiu de caz al reprezentării mediatice al Liceului Protestant de
Fete din Cluj în perioada interbelică)
Fondarea Liceului Protestant de Fete din Cluj apare în urma unui lung proces de extinderea educaţiei de nivel mediu în
rândul fetelor. După mai multe încercări eșuate, Liceul Protestant de Fete își începe activitatea educaţională abia în 1919,
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1927. január 11-én a két legnagyobb kolozsvári napilap egyaránt címoldalon
számol be egy pár nappal korábban történt eseményről: a kolozsvári Református
Leánygimnázium új épületének felavatásáról. Mindkét (a korabeli sajtógyakorlat
szerint a rendkívüli fontosságú eseményeket megillető, szokatlanul terjedelmes)
összeállítás az eseményekről való beszámolót Makkai Sándor református püspök
alakjához köti, ahogy bő félévvel korábban az alapkőletételről szóló híradást is.
Mindez jelzi, hogy az iskola létrejöttének, felépítésének története a kortárs gon17

ME.dok • 2021/3
dolkodásban erőteljesen kötődik az éppen ekkor püspökké választott Makkai
Sándor alakjához.1
Ugyanakkor mindkét lap szimbolikus jelentőségű eseményként jeleníti meg
az iskolaavatást, mint olyan momentumot, amely a kisebbségi helyzetbe került
magyar közösség magára találását jelképezi. „Ha a szükség nem hajtotta volna
a reformátusokat, bizony kétséges, hogy állna-e ma e szép iskola” – utal vissza a
jelen épületavatásig elvezető, tanügyi törvényeknek való megfelelés, diszkriminatívnak érzett intézkedések, általános gazdasági nehézségek közt eltelt időszak
küzdelmeire a Keleti Újság.2 Az Ellenzék pedig a közösségi összetartás, a háborút
követő passzív rezisztencia időszakából való kilépés, progresszív, jövőépítő gesztusként keretezi az új épület átadását. „Ezen az épületavatáson történt valami,
ami sokkal több, mint felekezeti esemény: ékesszóló bizonyságtétele annak, hogy
kábultságából felocsúdott népünk ráeszmélt, sorsát az új viszonyok közt egyedül
biztosító önerejének jelentőségére.”3
Esettanulmányomban azt vizsgálom, hogyan jelenik meg a két világháború
közti kolozsvári sajtóban a Református Leánygimnázium, illetve az ott zajló oktatás, és ehhez tágabban kapcsolódva a kisebbségi, felekezeti oktatás kérdése, illetve
hogyan viszonyul ez a kép ahhoz, amit az iskola önmagáról mutatni kíván. Ehhez
egyfelől az Ellenzék és a Keleti Újság 1926–1944 közötti lapszámait vizsgáltam
elsősorban az Arcanum Digitheca anyagán, illetve az adott időszakban az iskola
által csaknem évi rendszerességgel kiadott 14 évkönyvet, korabeli szóhasználattal
„értesítőt”.
Elöljáróban röviden felvázolom a magyar nőoktatás főbb irányvonalait,
melynek tradíciója az általam vizsgált időszakban is alakította az iskolában zajló munkát, illetve ezzel összefüggésben az iskola történetét, helyenként röviden
utalva arra a szabályozó keretre, amelynek az általam elemzett időszakban az iskolának meg kellett felelnie.
1.

„Elsősorban embert nevel…” Nőoktatás a századfordulós Kolozsváron

Noha a kolozsvári Református Leánygimnázium alapítási éve, 1919 egybeesik az első világháborúéval, a felsőbb szintű felekezeti/polgári nőoktatás szükségességének kérdése jóval korábban megjelent, és számos működő példát találunk
rá a tizenkilencedik század utolsó évtizedeiben akár Kolozsváron is. Legfontosabb
ezek közül a De Gerando Antonina személyéhez köthető, 1880-ban indult, előbb
községi, majd az 1892/93 tanévtől kezdődően állami felsőbb leányiskola. Noha
az igazgatónő vigyázott arra, hogy az iskolának ne legyen felekezeties jellege,
„az intézetben a vallásórákon kívül semmilyen más valláshoz köthető tevékenység nem történt, még karácsonyi vagy húsvéti ünnepségről sem kapunk hírt”,4 a
„Dezserandó” és az ott zajló nevelés mégis a mintegy negyven évvel később induló Református Leánygimnázium szellemi előképének tekinthető. Mindez részben az erdélyi református arisztokrácia és értelmiség körébe tartozó De Gerando
Antonina rendkívül jelentős munkásságának lenyomata, részben pedig az állami
leányiskola neveltjeiből, vonzásköréből kikerülő, utóbb a Református Leánygim18
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názium meghatározó tanárszemélyiségévé váló oktatók (pl. Biela Mária, Fazakas
József) munkájának köszönhető, akik a Református Leánygimnázium első éveiben meghatározó szerepet játszhattak az új intézmény informális szervezeti kultúrájának kialakításában, hogy ott hagyományként, oktatási, közösségszervezési
stb. mintaként tovább éljen Kolozsvár első felsőbb leányiskolájának szellemisége.
A felsőbb leányiskolák a tizenkilencedik század második felében, a dualizmus korában épültek ki a felsőbb társadalmi osztályok lánygyermekeinek taníttatására, művelésére vonatkozó, egyre hangsúlyosabban megfogalmazott igénynek
a kielégítésére. Szerkezetük, a tananyag tartalma, az általuk adott diploma értéke
a következő évtizedek során gyakorta változott, jelentőségüket növelte, szerepük
tisztázását pedig elősegítette az a perspektíva, amely 1895-ben megnyitotta a nők
előtt is az egyes egyetemeken való tanulás lehetőségét. N. Szegvári Katalin szerint ezek az iskolák kezdetben egy szűk társadalmi elitnek szánt, exkluzív intézmények voltak, amely azonban a századfordulóra már szélesebb rétegek számára
váltak elérhetővé. Ennek okát ő egyaránt látja a nőemancipációs törekvések ekkor
már elég hangsúlyos felerősödésében és a vagyonosabb középosztály deklasszálódásában, amely a műveltségi jogok terén így a pragmatikus szempontokat (női
pénzkereseti lehetőség) elsődlegesnek tekintette.5
A felsőbb leányiskolák tanítási nyelve a dualizmus korában kizárólag a magyar volt, összhangban az uralkodó, (nőkkel szemben) konzervatív nemzetépítő
szemlélettel, amely a nőnevelést elsősorban a „jó magyar anya és háziasszony”
szerepkör minél igényesebb betöltésére való felkészítésben látta, biológiai reprodukciós és kulturális szerepet szánva a nőknek a nemzetépítésben.6
Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a korabeli felfogásban
a közélet és a családi/magánszféra szembenállásában a nők szervezésére bízott,
általuk működtetett családi szféra hivatott képviselni az erényességet, szeretetet,
így egyfajta etikai normát is jelentett. Az etikus, erényes értékmodell átadásában,
a támogató családi szféra megteremtésében és működtetésében kulcsszerepet játszó nők ily módon a közéleti szférában szerepet vállaló férfi karrierjének alakulásában is jelentősebb szerepet játszhattak, mint ahogy azt az „anya és háziasszony”
megnevezésből ma sejteni véljük.7
A kolozsvári középfokú lánynevelést megszervező munkája, három évtizedes iskolaigazgatói tevékenysége során De Gerando Antonina nézetei a nőoktatás
kereteiről változtak, míg a kezdetekben a felsőbb leányiskolákat gondolta a középfokú oktatás alapintézményeinek, később egyértelműen a leánygimnáziumok
mellett foglalt állást. Wlassich Gyula akkori vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1896-ban felterjesztett reformjavaslatában kifejtette: „Tagadhatatlan tény,
hogy a nőnek épp úgy van szüksége liberális, önzetlen középoktatásra, minden
civilizált államban, mint a férfinak. Azaz oly fejlesztésre, a mely nem szakpályára
képesít, hanem elsősorban embert, értelmes, művelt lényt, polgárt – jó honleányt,
derék családtagot, anyát – nevel. […] a mi női középoktatásunk nem középoktatás a jelenlegi felsőbb leányiskolákban.”8 Amikor „valódi” középfokú oktatást
követelt a lányok számára, De Gerando azon a gimnáziumi szintű műveltséget
és az egyre elterjedtebbé váló munkavállalásához szükséges felkészítését értette a
lányok számára, miközben az uralkodó diskurzus szellemében maga is hangsú19
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lyozta a nők természetes szerepének, vagyis a családi életben betöltött munkának
fontosságát.
Noha a ma Apáczai Csere János nevét viselő állami líceum gyökerei akár a
17. századig is visszavezethetőek,9 református leánygimnázium létrehozását csak
1898-ban határozta el az Erdélyi Református Egyházkerület, ám a terv megvalósítása csak 1914 után kapott nagyobb lendületet a reformáció 400. évfordulójára
készülve, melyet többek közt új református intézmények létesítésével kívántak
megünnepelni. Az időközben zajló első világháború azonban jelentősen megnehezítette az intézményépítéshez szükséges anyagi és infrastrukturális háttér létrehozását, így végül már új, román fennhatóság alatt, 1919 szeptemberében indult
a Kolozsvári Református Leánygimnáziumban az oktatás. Maga az intézmény
azonban előbb létezett szellemi-eszmei formában, mint fizikaiban, hiszen még
csaknem egy évtizeden keresztül az oktatás saját épület híján a Református Fiúgimnázium termeiben zajlott, a koedukáció elkerülése végett a délutáni órákban.
Miután a tankerületi főigazgató engedélyezte az iskola működését, a Közoktatási Minisztérium 5740/1921 számú rendelkezése alapján az iskola az 1919/1920
és 1920/1921-es tanévre nyilvánossági jogot kapott, amelyet aztán éppen a saját
épület hiánya miatt 1921-ben felfüggesztettek. Ez egyebek mellett azt is jelentette,
hogy az iskola növendékeit évről évre egy állami bizottság vizsgáztatta. (Ezek a
vizsgák, különösen az érettségi ekkor igen érzékeny témának számítottak, a közvélemény a kisebbségi helyzetbe került magyarságot sújtó diszkriminatív intézkedések keretében értelmezte őket, többnyire ebbe az értelmezési keretbe illesztve
számolnak be róluk a korabeli nyilvánosság formálásában fontos szerepet betöltő
helyi lapok is.)10
Az iskola nyilvánossági jogának visszaszerzése érdekében kerül sor aztán
a kolozsvári egyházközség telkén, jelentős társadalmi összefogással, közadakozással megvalósult épület felhúzására 1926 májusa és 1927 januárja között. Nem
véletlen tehát, hogy a korabeli köztudatban a sikeres kisebbségi érdekérvényesítés
példájaként jelenhetett meg egy iskolaépület alapkőletétele vagy avatása.
Az iskola 1928-ban nyerte vissza nyilvánossági jogát (a közoktatásügyi miniszter a magánoktatási törvény 62. §-a értelmében az Állandó Tanács 633/1928.
sz. javaslatára megadta a leány-főgimnáziumnak a működési engedélyt nyilvánossági joggal, melyet a Hivatalos Lap 1928. május 6-án megjelent számában
közölt), és Református Leánygimnázium az 1948-as tanügyi reformig az Erdélyi
Egyházkerület tulajdonában maradt, amikor is a 175-ös Dekrétum kimondta az
iskolák államosítását (Monitorul Oficial, 1948. augusztus 3.).
Az alapítás és az államosítás közt eltelt csaknem három évtized során évente 300-500 lány tanult itt, ebből kb. 400 lány érettségizett. A lányok 60-70%-a
református vallású volt, 20% izraelita, a többi pedig evangélikus, unitárius vagy
katolikus. Az 1926–1948 közötti periódusban a tanulók létszáma 273 (1929–1930)
és 598 (1946–1947) között változott. A tanulók lakhely szerinti származása szerint átlagosan 30-35% vidéki tanuló volt, az 1929–1931 közötti periódusban ez
akár az 50%-ot is eléri. A vidéki tanulók 60%-át a Református Szeretetházban
helyezték el. Társadalmi összetétel szempontjából a református leánygimnázium
diákjainak többsége iparos-, kereskedő-, tanár/tanító- vagy papcsaládból szárma20
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zott, a vidéki tanulók több mint fele református pap- vagy tanítócsaládok leánya,
az ország minden részéből, hiszen ebben az időszakban ez az iskola volt Erdély
egyetlen református leánygimnáziuma.11
A továbbiakban azt a képet elemzem, amely az iskola évi rendszerességgel
kiadott értesítőiből egyfelől az intézet életéről és működési elveiről, másfelől a
lánynevelésről, a nők társadalomban betöltött szerepéről körvonalazódik.
2.

„Itt lakik-e Lorántff y Zsuzsanna unokája”: iskolai élet az értesítők
tükrében

Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvári Leánygimnáziumának 14 értesítője jelent meg 1927-28-as tanévtől az 1943-44 es tanévig, rögzítve az iskola
életében jelentősnek ítélt eseményeket.
Az 1940-41-es tanévre vonatkozó (tehát már az Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatoló második bécsi döntés után kiadott) értesítőig az évkönyvek
kétnyelvűek (román-magyar), címlapukon szerepel az összeállító neve. Mivel az
évkönyv összeállítása a mindenkori intézményigazgató feladatai közé tartozott,
1928–39 közt ezt a munkát tehát özv. Báthory Józsefné igazgatónő végezte, az
1940-41-es kiadást „az Igazgatóság” szignálja (minden bizonnyal Székely János
igazgatóhelyettes, vallástanár munkája, ahogy az 1941-42-es, immár szignált évkönyv is), míg a két utolsó, 1942-43-as, illetve 1943-44-es évre szóló évkönyveket
Kovács Margit igazgatónő szerkeszti.
Az 1945-től bevezetett szigorú cenzúra és a háborút követő zűrzavaros
időszak egyetlen kolozsvári felekezeti iskolában sem tette lehetővé évkönyvek
megjelentetését, noha „lelkiismeretes igazgatók” által mégis megszerkesztett kiadványok levéltárban megőrződtek, ezek közt nem található a Református Leánygimnázium értesítője.12
Az iskolai értesítők szerkezete a vizsgált periódusban nagyjából változatlan:
az intézmény vezetője által jegyzett összefoglaló beszámolóval indítanak az előző
tanév legfontosabbnak ítélt eseményeiről, tanulságairól, amelyet az iskolát érintő
statisztikai összeállítások követnek, amelyek az alábbi témákban nyújtanak eligazítást: az iskola vezetősége, a tanulók névsora, tanulmányi előmeneteleik átlaga,
a tanulók felekezeti hovatartozását, lakhelyi, szülők foglalkozása szerinti megoszlását kimutató statisztikák, az iskola oktatóinak és segédszemélyzetének jegyzéke, az egyes tantárgyak heti óraszáma. Minden egyes évkönyv külön kitér az
előző tanévi érettségi vizsga eredményeire, közlik, hogy az iskola végzősei közül
hányan jelentkeztek érettségire, s közülük hányan tették le a nyári vagy az őszi
vizsgaidőszakban a döntő fontosságú vizsgát. Az 1930-31-es értesítő közöl először
iskolatörténetet, amely későbbi évkönyvekben újra megjelenik változtatás nélkül.
A két és fél oldalas, aláíratlan iskolatörténet fókuszában a Református Egyház
iskolafenntartói tevékenysége áll, mégpedig érdekes módon nem a közelmúlt
eseményei (oktatás a Református Gimnázium termeiben, az önálló épülethez jutáshoz vezető munkafolyamatok), hanem elsősorban a tervezés fázisa, különös
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tekintettel a leánygimnázium tervét szorgalmazó Kenessey Béla munkásságára,
akitől 1911-es pásztorlevelének retorikai kérdését idézi a névtelenségbe burkolózó
szerző (valószínűleg az iskola igazgatónője, özv. Báthory Józsefné): „Itt lakik-e
Lorántff y Zsuzsánna unokája?”13
Az 1919 utáni időszakról, vagyis az iskola tulajdonképpeni működéséről, felépüléséről vagy arról, hogy 1929-ben új szárnnyal bővült, mindössze három rövid
bekezdés szól, pár lényegre törő mondat arról, hogy az iskola „tanterve, órarendje,
egész adminisztrációja teljesen az állam által előírt módon történik, nagy súlyt
helyezvén ezen felül a kálvini értelemben vett protestáns szellem ápolására.”
A következő évtől kezdődően megjelennek az évkönyvben az iskola egyes
tanárainak tudományos, ismeretterjesztő írásai is (évkönyvenként egy írás). Ezek
már nevesített szerzővel rendelkező írások, szerepük egyfelől az iskola tanári karának erudícióját jelezni, másfelől az intézmény hírnevét öregbíteni, ugyanakkor
igényes, esszéisztikus stílusuknak, színes témaválasztásuknak köszönhetően oldják is valamelyest a meglehetősen adatcentrikus évkönyv formai szigorát. Első két
évben ezek a fenntartó egyház iránti tiszteletet jelző írások Kenessey Béla, illetve
Nagy Károly püspökök emlékezetéről (Székely János és Császár Károly tollából)
majd Bartókról és Kodályról, Anne de Noailles kortárs francia költőről vagy a fizika tanításának jelentőségéről közöltek kisesszéket az iskola tanárnői (Czeglédy
Emma, Telekiné Kovács Zsuzsanna, Vitályos Erzsébet). Ilyen kisszámú minta
alapján nehéz lenne általános érvényű következtetéseket levonni, mégis úgy tűnik, hogy a lokálisan nagy presztízsű közéleti szereplők portréjának megrajzolását az iskola tekintélyes férfi tanárai, míg az (akkori) kortárs művészetben egy-egy
kiemelkedő figura munkásságának bemutatását, illetve a szűken vett didaktikai
kérdések taglalását inkább az iskola női tanárai választották témaként.
Noha az iskolai évkönyvek elvileg az adott intézményben zajló iskolai élet
összképét hivatottak megrajzolni, ideális olvasójuk nem annyira az iskola recens
eseményeit ismerő kortárs, hanem holmi absztrakt utókor, aki előtt mintegy elszámol a kiadványt szerkesztő, összeállító személy. Ugyanakkor az objektív adatokra való összpontosítás mentesíti is az egyes összeállítások többnyire név nélkül maradó tanár-szerzőit az ítélkezés, vélemény-nyilvánítás s így adott esetben
a közvetlen hivatalos vagy a közvélemény részéről érkező, közvetett szankciók
terhe alól. Keveset tudunk hát meg ezekből az értesítőkből arról, hogyan gondolkodtak a lánynevelésről, a lányok társadalomban betöltendő szerepéről, illetve
saját tanári szerepükről az évkönyvek szerzői, ugyanakkor a rendkívül gazdag,
statisztikai értékű összeállítások közé, éppen a közölt adatok értelmezésének
szándékával mégis be-be kerül néhány szubjektív vélemény.
Egyik legtöbb aggodalmat szülő kérdés a diákok egészségi állapota, illetve
ezzel összefüggésben a hiányzások (korabeli szóhasználattal „mulasztások”) száma. Az alkalmanként végigsöprő influenza, skarlát stb. járványok mellett több
évkönyvben is a diákok „általános testi gyengeségére” hívják fel a figyelmet, amiért elsősorban a (már akkoriban is) túlzsúfolt tanrendet hibáztatják. „… amióta a
gyakorlati-kézügyességi tárgyak is bevezettettek a régi tantervbe és így a fejlődő
gyermekek sokat ülnek és tartózkodnak zárt levegőben.”14 (A heti óraszám 35-39
óra körül van ekkoriban a felső tagozaton.)
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Az 1940-41-es tanévtől kezdődően gazdagabbá válik az értesítők diákéletre
vonatkozó anyaga (elsősorban azért, mert ismét megkezdik tevékenységüket az
1928-ban rendelettel megtiltott szakköri, diákköri tevékenységek), és ezzel kapcsolatban a véleménykifejtő, sőt kritizáló megjegyzések száma is nő, ami magyarázható az összeállítást készítő igazgatók személyes preferenciáival, stílusával, de
azzal is, hogy magyar állami fennhatóság alatt az évkönyv készítői kevésbé tartottak az iskolai élet működését potenciálisan veszélyeztető intézkedésektől.
A legtöbb kifogás itt már a diáklányok viselkedésével, normaszegő magatartásával kapcsolatos, amelyért elsősorban nem is magukat a (kiskorú) diákokat, hanem a normaszegésre (pl. hiányzásra) ösztönző közösségi elvárásokat, a
korszellemet, illetve a szülői engedékenységet kárhoztatják. Ebben a megközelítésben a Református Leánygimnázium növendékei két párhuzamos világban mozognak: egyfelől ott van az átlátható iskolai rend, a maga világosan leszögezett,
tanár- és diákfelügyelők által betartatott szabályaival, másfelől pedig az iskolán
kívüli világ, a maga vonzóbb viselkedési normáival és lehetőségeivel. Hogy a kettő mennyire nem kompatibilis, és noha az iskolai szabályzat a tanulók iskolán
kívüli viselkedésére nézve is tartalmaz előírásokat, azokat mennyire nem tartják
be, arra következtetni enged például az 1940-41-es tanévre vonatkozó értesítő,
amely szokatlanul hosszan tárgyalja ezt a kérdést (az utókor nem kis örömére).
„Moziba és színházba engedélynélküli járás, a ruházkodásban szabatosság,
a hajviseletnek feltűnő és diáklányoknál meg nem engedhető volta, fiúkkal való
csatangolás az utcákon: mind olyan dolgok, melyeket tiltanak az iskola rendszabályai, de ezeket a rendszabályokat sokszor áthágják.”15 Mindezekért részint az
elnéző szülői viselkedést okolják, illetve a korszellemet, „egy kissé bele kellett törődnünk abba, hogy tanulóinkat mámorossá tette a megnyert szabadság, mint
ahogyan azzá tette az egész társadalmat is.”16
A korszellem fegyelembomlasztó hatása azonban tartósnak bizonyult, a következő évben már arra panaszkodik a tanulók egészségi állapota és a hiányzások
kapcsán az összefoglalás szerzője, hogy a „külső világ túlságosan betört az iskola
életébe. Igen sok a tanulók igénybevétele az iskolán kívül. Minden fajtájú egylet
akár, mint szereplőket, akár mint nézőközönséget, kivált, ha nem akad más publikum, a tanulókat veszi igénybe. Sok a kiállítás, a tisztelgő kivonulás, a farsangi
mulatság s egyszer a felsőbb rendelet, máskor a tisztesség követeli meg, hogy azon
a tanulók részt vegyenek. (…) Az iskolának egyik megoldandó kérdése, miként lehetne annyira lecsökkenteni a külső életben való részvételt, amennyi nem zavarja
meg a tanulót első feladatának teljesítésében.”17
A korabeli sajtó hirdetéseiből, fennmaradt fényképekből, minisztériumi rendelkezésekből tudjuk, hogy az iskola egyenruha viselése kötelező volt, az évkönyvek közül csak az 1940-es hatalomváltást követően kiadott évkönyvben szerepel
az iskola viselet szabályozásának kérdése. „Tanítási órákon a tanulók mindennapi
ruhájuk felett a ruhát egészen elborító, hosszú ujjú, piros szegéllyel díszített klottkötényt és fehér gallért viselnek. Kötelező továbbá a diák-sapka, fekete harisnya és
fekete cipő viselete. Iskolai ünnepélyeken, színházban, előadásokon stb. a tanulók
ruházkodása: sötétkék szoknya, fehér blúz, szükség vagy lehetőség szerint kis, kék
kabát. Fekete harisnya és cipő kötelező ilyen alkalmakra is. Kérjük a szülőket, ha
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gyermekeik számára átmeneti vagy téli kabátot készíttetnek, ahhoz lehetőleg sötétkék anyagot válasszanak. Az újonnan jövő tanulók iskolai ruhájuknak szeptember
hó folyamán történő elkészíttetésére az iskolában a mintákat megkapják.”18
A ruha és hajviselet szabályozása a két világháború közti korszakban általános a közoktatásban, 1925-től az egyenruha, egyenkalap, fekete harisnya és cipő
viselése mellett a miniszteri leirat a hosszú, fonott copfokban viselt haj levágását,
a húszas években divatos, úgynevezett „etonfrizura” viselését is tiltja az iskolás
lányok számára.19
A kolozsvári Református Leánygimnázium éves értesítőiből egy kevéssé artikulált, a protestáns nőnevelés szellemiségének általánosságban megfelelő fiatal
nő képe és egy saját belső szabályait követő, azokban bízó, a külső reprezentációt,
általában az iskolán kívüli életben való hangsúlyos jelenlétet alapvetően gyanakvással fogadó nevelői szemlélet körvonalazódik. A kötelező egyenruhaviselet, az,
hogy az iskolai szabályzat a tanulók iskolán kívüli életére nézve is előírt bizonyos
viselkedési normákat, az adott korban mind a román, mind a magyar fennhatóság alatt természetesnek számított, mégis, az értesítők arra engednek következtetni, hogy a Református Gimnázium tanári közössége/vezetősége nem ragadt le
a normaszegés–szankció kettősénél, hanem megpróbálta tágabb társadalmi/közegészségügyi stb. kontextusban értelmezni mindazt, ami az adott normától eltért.
3.

