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ME.fotográﬁa
Jelen lapszámunkat Péter Roland, 3. éves, újságírás szakos hallgató Budapesten, a médiatudományi tanulmányi kirándulás során készült felvételeivel
illusztráltuk. Alább olvashatjuk rövid összefoglalóját erről a különleges eseményről:
Budapesti kalandozás
Budapest: tehát hőség, kánikula, az a meleg és az a napsütés, amire a híradókban bemondják, hogy kerüljük a sétálást, minél többet tartózkodjunk árnyékos helyen, és a lehető legtöbb folyadékot vigyünk be a szervezetünkbe... Valami ilyesmire
számítottam diáktársaimmal együtt, amikor 2022. március 7-én megérkeztünk a
Népligetbe, ahol... nos: 2oC volt a hőmérséklet. És Budapesten való tartózkodásunk
ideje alatt minden reggel ilyen „friss, tavaszi időben” indultunk útnak – természetesen: a reggeli kávé és a „vitamindús cigarettáink” (hogy Szabó Zsolt tanár urat
idézzem) elfogyasztása után.
Viszont, amint megtapasztaltuk: Budapesten hamar enged a „fagyos hangulat”. A borús, hideg reggeleket napsütéses delek követték, és még a fázósabbak is felmelegedhettek azokban a szerkesztőségekben, amelyeket tanulmányi utunk során
meglátogattunk. És, szintén természetesen: budapesti kalandot nem lehet Gellérthegyi séta nélkül elképzelni. Viszont ekkorra már fel voltunk készülve arra, hogy
odafent erős szél fog fújni, de, amint az onnan „elhozott” fényképeken is látható,
az élmény és a budapesti látkép megérte a fagyoskodást. Nagyszerű kilátás tárult
elénk: a Budai Várnegyed, a Szent István Bazilika, a hidak... – a hatalmas város
panorámája kitárulkozott előttünk, és mi azt sem tudtuk, merre kapkodjuk a fejünket, mit nézzünk, mit fotózzunk le.
A budapesti tanulmányi kirándulásunk alatt készült felvételekből válogattam ezen ME.dok-lapszám illusztrálására néhány képet, amelyekben a hidegbe
dermedt, deszaturált, szürke város, valamint néhány jellegzetes, dinamikus utcai
esemény közti kontrasztot emelem ki.
Péter Roland
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Színházi játékkonvenciók A tolonc
és Az utolsó éjszaka című némaﬁlmek színészi játékában
PÁL EMŐKE, PHD
BBTE / BBU
E-mail: emokepal@gmail.com
Abstract (Theatrical Play Conventions in the Acting Style of the Silent Movies: The Undesirable and The
Last Night)
In this paper, I investigate theatrical play-conventions present in silent-movie acting, focusing mainly on the diﬀerences
between stage and silent movie acting determined by their unalike technical circumstances. The subjects of my analysis are two
movies that survived from Jenő Janovics’s silent movie studio, The Undesirable (1914) directed by Kertész Mihály and The Last
Night (1917) directed by Jenő Janovics.
Keywords stage acting; movie acting; silent movie acting; theatrical conventions; Mihály Kertész; The Undesirable; Jenő
Janovics; The Last Night; Lili Berky

Rezumat (Convenţii teatrale în jocul actoricesc din ﬁlmele mute Escortata și Ultima noapte)
În acest studiu cercetez convenţiile teatrale în jocul actorului de ﬁlm mut, concentrându-mă în primul rând asupra
deosebirilor legate de condiţiile tehnice diferite ale producţiei de teatru și de ﬁlm. În centrul cercetării mele se aﬂă două ﬁlme ale
studioului de ﬁlm mut clujean condus de Janovics Jenő: Escortata (1914), regizat de Kertész Mihály și Ultima noapte (1917),
în regia lui Janovics Jenő.
Cuvinte cheie actorie scenică, actorie de ﬁlm, actorie în ﬁlmul mut, convenţii teatrale, Kertész Mihály, Escortata, Janovics
Jenő, Ultima noapte, Berky Lili

A Janovics Jenő által alapított kolozsvári némafi lmgyárakban (Janovics stúdió, Proja, Corvin, Transsylvania) 1913-1920 között közel hetven játékfi lm készült. Bár az igazgató felismerte a filmek megőrzésének és tárolásának fontosságát, próbálta archiválni filmhagyatékát, azok nagy része mégis megsemmisült
vagy eltűnt. Pár jelenettöredék mellett (szinte) teljes egészében csupán négy némafi lm maradt fenn az utókor számára: a Kertész Mihály által rendezett A tolonc
(1914), a Janovics Jenő által rendezett Az utolsó éjszaka (1917), a Fekete Mihály
5
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által rendezett A vén bakancsos és fia, a huszár (1917), illetve a kolozsvári némafi lmgyártás utolsó filmje, a Janovics által rendezett Világrém (1920).