„A muskátlis ref. leánygimnázium”

Az alábbiakban azt próbálom felrajzolni, hogyan ábrázolta a korabeli sajtó a Református Leánygimnázium és a benne tanuló lányok életét a kisebbségi
élet megszervezésében szimbolikus jelentőségűnek bemutatott épületavatástól az
államosításig eltelt időszakban. Mivel a város két legjelentősebb lapjának, az Ellenzéknek és a Keleti Újságnak 20 a lányokra vonatkozó közoktatás, vagy általában
véve a kisebbségi/felekezeti oktatás tekintetében nincs markánsan eltérő megközelítése, nem sajtóorgánumokra bontva, hanem tematikus megközelítésben vizsgálódom, felvázolva azokat a témákat és kontextusukat, amelyekkel kapcsolatban
a kolozsvári Református Leánygimnázium élete sajtónyilvánosságra számot tarthatott.
Amint a fentebb elemzett iskolai évkönyvek néhány megjegyzéséből is látszik, a sajtó által biztosított nyilvánosságban való megjelenés nemcsak, hogy nem
tartozott az iskola prioritásai közé, de kifejezetten kerülendőnek érezték. Az igazgatónővel két hosszabb interjú is megjelenik, mindkettőben hangsúlyozza, hogy
nem tartja indokoltnak az iskolai munka, iskolai élet nyilvánosság előtt való megmutatását. A Keleti Újság riportere a „kedves és közvetlen nagyasszonyt” éppen
iskolai kimutatások készítése közben találja, és a kérdéseire legelőször ezt a választ
kapja: „Miért akarnak rólunk írni? Mi nem szeretjük a nyilvánosságot! Szeretjük
a csöndes munkát. A számadást pedig lelkünkkel végezzük el.”21 A protestáns
szellemiségben fogant tiltakozást követően azonban az igazgatónő beszámol az
iskola számszerűsíthető sikereiről (diáklétszám, érettségi eredmények), büszkén
mutogatja egyik diáklány színjeles értesítőjét, beszél arról a vágyáról, hogy az iskola és az internátus egy fedél alá kerüljön, majd a reklámlehetőséget jó érzékkel
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megragadva a sajtón keresztül intéz felszólítást az ország református lányaihoz,
hogy „jöjjenek ide és innen vigyék szét ennek az iskolának, az imádkozásnak és
munkának szellemét!”22
Az iskola alapításának (és nem amint az újság már a címben tévesen írja,
alapkőletételének) tizenötödik évfordulóján, 1934-ben az Ellenzéknek adott „néhány perces” interjúban az újságíró egyenesen azzal indít, hogy rákérdez, miért
szerepel az intézet oly ritkán a nyilvánosság előtt, ami arra enged következtetni,
hogy e visszafogottság érzékelése nem visszavetítés, maguk a kortársak említésre
méltónak érezték. Özv. Báthory Józsefné válaszából a nyilvánosság kerülésének
tudatos programja körvonalazódik: „A tanári karnak és nekem is az a véleményem, hogy minél kevesebbet szerepelni a nyilvánosság előtt és annál többet dolgozni. (…) A mai élet zavaros tülekedésében biztosítani akarok növendékeimnek
egy olyan nyugodt pontot, ahol biztonságban érezhetik magukat. Ez a menedékhely nem lehet más, csak az iskola.”23
Melyek tehát azok a témák, amelyek a tudatos programként gyakorolt viszszafogottság, háttérbe húzódás ellenére bekerültek a helyi sajtóba a Református
leánygimnázium kapcsán? Az írások egy töredéke különféle eseményekről (kórusünnepségekről, az alapítás évfordulója tiszteletére tartott ünnepségről, tornaünnepélyről, háztartási kiállításról stb.) szóló beszámolók. A harmincas évekig mindkét lapban megjelennek az iskola javára, növendékeinek segélyezésére
többnyire a Református Nőszövetség által szervezett, bevételükkel a fenti célokat
támogató műsorok, koncertek hirdetései is.
Alapvetően egyetlen olyan téma van, amelynek kapcsán korabeli iskola nem
kerülhette el a sajtónyilvánosságot: a közoktatás új hatalom alatti megszervezése.
Ehhez kapcsolódóan az érettségik, illetve a névelemzések kérdése visszatérő témája az erdélyi magyar napilapoknak.
Az 1924. július 26-án elfogadott, Anghelescu-féle oktatási törvény elsősorban a megnagyobbodott ország közoktatásának centralizálását, uniformizálását
és szekularizálását tűzte ki célul, ám éppen ezen elvek miatt a kisebbségi, felekezeti oktatás számára igen nehéz körülményeket teremtett. A tanügyi törvény
ugyanakkor arról is rendelkezett, hogy felekezeti iskolába csak olyan tanulót lehessen felvenni, akit a román hatóságok magyar eredetűnek ismernek el, ez a névelemzés alapján hozott döntés a helyi román állami iskola igazgatójának hatáskörébe tartozott. Annak ellenére, hogy a magyar iskolafenntartó egyházak vezetői
állandóan kérték a névelemzés gyakorlatának megszűntetését és a tanszabadság
biztosítását, ez a gyakorlat 1938-ig mindvégig fennállt.24
Éppen a névelemzés kérdése lett az a téma, amely a sajtónyilvánosságtól ódzkodó Református Leánygimnáziumot egy adott ponton egyoldalas cikk témájává
tette a Keleti Újságban. A felháborodott hangnemben írott, szenzációra kiélezett
cikkhez minden adott volt: hiszen a névelemzés áldozata, az iskolába való felvételtől eltiltott második osztályos tanuló magának az igazgatónőnek az unokahúga,
Straub Judit, akinek nem német, hanem magyar voltáról, maga Kolozsvár polgármestere, Teodor Mihali állít ki igazolást, amelyben pontosítja, hogy a kislány
nem beszél német nyelven. A Kakassy Endre által korabeli gyakorlatban szokatlan módon teljes névvel szignált cikkhez ezért ugyancsak akkoriban meglehető25
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sen ritkának számító módon, képmellékletként a Mihali által aláírt, lepecsételt
kérvényt is közlik.
Kakassy felháborodott, erőteljesen retorizált mondatokban támadja
Anghelescut és oktatáspolitikáját: „Iskolasérelmeink már eddig is köteteket tesznek ki, melynek minden egyes lapja arról tanúskodik, hogy a román közoktatás
örökös minisztere cinikus mosollyal intézi el a kultúrák vérrel szerzett jogait.”
Straub Judit ügye25 a maga szimptomatikusságában nyilvánvalóan ürügy
arra, hogy a lap/az újságíró kifejthesse véleményét, kifejezhesse felháborodását,
hiszen a cikk fókuszában nem a méltánytalanságot elszenvedő kislány és családja,
hanem egy tágabb, absztraktabb fogalom, egy közösség áll, amelynek nevében,
többes szám első személyben fogalmaz a cikk írója.26 Hogy a kérdés mennyire
fájó pontnak számított, jelzi az is, hogy ha nem is egyetlen esetre fókuszálva, de
rendszeresen visszatérnek rá, 1934 szeptemberében például az Ellenzék körképben méri fel, hány családot érint hátrányosan ez az intézkedés Kolozsváron, innen
tudjuk, hogy abban a tanévben csak a Református Leánygimnáziumban nyolc
tanulótól vonta meg a beiratkozási engedélyt a minisztérium.27
Az érettségi témaköre minden év júniusában és a pótérettségik kapcsán
szeptemberben visszatérő témája a helyi lapoknak, általában rövid tudósításokat
közölnek a különböző magyar tannyelvű iskolák diákjainak eredményeiről, bukások arányáról, de alkalmanként egy-egy színes összeállítás is megjelenik a témában, sőt olyan alkalom is van, amelyben az újság tudósítója maga is belehallgat
az éppen folyó nyilvános szóbeli vizsgába.
Az érettségikről való tudósítás hangneme a szenzációhajhász és a kedélyeskedő közt váltakozik. Az 1928-as érettségiről szóló egész oldalas híradás például
az alábbi címekkel, alcímekkel jelenik meg az Ellenzék, illetve a Keleti Újság lapjain. Négyötödét elbuktatták a kisebbségi diákoknak. Most már a közoktatásügyi miniszter sem tagadhatja, hogy »fekete napot« rendeztek a magyar diákok között (Ellenzék); Példátlan katasztrófával végződtek a kisebbségi tanulók baccalaureatusi
vizsgái (Keleti Újság).
Mindkét cikk szóhasználata („pusztító”, „példátlan”, „katasztrófa”, „megdöbbentő”, „túlzott szigor” stb.) szenzációként, súlyos közösségi sérelemként számol be a vizsgákról, ugyanakkor megjegyzik, hogy „aránylag legjobban a református leánygimnázium járt, amelynek 7 növendéke közül az írásbelin 6 ment át,
a szóbelin 4”. A megfogalmazás jelzi, hogy ezt nem az intézménynek vagy a diákok egyéni sikerének tulajdonítják, hanem szerencsének, amely azonban nem írja
felül az általános tendenciát. (A sikeres érettségik beharangozó címe ugyanezen a
tengelyen mozog: pl. Váratlanul kitűnő eredménnyel végződött a kisebbségi iskolák
érettségi vizsgájának írásbeli része – Keleti Újság, 1931/153.)
Az érettségi ugyanakkor olyan megmérettetés, amelyen a lányok a fiúkkal
azonos keretek közt kell megmutatkozzanak, így az ezekről szóló híradások kiválóan alkalmasak arra, hogy a leánygimnázium sajtóképe kapcsán az ott tanuló
lányok alakja is megjelenjen a nyilvánosság előtt.
Noha a nem szenzációhajhász tónusban íródott érettségitudósítások viszszatérő motívuma, hogy a lányok többnyire jobban felkészültek, pontosabban
válaszolnak, mint a fiúk, mégis elsősorban szerény, félénk vagy ravasz hátsó szán26
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dékkal óvatosan viselkedő diákként jelennek meg, ha ugyan nem úgy, mint a sokadszorra bukó aspiránst rajongva csodáló nézők.
A szerénység és a szépség mint fiatal nőktől elvárt erények még a tudósítások szűkszavú megfogalmazásai közt is jellemzően összefonódnak: 1933-ban
Dimitrie Gusti közoktatásügyi miniszter végiglátogatja a magyar iskolákat, és
a Református Leánygimnázium románóráján egy „csinos, szőke lányt” hallgat
meg, aki „kitűnően fordít románra”, de alig hallhatóan suttogja a nevét, mikor a
miniszter rákérdez.28
A szerénység mögött időnként stratégiai érzéket sejtet az 1939-es érettségiről kedélyes körképben beszámoló újságíró: aki arra utal, a „diákkisasszonykák”
azért kérték, hogy előbb a fiúk vizsgázzanak, mert „ösztönös női diplomácia dolgozott bennük, hátha időközben még okulnak valamit az erősebb nem kudarcaiból”.29
A Református Leánygimnázium tanulói a város nyilvánossága előtt néhány
ritka alkalommal jelennek meg: ilyenek a tanév végén tartott tornaünnepélyek, a
kórustalálkozók, illetve néhány jeles alkalommal tartott műsoros est. Ez utóbbiak (pl. Makkai Sándor Gyöngyvirág című mesejátékának előadása 1933-ban vagy
az 1934-es jubileum ünnepi előadása) kapcsán ismét a szépség, a báj és ezekhez
kapcsolva a szerénység jelenik meg visszatérő értékelésként. A kor testkultuszába
illeszkedő, nyilvánosság számára látogatható tornaünnepélyek szervezett keretet
biztosítottak a fiatal női test nyilvános térben való megjelenítéséhez, ezzel is magyarázható, hogy a tudósítások általában a bemutatott gyakorlatok „esztétikus és
atletikus” voltát részletezik, hallgatván azok nehézségi fokáról.
A nőnevelés kezdeteiben hangsúlyosan jelen volt célként a jövendőbeli anya,
gazdasszony nevelése, oktatása, ez a harmincas években még ugyanúgy érvényben van, a román állami tanterv is nagy hangsúlyt fektetett a lányok gyakorlati
oktatására a háztartási ismeretek terén. Míg a kevésbé látványos elméleti oktatás
folyamatáról csupán egy minisztériumi látogatás kapcsán értesülhetett a korabeli
olvasó, eredményeiről pedig a fentebb tárgyalt érettségit tematizáló cikkek keretezésében, a tanulók gyakorlati ismereteiről a rendszeres kézimunka és háztartástan kiállításokon bárki meggyőződhetett. Babaköténytől írásos díványpárnán
és kombinén keresztül befőttekig és ruhatisztító epeszappanig terjedő változatos
munkákat nézegetve az Ellenzék újságírója megnyugodva állapítja meg: „A Református Leánygimnázium mint már annyiszor, ezzel a kiállítással is megmutatta,
hogy az elméleti nevelés mellett a lányok életében igen nagy szerepet játszó gyakorlati tantárgyakon keresztül mennyire életszerűen neveli növendékeit.”30
Végezetül két olyan cikket vizsgálok, amelyek a közérdeklődésre számot tartó témák keretén kívül, személyesebb megközelítésben ábrázolják a Református
Leánygimnázium tanulóinak iskolán kívüli vagy iskolát követő életét.
A 1926-ban az Ellenzék Tüköri Tuci címmel közöl portrét a Leánygimnázium egy volt diákjáról, aki sikeres érettségi után Párizsba került, ahol divattervezőként, Madame Tussy néven már saját szalont tart fenn. (Az időpont és név alapján valószínűsíthető, hogy egy 1923-ban végzett diáklány, Tüköri Etel lehetett
Madame Tussy divattervező.) Tüköri sikertörténete, noha egy korabeli startup
története csupán, amelynek további sorsáról jelenleg semmit nem tudunk, mégis
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fontos lehet, hiszen gyakorlatilag ez az egyetlen női sikertörténet, amely a vizsgált
korszakban az iskola növendékeinek nevéhez fűződik, és a kortárs sajtóban nyilvánosságra került.31
Női emancipáció, nők közéleti szerepvállalása terén ennek fajsúlyos ellenpontja az iskola igazgatónőjének bekerülése a református egyházkerületi közgyűlés tagjai közé. (Noha özv. Báthory Józsefné, illetve a székelyudvarhelyi tanítóképzőt igazgató Váróné Csató Gabriella felvételét a közgyűlés tagjai közé az
indokolta, hogy a leányiskolákat az oktatási törvény előírása szerint csakis nők
vezethették, az egyházi törvények szerint a kollégiumok igazgatói viszont hivatalból tagjai az egyházkerületi közgyűlésnek, felvételük mégis ellenállásba ütközött,
vitákat generált a Keleti Újság tudósítója szerint, aki mind az ellenzők mind a
támogatók érveit összefoglalja tudósításában.32
Az Ellenzék korábbi munkatársának, az irodalmi rovatot szerkesztő Kuncz
Aladárnak halála után közöl egy hosszabb, színes-kedves anyagnak szánt írást
egy református gimnazista lányokból álló rajongói kör tevékenységéről. A cikk
szerzője (az író, újságíró Bélteky László) meglehetősen bulvárújságírói módszerrel jut a klub jegyzőkönyvéhez (ti. engedély nélkül beleolvas, majd ellopja azt),
hogy aztán az újságolvasók elé tárja a klubtalálkozók jegyzőkönyvét, illetve a
tagok névsorát. A Kuncz Aladárért rajongó tinédzserlányok bejegyzéseiből egy,
a mai fan clubok viselkedésétől csupán külsőségekben eltérő rajongói közösség
működése körvonalazódik, születnek bejegyzések arról, hogy milyen zoknit viselt a cipőjének tisztíttatása közben meglesett Kuncz Aladár és fogadalmak arra
nézve, hogy minden munkáját elolvassák, de természetesen a rajongás tárgyának
szerelmi életét is megpróbálják kinyomozni.
Noha a cikk szerzője a lányoknak csupán keresztnevét tünteti fel, mivel az
olvasó már a címből tudja, hogy az érintettek a Református Leánygimnázium
tanulói, amely ekkoriban a felső tagozaton 15-20 fős osztályokkal működött, a
korabeli olvasók jelentős része számára nemigen okozhatott nehézséget a szereplők azonosítása. „Semmi az egész, gyerekjáték csupán, tizennégy kislány szőtte
selyemszálból. Hervadó emlék, egy marék rózsaszirom” – állítja talán védekezésképpen a cikk zárlata.33
Az, hogy ez az írás bizonyára az érintettek beleegyezése nélkül, mint színes, kedves anyag megjelenhetett, jelzi azt is, hogy mekkora súlya, milyen szerepe
lehetett a lányoknak a korabeli mentalitásban, és hogy mennyire indokolt volt
az igazgatónő puritán megközelítése, amely a minél kevesebb nyilvánosság és az
iskola mai használattal szólva „safe place-ként” való működésének elvét szorgalmazta.
4.

Konklúziók

A fentiekből látható, hogy a kolozsvári Református Leánygimnázium mindenkori vezetősége számolhatott a helyi nyilvánosságot a két világháború közti
időszakban még domináló napisajtó érdeklődésével, még ha ennek nem is örülhettek mindig, és nyilvánvalóan megpróbálták a maguk rendjén ellenőrzés alatt
tartani, milyen információ kerül az iskolai életről az olvasók szeme elé.
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Feltevődik a kérdés, hogy voltaképpen miért is „nem szerette” a nyilvánosságot egy olyan intézmény, amely állami támogatás hiányában és a statisztikák alapján többnyire kis- és középkeresetű családok leányait tanítva jó hírét, intézményi
sikereit bizonyára tehetősebb tanítványok, támogatók bevonzására is használhatta volna. A protestáns nőnevelés kötelező szerénység-eszméjén túlmenően ennek
egyik legfőbb oka a román állam jóindulatával szembeni (a korszakban gyakran
megalapozott) bizalmatlanság, amely inkább a „radar alatti”, a nyilvánosságot
minél inkább kerülő intézményreprezentációt tartotta alkalmasnak. Ugyanakkor a nyilvánosság, a közbeszéd terébe való bekerülés hangsúlyozott kerülése az
esetleges, közösségen belülről érkező kritikus észrevételek, kisebb konfliktusok
belső kezelését vagy elrejtését, netán ignorálását is lehetővé tette. Kritikus felhangok nyilván lehettek, erre utal a Korunk-alapító Dienes László Szabadítsátok
fel a gyermeket! című 1930-as cikke, amelyben hangsúlyozottan nem szakemberként, hanem szülőként szólal meg, és a Berlinben tapasztalt élménycentrikus,
projektjellegű oktatás pozitív eredményeit hangsúlyozza a korábban gyermekei
által tapasztalt hierarchikus információátadásra alapozó oktatási modell helyett.
Dienes szerint immár Berlinben tanuló tizennégy éves lányára „se a tanárai se az
osztálytársai nem ismernének rá többet. (…) Egy ügyetlen, félénk, visszahúzódó,
gátlásokkal teli gyerekből egy teljesen a maga lábára állított ember lett, aki ugyan
kikéri a szülei véleményét, de csak mérlegelés céljából, aki tud határozni, aki lebírta gátlásai nagy részét, aki mer és tud élni, s nem érzi az életet börtönnek, s
nem vágyik felnőttnek lenni, hogy mielőbb kiszabaduljon az iskolai-szülői kettős
börtönből.”34
A nyilvánosság nem kedvelésének tehát hármas oka van: az államhatalommal szembeni bizalmatlanság, a belső konfliktusok, kritikák belső ügyként való
intézésének igénye és végül az a felfogás, amely az iskolát a bizonytalannak és
veszélyesnek ítélt külvilágtól többé-kevésbé elszigetelt, és éppen ezért biztonságos
helyként konstruálja meg.
Mindkét fentiekben vizsgált kolozsvári napilap alkalmanként él olyan nyelvi-stiláris eszközökkel, amelyek egy-egy aktuális téma tárgyalását a szenzációra
élezik ki, ugyanakkor alapvetően az olvasóközönségükre jellemző polgári értékrend szellemében jelenítik meg mindazt, ami a Református Leánygimnázium életéből a város nyilvánossága számára informatív lehet.
Ugyanakkor fontos megjegyezni azt is, hogy az olvasóközönség jelentős része éppen az adott intézményben dolgozó tanerők, az ott tanuló lányok családi,
ismeretségi köréből került ki, így azt a képet igyekezett a hírközlés különböző
műfajaiba tartozó írásokon keresztül megerősíteni, amely azok értékrendjével
egybeesett. A két világháború közti református leánygimnazista tehát a kortárs
sajtóban bájos és szerény fiatal lány, aki alapvetően kerüli a nyilvánosságot, és a
szorgalmas munkára meg a lelkiségre helyezi a hangsúlyt, intellektuális képességekkel soha nem hivalkodik, ha pedig valamilyen közösségi esemény során nyilvánosság elé lép, akkor fizikai vonásaival (atletikus, kecses mozgás, szép hang
stb.) megragadja ugyan a közönség figyelmét, ám mindezt életkorához és helyzetéhez illően, deszexualizált módon teszi. A két világháború közti időszakban
a középosztálybeli fiatal lányokra vonatkozó társadalmi norma, amely egyúttal
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oktatásuk, nevelésük körét is meghatározza, még nagyon hasonlít arra a képre,
amelyet a századfordulós nőnevelés célul maga elé kitűzött. Az oktatás céljai közt
immár hangsúlyosabb szerepet kap ugyan a lányok munkaerőpiacon való elhelyezkedése, de a keresztény/polgári értékrendet őrző és továbbadó anya- és háziasszonyszerep továbbra is központi értéknek számít, talán ezzel is magyarázható
az a gyanakvás/óvatosság, amellyel a fiatal lányok közösséggel való kapcsolatához, közösségben való aktív szerepvállalásához viszonyultak.
A „Dadirajongó klub” nagy nyilvánosság elé tárt jegyzőkönyvének bejegyzései, az iskolai évkönyvekben szórványosan előforduló, normaszegő viselkedésre
vonatkozó megjegyzések viszont azt jelzik, amit a kortárs visszaemlékezések, emlékiratok (akár fikcionalizált formában is, mint például Ignácz Rózsa iskolaregénye, az Anyanyelve magyar) bizonyára sokkal élénkebben tudnának megrajzolni:
a „muskátlis református leánygimnázium” életének egy kevésbé normakövető,
ám bizonyára annál érdekesebb változatát.
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Abstract (The change of the Hungarian journalist society and Hungarian journalism in Romania over
the last 30 years)
“The moral and ﬁnancial recognition of those working in the press has worsened a lot in the last 30 years, which obviously
has both professional and non-professional reasons” (Ágoston 2020) – said László Szűcs, the president of the Hungarian
Journalists’ Association in Romania in interview. The president of the journalism association even named some of these reasons
in the interview, such as the ageing and burnout of the journalist society, the political inﬂuence and pressure on the media, or
the political dependence of the media. In this study, I will present how the Hungarian journalism in Romania and the journalist
society developed, changed over the last 30 years, focusing on the changes mentioned by László Szűcs and other decisive
factors presented in the literature.
Keywords media history; minority media; Hungarian journalist society in Romania
Rezumat (Dezvoltarea societăţii jurnalistice maghiare și a jurnalismului maghiar din România în ultimii
30 de ani)
„Recunoașterea morală și ﬁnanciară a celor care lucrează în presă s-a înrăutăţit mult în ultimii 30 de ani, ceea ce are,
evident, motive atât profesionale, cât și neprofesionale” (Ágoston 2020) – a aﬁrmat într-un interviu László Szűcs, președintele
Uniunii Jurnaliștilor Maghiari din Romania. Președintele asociaţiei profesionale a enumerat chiar unele dintre aceste motive,
cum ar ﬁ îmbătrânirea și burnout-ul membrilor breslei jurnaliștilor, inﬂuenţa și presiunea politică asupra mass-media sau
dependenţa faţă de politică a organelor media. În acest studiu, voi prezenta cum s-a dezvoltat jurnalismul maghiar din
România și cum a evoluat societatea jurnaliștilor în ultimii 30 de ani, concentrându-mă asupra schimbările menţionate de
László Szűcs și pe alţi factori decisivi menţionaţi de literatura de specialitate despre această zonă a presei, presa unei minorităţi.
Cuvinte cheie istoria mediei, presa a unei minorităţi, societatea jurnalistică maghiară din România

„Harminc év alatt nagyon sokat romlott a sajtóban dolgozók erkölcsi és
anyagi elismertsége, aminek nyilván egyaránt vannak szakmán belüli és szakmán kívüli okai” (Ágoston 2020) – nyilatkozta Szűcs László, a Magyar Újságírók
Romániai Egyesületének elnöke, az Új Várad folyóirat főszerkesztője az Új Hétnek adott interjújában. A MÚRE elnöke az interjúban több ilyen szakmán belüli
és kívüli okot is megnevezett, mint például az újságíró-társadalom elöregedése és
kiégése, a politika médiára gyakorolt hatása, nyomása, vagy éppen a média politikai függősége. Jelen tanulmányban a Szűcs László által felsorolt újságírói szakmai
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változásokat, problémákat, valamint további más, a romániai magyar újságírást
befolyásoló, meghatározó tényezőket járok körül, bemutatva azt, hogyan alakult
az elmúlt harminc évben a romániai magyar újságíró-társadalom és az újságírói
munkavégzés.
Ki a romániai magyar újságíró?
Noha a címbeli kérdés egyszerűen megválaszolhatónak tűnik, korántsem az,
hiszen az újságírói szakmán belül sincs egyetértés arra vonatkozólag, hogy ki számít újságírónak, és ki nem. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE),
átvéve a magyarországi Média Önszabályozó Testület meghatározását, a következőképpen írja le az újságírói foglalkozást:
„Újságíró az a személy, aki tájékoztatási vagy véleményformálási céllal létrehozott szellemi termékét a média valamely műfajában és csatornáján keresztül
rendszeresen közzéteszi, vagy a közzétételben foglalkozásából eredően közreműködik. Újságírói tevékenységnek minősíthető a nyilvánosság tájékoztatásának
alkotói folyamatában való hivatásszerű közreműködés.”1
A MÚRE szerint tehát újságíróknak tekinthetőek azok a személyek a sajtóalkotások előállítóinak köréből, akiknek „munkájuk érdemben hozzájárul a sajtóalkotás előállításához. Sajtóalkotásnak minősül a nyomtatott és elektronikus
médiában megjelenő, elhangzó, minden tájékoztató tartalom.”2 A meghatározás
értelmében nem feltétlenül lesz újságíró egy tévés hírolvasó, bemondó, hogyha az
adott személy csak a mások által megírt, megszerkesztett híreket olvassa fel. Ezzel
szemben az a személy, aki előkészíti beolvasásra az anyagokat, de nem szerepel a
tévéképernyőkön, újságírónak tekinthető, hiszen munkájával érdemben hozzájárul a sajtóalkotás előállításához.
Noha az újságíróegyesület számára létezik ez a meghatározás, Szűcs László,
a MÚRE 2019-ben megválasztott elnöke az újraindult Új Hét folyóiratnak adott
interjújában, megválasztása után azt nyilatkozta, hogy a mai napig megválaszolatlan kérdésnek számít, hogy tulajdonképpen ki az újságíró, és mi tekinthető
médiaterméknek.3
Botházi Mária 2019-ben kérdezett erdélyi magyar újságírókat a foglalkozásukról, kitérve erre a nehezen megválaszolható kérdésre is.4 Ahogyan a MÚRE
elnöke sem tudta meghatározni ezt a foglalkozást, úgy az újságírók sem adtak
egységes választ erre a nyílt kérdésre, de néhány jellemzőben egyetértettek.
Több megkérdezett szakmabeli szerint az tekinthető újságírónak, aki bejegyzett sajtóorgánumnál dolgozik, munkájáért jogilag felelősségre vonható, és
betartja az újságírás szakmai szabályait. Más meghatározás szerint az újságíró
az, aki újságot ír, vagy éppen az, aki annak tartja magát, és a közönsége is elismeri akként. Egyes újságírók szerint ahhoz, hogy valaki szakmabelinek tekinthető
legyen, szüksége van szakirányú tanulmányokra, képesítésre, valamint terepen,
munka közben szerzett tapasztalatokra; más megkérdezettek szerint azonban
utóbbi is éppen elegendő ahhoz, hogy valaki eltanulja a szakmát. Egyes meghatározások szerint az az újságíró, akit annyit szidnak, mint a politikusokat, de jól elkülöníthető tőlük, míg más, meghatározás szerint az újságírók azok az iparosok,
akik kényes kérdésekre érdemi válaszokat keresnek.
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Ugyanakkor a szakmabeliek nem tekintik újságírónak a vloggereket és
bloggereket, továbbá azokat a személyeket sem, akik tapasztalat nélkül kerültek
vezető beosztásba valamilyen szerkesztőségben, vagy akik munkájuk során nem
tartják be a szakmai szabályokat. Az Uh.ro főszerkesztője, Pál Edit Éva szerint
azonban „újságíróvá kezd válni az, legalábbis tartalomgyártóvá, aki blogger vagy
vlogger, youtuber, ill. valamilyen módon véleményvezérré válik a közösségi médiában. Ez utóbbi nehezen behatárolható, és beláthatatlan következményei lehetnek”.5
A legtömörebb, e tanulmány szempontjából legrelevánsabb, leghelyénvalóbb meghatározást Cseke Péter Tamás, Erdély egyik vezető hírportáljának, a
Maszolnak a volt főszerkesztője adta:6 „Azt a sajtóst tartom újságírónak, aki hivatásszerűen űzi ezt a szakmát. Azaz »profi«. Ekként ismeri és betartja a szakma
szabályait, és maga is elhiszi, amit leír.”7 Jelen tanulmányban ennek a meghatározásnak néhány elemét járom körül, megvizsgálva, hogy megközelítőleg kik alkothatják jelenleg az újságíró-társadalmat, mit jelent számukra ez a hivatásszerűség,
ez a profizmus, illetve a romániai magyar újságírás néhány működési szabályát,
jellemzőjét is bemutatom, a teljesség igénye nélkül. Mindezek bemutatására azt a
nagyon kevés szakirodalmi tételt fogom használni, amelyek a romániai magyar
újságíró-társadalmat és annak működését írták le az elmúlt 30 évre, a rendszerváltást követő időszakra vonatkozóan.
Néhány demográfiai jellemző változása
Nem lehet tudni, hogy jelenleg hány újságíró – román, magyar vagy bármilyen más nemzetiségű – dolgozik Romániában. A Mediasind, azaz a Romániai
Újságírók Szakszervezete becslése szerint megközelítőleg 22.000 újságíró tevékenykedett az országban 2006-2007-ben.8 Ám arról már kevesebbet tudunk, hogy
az azóta eltelt szinte másfél évtizedben hogyan alakult a romániai újságírók száma, valamint az újságíró-társadalom összetétele.
A romániai magyar újságíró-társadalomról is csak hasonlóan ködös, hiányos adatokkal rendelkezünk, de az újságírók számának alakulását, valamint az
újságíró-társadalmat alkotó személyek demográfiájának változását a szakirodalom tükrében követni lehet.
Az 1990-es évek végén Papp Z. Attila erdélyi magyar szociológus mérte fel
a romániai magyar újságíró-társadalmat, a kutató becslése szerint 280-300 aktív
újságíró dolgozhatott a médiában a 2000-es évek legelején, az online média, kereskedelmi rádiók és tévék elterjedése előtt. A romániai magyar újságíró-társadalmat 2011-ben és 2016-ban is felmérték, igaz, nem olyan részletesen, mint Papp
Z. Attila. A Határon túli magyar nyelvű médiumok című, 2010/2011-ben és 2016ban készített felmérések szűkszavúan ugyan, de információdús képet közölnek a
romániai magyar médiamunkásokról. A felmérés első kiadása szerint, a 2010-es
évek legelején megközelítőleg 900 újságíró dolgozott a romániai magyar médiaorgánumoknál, az írott sajtóban, az elektronikus és audiovizuális médiában, illetve a produkciós irodáknál; emellett megközelítőleg 575 külső munkatársat is
foglalkoztattak a szerkesztőségek. Az újságírók magas aránya a lapok, internetes
portálok, rádióállomások és tévécsatornák magas számának köszönhető, ezek
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száma a 2010-es évek elején volt a legmagasabb – az adatfelvétel során 118 szerkesztőséget kerestek meg a kutatók.9
A legutóbbi, tehát a 2016-os adatfelvétel ennyire pontos információval nem
szolgál az újságírók számáról: a felmérés ezer körülire teszi a belső munkatársak
számát, és ha „a több-kevesebb rendszerességgel »külsőzők« számát is megpróbáljuk felbecsülni, a végösszeg jóval ezer fölé kúszhat”.10
Átlagéletkor és nemek szerinti megoszlás
Az 1990-es évek végén az újságíró-társadalom átlagéletkora 48 év volt, a
férfi/nő arány pedig 74/26%.11 Papp Z. Attila az említett felmérése során a teljes
újságíró-társadalom megközelítőleg 55-58%-át kérdezte le, az általa lekérdezett
újságírók átlagéletkora 46,5 év volt, a férfiak és nők eloszlása pedig 72 és 28%. A
szerző a nemi eloszlás kapcsán megjegyzi, hogy „romániai magyar viszonylatban az országos terjesztésű lapoknál, illetve a hetilapoknál találunk az átlagnál
valamivel több nőt, a megyei (vagyis a legolvasottabb) lapoknál viszont alulreprezentáltak. Adataink szerint a nemek közötti arány az elkövetkező időszakban
a nők javára fog módosulni, hiszen jelenleg a legifjabb korosztályon belül már 40
százalékban képviseltetik magukat”.12
Papp felmérése ugyanakkor arra is rávilágít, hogy az 1990-as évek végén a
romániai magyar újságíró-társadalom elöregedő volt: az újságíróknak megközelítőleg fele (46%) volt 50 év fölötti, és csupán 20%-ot tettek ki a fiatalok, a 30 év
alattiak, és további 20%-ot a 31-40 év közöttiek. A középkorúak alulreprezentáltak voltak, az újságíró-társadalomnak mindössze 14%-a volt 41-50 év közötti.
Noha nagyon magas az idős újságírók aránya, a pályakezdők száma is magas,
emeli ki Papp Z. Attila, amely jelenség a szerző szerint a számos új lap megjelenésének és az újságíróoktatás elterjedésének köszönhető.
A nemek aránya a 2000-es években Papp jóslatának megfelelően sokat változott: a 2010-es évek elején az újságíró-társadalom 49,3%-a volt nő, azaz arányaiban véve a női újságírók száma megduplázódott megközelítőleg másfél évtized
alatt. A legtöbb nőt a produkciós irodák alkalmazták (a munkatársak 55,2%-a nő
volt), a legkevesebbet az internetes portálok szerkesztőségei (41%).13 A nők aránya
a 2010-es években még tovább emelkedett, az újságírók 60%-a nő volt 2016-ban,
és a tévéoperatőri munka volt az egyedüli szakterület, ahol a férfi munkaerő a
dominált, 82%-kal.14
Az újságírók korcsoport szerinti eloszlása is sokat változott: a 2000-es évek
során az újságíró-társadalom megfiatalodott. A Maksay–Kiss–Barna szerzőtrió
felmérése szerint az újságírók több mint fele (51,23%) 35 év alatti volt 2010–2011ben, az 55 év felettiek pedig mindössze 11,58%-át tették ki a médiamunkásoknak.15 A legtöbb fiatalt az internetes portálok és produkciós irodák (az alapsokaság 58%-a), valamint az elektronikus sajtó foglalkoztatta (58%), míg az írott
sajtóban inkább idősebb újságírók dolgoztak (42%-uk 35-55 közötti, míg 20,34%
55 feletti). Ez a fiatalodási folyamat a 2010-es évek elejétől fogva lassult, a Csinta–
Maksay szerzőpáros 2016-ban úgy vélte, hogy 2020-2021 környékén lesz látható
fiatalosodás ismét.16
36
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Milyen végzettség szükséges az újságíráshoz?
Az 1990-es évek végén a romániai magyar újságírók családi háttere megfelelt a nemzetközi tapasztalatoknak, azaz az újságírók közel fele (49%) értelmiségi családból származott, és ebből kifolyólag magas volt a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya is.17 Igaz, ez a felsőfokú végzettség nem volt minden esetben
szakirányú. A Papp Z. Attila által lekérdezett újságírók 65%-ának volt felsőfokú végzettsége, további 13%-nak pedig érettségije. Az egyetemi végzettek között
azonban nem az újságírói képzés dominált: legtöbb újságíró (35%) bölcsészdiplomával, további 19% tanári diplomával, 13% újságírói, míg 12% műszaki végzettséggel rendelkezett. Az újságírók kisebb hányada jogi, természettudományi,
társadalomtudományi, közgazdaságtani, művészeti vagy egyéb képzést végzett,
utóbbiak összesen 21%-át teszik ki a felsőfokú végzettséggel rendelkező újságíróknak. A lekérdezett újságírók 25%-a két diplomával is rendelkezett, a második
végzettség a kétdiplomások felénél újságírói volt.18
A felsőfokú végzettséggel rendelkező újságírók aránya a 2010-es évek végére megnövekedett: 2010–2011-ben az újságírók 74,28%-a rendelkezett felsőfokú
diplomával, ezek közül 30,75 újságírói, 22,95% bölcsészdiploma volt. A műszaki
diplomások aránya 16,28%-ot tett ki, míg jogot, közgazdaságtant a lekérdezett
újságírók19 7,13%-a végzett.20
Papp szerint azonban nem feltétlenül pozitív, hogy az újságíróknak ekkora
aránya származik értelmiségi családból.21 Véleménye szerint ez a jelenség egyrészt
oda vezethet, hogy a sajtómunkások egy része nem tud a társadalmi valóság minden szegmensével azonosulni, mert nem ismeri és nem is érti meg az alsóbb társadalmi rétegeket. Ugyanakkor ez a jelenség egyik oka a sajtó literaturizáltságának
is, amely szintén egyes társadalmi csoportok kizárásához vezet. A literaturizáltság
elterjedésének egy másik oka Papp szerint, hogy az újságírók 57%-a kultúrával,
42%-a belpolitikával, míg további 28 és 26% gazdasággal és tudománnyal, azaz
komolyabb területekkel foglalkozna legszívesebben22. Ezért aztán a „könnyedebb
témák”, azaz a sport, a külpolitika, a szórakoztató vagy éppen a bűnügyi tartalmak háttérbe szorulnak, ami a sajtó akommercionalizmusához vezet.23
Persze felmerülhet az a kérdés, hogy jó-e vagy szükséges-e az, hogy minden újságíró minden társadalmi réteggel tudjon azonosulni. A romániai magyar
médiára már így is jellemző, hogy mindenki minden témával is foglalkozik, a
sportújságíró szociális témákról ír, a politikai rovat vezetője tárlatmegnyitókra
jár, és ritkaság számba mennek a kimondottan szakújságírók vagy az egy-egy
témakörhöz jobban értő sajtómunkások.24 Nem várható el az újságíróktól, hogy
minden társadalmi réteget ismerjenek, minden témához egyforma mértékben
és érdemben tudjanak hozzászólni – igaz, egy kis jártasság több területen, a kíváncsiság elengedhetetlen tulajdonsága egy jó újságírónak. Az ideális helyzet az
lenne, hogyha az újságíró-társadalom összetétele kiegyensúlyozottabb volna: a
több társadalmi réteget képviselő újságíró-társadalom jobban el tudná látni a
média feladatait, lévén, hogy lennének riporterek, szerkesztők, akik az alsóbb rétegek problémájával azonosulva tudnának tájékoztatni, hiszen maguk is ehhez a
réteghez tartoznak; s lennének olyan személyek, akik a szépirodalommal, publi37
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cisztikával, gazdasággal foglalkozhatnának, képesítésüknek, családi hátterüknek
megfelelően.
Az újságíró-társadalom alulfizetett, kiszolgáltatott
Ám lehet, hogy teljesen felesleges azt feltételezni, hogy a romániai magyar
újságírók nem tudnak az alsóbb társadalmi rétegekkel azonosulni, hiszen anyagi
juttatásaik alapján korántsem tekinthetőek a felsőbb rétegekhez tartozóknak. Az
újságírók jövedelem tekintetében a középréteghez tartoznak.
Papp Z. Attila 2004-ben publikált felmérése szerint a romániai magyar újságírók 2001 végén átlagban nettó 2,5 millió lejt (akkori árfolyammal számolva 80 amerikai dollárt) kerestek. Az országos statisztikai hivatal adatai szerint
2001 novemberében–decemberében az országos nettó átlagbér 3,3 és 3,6 millió
lej volt.25 A férfi újságírók többet kerestek, mint a nők: a férfiak bére 2,7 millió,
míg a nők juttatása kevesebb, mint 2 millió lej volt; ennek a jelenségnek az oka az,
hogy a nők alacsonyabb pozíciókat foglaltak el a szerkesztőségekben. A jövedelem
nagysága nem függött attól, hogy az adott újságíró országos vagy megyei, helyi
médiaorgánumnál dolgozott, a bérezés mindenhol megközelítőleg azonos volt.
Az újságírók bérezése a rákövetkező 15 évben sem érte el az átlagjövedelmet:
2016-ban az újságírói átlagfizetés 1300 lej körül mozgott, míg az országos átlagbér
2681 lej volt.26 Az újságírók fizetése pedig manapság sem éri el az országos átlagbért, sokan – talán meg lehet kockáztatni, hogy a legtöbben? – minimálbérért
vagy átlagbér alatti összegért dolgoznak.
Annak ellenére, hogy az újságírói fizetés nem érte el az országos átlagot,
a munkahelyek stabilnak tűntek az 1990-es évek elején. Papp elemzése szerint
az újságíróknak közel fele nem vagy csak egyszer változtatott munkahelyet, és
60% nem is szeretett volna a közeljövőben más helyre menni dolgozni. Azonban,
hangsúlyozza Papp, a „céghűség az életkorral rohamosan csökken, ami felveti
annak a lehetőségét, hogy a fiatalabb korosztályok jelenlegi munkahelyüket csak
ugródeszkának használják.”27
Ám míg az 1990-es években az újságírói pálya biztosnak tűnt, a 2010-es évek
végére a kiszolgáltatott helyzet miatt korántsem volt ennyire biztos ez a munkakör. Botházi Mária felméréséből kiderül, hogy egyes újságírók szerint az újságírói
életpályát megvalósíthatóvá tevő üzleti modellt felbolygatta a közösségi média.
Ma már nemcsak az újságíró állíthat elő tartalmat, hanem bárki, és „gyakorlatilag
bármilyen tartalom előtt szabad a pálya, nincsenek előre leosztott szerepek, és
nem mellékesen: jól bejáratott üzleti modellek sincsenek.”28 Mindez pedig nem
segíti elő azt, hogy a romániai magyar média és az újságírók jobb anyagi helyzetbe kerüljenek. Sőt!
A gazdasági szempontból gyümölcsöző, jövedelmező üzleti modellek gyakorlatba ültetése eddig sem volt azonban a romániai magyar média erőssége,
hiszen arra nem feltétlenül tekintenek tőkés vállalkozásként a működtetők, azt
inkább a közösség szolgálatában álló szervezetként menedzselik.29 „Egy tipikus
sajtóvállalkozás a megfigyelő számára nem annyira gazdasági vállalat képét
nyújtja, mint egy agitatív civil szervezetét. Ez pedig olyan, mintha része volna
annak a három-négyszáz civil szervezetnek, amely így vagy úgy a magyar kisebb38
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ségi érdekeket képviseli és védi. A szerkesztőségek vezetői mintha egyfajta alapítványt vagy nonprofit szervezetet menedzselnének (és ezt sok esetben sikeresen
teszik); a magyar sajtó működtetése az elsődleges, a gazdasági szempontok ennek
alárendeltek – legalábbis a retorika szintjén”, állította Magyari.
Az a kevés szerkesztőség, amely mégis úgy dönt, hogy gazdasági vállalkozásként funkcionálna közösségi szervezet helyett, igencsak hátrányos helyzetbe
kerül, hiszen „a profit lehetőségét mindenek felettinek tartó reklámpiac számára
nem fontos a romániai viszonylatban csekély olvasószámot jelentő erdélyi magyar olvasó”.30 Ebben a tekintetben a kivételt a helyi – regionális, megyei – média
jelenti, hiszen a helyi hírek iránt nagyobb a kereslet, így reklám tekintetében is
kifizetődő befektetés ezeknél hirdetni. Azonban, állítja: „be kell látni, hogy a piaci
korlátok miatt sohasem lesz nagy üzlet a romániai magyar médiába fektetni, ezért
sohasem lesz profitorientált.”31
A szerkesztőségeknek azonban pótolniuk kell a kieső reklámbevételeket,
valamint a közösségi média, népfogyatkozás vagy éppen az olvasói szokások
megváltozása miatt elvesztett fogyasztóktól származó jövedelmeket, ezért aztán
a politika irányába fordultak támogatás reményében. Csinta és Maksay 2016-os
felméréséből kiderül, hogy a lekérdezett nyomtatott lapoknak mindössze 8,8%-a
volt nyereséges, míg 37,7% veszteséges, és a legtöbb, 53,3% önfenntartó, „azzal a
fontos pontosítással, hogy az önfenntartás is többnyire csak a támogatók segítségével megvalósítható.”32 Ez pedig arra enged következtetni, hogy jelentős politikai
támogatásra van szüksége a szerkesztőségeknek.
Jelen tanulmányban nincs lehetőségem az erdélyi magyar média és a politika viszonyát, részleges összefonódását részletesen kifejteni, de nem is ez ennek
az írásnak a célja.33 Azonban a politikai támogatásnak az újságírókra, újságírói
munkára gyakorolt hatásáról néhány fontos és jelenleg aktuális dolgot megemlítek.
Szűcs László, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke szerint
politikai szempontból az újságíró-társadalom megosztott, ami nem probléma,
inkább előnyt jelent, hiszen egyetlen „szerkesztőségnek sem tesz jót, ha az ott
dolgozó újságírók mindenről ugyanazt gondolják”.34 Azonban, hangsúlyozza a
MÚRE vezetője, az már „nagyon nagy baj, hogy a média elvesztette nálunk (is)
azt a szerepét, hogy a politika kontrollja legyen. Hogy is tehetné, ha anyagilag teljesen kiszolgáltatott neki?” (Ugyanezt állítja: „Elsősorban a kisebbségi létből adódóan az erdélyi magyar újságírás esetében sántít az alaptétel, miszerint a média a
negyedik hatalmi ág. Távolról sem akkora befolyásoló tényező, mint amit általában a médiának tulajdonítanak, a nyilvánosság ereje ritkán jelent visszatartó erőt,
korrigáló kényszert”.35) Az Új Hétnek adott interjúban az újságíró-egyesület vezetője kiemeli: az 1990-es évek elején a sajtó sokkal függetlenebb volt, mint jelenleg,
és az újságíróknak lehetőségük volt arra, hogy megírják nyíltan a véleményüket.
„Akkoriban sokaknak nem tetszett, hogy kiírtuk a lap fejléce alá: független napilap. A megsárgult cikkeket újraolvasva most érzem át igazán, mélyen, hogy mit is
jelentett ez. Ne feledjük, akkor még nem létezett támogatáspolitika, nem lehetett
pénzekre pályázni sem Budapestre, sem Bukarestre, sem Kolozsvárra”.36 Manap39
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ság is lehetőség van a függetlenségre, állítja Szűcs László, de a „függetlenséget ma
már csak a teljes pénztelenség tudja szavatolni”.37
Az anyagi kiszolgáltatottság miatt, hangsúlyozza a MÚRE elnöke, nem tud
működni több műfaj, a kritika, a problémafelvető, oknyomozó újságírás, noha a
sajtó normális működése elengedhetetlen kelléke egy egészséges társadalomnak.
„Anyagi kiszolgáltatottságban ezek nehezen működnek rendeltetésszerűen. Pedig
hosszú távon a politikának is az lenne az érdeke, hogy normálisan működő sajtója
legyen, színvonalas, független, korrekt. Hiszem, hogy a politikának is hasznosabb
a szakmai szabályokat betartó, hiteles média, ha bírál is, ha tényfeltáró is, mint
az interneten tobzódó álhírek, összeesküvés-elméletek, abszolút kontrollálatlan
információk tömege”.38
Botházi Mária ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az anyagi kiszolgáltatottság mellett – vagy éppen amiatt – az újságírók szerint a média hitelessége
és a sajtós munka presztízse is csökkent az utóbbi években. „A hatalmas hírverseny ugyanis oda vezetett, hogy a szakmai szabályok felrúgásával is megjelennek
hírek a nyilvánosságban, nincs idő ellenőrizni az információkat, meghallgatni
a másik felet stb.” – állítja Botházi egyik interjúalanya.39 Emellett az újságírók
szerint a saját megítélésük is csökkent, a sajtónyelv is silányult, amely kisebbségi helyzetben hangsúlyozottan negatív következményekkel jár. Hasonlóról beszélt Szűcs László is megválasztását követően, amikor azt hangsúlyozta, hogy az
„utóbbi években a romániai magyar sajtót illetően leggyakrabban lapok, médiaműhelyek megszűnéséről, megszüntetéséről értesülhettünk. A minőségi újságírás
szorul vissza, nem beszélve azokról a médiumokról, amelyek függetlennek, mindennemű politikai, gazdasági befolyástól mentesnek mondhatják magukat.”40
Mitől lesz jó az újságírás, jó egy újságíró, és egyáltalán mi az újságíró szerepe?
Míg a szakemberek a minőségi újságírás hanyatlásáról beszélnek, érdemes
megvizsgálni mit is jelentett a romániai magyar sajtó rendszerváltást követő fénykorában a minőségi újságírás, mi tett egy újságírót jó újságíróvá.
Papp Z. Attila 2001 végén mérte fel a romániai magyar újságíró-társadalmat,
kikerülve azt a kérdést, hogy ki is az újságíró, de kitérve arra, hogy mi a jó újságíró ismérve. A romániai magyar újságírók számára ekkoriban a munkájuk nem
szakma, hanem hivatás, küldetés: „Egyrészt azért, mert a kisebbségi életforma
közepette a sajtó nemcsak tájékoztatási funkciót tölt be, hanem ezen túlmutatóan
valamilyen kisebbségi ethosznak, a közösségi tudat fenntartásának is az eszköze,
másrészt pedig azért, mert az újságírók jelentős hányada irodalmi előképzettséggel rendelkezik.”41
Ennek fényében, a felmérésben szereplő újságírók szerint a jó újságírónak
elsősorban íráskészségre van szüksége, ugyanakkor, vélték a médiamunkatársak,
erre a munkára születni is kell. A jó újságíró ismérve emellett a felsőfokú végzettség. Kevésbé fontos szempontoknak tűnnek a munka gyakorlás során való eltanulására vonatkozó hajlam, valamint az, hogy az újságíró egyetlen szakterületre
specializálódjon.42 A felmérés szerint ugyanakkor a fiatalabbak inkább tekintenek
az újságírásra szakmaként, az csak az idősebb generáció számára hivatás. Termé40
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szetesen ezek a szerepek változtak. A 2010-es évek végén, a számos technikai,
médián belüli változást követően az újságírók saját szerepüket a tájékoztatásban
és a véleményformálásban látták.43 Ugyanakkor további feladatokként nevezték
meg a mindenkori hatalom kontrollját, a közpénzek elköltésének átláthatóságát,
a közpolitikai döntésekkel kapcsolatos viták moderálását és úgy általában a kényelmetlen kérdéseknek a feltevését és a mindenkit érintő témák megvitatását, a
közösség szembesítését önmagával.44
A Botházi Mária által megkérdezett egyik újságíró szerint Erdélyben jelenleg öt különböző újságírói szerep van jelen. Az első csoportot a magyarországi
mainstream médiához kötődő újságírók, szerkesztőségek alkotják, akik a magyarországi politikai érdekek által diktált tematikákat és diskurzusokat közlik,
a második csoportot az ellenzéki újságírók, a harmadikat az állami médiaorgánumnál dolgozók alkotják. Két külön csoportként jeleníti meg a közösségi médiában aktív véleményformálókat, valamint a tényfeltáró újságírókat.45
Kisebbségi szerkesztési elvek és (ön)cenzúra
A romániai magyar újságírás, mint arra már korábban utaltam, több tekintetben eltér a többségi médiától, noha annak számos jegyét is magán hordozza.46
A kisebbségi létből fakadó eltérés, az abban rejlő lehetőségek, előnyök és behatároltságok a szerkesztési módban, a hírérték megítélésében, általában az újságírói
munkavégzésben is tükröződnek.
Papp Z. Attila megítélése szerint kisebbségben újságot írni nem egyszerű
szakma, hanem egy hivatás.47 Emiatt aztán a kisebbségi médiának nemcsak tájékoztató és véleményformáló szerepe van, ahogy azt az újságírók megítélik, de
hozzátartozik a kisebbségi jogvédelmi, jogféltési feladat is, amely egyrészt a többségi nemzetnek szól, másrészt a kisebbség többségi nemzettől való elhatárolódását jelöli, ugyanakkor annak állandó igazolása is, hogy az erdélyi magyarság a
Kárpát-medencei történelmi közösséghez tartozik.48
Emiatt aztán Csinta és Maksay szerint az „erdélyi magyar újságírásban állandóan tetten érhető a szakmaiság és a kisebbségi lét, életérzés dichotómiája. Az
újságíró kisebbségi öntudata lépten-nyomon kibújik az írásaiból.”49 Ez a szerzők
szerint, ahogy arra korábban Papp Z. Attila is utalt, főleg az idősebb, kommunista időben felnőtt generációra jellemző, a demokráciában szocializálódott fiatal
újságírók számára a kisebbségi lét, a magyarságtudat állandó erősítése annyira
nem fontos.
A kisebbségi lét, az így vállalt közszolgálati szerep, valamint az ebből fakadó
támogatói behatároltság a hír- és témaválasztásban is megmutatkozik, hiszen az
erdélyi magyar médiában nemcsak annak van hírértéke, ami fontos és új információt hordoz, hanem annak is, ami a kisebbségi emberek mindennapjait mutatja be. A hírnek emiatt a kisebbségi faktor miatt lesz hírértéke, hiszen a kisebbségi
lét önmagában hírértékű, mivel eltér a többségi ember életétől.50
Ám a kisebbségi létet nemcsak az újságírók erősítik, a kisebbségi léthez kapcsolódó témák privilegizálását mások is kiaknázzák. „Van, aki szerint emögött
ma vegytiszta etnobiznisz áll: a sajtó kihasználása, rendezvények, nézőpontok,
belső kommunikáció rákényszerítése a sajtóra egy fölöttes, meghatározhatatlan
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rend, eszmerendszer köntösében” – magyarázza az újságírókra hivatkozva a jelenség okait Botházi.51
Ám a kisebbségi ethosz képviselete, az „érzelmi túlfűtöttség írásokban való
hangsúlyos jelenléte, akárcsak a korábban említett témaválasztási mechanizmusok az aprofesszionalizmusra utaló jelek – ugyanakkor tudni kell, hogy befogadói
elvárásnak tesznek eleget” – állítja a Csinta és Maksay szerzőpáros, utalva arra,
amit Botházi is említett.52 Nemcsak a fölöttes kisebbségi célok miatt kell privilegizálni a kisebbségi témákat, nemcsak a jogféltő, érdekérvényesítő funkció miatt
kell újratermelni a kisebbségi diskurzust, de azért is, mert az olvasók egy jelentős
része is ilyen jellegű tájékoztatást vár el. Azok a szerkesztőségek, amelyek eltérnek
ettől a bevett tájékoztatási módtól, lehet, hogy elveszítik fogyasztóik jelentős részét. Mindennek ellenére a romániai magyar sajtó szerteágazó, sokféle tematikát
ölel fel, és a nemzeti, kisebbségi diskurzus nem teszi azt xenofóbbá, nacionalistává. Igaz, néha kissé felsőbbrendű.53
Botházi Mária 2019-ben mérte fel a romániai magyar újságírók, szerkesztőségek szerkesztési módszereit, tekintettel a 2010 óta bekövetkezett technológiai
fejlődésre. A Botházi által megkérdezett újságírók szerint a tematizációt és hírszelekciót nagyban meghatározza a közösségi média is, elsősorban a Facebook.
A szerző azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy ilyen tekintetben az olvasói
preferencia nem feltétlenül befolyásolja az újságírók hírszelekcióját: „A szerkesztők számára fontos és ütős témák, amelyek vezető helyet foglalnak el a hírfolyamban, nem feltétlenül veszik figyelembe a kattintások számát. Magyarán, amit a
szerkesztő fontosnak tart, nem biztos, hogy az olvasó számára is érdekes.”54 A
közösségi média „hírszelekciójának” megfelelni, a közösségi média által kitermelt médiafogyasztókat elérni azonban nem egyszerű feladat, és nagy terheket
ró a szerkesztőségekre. Az újságíróknak alkalmazkodniuk kellett a megváltozott
médiakörülményekhez, és „a média-rendszerváltás nyertesei azok a sajtósok és
médiaintézmények, akiknek az adaptáció sikerült” – közölte Cseke Péter Tamás
Botházival.
Botházi felméréséből mindemellett kiderül, hogy a szerkesztési elvek terén kezd egyre inkább elterjedni a copy+paste újságírás, azaz a hírügynökségi
anyagok állandó köröztetése, és a saját anyagok készítésének háttérbe szorulása.55
Erre enged következtetni az a tény is, hogy a 2012-ben készített felmérés szerint
a felhasznált hírforrások listáját az MTI, Mediafax és Agerpres vezeti (15, 12, 5
szerkesztőség említi ezeket) az írott sajtó esetében, az elektronikus sajtó esetében
pedig Mediafax, a Transindex, az Agerpres és az MTI (9–7–3–3 említés).56
A médiadiskurzus támogatói lehatároltsága
„Ma is gyakran elhangzik a politikusi fordulat: ezt nem azért mondom, hogy
megírják, de arról van szó, hogy… Ilyenkor leállnak a kamerák, a hangrögzítők, a
jegyzetelés. És itt már öncenzúrával van dolgunk” – írja 2016-os tanulmányában
Csinta Samu és Maksay Ágnes, a sajtó és a politika összefonódásának kapcsán.57
Ez a jelenség nem újkeletű, Magyari Tivadar szerint már az 1990-es években is
bátran beszéltek off the record a politikusok, s nem tartottak attól, hogy a mikrofonon kívül elmondottak nyilvánosságra kerülnek.58 Azonban ez a jelenség nem
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feltétlenül jelent öncenzúrát. Lehetséges, hogy az újságíró mérlegel: amikor exkluzív információt kap, akkor a bizalom fenntartása jegyében nem ír meg minden
információt közvetlenül. Azonban közvetetten felhasználja az információt arra,
amire való: nem megírásra feltétlenül, hanem a helyzet pontos, árnyalt értelmezésére
Az erdélyi magyar újságírók egyrészt a kisebbségi nagy közös cél elérése
miatt kapcsolják ki a kamerát, mikrofont, ha arra kérik őket. Mivel az erdélyi
sajtó alá van rendelve a kisebbségi ethosznak, felettes érdekérvényesítési, jogféltési céloknak, ezért a zűrösebb dolgokat elhallgatja, hiszen azok árthatnak a kisebbségi érdekek érvényesítésének. A mikrofonok kikapcsolásának ugyanakkor
más oka is: a szókimondásnak gazdasági következményei lehetnek. „A kisebbségi
összefogáson túl sok esetben nem mondják ki, hogy a király esetleg meztelen,
legfeljebb annyit, hogy kissé feslett a ruhája. A szókimondással ugyanis gazdasági
szankciókat kockáztathatnak akár a romániai, akár a magyarországi támogatási
fórumok részéről, esetleg éppen a tulajdonostól.”59 A szókimondás szankcionálása pedig elvezet az öncenzúra intézményéhez.
Tabutémák és az öncenzúra
Már Papp Z. Attila 2004-ben publikált felmérése rávilágított arra, hogy a romániai magyar sajtóban léteznek meg nem jeleníthető témák, ezt az újságíró-társadalom kétharmada állította. A tabutémák sorát a RMDSZ belső ügyei, gazdasági ügyeletei vezették, a második helyen pedig az egyház állt. A felmérés szerint
ugyanakkor a kor és az RMDSZ-tagság befolyásolja a tabutémák elismerését: az
idősebbek és a szervezet tagjai kisebb arányban ismerik el a tabutémák létezését.
A tabutémák elismerése ugyanakkor összefügg a pozícióval és az internethasználattal: a magasabb beosztású újságírók szerint nem léteznek meg nem jeleníthető
témák, míg az internethasználó, fiatalabb közösség szerint azonban igen.
Papp emellett egy másik fontos jelenségre is felhívja a figyelmet: „A tabutémák tagadása és a beosztás közötti szoros összefüggés ugyanakkor elvezethet a
strukturális öncenzúra jelenségéhez is. Ezen azt értjük, hogy a szakmai hierarchiában elfoglalt hely valamilyen módon képtelenné teszi az újságírót arra, hogy
a lapban olyan témákat jelenítsen meg, amelyek (akár közéleti) pozícióját és az
ehhez kapcsolódó network-érdekeit sértenék”.60 Manapság a strukturális öncenzúra inkább a gazdasági szankciókhoz, és nem feltétlenül az újságírói pozíciók,
személyes networkök sérüléséhez köthető.
A Maksay–Kiss–Barna trió által végzett felmérés is megerősíti Papp állítását,
miszerint a sajtóban léteznek tabutémák és öncenzúra.61 A lekérdezett írott sajtó-,
rádió- és televíziószerkesztőségek közül 31 szerkesztőség szerint vannak tabutémák a romániai magyar sajtóban, amelyet erkölcsi vagy egyéb megfontolásokból
nem közölnek, még akkor sem, ha az olvasók szempontjából érdekesnek találnák. Azonban 34 szerkesztőség szerint ilyen témák nincsenek, és bármit lehet
közölni. Az írott sajtó és a rádió esetében a vélemények majdnem fele-fele arányban oszlanak meg (22 írott sajtós szerkesztőség szerint van, 24 szerint nincsenek
tabutémák, rádió: 9/10), viszont a televíziós szerkesztőségek esetében az eloszlás
korántsem ennyire kiegyensúlyozott. A lekérdezett 12 tévés szerkesztőség közül
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9 szerint nincsenek tabutémák az erdélyi magyar médiában, ami arra enged következtetni, hogy a 2010-es évek elején a tévécsatornáknak esetében voltak a legkisebb a megkötések.
A 2012-es felmérés ugyanakkor arra is rávilágít, hogy nagyon sok szerkesztőség alkalmaz öncenzúrát: a lekérdezett írott, tévés és rádiós szerkesztőségek
közül 42 alkalmaz öncenzúrát, és csak 31 szerint nincs jelen a sajtóban ez a jelenség. Az írott sajtó és a televízió esetében itt is hasonlóan kiegyensúlyozottak a
vélemények: 24 írott sajtós és 6 televíziós szerkesztőség szerint van öncenzúra, 20
írott és 5 tévés szerkesztőség szerint azonban nincs. A rádiónál a vélemények nem
ennyire kiegyenlítettek: a lekérdezett 18 szerkesztőség közül 12 állította, hogy alkalmaz öncenzúrát.
A valamilyen okból – tabutéma vagy öncenzúra miatt – nem közölhető témák sorát a közszereplők magánélete vezeti, második helyen az egyházak működése és a politikai témák állnak. A „tiltott” listán szerepelnek továbbá az etnikumközi viszonyok, kisebbségpolitika, üzleti élet, kisebbségi intézmények, ám e
témákat csak kevés szerkesztőség kezeli elővigyázatosan.
Az erdélyi magyar sajtó, nyilvánosság „Szent Teheneit” a Transindex szerkesztősége is összesítette három alkalommal, először 2004-ben, majd 2015-ben,
legutóbb pedig 2019-ben, a rendszerváltás 30 éves évfordulóján.62 Noha a felvetett
témák módszeres áttekintésére, alakulásának részletezésére jelen tanulmányban
nincs lehetőségem, néhány kiemelkedő fontosságú, folyamatosan visszatérő témát kiemelek. Ilyen a kritika hiánya, amelyre több kutató is felhívta a figyelmet
– ezt a jelenséget Magyari Tivadar igenlő diskurzusnak, Biró A. Zoltán affirmatív
diskurzusnak nevezi.63 A Transindex által felkért személyek minden lekérdezés
alkalmával kiemelték, hogy egyes személyekkel, intézményekkel szemben nincsen kritika. Tevékenységük, tekintélyük, gazdasági ügyeik megkérdőjelezhetetlenek, ők az erdélyi magyar Szent Tehenek. Ugyanakkor a magyar kultúra felsőbbrendűsége, a romániai magyarok intoleranciája, kényes, megosztó politikai
kérdések, valamint az oktatás minősége is olyan témák, amelyek nem kerülnek
terítékre, pedig igény, szükség lenne ezek kibeszélésére.
A sajtó a médiát, újságírókat érintő problémákról sem beszél nyíltan. A
2004-es lekérdezés során a sajtó mindenhatóságának megkérdőjelezhetetlensége,
valamint az újságírók viselkedése – politikai összefonodások, szakmai hiányok,
modernizáció képtelensége – szerepelt a listán.64 Tizenegy évvel később is voltak sajtót érintő tabutémák, mint amilyen pártkatona sajtómunkások jelenléte,
a sajtótermékek morális és anyagi kiszolgáltatottsága, a politikusok agresszív reakciója a kritikára, valamint maga a tény, hogy a sajtó nem nyúl a tabukhoz.65
Ugyanezen témák majdnem mind megjelentek négy évvel később is, a sajtóban
dolgozók kiszolgáltatottsága, alulfizetettsége és megalkuvási készsége címszó
alatt.66 A legnagyobb probléma ezzel a jelenséggel pedig éppen az, hogy egyes
újságírók számára ez a kiszolgáltatottság megfelel, szembeszállásra nincs igény,
hiszen úgy gondolják, hogy annak az érdekeit kell szolgálni, aki a pénzt adja. „És
az eredmény egy langyos, kiegyensúlyozatlan, bizonyos jelenségek irányába vak
és süket, másokat pedig unalomig szajkózó valami, amit bárminek lehet nevezni
– csak egészséges zsurnalisztikának nem. A kérdés most már csak az, hogy azok,
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akik ezt ez újságírói meghunyászkodást elvárják, miért tűrik ilyen rosszul a kritikát? Miért félnek annyira a bírálattól? És miért tartják annyira fontosnak, hogy
az általuk pénzelt sajtótermék a valóság helyett egy ilyen ferde trutyit mutasson?
Hiszen állítólag mindannyian a javunkat akarják. A legjavunkat” – teszi fel a kérdéseket a Transindex.67
Összegzésként
Tanulmányomban a romániai magyar újságíró-társadalom, valamint az újságírói munka alakulását, változását követtem végig az 1990-es évektől kezdődően egészen napjainkig. Az elemzett 25-30 évben az újságírók száma megtriplázódott: a 90-es évek végén mindössze 280-300 újságírót számlált a romániai magyar
újságíró-társadalom, ez a szám 2016-ban elérte az ezret a televíziók és rádiók,
valamint az online média térnyerésének köszönhetően. Az újságíró-társadalom
az említett időszakban ugyanakkor elnőiesedett, megfiatalodott, miközben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya is megnövekedett.
Ám míg a 90-es években az újságírói szakma kiszámítható életpályát,
megbízható – igaz romániai átlagkereslet alatti – bért kínált, a 2010-es évekre
az újságírók helyzete sokat változott: a médiafogyasztási szokások alakulásával,
a reklámpiac szűkülésével, valamint a technikai változások miatt gazdaságilag
kiszolgáltatott helyzetbe került. Ez a kiszolgáltatottság pedig rányomta bélyegét
az újságírói munkavégzésre is. Egyrészt a szerkesztőségekben nincs elég ember
a hatékony munkavégzéshez, az újságírók pedig túlhajszoltak, másrészt a média presztízsének csökkenése az újságíró-társadalomra is hatással volt, hiszen az
ő megítélésük is sokat romlott. „Lemorzsolódás korábban is volt, ma is van, a
kiöregedés pedig, ugye, bekövetkezik, ha akarjuk, ha nem. De nagyon sok idős
kolléga hetvenen túl is űzi az ipart, olykor anyagi kényszerűségből, olykor hivatástudatból, leginkább függőségből. Pedig a napi taposómalom elhasználja az
embert. Nem ritka, hogy a kolléga évekig nem vagy alig tud szabadságra menni,
mert nincs, aki helyettesítse. A lapok sokkal kevesebb emberrel dolgoznak, mint
negyedszázada. Leginkább a napilapoknál látni leterhelt, fáradt munkaközösségeket” – közölte a már említett interjújában Szűcs László.68
A kiszolgáltatott helyzettel szorosan összefügg a romániai magyar média függetlensége, illetve az ebben gyökerező öncenzúra és tabutémák. Ambrus
Attila, a MÚRE korábbi elnöke, a Brassói Lapok hetilap főszerkesztője szerint a
„romániai magyar sajtó szabadságának szempontjából rendkívül fontos, hogy a
tulajdonosnak vagy a tulajdonosi társulásnak ne legyenek politikai céljai. A tulajdonosnak egyetlen célja lehet a lapkiadással: a profitszerzés. A profitot pedig
ebben az esetben csak pénzben lehet mérni, amely az olvasottság és az olvasói elfogadás kifejeződése. A sajtószabadság feltételeit a kormányzásnak, a társadalomnak és az újságírószakmának kell megteremtenie. Romániában ma mindhárom
szereplő részéről történnek erre kísérletek. Még.”69
Ám minden hiányossága, deficitje, a kisebbségi helyzetből és kiszolgáltatottságból származó hátrányok ellenére a romániai magyar sajtó megpróbál teljes értékű médiaként működni, az újságírók pedig minden problémájuk ellenére
ellátják a feladataikat. A média szerteágazó, az élet minden területét lefedi, és
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mindannak ellenére, hogy az újságírói munka presztízse csökkent, újságírónak
lenni, a médiában megjelenni még mindig tekintéllyel jár az erdélyi magyar társadalomban. Ezt a tekintélyt pedig a sajtómunkások igyekeznek kivívni maguknak
és meg is tartani, és a kisebbségi szakmai „normáknak” megfelelően tájékoztatni
– miközben saját professziójuk határaival, hátrányaival is tisztában vannak.
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„Ha ﬁatalabb lennék, biztosan
könnyebb lenne”
A harmadik szintű digitális egyenlőtlenségek a romániai magyar idős
emberek körében1
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Abstract (“If I were younger, it would deﬁnitely be easier”. The third-level digital divide among
Hungarian elderly people in Romania) The aim of the article is to examine the characteristics of the third-level digital divide
among Hungarian elderly people (65+ years old) in Romania. The third level of digital divide refers to those digital practices that bring real
beneﬁts to diﬀerent areas of everyday life through digital participation. Hungarian elderly people in Romania are clearly lagging behind in
terms of the third level digital divide. The explanation for this is partly to be found in the limits of their age and lifestyle characteristics and
partly in their socio-economic situation. Hungarian elderly people in Romania adhere to their usual lives and previously formed everyday
habits, in the repertoire of which the purposeful use of digital technology has not been integrated. In the same time, they do not have suﬃcient
traditional (economic, cultural, social) resources that could be easily converted in digital capital. The results obtained in the case of Hungarian
elderly people in Romania are in line with the theoretical ﬁndings of digital inequalities research, according to which there is a correlation
between the level of digital competence, the structure and usefulness of digital activities, and inequalities according to traditional social
stratiﬁcation dimensions (economic, cultural, social, politic).
Keywords digital inequalities; third-level digital divide; Hungarian elderly in Romania; social inequalities