A tolonc műfaját tekintve népszínmű, a forgatókönyvet Janovics Jenő írta
Tóth Ede 1876-os népszínműve alapján. A népszínmű nyomán íródott forgatókönyv megtalálható Jordáky Az erélyi némafilmgyártás története c. könyvének
mellékleteként.1 A tolonc színpadi változata a Kolozsvári Nemzeti Színházban
körülbelül 1905-1908 között lehetett műsoron.2 A fi lm főbb szerepeiben Berky Lilit (Angyal Liszka), Várkonyi Mihályt (Miklós), Jászai Marit (Ördög Sára, Liszka
anyja), Szakács Andort (Angyal Pál, Liszka nagybátyja), Nagy Gyulát (Kontra
Fridolin), Simon Mariskát (Kontráné, Miklós anyja) és Szentgyörgyi Istvánt
(Mrawcsák) láthatjuk.3 Az elveszettnek hitt fi lm kópiája 2006-ban került elő a
New-York-i Magyar Ház pincéjéből. Abból kifolyólag, hogy a kópia hibás volt,
restaurálása évekig elhúzódott, így újbóli bemutatójára csupán 2014-ben, a Magyar Filmhét megnyitóján került sor.4
Janovics Jenő visszaemlékezésében megpróbálja emlékezetből felsorolni a
kolozsvári némafilmgyártás produkcióit. A közel hetven játékfi lmből negyvennégyet felidéz. Az utolsó éjszaka nem szerepel a listáján.5 A fi lmtörténészek ebből
arra következtetnek, hogy – legalábbis Janovics számára – nem lehetett egy jelentős fi lm. Az utolsó éjszaka műfaját tekintve melodráma, egyes források szerint a
forgatókönyvet Janovics Jenő írta Sas Ede drámája nyomán,6 más források szerint
a fi lm Sas Ede eredeti forgatókönyve alapján készült.7 Főbb szerepekben Berky
Lilit (Gitta, színésznő), Nagy Adorjánt (Baracs Endre, Gitta férje), Lengyel Vilmost (Baracs Miklós, a fiuk felnőtt korában), Fekete Mihályt (Vándori, a züllött
színész), Szakács Andort (Szergej Szergejevics, orosz ezredes) láthatjuk.8 A fi lmre
1997-ben találtak rá a berlini Bundesarchiv fi lmarchívumban, (hosszas) azonosítása és restaurálása után, 2002-ben mutatták be újra a Pordenonei Némafi lm
Fesztiválon.9
Jelen tanulmányban a fentiekben kiemelt némafilmekre fókuszálva azt vizsgálom, hogy milyen színházi játékkonvenciók érvényesülnek a némafi lmszínészi
játékban, elsősorban a színház- és a fi lmkészítés eltérő technikai feltételeiből adódó különbségekre összpontosítva. A kortárs film- és színpadi színészetet tárgyaló
tanulmányok, könyvek az első és egyik legfontosabb különbséget a két médium
színjátszása között abban látják, hogy a film és az előadás eltérő technikai feltételek között valósul meg. A fi lm esetében a kamera, a színházi előadás esetében
a nézők (nézőtér) jelenléte jelentős mértékben befolyásolja a színész test-, hang
és energiahasználatát, térérzékelését, így teljes játékát. Jelen tanulmányban ezen
körülmény két aspektusára térnék ki. Problémafelvetésem egyik komponense
pusztán egy technikai tényező köré épül, azaz arra a kérdésre keresem a választ,
hogy egy adott színpadi tér tulajdonságai, méretei miként módosítják a színész
játékát, ugyanakkor milyen módosításokat kell eszközölnie annak az (elsősorban)
színpadi tapasztalatokkal rendelkező színésznek, aki nézőközönség helyett már
kamera előtt játszik. Kérdésfelvetésem második aspektusa a színpadi színész és
néző közötti élő, direkt kapcsolat, illetve a fi lmszínész esetében a néző–kameraviszony, azaz a néző hiánya köré épül. Jelen tanulmányban tehát arra fókuszálok,
hogy a mai színpadi és fi lmszínészi gyakorlathoz képest hogyan viszonyultak a
6
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némafi lmszínészek a „nézőjükhöz,” azaz a kamerához. A négy fennmaradt némafi lm közül a Kertész Mihály által rendezett A tolonc, illetve a Janovics Jenő
által rendezett Az utolsó éjszaka című némafi lmekből merítek példákat.