Rezumat („Dacă aș ﬁ mai tânăr, sigur ar ﬁ mai ușor”. Diviziunea digitală de tip trei în rândul persoanelor
vârstnice maghiare din România) Scopul articolului este de a examina caracteristicile diviziunii digitale de tip trei în rândul
persoanelor vârstnice maghiare (peste 65 de ani) din România. Diviziunea digitală de tip trei se referă la acele practici digitale care aduc
beneﬁcii reale în diversele domenii ale vieţii de zi cu zi prin participarea digitală. Persoanele în vârstă maghiare din România rămân în mod
clar în urmă în ceea ce privește diviziunea digitală de tip trei. Explicaţia acestui fapt se regăsește parţial în limitele vârstei și în caracteristicile
stilului lor de viaţă, și parţial în situaţia lor socio-economică. Persoanele în vârstă maghiare din România își aderă la viaţa obișnuită și la
obiceiurile cotidiene formate anterior, iar în repertoriul acestora, utilizarea intenţionată a tehnologiei digitale nu a fost integrată. În același
timp, ei nu dispun de resurse tradiţionale (economice, culturale, sociale) suﬁciente care ar putea ﬁ ușor convertite în capital digital. Rezultatele
obţinute în cazul persoanelor vârstnice maghiare din România sunt în concordanţă cu constatările teoretice ale cercetărilor inegalităţilor
digitale, potrivit cărora există o corelaţie între nivelul de competenţă digitală, structura și utilitatea activităţilor digitale și inegalităţile conform
dimensiunilor tradiţionale de stratiﬁcare socială (economică, culturală, socială, politică).

Cuvinte cheie inegalităţi digitale, diviziune digitală de tip trei, vârstnici maghiari în România, inegalităţi sociale

Bevezető
A 2020-as évben világszintűvé fokozódó koronavírus-járvány lendületet
adott a digitális átalakulás megvalósulásának a társadalmi és a gazdasági élet különböző területein. A COVID-19-pandémia okozta megtorpanás után az európai
országok hangadó társadalmi és gazdasági szereplői a társadalmi működés újra51
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indítása és a gazdasági élet újjáélesztése érdekében a digitális technológia egyre
szélesebb körű alkalmazása felé fordultak.
A digitális technológia integrációja az idős emberek, az ún. hagyományos
tömegmédia-nemzedék 2 mindennapi életében lemaradást mutat mind romániai,
mind nemzetközi viszonylatban.3 A romániai magyar idős emberek a digitális
technológia alkalmazásában hátrányos társadalmi csoportot képeznek, amelynek
részben egyéni (motivációs és szituációs), részben csoportos (kulturális), részben
pedig társadalmi-gazdasági szintű (SES-helyzet) okai vannak.4
Az idős lakosság felzárkózása, illetve felzárkóztatása a digitális technológia alkalmazásának követelményeihez a COVID-19-pandémia előtti időszakban
is időszerű kérdés volt, hiszen a társadalmi és gazdasági élet jelentős részének
a digitális térbe történő átvándorlása már korábban elkezdődött. A COVID-19pandémia kiváltotta kényszerhelyzetben az idős emberek digitális felzárkóztatása
különös figyelmet érdemel regionális és nemzetközi szinten egyaránt, különben
azzal lehet számolni, hogy ezen életkori csoportok a poszt-Covid 2019-pandémia
időszakának gazdasági-társadalmi folyamataiból teljesen kívül maradnak, sőt
kirekesztődnek.5 Biztató gondolat, hogy a hagyományos tömegmédia nemzedékét az ún. digitális bennszülöttek idővel felváltják, azonban az ifjúság és a felnőtt
lakosság digitális kompetenciáját felmérő kutatások a fiatalabb nemzedékek esetében is jelentős mértékű digitális egyenlőtlenségekre világítanak rá.6 A digitális
egyenlőtlenségek mindenik életkori csoportban kimutathatók, főleg az értelmes
és hasznos digitális technológiahasználat tekintetében.7 A digitális technológia
közép-kelet-európai országokbéli integrációját vizsgáló kutatók megállapítják,
hogy a lakosság magas szintű digitális kompetenciája önmagában nem elég az
értelmes használathoz, ehhez szükséges a digitális technológia alkalmazásának
kormányzati szintű felkarolása és kivitelezése.8
A jelen tanulmány célja az ún. harmadik szintű digitális egyenlőtlenségek
(third level of digital divide) vizsgálata a romániai magyar idős emberek (65+ életkorú) körében. A harmadik szintű digitális megosztottság az internethasználat
gyakorlati hasznosulásának mértékére vonatkozik a valós (offline) élet különböző területein. A kutatás adatgyűjtése a Covid 2019-pandémia első hullámának
időszakában történt, azaz 2020 júniusában, az online adatgyűjtés lehetőségeit
használva.9 Az említett időszakban több mint 50 online interjú készült, az adott
körülmények között elérhető 65 év fölötti romániai magyar emberekkel.
A tanulmány a digitális egyenlőtlenségek elméleti bemutatásával és a romániai idős emberek internethasználati szokásainak ismertetésével indul. A tanulmány második felében a 2020 nyarán elvégzett online kutatás módszertanának,
eredményeinek és következtetéseinek bemutatására kerül sor.
A digitális egyenlőtlenségek
Az internet széleskörű elterjedése lendületet adott a techno-optimista nézetnek, mely szerint az interneten elérhető végtelen mennyiségű ismeret bárki
számára hozzáférhető, amely esélyegyenlőséget teremt az információs társadalom tagjai számára,10 hogy életkörülményeiket és életminőségüket – egyéni,
társadalmi, kulturális, gazdasági vagy politikai aspektusból egyaránt – javítani
52

MÉDIATÉR
tudják.11 Ez a gondolat nem újkeletű, hiszen a hagyományos tömegmédia elterjedése hasonló várakozásokat keltett, azonban az optimizmus megalapozatlannak
bizonyult.12 Az internet meghonosodásával újraéledő techno-optimista nézetet az
internet társadalmi hatását vizsgáló kutatások nem támasztják alá.13
Az internet elterjedését vizsgáló kezdeti kutatások a digitális technológia
társadalmi befogadásának megragadására a digitális szakadék fogalmát használták, amellyel arra utaltak, hogy a társadalom az internethez hozzáférőkre és az
internethez hozzá nem férőkre tagolható. A vizsgálatok hamarosan rámutattak
arra, hogy nem minden egyén, aki hozzáfér az internethez, él is a hozzáférés adta
lehetőséggel. Ekkor vezették be az első szintű digitális megosztottság (first level
digital divide) fogalmát.14 Idővel nyilvánvalóvá vált, hogy a hozzáférők internethasználata nem egységes, ugyanis a használat minőségében, a készségek és az
elkötelezettség függvényében különbözőségek észlelhetők. Azoknak a különbségeknek az összességét, amelyek az internethasználat minőségi különbségeiből
fakadnak, második szintű digitális megosztottságnak (second level digital divide)
nevezték el.15 Jelenleg a harmadik szintű digitális megosztottság (third level digital
divide) kutatása van napirenden, amely a digitális technológiahasználat valós
hasznára összpontosít. A különböző társadalmi csoportok között az internethasználat lényeges eltérései tapasztalhatók, amennyiben a figyelem arra irányul,
hogy az internethasználatnak milyen társadalmi, gazdasági, politikai vagy egyéni
hasznosulásai vannak az élet különböző területein.16
A digitális egyenlőtlenségek tartós fennmaradása nem magyarázható a
digitális kompetenciaszint különbségeivel. A digitális egyenlőtlenségek újratermelődését sokkal indokoltabb a digitális térben elérhető értékes tartalmak felhasználási gyakorlatával és a különböző digitális szolgáltatások igénybevételéből
származó hasznokkal és nyereségekkel magyarázni. A valós élet különböző területein megnyilvánuló életesélyeket a digitális kompetenciaszint, az internethasználat motivációja és az online szerzett értékes tudás mértéke felbecsülhetően
előrejelzi. A digitális technológia hasznos igénybevételének és a hagyományos
társadalmi egyenlőtlenségeknek az együttes figyelembevétele a harmadik szintű
digitális egyenlőtlenségek fogalmának bevezetéséhez vezetett.17
A harmadlagos digitális egyenlőtlenségek elmélete alapján a hagyományos
társadalmi egyenlőtlenségek ismérvei szerint előnyös helyzetű személyek az internethasználat révén szerzett értékes ismereteket és digitális szolgáltatásokat
nagyobb valószínűséggel képesek a maguk hasznára fordítani. Az internet mindenki számára hozzáférhető demokratikus médiacsatorna, mégis, a társadalom
számos tagja a digitális platformok által felkínált lehetőségeket nem képes a maga
javára fordítani.18 Ebből következik, hogy a digitális egyenlőtlenségek vizsgálata
a hagyományos társadalmi egyenlőtlenségek számbavétele nélkül lehetetlen és
értelmetlen.
Van Deursen és Helsper igazolták, hogy az értelmes internethasználat akkor
vezet gyakorlati haszonhoz, amennyiben a felhasználó a valós élet különböző területein is jelentős mértékű erőforrással rendelkezik. Véleményük szerint hasonló digitális képességekkel és jártassággal rendelkező felhasználók digitális térben
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folytatott tevékenységeinek a haszna a birtokolt hagyományos tőkék függvényében alakul.19
Van Deursen és Helsper megállapítják, hogy a különböző életterületeken a
digitális tevékenységek önmagukban nem vezetnek tényleges haszonhoz, ennek
szükséges feltétele, hogy az említett területeken a felhasználók magas motivációs,
hozzáértési és hozzáférési szinttel rendelkezzenek.20 Ugyanakkor a hasznos digitális gyakorlatok kialakuláshoz – a hagyományos erőforrásokkal való rendelkezés
mellett – a technológiai, információs, tartalomgyártási és társas kompetenciákat
is ötvöző magas szintű digitális kompetencia nélkülözhetetlen.21
A romániai idős emberek internethasználati szokásai
A COVID-19-pandémia időszakában a digitális technológiahasználat felfokozódott az élet minden területén. A vállalkozások távmunkára, az oktatási
intézmények távoktatásra, a hatóságok pedig digitális ügyfélfogadásra váltottak.
A járvány az emberek mindennapi életének szervezését és a személyes kapcsolattartást is a közösségi hálózatok kontextusába száműzte. Ezek a változások az
idős emberek számára különös kihívást jelentettek, hiszen különböző okok miatt,
a járvány előtti időszakban ez a korcsoport inkább távol tartotta magát a digitális technológiahasználattól. A koronavírus-járvány során fokozatosan kiderült,
hogy az idős emberek kimaradása a társadalom digitális átalakulásából nem technológiai, hanem társadalmi kérdés. A digitális technológiahasználatról lemaradó
idős emberek a valós társadalmi életben is hátrányos helyzetben vannak. Fokozottan kiszolgáltatott csoportot alkotnak a vidéken élő, idült egészségügyi gondokkal küzdő, mozgássérült és egyedül élő idős személyek.22
A romániai lakosok többségéről elmondható, hogy rossz szociális helyzetben
vannak, amely az anyagi jólét hiányával, a rossz életminőséggel, az alacsony jövedelmekkel, a munkahelyhiánnyal és a szegénységgel hozható összefüggésbe. Ezek
a folyamatok még hangsúlyosabbak a vidéki térségekben, ahol nagyobb arányban
élnek az idős és alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező személyek.23 Ilyen
társadalmi-gazdasági körülmények között a lakosság számára valós kihívást jelent a gyorsan fejlődő digitális technológia alkalmazása és hasznosítása.
A sikeres internethasználó városi, fiatal- vagy középkorú, közép- vagy felsőszintű szocio-ökonómiai státussal rendelkező személy,24 azonban ezekkel a sajátosságokkal a romániai lakosság kis aránya rendelkezik. A sikeres internethasználó leírásából eleve következik a vidéki, az idős és az alacsony szocio-ökonómiai
státusú személyek hátránya a digitális egyenlőtlenségek terén.25
A legfrissebb felmérések alapján az okostelefonok és a mobilinternet elterjedése jelentősen javította az internethasználati adatokat Romániában.26 A lakosságban 135 százalékos a mobiltelefon-lefedettség, az internetezés 55 százaléka
pedig okostelefonról zajlik. Az átlagos romániai felhasználó 3 óra és 45 percet az
okostelefonjáról internetezik, és a mobiltelefonos internethasználatra szánt idő
mértéke évi 20 százalékos növekedést mutat. Az internetezők többsége csevegésre és közösségi oldalak látogatására, valamint a térjelzőrendszer igénybevételére
használja az internetkapcsolattal ellátott okostelefonját. A felhasználók fele már
bankol és vásárol is az okostelefonja révén.27
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Az Eurostat (2019) adatai alapján a romániai idős (65-74 éves) emberek 45%a internetfelhasználó, amely arány 2009-2019 között a tízszeresére emelkedett,
de még így is alatta marad az EU28-ban jellemző átlagos aránynak (67%). Az internethasználók aránya az iskolai végzettség emelkedésével arányosan nő, így a
legalacsonyabb iskolai végzettségű romániai lakosság 70%-a, a legmagasabb iskolai végzettségű romániai lakosság több mint 90%-a internetező.28 A rendelkezésre álló statisztikai adatok és elemzések egyértelműen jelzik a romániai városi
és vidéki lakosság közötti távolságot a digitális technológia meghonosításában.29
A városi környezetben élő romániai lakosság körében kétszer annyian rendelkeznek legalább alapszintű vagy alapszint fölötti digitális kompetenciával, mint a
vidéki környezetben élők, azonban összességében az ország lakosságának legtöbb
40%-a rendelkezik alapszintű vagy alapszint fölötti digitális kompetenciával. Az
információs társadalom statisztikai mutatóinak a közép-kelet-európai országok
közötti gyors összevetése (Csehország, Lengyelország, Magyarország) Románia
regionális lemaradását igazolja, amely Bulgáriához hasonlóan a sereghajtók közé
tartozik a digitális Európához való felzárkózásban.30
Romániai viszonylatban hiány mutatkozik az idős emberek digitális lemaradását elemző vizsgálatok terén. A létező minőségi elemzések rámutatnak az idős
emberek szemléleti és motivációs hátrányára a digitális technológia alkalmazása
tekintetében.31 A digitális technológia megszelídítéséhez a romániai magyar idős
embereknek mind a szűkebb, mind a tágabb társas környezetük segítségére szüksége lenne, azonban a megkapott szociális támogatás mértéke nem kielégítő. Az
időseket tanító fiatalabb családtagok türelmetlenek, ezért az idős emberek a fiatalabb rokonokkal az internethasználattal kapcsolatos legszükségesebb kérdéseiket beszélik meg. Ingyenes intézményes képzések nem léteznek, költségtérítéses
tanfolyamokon vagy szervezett képzéseken kevesen vállalják a részvételt.32 Ilyen
körülmények között, a romániai idős emberek digitális felzárkóztatására és a digitális egyenlőtlenségekből származó hátrányok leküzdésére nagyon kevés esély
mutatkozik.
Módszertan
A kutatás populációját a romániai magyar 65 év fölötti lakosság képezte. A
kutatási folyamatot nehezítette a COVID-19-járvány, hiszen Romániában 2020.
május 16-ig sürgősségi állapot volt. A sürgősségi állapotot a szükségállapot meghirdetése követte, amely jelen pillanatig is érvényben van. Az idősödő lakosság
kiemelten veszélyeztetett csoportja a koronavírus-járványnak, ezért az adatgyűjtés online módon – a Google Meet videokommunikációs szolgáltatás – vagy telefonos kapcsolatfelvétel és rögzítés révén történt.33
A mintavétel az elérhető alanyokra korlátozódott. A kutatási adatgyűjtés
ideje alatt, 2020 júniusában, 51 alannyal készült online interjú. Az alanyok a három magyarlakta romániai megyéből – Hargita, Maros, Kovászna – kerültek ki,
főképp az önkényes és időnként a hólabdamódszer alkalmazásával. A mintaválasztás a kutatás gyenge pontját képezi, hiszen nem nyújt lehetőséget az általánosításra, inkább egyfajta problémakatalógust tár az olvasó elé, amely az idős nemzedék digitális egyenlőtlenségével kapcsolatos.
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Az interjúvezető a digitális technológiához való hozzáférésre, a digitális
kompetenciákra, a digitális gyakorlatokra és a digitális világban való részvételből
származó hasznokra utaló kérdéseket tartalmazott.