A színpadi színész és a tér vs. a fi lmszínész és a kamera viszonya
Egy absztrakt példával írnám körül a színész és színházi tér, illetve a színész
és kamera viszonyát: képzeljünk el egy 700 férőhelyes nagyszínpadi jelenetet. Az
adott jelenetben két színész játszik (A és B színész). Feltételezzük, hogy ezen az
estén teltház van. Jelen példában lényegtelen, hogy ez az előadás a századfordulón
vagy ma játszódik, hogy a konvenció szerint „elválasztja” a színészeket a nézőktől a negyedik fal vagy sem. A és B színész között képzeljünk el egy bensőséges,
meghitt jelenetet. A szerelmet vall B-nek. A és B között fennálló viszonyt jelöljük képzeletünkben egy vonallal. Viszont színészeink tudatában vannak annak
a ténynek, hogy játékukat további 700 néző figyeli. Jelöljük mind A mind pedig
B színész egy adott nézővel (C) fennálló viszonyát további egy-egy vonallal. Ilyen
módon, képzeletünkben A, B színész és C néző között egy háromszög rajzolódik
ki. 700 néző esetén pedig már egy komplex háló, azaz 700 háromszög rajzolódik
ki. A színész test-, hang- és energiahasználatát a fent leírt háromszöghálónak a
tudatában és ahhoz viszonyítva alakítja.
Viszonyítási pontjaiként elsősorban a tér – mind mélység, mind hosszúság,
mind pedig szélesség szempontjából – legextrémebb végleteit határozhatjuk meg.
Visszatérve tehát a példához: a színész a hangképzés során alkalmazott beszédtechnikai eszközeit (hangerő, hangképzéshez használt rezonátorok, légzéstechnika stb.) olyan módon használja, hogy beszéde és hangja hallható és érthető legyen
a tőle legtávolabb eső háromszögek csúcsainál, azaz a tőle legtávolabb ülő nézősorban is. Ugyanígy a színész figyelme arra is kiterjed, hogy a benne végbemenő
legkisebb (lélektani) változásokat, fizikailag (testtartás, gesztushasználat) is kifejezésre juttassa, azért, hogy alakítása a legutolsó sorból is követhető, értelmezhető legyen. A színpadi térben való elhelyezkedésekor pedig a nézőtér legszélső
részeihez kinyúló háromszögeket, a nézőtér szélein ülő nézők helyét is tudatosítania kell. Tehát amennyiben A és B színészünk egymással szemben áll, tudatában
vannak annak, hogy a nézőtér jobb vagy bal szélén ülő nézők vagy a tarkójukat,
vagy a félprofiljukat látják. Egy adott nagyszínpadi térben történő alakítás milyensége és minősége tehát a színész azon képességén is múlik, hogy mennyiben
érzékeli, mennyiben képes be- és kitölteni a teret. Amennyiben ugyanazon A és B
színész, ugyanazon jelenetét áthelyezzük egy számottevően kisebb stúdió terébe,
a színészek ösztönösen igazítják játékukat az adott tér sajátosságaihoz, méreteihez, akusztikájához (feltételezhetően finomabb eszközökkel élnek). Viszont itt
még mindig megfigyelhető a fentebb körülírt háromszög-hálózatot.
Abban az esetben viszont, ha A és B színész jelenete egy film jelenetének a
részét képezi, a háromszöghálózat egyetlen egy háromszöggé módosul: A és B színész, illetve a kamera között fennálló viszonyrendszerre. A kamera tehát a fi lmszínész egyedüli „nézője”. Mint ahogy a színpadi színész sem tekinthet el attól a
ténytől, hogy játékát nézők figyelik, a fi lmszínész sem vonatkoztathat el a kamera
7
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jelenlététől, hiszen az egy kulcsfontosságú „partnere” játéka során. A fi lmszínészi
gyakorlatban gyakran találkozhatunk azzal a figyelmeztetéssel, hogy a színész
nem tekintheti a kamera mögött álló és játékát figyelő stábtagokat nézőknek. Egy
arcközeli felvétel esetén például a kamera által komponált képkivágás, azaz plán
sokkal közelebb hatol a színészhez, mint a kamera mögött álló stábtagok, így játékát, arcrezdüléseit kizárólag az adott plánhoz kell igazítania.