Eredmények
A technológiához való hozzáállás és a digitális eszközhasználat
A romániai idős emberek figyelemmel kísérik a körülöttük zajló technológiai forradalmat, és a megkérdezettek többségének magával szemben támasztott
szigorú elvárása, hogy a digitális technológiai eszközöket beépítse a mindennapi
életébe. A megkérdezettek elképzelhetetlennek tartották, hogy ne tartsanak lépést a digitális világ kihívásaival (I2734), hiszen a modern élet megköveteli, hogy
felzárkózzanak a technológiai változásokhoz (I2, I14). A digitális technológia
kritikátlan pozitív megítélése a kevésbé művelt társadalmi csoportokra jellemző,
akiknek nincs személyes tapasztalatuk az adott kérdésben, azonban a konformizmus nyomása alatt a társadalomban elterjedt többségi véleményt hangoztatják.35
Az egyre inkább technológiaorientált világban az idős emberek érzékelik az
egyre növekvő digitális lemaradásukat, lemondóan állapítva meg, hogy „ez az
egész társadalom a korosztályok között kettévált, kettészakadt” (I1). Az életkori
hátrány mellett érzékelhető a vidéki lakosság körében megjelenő frusztráció és a
digitális felzárkózásra való képtelenség kimagyarázásának igénye: „Lehet, hogy
intellektuális körökben nagyobb [szükség van rá], de falusi viszonylatban, nagyon
kevesen vannak, akik igénybe veszik…” (I1). „Valahogy a falusi nép elzárkózott
ettől a dologtól…” (I27).
A megfogalmazott álláspontok mellett, azonban megfigyelhető az általános
érdektelenség a technológiai fejlődés nyújtotta tényleges lehetőségek iránt, és az
idős emberek már nem motiváltak újabb tudásfejlesztő értelmi befektetések megtételére, mert nem látják ennek a befektetésnek a megtérülését és hasznát (I3, I4,
I12, I40).
„Engem nem nagyon érint ez, inkább azokat, akik használják” (I4) – hangsúlyozza egy 67 éves vidéki férfi.
Az érdektelenség rejtetten is érvényesül, azáltal, hogy a megkérdezettek jónak minősítik a technológiai fejlődést, de a maguk szempontjából sem létfontosságúnak, sem szükségesnek nem tartják (I13, I48).
„a mi korosztályunknak már idegen, mi megszoktuk az
életformánkat, amivel eljutottunk mostanig és gondolom, hogy
ehhez mi már jobban ragaszkodunk.” (I34)
A megkérdezettek többsége azonban a félelmének és szorongásának adott
hangot, amelyek értelmében az új ismeretek és technológiahasználat elsajátítására
már nem képesek, és ezért már a próbálkozást is felesleges erőfeszítésnek és időtöltésnek tekintik (I6, I8, I9, I38).
„Lehet, hogy a fiataloknak könnyű, de nekem nem olyan
könnyű. Nehézséget okoz.” (I49)
„Ha fiatalabb lettem volna, és akkor lett volna, vagy lennék
most, akkor biztosan könnyebb lenne.” (I50)
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A bemutatott megosztó vélemények ellenére, a romániai magyar idős lakosság internethasználati aránya az elmúlt tíz évben növekedéssel jellemezhető, és ez
elég nagy arányban az okostelefonok és a mobil-internetszolgáltatások elterjedésével függött össze. A romániai magyar idős emberek az okostelefonnak számos
hasznát látták, sőt még jelképes jelentőséggel is felruházták (I8). Az interjúalanyok jelentős része kiemelte, hogy az okostelefon a mobiltelefon utódaként, kis
helyen, könnyen elfér (I5, I22, I33), ezért mindenhová – erdőre, mezőre, vásárolni, kirándulni, ügyet intézni stb. – vihető (I15, I18, I22), biztosítva a világgal, és
ezen belül a fontos emberekkel való kapcsolattartást (I3, I22, I31, I36).
„a telefon helyettesít mindent” (I33) – foglalja össze egy 74
éves vidéki nő.
A kapcsolódáson túl, az okostelefon a biztonság forrása is, hiszen az idős
emberek az élet lefelé ívelő időszakában aggodalmaskodnak a várhatóan bekövetkező negatív események miatt, és lényegesen megnyugtatja őket az a tudat, hogy
közvetetten bár, de állandó kapcsolatban vannak a segítséget jelentő rokonokkal
vagy egészségügyi ellátó intézményekkel.
„A leghasznosabb, tulajdonképpen, a telefon. Mert ez az
embernek a kezében van, tulajdonképpen bármikor, például ha
leestél a földre, és nincs segítség, ott a telefon, tudod hívni a
112-t, vagy legközelebbi rokonodat, vagy családtagodat, valamit, hogy segítsen, tehát a legfontosabb a mobiltelefon.” (I5)
Az alanyok között volt olyan is, aki megszemélyesítette okostelefonját, és társának nevezte (I36), amely olykor okosabb, mint ő maga (I51).
Digitális kompetenciák és digitális tevékenységek
A fentiek alapján megállapítható, hogy a romániai magyar idős emberek
számára az internethasználat szorosan az okostelefonhoz kötődik. A romániai
magyar idős emberekkel folyatott beszélgetésekből kiderült, hogy legtöbbjük az
unokáktól vagy a gyerekeiktől tanulták meg az okostelefonok internetes funkcióinak a használatát (I1, I10, I22, I25, I45), viszont annak is tudatában voltak, hogy
sokkal több lehetőséget is tartogatna számukra az internethasználat, amennyiben
jobban értenének hozzá (I1). Az okostelefonok és az internetes funkciók megtanulását elsősorban a távol lévő gyerekekkel való kapcsolattartás igénye motiválta
(I1, I14, I15, I16, I18, I20, I26, I45). Ilyen esetben a gyerekek eszközökkel is ellátták
a szüleiket, illetve az okostelefon-használati alapokat is megtanították nekik (I1,
I3, I9, I45). Nem elhanyagolható a régi ismerősökkel, osztálytársakkal és munkatársakkal történő kapcsolatfelvétel sem, és az időnkénti beszélgetések a „régi szép
időkről” (I13, I16, I26, I44, I8).
„Az unokám segített és magam is próbáltam” (I1) vagy
„Az elején megmutatták az alapokat, utána nekem kellett rájönnöm a dolgokra” (I29) – mesélik a megkérdezettek.
A korai időskorúak esetében az autodidakta tanulás is gyakran előfordult
(I21, I22, I26, I29, I48). Az autodidakta tanulásnak általában volt egy munkahelyi
ösztönzése (I6, I9, I27), vagyis az illető személy a tevékeny időszakában végzett
munkája révén rákényszerült a számítógép vagy laptop használatára (I13), majd
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az okostelefonok megjelenésekor már kellő önbizalommal és érdeklődéssel rendelkeztek, hogy ennek kezelését önállóan megtanulják, számos próbálkozás és tévedés árán. Ritkán, de az is előfordult, hogy az érdeklődés oly mértékű volt, hogy
az idős személy bárki segítségét elfogadta, aki a környezetében képzettebb volt.
„Engem érdekelt, és én a munkahelyemen is dolgoztam
már számítógépen.” (I9)
„A munka, az egészségügyi rendszer átszervezése, ami
1999-ben történt, és ez megkövetelte.” (I13)
„Kurzusokra jártam, nem szégyelltem kérdezni, segítséget
kérni, tehát aki épp a közelembe volt, kollegáktól, szakos tanároktól, és sok mindent böngésztem magamtól is.” (I27)
„Hát mindig valakitől, aki többet tud, mint én, azoktól
megkérdeztem.” (I10)
Veszélyek, nehézségek és elakadás esetén, a jártasság hiánya miatt, a fatalista
megküzdés a jellemző, vagyis a digitális eszköz lezárása, kikapcsolása (I13, I15,
I22, I25, I29).
A digitális tevékenységek szintén fontos motivációs hátterét az internet információgazdagsága és az ismeretszerzésből származó előnyök képezték az élet
különböző területén (I5, I6, I7, I20, I21, I26, I28, I30, I32, I34).
„Az interneten szerzünk ismereteket hamarabb a jelenlegi
aktuális világról és a hírekről, jelenségekről.” (I27)
„A mindennapi híreket, minden oldalt átlapozom, megnézem, egészségügytől elkezdve minden érdekel.” (I28)
Néhányan említették, hogy az internetet időtöltésre és szórakozásra is használják, amikor épp ráérnek (I22, I29, I30, I33, I36, I48).
„Ez jelenti nekem a szórakozást, azt nézek, amit akarok,
olyan zenét hallgatok, amit akarok, ha valamire kíváncsi vagyok.” (I29)
A digitális eszköz- és internethasználatnak egyik alapvető akadálya az angol
nyelvtudás hiánya (I25, I27, I53), így a megkérdezettek sokszor hivatkoztak arra,
hogy nem értik, „mit akar tőlük a készülék”, ezért ilyen esetekben általában abbahagyták az internetezést, és lezárták a készüléket (I20).
Akadályokról lévén szó, az egészségügyi állapotnak is fontos szerepe volt az
internethasználati szokások alakulásában, hiszen a megkérdezettek közül többen
is jelezték, hogy rövid ideig képesek az okostelefon használatára, mert nem látnak
jól, és belefáradnak a kis képernyő böngészésébe (I13), vagy éppen elfelejtik, amit
már korábban megtanultak (I3). Még nehezebb a helyzet a tartós testi sérültség
vagy idült betegség esetén.
A megkérdezettek között voltak olyan személyek is, akik, a hozzá nem értés
okán, csodaként tekintettek az internetes keresőmotorok működésére, a csoda
pedig az, hogy csak „be kell ütni” a kívánt kérdést, és a válasz már meg is jelenik
(I5, I6, I11, I46).
„Akkor beütöm, és az jelenik meg,” (I4)
„…a Google-be beütöd, hogy mi érdekelne és (…) nagyon
sok esetben <kidobja>, amit az ember keres.” (I5)
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A kapcsolattartás lehetősége mellett a legtöbben az internetes csatornáknak
az információközvetítő szerepét értékelték, és számosan hangsúlyozták, hogy mióta interneteznek, nagyobb a rálátásuk a világ dolgaira, és szélesebb körben tájékozódnak, mint korábban (I1, I10, I11, I24, I27, I36). Igen sok esetben a válaszolók
nem rendelkeztek megfelelő információs kompetenciával, így elmondásuk szerint
az első megjelenő hírt igaznak tekintették.
A megkérdezettekre, kivételes esetben, az áldozati magatartás is jellemző
volt, vagyis igényt tartottak volna arra, hogy „valaki”, kívülről jövő személy vagy
intézmény, megtanítsa nekik a digitális technológia használatát, amennyiben a
társadalom elvárja tőlük ennek használatát (I1). A szociális támogatottság hiánya valóságos akadály, amely az idős embereket a technológiai kihívásokkal való
megküzdésben érinti, azonban ezesetben a hangsúly a társadalom felelősségére
esik, amely elvárja az idős emberek digitális felzárkózását, azonban ehhez nem
nyújt segítséget.
„Sokan nem engedhetik meg maguknak, másoknak, pedig nincs, aki segítsen, hogy megtanulják használni a digitális
eszközöket.” (I26)
Az alacsony digitális kompetenciaszint számos esetben az időskori érdektelenséggel magyarázható, amelynek értelmében az idősek nem tekintették érdemesnek időt és energiát fordítani a nehéznek értékelt tanulási folyamatra.
„Nem is nagyon érdekelt, mert ha nagyon érdekelt volna,
akkor jobban próbálkoztam volna,” (I29)
„Ha látnám az értelmét, hogy vajon, fontos-e ez nekem,
miben élnék jobban?” (I40)
Az időskori érdektelenséggel az is összefügg, hogy a megkérdezettek digitális készülékeiket nem óhajtják újabbakra lecserélni. Mivel a régebbi készülékeiket
sem tudják optimálisan kihasználni, a megkérdezettek nem tartottak igényt az
újabb és újabb, folyamatosan megújuló funkciókészlettel rendelkező okostelefonkészülékek beszerzésére (I1, I10, I27, I35). S habár az okostelefonok alapfunkcióit
kezdetben megtanulták, a későbbiekben a technológiához való alkalmazkodásuk
íve megtört.
„Ennél többet nem szeretnék tanulni, nekem ez már elég.”
(I31)
„Modernebb eszközökre nem is vágyok, mert tudom, hogy
nagyon kevés arányban tudom én kihasználni.” (I27)
A megkérdezettek többsége elégedett volt azzal az alapszintű tudással,
amelynek segítségével okostelefonját működtette, és habár a családtagoktól elfogadtak volna további tanítást, a digitális műveltségüket fejlesztendő, intézményes
képzésben nem akartak részt venni (I2, I8, I 14, I22, I39). A magasabb iskolai
végzettségű válaszolók között voltak olyan személyek, akik a számítógépes tanfolyamokon való részvételbe akár pénzt is fektetnének (I27), vagy akik már vettek
részt ilyen tanfolyamokon (I27), főleg az aktív munkavégzésük időszakában (I6).
A hozzáértő személyek között volt egy olyan is, akiknek az ismeretségi körében
informatikai szakemberek voltak, és elakadás esetén hozzájuk fordultak segítségért (I13).
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A digitális tevékenységek hasznossága
Az internethasználat önmagában kevés haszonnal kecsegtet, amennyiben
nem tudatosan és célszerűen kerül sor a használatára. A vizsgált mintában a felhasználók már a másodlagos digitális egyenlőtlenség tekintetében is hátrányos
helyzetben voltak, így az internethasználat erőforrásnövelő előnyeinek kihasználásáról néhány romániai magyar idős személy esetében lehet beszélni. A megkérdezettek többsége az internethasználat két előnyét élvezték, mégpedig az igény
szerinti ismeretgyűjtés és a családi, baráti kapcsolattartás lehetőségét. A megkérdezetteknek kis aránya említette az otthoni ügyintézés hasznosságát, a szűkebb és
a tágabb környezet eseményeihez való csatlakozás vagy különböző képzési programokba való bekapcsolódás lehetőségeinek a kihasználását.
A megkérdezett személyek kétharmada (30 fő) abban látta az internet hasznát, hogy saját érdeklődése szerint juthatott hírekhez (I1, I10, I11, I24, I27, I36)
vagy különböző ismeretekhez, és szélesebb körben tájékozódhatott, mint eddig
bármikor (I5, I6, I7, I20, I21, I26, I28, I30, I32, I34, I35, I39, I44). A férfiak többsége híreket olvasott; a nők az egészséggel, sütés-főzéssel, a kertészkedéssel és
növényápolással kapcsolatos információkra kerestek rá. Az ismeretszerzés terén
a megkérdezettek az internetes forrásokat előtérbe helyezték a hagyományos médiaforrásokkal (tévé és újság) szemben, ugyanis a hagyományos médiaforrások
kínálatát nem tudták befolyásolni, míg az interneten arra kereshettek rá, ami őket
kifejezetten érdekelte. Ezen a téren, a középfokú és felsőfokú iskolai végzettséggel
rendelkező személyek hasonló magatartást tanúsítottak.
A koronavírus-járvány időszakában a tájékozódás igénye felfokozott volt, tekintve a romániai hivatalos tájékoztatás felszínes jellegét. A hivatalos tájékoztatás
a COVID-19-megbetegedések és az elhalálozottak számáról számolt be, azonban
sem ismeretterjesztés, sem helyzetfelmérés, sem a jövőre vonatkozó lehetséges
forgatókönyvek nem kerültek terítékre, így a romániai lakosság körében a sürgősségi állapot időszakában fokozatosan nőtt a bizonytalanság, a pánik és az információigény. Ez a közhangulat befolyásolhatta a megkérdezettek válaszait is.
A családtagokkal való kapcsolattartás képezte a második területet, ahol a
felhasználók az internethasználat előnyeit tapasztalták. A megkérdezettek több
mint fele említette, hogy mivel gyermekeik külföldön dolgoznak, és nincs lehetőségük a túl gyakori személyes találkozásra, a telefonbeszélgetésnél nagyobb
örömet nyújtott az internetes videóbeszélgetés. Az internetes videóbeszélgetés
egyrészt ingyenes, így hosszú beszélgetéseket lehetett folytatni, ami a hagyományos telefonbeszélgetés esetén igen költséges. Másrészt a videóbeszélgetések
paraszociális jellegük folytán a családi együttlét érzését és/vagy illúzióját lehetett
megteremteni, és adott esetben közös virtuális házi programokat szervezni (pl.
közösen főzni, kávézni, enni, gyerekekkel játszani és beszélgetni). A megkérdezettek fele (24 személy) említette, hogy rendszeresen kihasználta az internetnek ezen
adottságát, azonban a nők esetében enyhén gyakoribb ez a tevékenység, mint a
férfiak esetében. Ez összecseng a kapcsolattartás hagyományos mintáival, melyek
szerint a nők a családi fészek őrzői, és mint ilyenek, a kapcsolattartásért felelősek.
Kevés válaszoló jelezte, hogy az internet a családon kívüli kapcsolatrendszer
fenntartásához is kitűnő eszköz.
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„Sok barátom van a nagyvilágban, ezért tényleg hihetetlen
előny és fantasztikus dolog” (I13); „Sokan vagyunk magunkra,
van, akiknek már nincsen párja, özvegyek vagyunk, és az nagyon fontos, hogy kommunikáljunk, barátokkal, barátnőkkel,
családdal” (I16) – fogalmazták meg az említett válaszolók.
A harmadik terület, ahol a megkérdezettek kihasználták az internet előnyeit,
az a mindennapi tevékenységek során szükséges vagy a szakmai, illetve egyéni kíváncsiság által sarkalt ismeretek gyűjtése. A leggyakrabban a DIY (do it yourself)típusú videókra vagy ismeretterjesztő videókra kerestek rá. A DIY-típusú videók
megtekintése a gyakorlati problémamegoldást és a tanulást segítették. Ezzel a lehetőséggel a megkérdezettek egyharmada, vagyis 14 személy élt. Véleményük szerint az így gyűjtött ismeretek időszerűbbek, mint a könyvekben található leírások,
továbbá bizonyos információk kizárólag csak interneten érhetők el.
A megkérdezettek közül senki nem fordult az intézményes tanulás vagy a
politikai részvétel lehetősége felé az internetes platformokon.
Az internetes ügyintézés, legyen szó az ügyintézéshez szükséges információk megszerzéséről, az űrlapok letöltéséről és feltöltéséről, az ügyek eredményes
megoldásáról, a hasznos tevékenységek körébe sorolható, amely egyben sok időt
is felszabadít. Az internet ilyen irányú felhasználását alig említették a megkérdezettek.
„Kényelmesebb otthonról intézni banki ügyeket, mint
járkálni egy számlával egyik hivatalból a másikba meg ehhez
hasonló dolgok.” (I2)
„Időmegtakarítás mindenképpen, pénzmegtakarításról is
van szó, és mindenképpen az emberekkel való kapcsolattartásban nélkülözhetetlen” (I6)
A megkérdezettek közül 5 személy élt az online hatósági kapcsolattartás lehetőségével. Az említett 5 személyből hárman a foglalkozásából fakadóan alakítottak ki online kapcsolatot a hatóságokkal, a fennmaradó két személy egyéni
ügyintézés érdekében: az orvos az egészségügyi biztosítóval, a könyvelő a pénzügyi hatóságokkal, a tanár a tanügyi igazgatósággal; a magánszemélyek az erdészeti hatóságokkal és a polgármesteri hivatallal léptek online kapcsolatba. A vizsgált romániai magyar idősek hangsúlyozták, hogy jobban bíznak az ügyintézés
személyes formájában, és véleményük szerint a hivatalok is azért léteznek, hogy a
lakosság gondjait helyben megoldják.
Értelmezés és következtetés
A bemutatott kutatás a romániai magyar idős emberek (65 év fölötti) harmadik szintű digitális megosztottságát vizsgálta. A kutatás adatgyűjtése 2020 júniusában történt, online interjúzás formájában. Az alanyok elérhetőségi nehézségei
egy bizonyos társadalmi szegmens – középfokú végzettséggel rendelkező, főleg
vidéken élő személyek – túlsúlyát eredményezte a mintában, amely jelen kutatás
korlátjának tekinthető. Ugyanakkor, a mintának ez a torzulása erőteljesen rávilágított a vidéken élő romániai magyar idősek többszörösen hátrányos helyzetére a
vizsgált kérdést illetően.
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A vizsgált alanyok digitális technológiahasználata jelentősen javult 2010
után, az okostelefonok elterjedése következtében, hiszen a romániai magyar idős
emberek többsége személyes okostelefonnal rendelkezett, vagy a háztartásban
volt olyan személy, aki rendelkezett ilyennel. Mivel az okostelefonok számára
szolgáltatást biztosító szolgáltatók mobilinternetet is biztosítanak, így a megkérdezett személyek mindannyian rendelkeztek (mobil) internetszolgáltatással.
A vizsgált csoportban a használat motivációja és a digitális hozzáértés terén
jelentős megosztottság mutatkozott. A megkérdezettek beszámolóiból az derült
ki, hogy alapfokon sikerült eszközeik működtetése, azonban bonyolultabb feladatokat a digitális platformokon már nem tudtak véghezvinni. A romániai magyar
idős embereket gyerekeik és unokáik tanították az okostelefonok és laptopok
használatára, azonban mindkét fél megelégedett a legegyszerűbb működtetési tanácsok átadásával és fogadásával. Az idős emberek véleménye szerint számukra
elegendő az a digitális hozzáértés, amellyel rendelkeztek, és csak kevesen éreztek késztetést arra, hogy ezen a téren fejlesszék magukat. Ez maga után vonta az
okoseszközök beszűkült használatát a célcsoportban, és vélhetően kilátás sincs
ennek a helyzetnek az önerőből történő megváltoztatására. A fejlődés akadályaként említhető az angol nyelvtudás hiánya is, amely következtében a minta tagjai inkább mechanikus tanulással alakították digitális jártasságukat, nem pedig
megértés által. Ugyanakkor, az egészségi állapotukból fakadóan – nem látnak jól,
fájdalmaik vannak – türelmük sem volt hosszú ideig a digitális világról tapasztalatokat gyűjteni.
Ilyen körülmények között, a romániai magyar idős emberek a harmadik
szintű digitális megosztottság tekintetében egyértelműen lemaradt csoportot képeztek. Ennek magyarázata részben az életkori sajátosságaik korlátjaiban, részben pedig a társadalmi-gazdasági helyzetükben keresendő. A beszélgetésekből
kiderült, hogy a vizsgálati személyek ragaszkodnak megszokott életükhöz és
korábbi életszakaszaikban kialakult szokásaikhoz, amelynek repertoárjába nem
épült be a folyamatos tanulás, fejlődés, majd a digitális technológiahasználat. A
romániai magyar idős emberek számára a digitális világhoz való felzárkózásuk
korlátozottsága frusztrációt is eredményez, hiszen egyre csekélyebb mértékben
tudják generációs tudásátadási szerepüket betölteni. Ezt a frusztrációt a fiatalabb
nemzedékek túlzott digitális technológiahasználatának kritikájával igyekeztek
feloldani.
Az eredmények azt is alátámasztották, hogy a digitális egyenlőtlenségek
vizsgálata és magyarázata a társadalmi egyenlőtlenségek számbavétele nélkül értelmetlen. A vizsgált személyek esetében is összefüggés figyelhető meg a digitális
hozzáértés mértéke, a digitális tevékenységek szerkezete és hasznossága, valamint
a hagyományos társadalmi rétegképző dimenziók szerinti egyenlőtlenségek között (gazdasági, kulturális, egyéni), amelyek meghatározó tényezői a harmadik
szintű digitális megosztottság kialakulásának.36
A hasznos digitális gyakorlatok tekintetében a romániai magyar idős emberek nincsenek rosszabb helyzetben, mint általában a romániai idős személyek.
Romániában az idős lakosság vidékre koncentrálódik, és hasonló a helyzet a romániai magyar idősek körében is. A romániai idős lakosság többsége rossz szo62
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ciális körülmények között él, és hátrányos helyzetben van a digitális technológia
meghonosításának folyamatában. Ilyen tekintetben, a megkérdezett romániai
magyar idős emberek viszonylagos jólétben éltek, valamint mindannyian rendelkeztek digitális technológiai eszközökkel és internetkapcsolattal. A felvázolt
helyzet javítása érdekében intézményi és közösségi szintű beavatkozásokra lenne
szükség, amelyek révén a romániai magyar idős embereknek digitális kompetenciaszintje növelhető lenne, továbbá a hasznos digitális tevékenységek begyakorlása megtörténhetne.
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Abstract (Wearable devices among the students at the University of Szeged)
Present study summarises the ﬁrst ﬁndings of the quantitative data collected among students at the University of Szeged,
Hungary. Our research studied the students’ attitude towards wearable devices. Our main goal was to get to know how a
technological invention was adapted to everyday use. Besides, we wanted to discover how the individuals used the data
recorded by these devices in their online self-representation. In this study, we shortly summarise the development of wearable
devices, pointing out the problems of categorisation. Beside theoretical questions of self-monitoring, we present the ﬁrst
ﬁndings comparing them to similar research projects.
Keywords self-monitoring; wearable devices; self-representation; quantiﬁed self
Rezumat (Dispozitive purtabile ale studenţilor de la Universitatea din Szeged)
Prezentul studiu rezumă primele rezultate obţinute din datelor cantitative colectate în rândul studenţilor de la Universitatea
din Szeged, Ungaria. Cercetarea noastră a studiat atitudinea studenţilor faţă de dispozitivele purtabile. Scopul nostru principal
a fost să identiﬁcăm modul în care o invenţie tehnologică a fost adaptată la utilizarea de zi cu zi. Pe lângă aceasta, am dorit să
descoperim modul în care indivizii au folosit datele înregistrate de aceste dispozitive în auto-reprezentarea lor online. În acest
studiu, rezumăm pe scurt dezvoltarea dispozitivelor purtabile, subliniind problemele de clasiﬁcare. Pe lângă întrebările teoretice
de auto-monitorizare, prezentăm primele descoperiri comparându-le cu proiectele de cercetare similare.
Cuvinte cheie auto-monitorizare, dispozitive purtabile, auto-reprezentare, self cuantiﬁcat
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I. Bevezető
Az elmúlt években a Szegedi Tudományegyetem EFOP 361-es projektje keretében médiatudományi kutatások folytak az egészség diskurzusának
mediatizációjáról a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszéken.1 A számos
altémában zajló vizsgálatok egyik iránya a digitális és mobil technológiák egészségmegőrzéssel, illetve diagnosztikával kapcsolatos kérdéseinek társadalmi és
kulturális vetületeivel foglalkozik. Ezen altéma részeként 2018-2019-ben kvantitatív adatfelvételbe kezdtünk a szegedi egyetemi hallgatók körében a viselhető
eszközökhöz (okosórák, aktivitásmérők) való viszonyról, valamint az eszközök
indukálta egészségtudatos viselkedési hajlandóság változásairól. Vizsgálatunkkal alapvető célunk az, hogy megismerjük, miként adaptálódik egy technológia a
társadalmi felhasználás folyamán. Emellett kíváncsiak vagyunk arra is, hogyan
használják az egyének az ezen eszközök rögzítette adatokat saját online önreprezentációjukban. Vajon egy alapvetően egészségmegőrző, fitnesz, aktivitás- vagy
komolyabb sport-, illetve egészségügyi monitorozásra kifejlesztett eszköz online
közösségi megnyilvánulások, illetve kapcsolati hálók egyik viszonyulási pontjává
válhat-e? Mit árulnak el, és mit üzennek a tevékenységi, egészségügyi adatok egy
online identitásképzés folyamatában?
Jelen írásunk a kutatás első tanulságainak levonására tesz kísérletet 350 válaszadó adatait elemezve. Írásunkban röviden összefoglaljuk a viselhető eszközök
fejlődését, rámutatunk a kategorizáció problémáira. Az önszenzorizáció elméleti
kérdései mellett bemutatjuk a hordozható eszközökkel kapcsolatos első tanulságokat, összevetve ezeket hasonló kutatásokkal.

II. A hordozható eszközök korai formái
A csuklón hordható okoseszközök nehéz kategorizálhatósága részben az
eszközök fejlődéstörténetére vezethető vissza. Már azt is nehéz meghatározni,
hogy melyik az a pont, amelytől az „okos” jelzővel illethetjük ezeket az eszközöket. A kor technológiai fejlettségét és a korabeli felhasználó igényeit, praktikus
lehetőségeit figyelembe véve kétségtelenül okosnak tekinthetjük az – elsősorban
japán – kvarcóragyártók azon modelljeit, melyek több, a klasszikus órafunkcióktól (dátum, idő, stopper stb.) jellegében eltérő lehetőségeket kínáltak. Az 1970-es
években jelentek meg a piacon az első számológépként is használható órák. Az
akkor a svájci Hamilton Watch-hoz tartozó, később a japán Seiko által felvásárolt
Pulsar, a japán Citizen és a szintén szigetországi Casio kínált ilyen modelleket.
Elsőként a Pulsar kínált adatbankkal ellátott modellt, igazán ismertté azonban a Casio egy évvel később, 1983-ban útjára indított Databank-sorozata tette
ezt a funkciót. A nyolcvanas-kilencvenes években használatos adatbankos órák
elsősorban nevek, telefonszámok (és rövid jegyzetek) tárolására voltak alkalmasak. Mivel abban a két évtized által felölelt időszakban – főleg annak első háromnegyedében – a telefónia szinte mindenki számára helyhez kötött szolgáltatást
jelentett – gondoljunk akár az otthonok és munkahelyek vezetékes telefonjaira,
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akár a közterületeken elhelyezett telefonfülkékre –, ezek a kvarcórák az akkor
elérhető legnagyobb mértékben tudták segíteni a telefonálást. (Éppen úgy, mint
a telefónia mai viszonylatában a hanghívás teljeskörű lebonyolítására alkalmas
órák.) A Casio Databank sorozatának egyes modelljei – más gyártók hasonló
óráival együtt – infravörös adatátvitelre szolgáló modult is kaptak, az infraport
segítségével televíziók és videókészülékek távirányítására voltak alkalmasak. A
korszak végére már GPS-navigációs funkcióval szerelt óra is megjelent a piacon,
1999 elején a Casio jelentette be, majd év közepén piacra is dobta a PRT-1GP típusú eszközt2 A számológép-funkció, a több tucat (később több száz) fős kontaktlista és jegyzetek tárolása, valamint a távirányítóként történő használhatóság
összességében már olyan funkcióegyüttest alkot, amelyek révén ezek az órák már
kiérdemlik, hogy a mai, modern okosórák elődjeiként tekintsünk rájuk.3
Nemcsak a navigációval, hanem az akkor már világszerte elterjedtnek tekinthető mobiltelefóniával is 1999-ben fonódott össze a karórák világa. A telefonkészülékek piacán már akkor is otthonosan mozgó Samsung 1999 novemberében jelentette be a világ első óramobilját.4 A mobiltelefonálásra (hanghívásra)
használható SPH-WP10 különös kinézete – melyet meghatározott a klasszikus
óratestből kinyúló, mikrofont, hangszórót és még egy antennát is tartalmazó modul – jelzi, hogy az óra inkább technológiai erődemonstráció volt, mintsem egy új
korszak kezdetét jelölő mérföldkő.

III. A kategorizálhatóság problémája
A szó szoros értelmében már az első számológéppel ellátott óra is a viselhető
technológia kategóriába sorolható, a wearable technology kifejezést mégis csak a
Samsung mobiltelefon funkcióval ellátott órájának megjelenése után egy évtizeddel kezdték el használni az iparágban. Nem egészen függetlenül a modernkori
okostelefonok Apple által 2007-ben megteremtett kategóriájától. Míg a gyártók
egy része egyre több funkciót próbált és próbál zsúfolni a készüléktestbe, megindult egy ellentétes folyamat is, így alakult ki az a két kategória, melybe tanulmányunkban is sorolni kívánjuk a csuklón viselhető eszközöket.
1. Aktivitásmérők: olyan, az okosóráknál jellemzően olcsóbb készülékek,
melyek néhány szenzor – elsősorban giroszkóp és gyorsulásmérő, újabban optikai pulzusmérő – segítségével alkalmas a mindennapi életben, illetve a fizikai aktivitások (sportolás) közben végzett mozgás, valamint a nyugalmi állapot (alvás)
monitorozására.
2. Okosórák: olyan, karóra formájában létező termékek, melyek a felhasználó fizikai aktivitásának monitorozásán túl alkalmasak az okostelefonokkal
történő többfunkciós – gyakran kétirányú interaktivitást lehetővé tévő – összekapcsolódásra, lényegében a mobilkészülékek kiterjesztéseként üzemelnek; funkcionalitásuk legtöbb esetben harmadik fél által fejlesztett alkalmazások telepítésével bővíthető.
Az egyes készülékek besorolását nehezíti az iparágban megfigyelhető fejlődés
gyorsasága. Míg néhány éve az okostelefonon megjelenő értesítések – például be71
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jövő hívás, Facebookon érkezett üzenet stb. – megjelenítése kizárólag az okosórák
sajátja volt, ma több olyan eszköz is rendelkezik ezzel képességgel, melyet más
téren limitált funkcionalitása miatt egyébként inkább a gyakran okoskarkötőként
is emlegetett aktivitásmérők közé sorolhatnánk. Miközben az okosórák gyakran
már nem csak a hanghívás vagy bejövő facebookos üzenet megjelenítésére alkalmasak, hanem a hívásfogadás engedélyezésére, sőt az üzenetre történő gyors és
rövid válasz adására is.
A kategóriákkal gyakran maguk a felhasználók sincsenek tisztában. Ennek
illusztrálásaként ide kívánkozik néhány nem szokványos adat kérdőívünk kitöltőitől, melyek kutatásunk kihívásait is érzékeltetik. Egyik válaszadónk egy olyan
– Huawei gyártmányú – eszközt írt körül, amely fizikai aktivitással kapcsolatos
adatokat is gyűjt, hívás és szöveges üzenet érkezése esetén rezeg, és ébreszteni is
tud, valamint UV-sugárzás mérésére is alkalmas. Több dolog szól amellett, hogy
a fent vázolt kategóriák közül, mivel az eszközön egyáltalán nincs kijelző, leginkább az aktivitásmérők közé sorolhatjuk a készüléket. Okosórának első ránézésre
azért is nehezen meghatározható, hiszen nem mutatja az időt. Ugyanakkor igaz
rá az általában okosórákra jellemző több dolog is. Mondhatjuk, hogy az eszköz
a mobilkészülék kiterjesztéseként üzemel, hiszen a telefonon beállított ébresztő
„bejelez” a karpánton is. Olyan jellemzőt is mér (UV-sugárzás), melyet semmi
esetre sem tarthatunk emberi aktivitásnak, ez is az aktivitásmérő kategórián való
túllépése mellett szól.
Olyan válaszadónk is volt, aki „speciális eszközként” határozta meg saját készülékét, majd úgy nyilatkozott, hogy az órafunkcióval rendelkezik, és mobilos
értesítéseket is megjelenít. Több válaszadónk állította, hogy a karján viselt eszköz képes a súlya (tömege) és ezzel összefüggésben a testtömegindex mérésére.
Ez a tudomány jelenlegi állása szerint igen nehezen lenne megoldható egy karon
viselt eszközzel, nem véletlen, hogy ilyen készülék jelenleg nincs kereskedelmi
forgalomban. Arra van mód esetleg, hogy akár az órán, de gyakrabban az órával
kapcsolatot tartó telefonos alkalmazásban a felhasználó manuálisan beírja éppen
aktuális súlyát. Ez azonban naplózást jelent, az eszköz nem vesz részt a mérésben.
Hasonló a helyzet a testtömegindex esetében is, melyhez ráadásul a felhasználó
magasságának mérésére is szükség van, erre szintén alkalmatlanok a jelenleg elérhető okosórák és aktivitásmérők.
Szintén megkülönböztethetjük a SIM-kártyás – önálló (okos)telefonos funkcionalitással rendelkező – és a külső online kapcsolódást és okostelefonhoz kapcsolódást igénylő okosórákat. Az elmúlt években megfigyelhető trend, hogy egyre
több gyártó kínál ilyen eszközt vagy eszközéből ilyen variánst.
Még újabb megvilágításba helyezik az önállóság kérdését azok a rendszerek
és eszközök, melyek – azon túl, hogy külső segítség nélkül alkalmasak hanghívás
lebonyolítására – nem csak azt teszik lehetővé, hogy egyes alkalmazások az óra telefonhoz történő kapcsolódásától teljesen függetlenül működjenek, de azt is, hogy
a felhasználó már a program felkutatását és telepítését is teljeskörűen elvégezhesse az órán. (Ilyen például a 6-os verziója óta az Apple watchOS.) Ez a jellemző
az „okosóra” fogalom újradefiniálásához vezethet. Hogy miért, azt szemléletesen
mutatja be a telefonos analógia. A tudományosan és mérnöki szemmel sokféle72
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képpen meghatározható okostelefonokat akkor tartják a laikusok (is) egyértelműen és egyöntetűen okosnak, ha a készülék funkcionalitását vagy a rajta megtapasztalható felhasználói élményt külső fejlesztők alkalmazásainak telepítése által
bővíteni lehet. Lényegében elképzelhetetlen, hogy ma bárki is okostelefonként
határozna meg egy olyan mobilt, melyre csak külső eszköz segítségével – ahhoz
történő vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakoztatás után – lehet újabb applikációkat installálni. Ahogy az is valószínű, hogy az okostelefonok sosem érték volna
el jelenlegi fejlettségi szintjüket, ha ilyen módon csak a számítógépek kiterjesztésekét működnének. Mindezt a viselhető eszközökre vetítve ha ebből a szempontból nézzük, az elmúlt években piacra került okosórák elsöprő többsége egyáltalán
nem tekinthető okosnak – visszamenőleg, az abszolút önállóan használható eszközök elterjedése után – könnyedén átsorolhatók lesznek a „fejlettebb órák” vagy
„másodkijelzők” vagy „csuklón viselhető szenzorszigetek” kategóriákba.5

IV. A kvantifi kálható én
A viselhető eszközök elsősorban a mobiltelefon kiegészítőiként kezdtek elterjedni, sok esetben új szériák kellékeként, névlegesen ingyen jutnak hozzájuk
a vásárlók. Ezzel párhuzamosan a folyamatos árcsökkenés eredményeként már
hétköznapi kiegészítőnek számít, ami hasznos adatokkal látja el az egészségtudatos felhasználót. Jellemző módon ezek a viselhető eszközök a „dolgok internete”
trendjéhez kapcsolódik, „melyek adatok rögzítésére és/vagy továbbítására használhatók, már a fogyasztói dimenziót helyezik előtérbe”, így kialakításuk szempontjából a diszkréció és a dizájn is kiemelt szerepet kap. Fehér Katalin meglátása
szerint éppen ezért lehet az ilyen eszközök kapcsán „személyes médiumról” beszélni, melyek a folyamatos adatrögzítés és adattovábbítás révén a „folyamatos
bekapcsoltságot is lehetővé teszik”.6
A digitalizáció nem pusztán a használati eszközöket, de az emberi környezetet is átalakítja. Andok Mónika szerint ebben a folyamatban fontos megérteni azokat a motivációkat, melyek a digitalizáció következményeképpen létrejövő, átfogó hálózatiság mögött bújnak meg,7 legyen szó közösségi médiáról vagy
személyes médiumról. Az Elihu Katz, Michael Gurevich és Hadassah Haas által
felállított, öt részre tagolható szükségletskálán keresztül próbálja azonosítani
azokat a mögöttes mozgatórugókat, melyek az egyént a hálózati én kifejlődése
és kifejeződése felé terelik. Ez alapján figyelembe kell venni „a kognitív szükségleteket (információszerzés, tanulás), az affektív szükségleteket (örömszerző vagy
esztétikai élmény), a személyes integratív (hitelesség, önbizalom, státuszerősítés)
és társas integratív szükségletet (közösségi kapcsolattartás), valamint a feszültségoldásét.”8 Ez alapján az egyetemista populációra irányuló vizsgálatunk reflektáltan és kontextualizáltan méri fel, mikor, mire és miként használják a kutatás
alanyai azokat az eszközöket, amelyek személyes médiumként mégiscsak hálózati
rendszerben működnek, és így alakítják egyrészt az egészségtudatosságot, másrészt pedig az énképet. A legtöbb viselhető, sport és fitnesz kategóriába tartozó
mérőeszköz ugyanis jellemzően lehetővé teszi az eredmények, a tendenciák, vagy
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pusztán a tevékenység megtörténtének közösségi beágyazását, aminek természetesen ambivalens eredménye is lehet, hiszen részben ösztönzőleg hathat, másrészt
viszont hamis önkép kialakulásához vezethet a nem kellő körültekintéssel végzett
megosztási tevékenység. Kutatásunk ezen a ponton kapcsolódik bizonyos mértékben a médiatudatosság és a médiajártasság témaköréhez is, hiszen az alany
ágenciája és részvételi lehetőségei már a kutatás konkrét fókuszán túlmutatva
ezeket a kérdéseket is feszegeti.
A viselhető eszközök, és az azokba épített alapfunkciók tehát életünk minden területére beszüremkednek, és aktívan alakítják azokat. Az egyik ilyen keveset tárgyalt terület például az alvásmérés kérdése, amely mára a „kvantifikálható
én” (quantified self ) egyik alapvető adatforrásának minősül. Amint azt Jonathan
Crary megállapítja 24/7 című könyvében: „a 21. századi kapitalizmus idejére tulajdonképpen már csak ez az emberi aspektus nem került a gazdaság teljes befolyása alá, bár már jól látszanak az alvás ellenében formálódó erők,”9 gondoljunk
csak az éjjel-nappal nyitva tartó üzletekre, elérhető szolgáltatásokra, illetve a nap
minden pillanatában elérhető, hálózatba kapcsolt egyénekre. Ebben a térnyerésben fontos szerepe van a viselhető eszközök alvásmonitorozó algoritmusainak,
amelyek számszerűsítve, grafi konokban vizualizálva tudósítják az eszköz viselőjét az alvás minőségéről és egyéb, számszerűsíthető aspektusairól. Mindez az
utilitariánus logikát erősíti, miszerint minden annyit ér, amennyire hasznosítható: a kvantifi kált én felépülésének pedig pontosan ez a motorja.
Adam Greenfield „everywear” kifejezését továbbgondolva James N. Gilmore
az élet minden területén jelenlévő technológiának a testtel közvetlenül érintkező,
a testen viselhető vonatkozásaira koncentrálva vizsgálja a kvantifikált én kialakulását. Ennek folyamán arra a megállapításra jut, hogy a technológiai fejlődés és
a kifejezetten testhez kapcsolt technológiai eszközök vizsgálatában fontos figyelmet szentelni annak, hogy az egyén komplex, összetett, sokrétű intézményesített
értékrendben és interakcióban születik meg,10 tehát magát a technológiát (és természetesen magát az egyént) nem lehet önmagában kritikusan megítélni. Jelen
kutatásunk éppen ennek fényében igyekszik feltárni az én kvantifikálhatóságának
kihatását az egészségtudatosságra, egy szűkre szabott, jól körülhatárolható és
speciális élethelyzetben lévő célpopuláció vizsgálatával.
Deborah Lupton meglátása szerint az úgynevezett szociomateriális kritikai
tendencia nagyjából lefedi azt az elméleti keretet, amelyben ez az új, a korábbi, elsősorban hierarchikusan szerveződő, hagyományos felügyeleti rendszerben működő egészségmonitorozó modelleket felváltó logika feltárható. Véleménye szerint manapság, amikor a digitális fogyasztás és tartalomelőállítás gyakorlatilag
szétválaszthatatlan egységként kezelendő (ennek megfelelően az angolszász irodalomban bevett „prosumption” – vagyis a „production”, azaz tartalomelőállítás
és a „consumption”, vagyis fogyasztás kifejezések összeolvasztását használja), egy
új típusú egészségtudatosság kialakulásának vagyunk tanúi, amit ennek az új, digitális logikának az alapjairól építkezve tudunk megérteni.11 Megközelítése arról
szól, hogy a technológiát mint materiális cselekvőt tételezi az emberi résztvevő
mellett, és ennek fényében vizsgálja az ember-technológiai interfész létrejöttét,
amiben képes figyelembe venni és kritikai vonatkozásában értelmezni a materiá74
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lis/non-materiális, emberi/nem-emberi, a hús-vér és az szellemi dimenziók kombinációit, illetve a kombinációk rugalmas, hálózati variánsait.12
Kutatásunk szempontjából fontos kritikai adalék ennek szem előtt tartása,
hiszen egy konkrét célpopulációt vizsgálva nem lehet megkerülni a résztvevők
életkori sajátosságait, neveltetését, egészségtudatosságuk szintjét, a testükkel
és a testtel kapcsolatba lépő viselhető eszközökhöz való viszonyukat, valamint
mindezek interakcióit és az ebből származó esetleges változásokat. Lupton éppen
az összetettség és az egyén testre és pszichére gyakorolt kihatására való hivatkozással nevezi ezért az egészségügyi adatokat generáló legegyszerűbb viselhető
kütyüket is alapvetően orvosi célú eszköznek, hiszen azt tételezi, hogy ezek hatása messze túlmutat az átlagos mobilapplikációk jelentőségén és lehetőségein.13
Ennek fényében ő az egészségre irányuló applikációk és eszközök összességét
„mHealth”-technológiaként tárgyalja,14 mely az átlagfelhasználó számára is elérhető és használható mobiltechnológiai megoldásoktól a konkrétan orvosi célra
létrehozott mobil rendszerekig skálázható – kutatásunk ennek csupán egy szűk
szegmensének felmérésére vállalkozhat.
V. A kutatás elsődleges tanulságai
Vizsgálatainkat a Szegedi Tudományegyetem online felületein terjesztett
anonim kérdőívvel végeztük. A kutatás jelen írásban elemzett fázisáig 350-en
töltötték ki a kérdőívet. A válaszadók közül 15-en dolgozók, 335 fő tanuló. Írásunkban a tanulók válaszait elemeztük. Az egyes kérdésekre az ilyen kérdőívek
esetében természetes módon eltérő mennyiségű válasz érkezett. A kitöltők nemi
hovatartozására 331 fő válaszolt, akik közül 200 férfi és 131 nő volt. A válaszadók
életkori eloszlására 330 fő esetében volt adatunk.

1. ábra
Ahogy látható, a 19-22 éves korosztály meghatározó volt a válaszadók között, ide tartozott a kitöltők 76%-a.
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Az első egyértelműen kiolvasható eredmény, hogy az egyetemisták között
lezárultnak tekinthető a hagyományos telefonról okostelefonra történő technológiaváltás. Miközben a hazai okostelefonos penetráció 2018-ban 65-67% körül volt
mérhető,15 a kutatottak 99%-a okostelefont használ. Korosztályos összehasonlító
adatunk a 2016-os Magyar Ifjúság Kutatásból van, amely a korosztály egészére
86%-ot mért, de a felsőfokú végzettségűek körben már 2016-ban is 96%-os volt
a penetráció, azaz nyilvánvaló az összefüggés, hogy a tanultabbak gyorsabban és
rugalmasabban adaptálódnak az új technológiákhoz.16
Vizsgálataink tanulsága szerint a technológiai újdonságok iránti vágy korrelál az eszközcsere iránti hajlandósággal, aminek ugyanakkor ebben a korosztályban nyilvánvaló pénzügyi korlátai vannak. Válaszadóink több mint fele (52,26%)
évente vagy ennél is gyakrabban cseréli mobiltelefonját, és mindössze minden
huszadik (5,13%) használja azt két évnél tovább. A gyakoribb készülékcsere hátterében egyértelműen kimutatható az újdonságok iránti fogékonyság és nyitottság
(1. ábra).