Peter Barkworth angol színész úgy foglalja össze a színpadi, illetve a filmszínészi játékkonvenciók között fennálló különbséget, hogy míg a színpadi színésznek kiszélesítenie kell játékát, addig a fi lmszínésznek leszűkítenie kell azt.10
A némafi lmszínészek kamerához viszonyított elhelyezkedésében (elsősorban)
a színpadi játékkonvenció érvényesül. A 20. századfordulón még gyakori volt a
színpadi színészetben egy erőteljes frontális – nézőkkel szembeni – térbeli elhelyezkedés, térhasználat. A romantika korabeli játékkonvenciók szerint, amenynyiben egyetlen színész állt a színpadon, és az a színpad 180 fokos vonalával párhuzamosan pozícionálta magát, azaz teljesen frontálisan, a nézőkkel szemben,
ez nevezhető Naremore megfogalmazásában az „erős” vagy a „legszínpadiasabb”
elhelyezkedésnek. Amennyiben viszont a színész háttal állt a nézőknek, azt már
„gyenge” pozíciónak tartották. Gyakori volt viszont a félprofil pozíció használata, hiszen abban az esetben még jól látható a színészi kifejezés viszont azt az
illúziót kelti, hogy a nézők nincsenek jelen a térben. Abban az esetben viszont,
ha két színész állt a színpadon, „meg kellett osztaniuk egymással” vagy „át kellett engedniük egymásnak” a pozíciókat. Megosztott pozícióként Naremore azt a
felállást határozza meg, amikor is mindkét színész frontálisan helyezkedik el, a
nézőkkel szemben. A második esetben pedig az egyik – fontosabb dramaturgiai
funkcióval rendelkező – színész, többé-kevésbé a nézőkkel szemben helyezkedik
el, míg a másik színész, pozíciójának erősségéből veszítve már „csupán” a profilját
mutathatja a nézőknek.11
A némafi lmek színészei feltételezhetően e színpadi konvencióra támaszkodva, erőteljesen „kifele fordulva”, a kamera irányába, gyakran pedig teljesen
frontálisan, a kamerával szemben helyezkednek el. Ugyanakkor helyenként gesztusaik, pózszerű testtartásuk azt az érzetet keltik, hogy játékukkal egy sokkal
nagyobb teret igyekeznek ki- és betölteni, mint amekkora térben az adott jelenet
zajlik. A tárgyalt fi lmek közül ez a térbeli elhelyezkedés A toloncban számottevően gyakrabban előfordul.
A és B színész – A tolonc szereposztásából az Angyal Liszkát alakító Berky
Lili, illetve a Miklóst játszó Várkonyi Mihály – között lezajló szerelmi vallomás
alatt megfigyelhető, hogy Berky Lili szinte a teljes (30 másodperces) jelenet alatt
frontálisan helyezkedik el, merengő, megilletődött tekintete a távolba révedezik.
Ugyanígy tesz a mellette álló, szerelmet valló Várkonyi is, ő viszont néha rátekint révedező szerelmére, bár testhelyzete továbbra is frontális marad. Ebben az
esetben lényegében Várkonyi az, aki pillanatok erejéig, de „veszít” pozíciójának
„erősségéből”.
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Frontális elhelyezkedés. Berky Lili és Várkonyi Mihály A tolonc felvételein
Visszatérve tehát a háromszöghálózat analógiára, a némafi lmszínészek a felvevőgép előtti játékukat nem leszűkítik, mint ahogy az a korabeli gyakorlatban
elterjedt, hanem kiszélesítik, így a felvételeken azt az érzetet keltik, hogy játékuk
egy széles közönségnek szól.
Kutatásom során arra vonatkozó forrást nem találtam, hogy a tárgyalt fi lmek forgatásain mekkora „bámészkodó tömeg” állhatott a kamera mögött. Azt
viszont például már tudjuk, hogy a korabeli feljegyzések szerint a Sárga csikó forgatásának egyik jelenetét, a csónakázó jelenetet a partról, illetve a hídról közel
háromezer néző követte.12 „A vashídról ezer meg ezer ember hangos tapsrivalgása
harsogott le” – olvashatjuk Janovics visszaemlékezésében.13 „A partokat elözönlő
tömeg ujjongó, hangos tapsorkánban tört ki, látva a hölgyek nyugodt lendületű
karmozdulatait” – írják az Újság 1913-as számában.14 Azt viszont feltételezhetjük, hogy a nyilvános tereken, utcákon forgatott jeleneteknek lehettek „arra járó”
nézői, illetve a stúdiófelvételek esetében is ott állhatott az operatőr, a rendező
mellett a forgatókönyvíró, a szereposztás további tagjai, illetve a díszletért, kellékekért felelős személyzet. A fent említett „szerelmi vallomás” jelenetben például
– melynek forgatási helyszíne a Nyári Színkör melletti stúdió – Várkonyi és Berky
játékából, kamerához viszonyított pozíciójukból és gesztusaikból nem arra következtethetünk, hogy a kamera mögött álló stábnak játszanak, hanem inkább arra,
hogy egy sokkal mélyebb, sokkal szélesebb teret igyekeznek kitölteni játékukkal.