2. ábra
A kutatott csoportban 76,13%-os az Androidot használók aránya 25,07%
iOS használóval szemben,17 miközben a többi operációs rendszer nem mérhető.
Az Android elterjedtsége nagyjából megegyezik a Statcounter azonos időszakbeli
hazai mérésével.18 Ezzel szemben még a hazainál jelentősebb globális iOS penetrációnál19 is nagyobb mérvű az iOS használata a felsőoktatásban tanuló hallgatók
között. Tereptapasztalataink szerint a korcsoport nem pusztán magas presztízsű
divatcikk volta miatt vonzódik az Apple készülékeihez, de az innovatív technológiák iránti érdeklődés is népszerűvé teszi ezeket. Mindezt úgy, hogy megfigyeléseink szerint ezen iOS készülékek 1-3 generációs lemaradással kerülnek a használatukba.20
Ugyan vizsgált csoportunk önálló keresettel legfeljebb csak részben bír,
mégis egyre terjed és a hazai átlagot messze meghaladja mobilinternet használatuk (2. ábra).21
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3. ábra22
Fontos megjegyeznünk, hogy az, hogy az NMHH-felmérés eredménye szerint a lakossági előfizetők 58 százaléka fér hozzá (kisképernyős) készülékén mobilinternethez, illetve az, hogy tízből nyolc okostelefonon található aktív mobilinternet-előfizetés, csak első ránézésre tűnhet furcsa adatpárnak. Több fontos,
a mobilhasználati szokásokat vizsgáló kutatás során kiemelten érdekes tényező
alakítja az arányok különbözőségét. Egyrészt, bár az évek során jelentős változások figyelhetők meg, még ma sem társíthatunk minden okostelefon mellé mobilinternet-előfizetést. Az NMHH-eredmények szerint a tízből nyolcas arányszámra
további 12%-nyi olyan okostelefon adódik, melyeket a felhasználók ugyan használnak internetezésre, azonban ezt kizárólag wifi-kapcsolaton át teszik. Ebből az
is kiderül, hogy az okostelefonok 8%-a egyáltalán nem kapcsolódik az internetre.
(Ez egyébként lényegében kizárja „okosságukat”, internetkapcsolat nélkül tulajdonképpen feature phone-ként funkcionálnak.) Ez a jelenség saját kutatásunk kitöltői között is megfigyelhető, hiszen miközben válaszadóink 99%-a rendelkezik
okostelefonnal, alig 88% jelezte, hogy mobilinternetet is használ rajta. Emellett a
mérési eredmények értelmezésekor érdemes azt is figyelembe venni, hogy nem
minden mobilinternet-használó rendelkezik okostelefonnal. A hagyományos
mobilkészülékek között is – hogy versenyképességüket a modern korban is megtartsák – egyre gyakrabban bukkannak fel olyan fejlettebb modellek, melyeken
például böngésző és közösségi webes alkalmazások (gyakran Facebook, Twitter)
is találhatók.
A viselhető eszközök elterjedtségéről Magyarországon a kutatás időszakában az eNET piackutató vállalat végzett mérést.23 Fontos kitétel, hogy a kutatás
Magyarország 18 és 65 év közötti felnőtt népességén belül kizárólag az internetező lakosságra nézve reprezentatív (nemre, korra és régióra nézve). A 2018 novemberi adatfelvétel után 2019 februárjában nyilvánosságra hozott adatok szerint jelenleg összesen körülbelül 2,6 millió felnőtt internetező szokta valamilyen
módon monitorozni aktivitását, ám közel sem feltétlenül viselhető eszközzel.
Negyedük használ okostelefonos alkalmazást, harmaduk hagyományos eszközt
(pl.: vérnyomásmérőt vagy vércukorszintmérőt), és csupán tízből egy internete77
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ző használ a tanulmányunkban is használt értelemben vett (okos) aktivitásmérőt
(okoskarkötőt) vagy okosórát. Az eNET vizsgálata szerint a férfiak 13 százaléka,
míg a nők 6 százaléka szokott okosórát és/vagy okoskarkötőt hordani. A fővárosiak (15%), illetve a köz- és felsőoktatásban részt vevő tanulók/hallgatók körében a
legmagasabb (16%) a csuklón viselhető okoseszközzel rendelkezők aránya. Ezzel
korrelál az általunk mért adattal (13,96%).
A magyar kutatással párhuzamba állíthatjuk az annak publikálása előtt néhány héttel nyilvánosságra hozott, szintén 2018 novemberéből származó amerikai adatokat.24 Az NPD amerikai piackutató szerint az Egyesült Államokban
a felnőtt lakosság 16 százaléka rendelkezik csuklón viselhető okoseszközzel. A
18-34 éves fiatalok körében ez az érték 23%-os. Amellett, hogy az NPD kutatása
az eNET-ével szemben nem csak az internetező lakosság értékeit tükrözi, fontos különbség az is, hogy a piacelemző által nyilvánosságra hozott adatok nem
okoseszköz-használatról, hanem okoseszköz-birtoklásról szólnak. Ez jelentős
különbséget eredményezhet, az eNET említett mérése szerint az általuk vizsgált
magyarországi sokaságban például 8% azok aránya, akik kipróbáltak valamilyen
aktivitásmérőt és/vagy okosórát – egy részük jellemzően ma is rendelkezik vele –,
de nem használják az(oka)t. A tény, hogy a szegedi egyetemisták 18,5%-a kipróbálta, de nem használja a viselhető eszközét mutatja, hogy egy a technológiára
nyitott, azt gyorsan adaptáló csoportról beszélünk. Everett Rogers kategorizálása
szerint az újítók és a korai adaptálók csoportjáról beszélhetünk a felsőoktatásban
tanuló fiatalok esetében.25
Az eNET imént már idézett kutatása szerint a viselhető technológia elhagyásának oka elsősorban az, hogy a felhasználóknak nem volt szükségük a mérésekre, a kapott adatokat semmire sem használták, vagy csupán elfelejtették használni
magát az eszközt. Kutatásunkban próbáltuk felfejteni, hogy vajon miért nem terjed el jobban a viselhető eszközhasználat. Az okok meglehetősen sokszínűek, köztük természetesen fontos ezen, önálló keresettel még csak kis részben bíró csoport
esetében az eszközök ára (3. ábra).

4. ábra
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A technológia használatától való tartózkodásra a szöveges válaszok is rendkívül plasztikus képet adnak. Az anyagi (pl. „a mindennapi életben is segítséget
nyújtó okosórák túl vannak árazva”) és kényelmi okok (pl. „plusz dolog, amit magammal kéne cipelnem és vigyázni minden mozdulatommal”) mellett megjelenik
a tervezett beszerzés vagy az, hogy egyszerűen nem tetszenek az okoseszközök a
válaszadónak. Figyelemre méltó emellett ugyanakkor a biztonsági ok (pl. „nem
akarom, hogy tárolja az adataimat”). Rögzíthettünk egyfajta ’kiváró adaptálódást’, azaz amikor az egyén tudatában van a technológiáknak és e technológia
fejletlenégének, és ezért vár ki a használattal (pl. „még nem tartom elég kiforrott
technológiának”, illetve „csak kizárólag az egészségi állapotommal foglalkozik és
azzal is csak kis mértékben tud kapacitása miatt”).
A leszokásnak is leggyakrabban kényelmi (pl. „meguntam feltölteni az
akksiját”), a felhasználás milyenségére is rámutató divattal kapcsolatos (pl. „nem
elég stílusos”) vagy anyagi (pl. „nem pontos az olcsóbb, a jobb túl drága”) okai
vannak. Megjelenik ugyanakkor a technológia tudatos használata is („nem volt
kompatibilis a telefonommal”), illetve rögzíthetünk egyfajta kényszerérzetet és
ennek elutasítását is („sokba kerülnek és a gyártók rákényszerítenek egy idő után
arra, hogy a legújabb terméket megvegyem [pl: tönkreteszik az alkalmazást, ergo
a készülék használhatatlan lesz]”), ami ismét egy lényegesen reflexívebb attitűdöt
mutat az új technológiák adaptációjával kapcsolatban.
Vizsgálataink szerint ezen, elterjedésüket tekintve tulajdonképpen ’társadalmi szintű teszt fázisában lévő’ eszközök elsősorban a férfiak figyelmét kötik
le. Méréseink, miszerint a férfiak 15,5%-a használja mindössze 8,39%-nyi női felhasználóval szemben, hasonlóságot mutatnak az eNET 2018 őszi eredményeivel.26
Az eszköz használata egyértelműen összekapcsolódik a napi vagy professzionális
szintű sportolással. A teljesítmény mérése, a test kvantifikálása a hobbi szinten
sportot űzők esetében semmilyen relevanciával nem bír (4. ábra).

5. ábra
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Nem meglepő módon a viselhető eszközt használók nagyobb arányban hajlandóak költeni sportra (5. ábra). Az egészséges életmód körükben egyre inkább
egy befektetésekkel megtámogatott, tervezett tevékenység.

6. ábra

VI. Mérjük magunkat, de nem (?) osztjuk meg eredményeinket
Előzetes hipotézisünkhöz képest kutatási alanyaink azt vallották, hogy a közösségimédia-felületeken nem publikálják az egészséges életmódjukat bizonyító
eredményeiket. Miközben majd negyedük (21,4%) megosztja barátaival személyesen az eszközök mérési eredményeit, kérdésünkre27 rendszeres közösségi médiás
megosztást nem igazoltak vissza. Figyelembe véve, hogy bőséggel lehet ilyen jellegű posztokkal találkozni, e választ a felmérés sajátosságainak, illetve az elképzelt
önkép kivetítésének tulajdoníthatjuk.
A viselhető eszközök által mért eredmények közösségi médiás megosztása
két megközelítésben is értelmezhető lehetne: az egyik a nárcisztikus én visszaigazolásának tekinthető tevékenység, miszerint a közösségi felületen feltüntetett
eredmény csupán a digitális énkép formálásaként funkcionál, netán egyfajta
„jutalmazási” rituálé részeként értelmezhető. A másik szerint viszont akár közösségi kihívásként, vagy egyszerűen önmotivációként is működhet, ha nyilvánossá tesszük eredményeinket. Ahhoz azonban, hogy bármely aspektus tetten
érhető legyen, a közösségi média felületén való aktív (vagy legalábbis bizonyos
rendszerességű) jelenlét szükséges, ami a vizsgált célpopuláció tekintetében éppen azon felületeken mutatható ki (pl. Instagram, Snapchat stb.), melyek kevéssé használtak ilyen céllal, szemben például a Facebook hírfolyamával, amelyet
azonban egyre kevésbé preferál ez a korosztály. Mindezek alapján vizsgálatunk
eredményeként elmondható, hogy a kvantifikált én viselhető eszközök tekinteté80
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ben még nem került az érdeklődés homlokterébe, vagy hálózati beágyazottságuk
révén kevéssé hangsúlyos a felhasználási körük, kivéve azon felhasználók körében, akik egyébként is valamiféle, minimum hobbiszintű, rendszeres sporttevékenységről számoltak be.
Bár a közösségi médiás felületeken történő megosztás kevéssé preferált a
vizsgált célpopuláció tekintetében, az mHealth-technológiák egyre nagyobb mértékű piaci penetrációja és az egészségtudatosság kulturális-társadalmi térnyerése
további kutatási kérdéseket vet fel egyrészt a nyilvánvaló technikai, alkalmazásbéli területen, valamint a kulturális-szubjektív integráció szintjén is. Az egészségtudatosságot előtérbe helyező alkalmazások és a köréjük fonódó szemléletmód a
szelfre gyakorolt hatásai miatt így már kvalitatív vizsgálati aspektust is szükségessé tesz, mely sokkal árnyaltabb képet tud mutatni a valós felhasználói szokásokról és gyakorlatokról.
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Abstract (Cultural Industries, Canon, and Filter Bubbles)
The study volume Kulturális iparágak, kánonok és ﬁlterbuborékok (Cultural Industries, Canon, and Filter Bubbles) deals
with the eﬀects of the digital world on the arts and selection by algorithms. The articles were based on lectures given at the
conference of the Department of Sociology and Communication of BME and the Department of Media and Communication
of ELTE in February 2019, with the same title – except for one text. The volume seeks to map how the technological eﬀects of
the recent period have spilled over into the ﬁeld of cultural industries, how they have shaped the ways in which opinions and
consumer habits are formed.
Keywords cultural industries; ﬁlter bubbles; communication; media; digital world

Rezumat (Industrii culturale, canoane și bule a ﬁltrelor)
Volumul de studiu Kulturális iparágak, kánonok és ﬁlterbuborékok [(Industrii culturale, canoane și bule a ﬁltrelor (ﬁlter
bubbles)] tratează efectele lumii digitale asupra artelor și selecţia prin algoritmi. Articolele din carte s-au bazat pe prelegeri
susţinute la conferinţa Departamentului de Sociologie și Comunicare al Universităţii Tehnice din Budapesta și Departamentul de
Media și Comunicare al Universităţii Eötvös Loránd în februarie 2019, cu același titlu – cu excepţia unui text. Volumul urmărește
să identiﬁce modul în care efectele tehnologice ale perioadei recente s-au răspândit în domeniul industriilor culturale și modul
în care au modelat opiniile și obiceiurile consumatorului.
Cuvinte cheie industrii culturale, bula ﬁltrelor, comunicare, media, lume digitală

A Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok címmel megjelent tanulmánykötet a digitális világ művészetekre gyakorolt hatásaival és az algoritmusok
általi szelekcióval foglalkozik. A könyvben található írások alapját a 2019 februárjában a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének és az ELTE Média és
Kommunikáció Tanszékének közös szervezésű, ugyanezen című konferenciáján
elhangzott előadások jelentették – egy szöveget kivéve. A kötet igyekszik feltérképezni azt, hogy az elmúlt időszak technológiai hatásai hogyan gyűrűztek be
kulturális iparágak területére, miként alakították a véleményformálás módjait, és
mivel áll szemben a fogyasztó.
85

ME.dok • 2021/3
A vélemény- vagy filterbuborék kifejezést 2010-ben alkotta meg Eli Pariser,
és a digitális eszközöket használók saját preferenciái alapján rendeződő, véleményükkel összecsengő információhalmazt takarja, amely algoritmusok és keresőmotorok alapján kínálja a hiperperszonalizált tartalmakat a felhasználónak. A
gyakorlatban ezek az információk egy olyan virtuális teret hoznak létre a felhasználók körül, amely összezár körülöttük, visszhangkamraként funkcionál, és nem
engedi be az ellentétes észleléseket. A minőségi szelekció, ami korábban segítette
az embereket a tájékozódásban és saját véleményük kialakításában, mára kiveszőben van, és az azonos gondolatok otthonos homogenitása nagyszerű táptalaja
annak, hogy ellentétes elvekkel és információkkal szinte nem is találkoznak az
emberek a jól bevált, mindennapi internethasználat közben.
A könyv három nagy fejezetre tagolódik. Az első fejezet a Filterbuborékok
címet viseli. Az itt olvasható két tanulmány e fogalomhoz kapcsolódóan járja körbe a témát a hírközösségek és a nyilvánosság szempontjából. A huszadik század
elején megjelenő hírszolgáltatás internet általi reformjait üdvözlő pozitív elméletek és elvárások – sajtószabadság, mindenki számára elérhetővé váló információk
– ellenére Vincze Hanna Orsolya tanulmányából tisztán körvonalazódik, hogy
a kívánt hatás elmaradt, és a digitalizáció nem hozta el az áhított független és
cenzúrázatlan nyilvánosságot. A politikailag elkötelezett híroldalak és az algoritmusok által szelektált információk vezetik a figyelmet, mindez nem teszi lehetővé
a felhasználó számára, hogy szabadon alkosson véleményt. Felmerül a kérdés,
hogyan lehet visszhangkamrákban élni egy demokratikus társadalomban, vagy
hogyan lehetséges, hogy a demokratikus társadalom visszhangkamrákban él, és
mit kell tenni ahhoz, hogy ez a folyamat visszaforduljon.
Az „Open Science” elvek részben megvalósulni látszanak, hiszen intézményi
törekvések realizálódtak annak érdekében, hogy a kutatási eredmények publikálása szabadon elérhető, visszakutatható, reprodukálható információkból álljon:
korlátok nélkül áramolhat a tudás, és nemzetközi kooperációk jöhetnek létre kutatók között. Ahhoz, hogy az adatok megfelelően legyenek feltöltve, és mindez
megvalósulhasson, az Európai Bizottság 2016-ban léptette életbe „FAIR” alapelveit, ajánlásait. A tudás szabad áramlásához szükséges az is, hogy a kutatók – a
megfelelő licenszek mellett – bizalommal mutassák meg eredményeiket. Maróthy
Szilvia gyakorlati példán keresztül azt vizsgálja, hogyan lehetséges a Nyugat és a
korszak folyóiratait összegyűjteni, majd digitalizálni, és milyen problémákba ütközött a csapat a feladat kivitelezésekor. A projekt rámutatott arra, hogy számos
terület alacsony feldolgozottsággal bír: a szükséges adatok nehezen megtalálhatóak, a meglévő információk hiányosak és rossz minőségűek.
A második, legnagyobb terjedelemmel bíró fejezet, a Kánonok a jelenkori
kanonizációs folyamatokat elemzi hálózati szempontból, vizsgálja, hogyan alakítja a kánonfogalmat és a kritikai szemléletet a közösségi média. Steffen Mau
szerint a kritikai szempont két kategóriáját különböztethetjük meg: az egyik a
szélesebb nyilvánosság felé irányuló, népszerű módusz, a másik a szakértői. A
jelen kritikusai is e két szereplehetőség közül választhatnak: témájukat bemutathatják tudományos megközelítéssel, amelynek hagyományos felülete a nyomtatott sajtó, vagy írhatnak népszerűsítő szempontok alapján az online térben.
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A kánonba került művek a kollektív emlékezet részei, folyamatos kapcsolódási pontot jelentenek az emberek között. Rákai Orsolya a kánonba kerülés feltételeként jelöli meg a figyelem megszületését. Mikor kaphat figyelmet az irodalmi
alkotás? Ha a szerző fiatalon meghal, és egy könyvet hagy maga után, vagy akkor,
ha termékeny évtizedek állnak mögötte? A szerző arra keres választ, hogyan alakítja át a kanonizáció gyakorlatát a digitalizáció és a hálózatosodás.
Mélyi József tanulmányában a műkritika változásait és az új kritikai nyilvánosságot veszi górcső alá. A közösségi média térhódítása – különös tekintettel a
Facebook és az Instagram megjelenésére – újradefiniálta az irodalmi nyilvánosság fogalmát. Havasréti József az újonnan kialakult, laicizálódott szalonkultúra
mellett a szerzők online felületeken való megjelenését is bemutatja: mit osztanak
meg, hogyan kommunikálnak, mit váltanak ki a kommentek a közönségből.
Bárány Tibor az irodalomkritika régi és új kritikusait jellemzi esettanulmányán keresztül. Jesse Burton A babaház úrnője című könyvének magyar platformokon megjelent 24 kritikáját elemzi aszerint, hogy a különböző kritikusok hogyan mutatták be a művet, mennyire figyeltek arra, hogy beszéljenek a szerzőről,
hogy elhelyezzék a szöveget az irodalomtörténetben, ismertessék a cselekményt.
A tanulmány arra is keresi a választ, hogy mit mutatnak írásaik nyelvi megalkotottságuk alapján.
A kötet utolsó fejezete a kulturális iparágak helyzetéről beszél. Fazekas Gergely tanulmányából kiderül, hogy a 20. század elejéig a zeneszerzők a kortárs
zenére figyeltek, és a zene jövőjének meghatározására törekedtek. A szerző arra
keresi a választ, hogy mikor érhetett véget a klasszikus zene, és hogyan indultak
el a szerzők visszafelé a zenetörténet kiszáradt folyómedrében.
Tófalvi Tamás és Barna Emília közösen írt tanulmányában a zenestreamingek
algoritmusok által meghatározott ízléshierarchiájáról és ennek a zeneiparra gyakorolt hatásáról esik szó. Valóban jobb ízléssel bírnak az algoritmusok,
mint a hús-vér zenei kurátorok? Hogyan termeli újra a streamingszolgáltatás
a társadalmi egyenlőtlenségeket? Ha közelebbről vizsgáljuk a szolgáltatók által kínált hiperperszonalizált tartalmakat és toplistákat, láthatóvá válnak a
genderegyenlőtlenségek: a legtöbbet játszott címek előadói között nagyobb
arányban szerepelnek férfiak, mint nők. Elmondható az is, hogy a zeneipar szereplői, a zenei kurátorok nagyvárosi, kozmopolita életmódot képviselő, jó anyagi
helyzettel bíró, közép- vagy felső középosztálybeli, magas kulturális tőkével rendelkező fiatal férfiak.
Ahhoz, hogy megértsük az HBO kelet-európai működését, Keszeg Anna
előbb a csatorna alapítástörténetével és paradigmaváltó szerepével foglalkozik.
A mai sorozatok a 80-as években az HBO által elindított komplex, társadalmi
problémákra, politikai eseményekre, szexualitásra, perifériára szorult emberek
történeteire, tabuként kezelt témákra reflektáló saját gyártású tartalmainak koncepcióján alapulnak. A sorozatokra jellemző a lezárás nyitottsága: egy teljesen
hétköznapi szituációt látunk – a maga szimbolikájával –, nincs meglepő zárlat,
és a végkifejletet értelmezését pedig ránk bízzák az írók. A tanulmány hosszasan foglalkozik az Aranyélet című amerikai mintákat is követő, részben az északi
krimivel is párba állítható magyar gyártású HBO sorozattal: az utolsó kockák
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visszarepítik a családot a rendszerváltás legerősebb vizuális szimbóluma, a panel
falai közé.
Czékmány Anna és Sidó Anna a Petőfi Irodalmi Múzeummal közös munkában egy olyan virtuális kiállítás létrehozásán dolgoznak, amely lehetővé teszi a
múzeum digitalizált gyűjteményének online térben való kiállítását. Keresik a lehetőségeit annak, hogyan lehet bevonni az online látogatót a kurálás folyamatába,
ebben mekkora egyéni szabadságot lehet vagy érdemes hagyni, és hogyan érhető
el az, hogy a látogatók interakcióba lépjenek a kiállítással. A Tied a gyűjtemény!
– virtuális tárlatok valós térben című kiállítás 2018 márciusában valósult meg:
a kiválasztott irodalmi művekhez középiskolás tanulók állították össze a tárlat
tartalmát, részben az interneten elérhető információk alapján, amelyek kiindulópontját a Digitális Irodalmi Intézet anyagai jelentették.
A Typotex kiadásában megjelent kötet borítójának grafi kája rezonál a szerzők európaiságával: a narancsvörös epinglé, a kékfrontos bútorzat, a dobozostévé
és a pepita járólap a 70-es évek enteriőrjének modernkori változatát idézi. Összességében a kötet tudományos volta ellenére is olvasmányos, és élvezetesen vezeti
az érdeklődő figyelmét. A szerzők számos fogalommal és elméleti belátással ismertetik meg az olvasót. Külön kiemelendő, hogy olyan példákon keresztül is érzékelhetővé válnak a feldolgozott témák, amelyeknek az olvasó is részese lehetett
egykor: ülhetett a Művészetek Palotájában az Arvo Part-koncerten, olvashatta A
babaház úrnőjét, izgulhatott a Miklós család sorsán az Aranyéletet nézve, vagy
használhatott már Spotify-t. A tanulmányoknak mégis súlyuk van: olyan alapvető kortárs hatásokat ismertetnek – több esetben a felmerült problémákra is keresnek megoldási lehetőségeket –, amelyek a digitalizációs folyamatok révén globális
szinten tapasztalhatóak. A közösségi médiát átható verbális agresszió észrevehető
a hírközlés platformjain és a művészeti irányok által vezetett profiloknál is. A véleményalkotás egyre markánsabb jelleget mutat, a társadalomba beszivárgó polarizáció pedig tetten érhető a nem szakavatott, kevésbé érzékeny felhasználók számára is. Ezen jelenségek vizsgálata azért fontos, mert meghatározzák jelenünket,
formálják véleményeinket. Fontos, hogy olyan reflexiók szülessenek e témákról,
amelyek lehetővé teszik az online közösségi hatások által teremtett világ újraértelmezését.
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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 fi le 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, pontosvesszőkkel 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 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: „”
Szakirodalom/könyvészet szerkesztése
– kérjük, hogy hivatkozásaikat, könyvészetüket a Harvard hivatkozási mód
szerint szerkesszék meg
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.
Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső katalógusrendszere szerint hivatkozzunk.
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