A tolonc felvételein tehát több ízben megfigyelhető, hogy a színészek színpadi
9
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rutinjaikra támaszkodva egy képzeletbeli nagyszínpadi közönségnek játszanak,
amely a fi lmen hangsúlyosan teátrális hatást kelt. Fogalmazhatunk úgy is, hogy
A és B színész között fennálló viszony ugyanolyan értékűnek és fontosságúnak
tűnik, mint az A és C, illetve a B és C közötti kapcsolat. (A C alatt ez esetben A
tolonc képzeletbeli nagyszínpadi közönségét értjük.) Tehát a színészek számára
a szereplők közötti, illetve a „nézővel” való kapcsolat gyakran ugyanolyan jelentőséggel bír. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a technikai szempontot
sem, hogy (főként A tolonc felvételein) a gyakori frontális, a játéktéren kívülre
helyezett kamera pozíciója szintén hozzájárul a teátrális hatáskeltéshez.
Az utolsó éjszakában bár még mindig előfordul, hogy a színészek egy teljesen
frontális elhelyezkedést választanak, az már sokkal kevésbé egy hosszan kitartott
pozíció, viszonylag rövid ideig tartják fenn, így már egy dinamikusabb térhasználatot figyelhetünk meg. A leggyakoribb kamerához viszonyított pozíciójuk már a
félprofi l vagy profi l elhelyezkedés, így sokkal inkább azt az érzetet keltik játékukkal, hogy a szereplők közötti viszony (A–B) lényegesebbé vált a színész és néző
(A–C, B–C) kapcsolatánál. Ez alól kivételt képez például Gitta kisfiának, Miklósnak az esti imája, amit a gyerekszínész egyenesen a kamera irányába mondd el,
majd a lefektetése során is gyakran kitekint a felvevőgépbe, ami feltételezhetjük
nem egy szándékos rendezői döntés lehetett, csupán a kisfiú „fi lmszínészi tapasztalatlanságának” tudható be.

Frontális elhelyezkedés Az utolsó éjszaka felvételein
Figyeljünk meg például egy – A tolonc jelenetéhez némiképp hasonló – helyzetet Az utolsó éjszakából, amikor is a felnőtt Baracs Miklós (Lengyel Vilmos)
megpróbálja elnyerni a színésznő, Gitta (Berky Lili) kegyeit. A kamera – akárcsak
A toloncból idézett jelenetben – a játszókhoz képest frontálisan van elhelyezve,
viszont a színészek helyzete a kamerához képest nem (teljesen) frontális. Berky
és Lengyel a jelenetidejük legnagyobb részében egymás szemébe néznek, egymás
fele fordulnak, így nézőjüknek „már csak” a profi ljukat mutatják.
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Profil elhelyezkedés Berky Lili és Lengyel Miklós Az utolsó éjszaka felvételein
Kamerához viszonyított pozíciójuk A toloncból idézett jelenetben megfigyelhető 180 fokos nyitásához képest 90 fokosra szűkült. A gyakoribb diagonális,
profi l, félprofil és ritkább vagy rövidebb ideig fenntartott frontális elhelyezkedés
révén kevésbé tetten érhető vagy érzékelhető, hogy a színészek egy képzeletbeli
nagyszínpadi közönségnek játszanának.
Az utolsó éjszaka felvételein megfigyelhető még az ugyancsak korabeli színházi, azon belül is elsősorban a romantikus konvencióhoz köthető játéktérből
való „kihátrálás” aktusa. Gitta miután kisfiától búcsút vesz, és kimegy a szobából,
a másik szobában már várja őt Vándori. Berky odamegy a tér (szoba) közepén álló
partneréhez, felteszi sálját, elalélva a férfi vállára hajtja fejét, az átkarolja, majd
a hátuknál levő kijáraton távoznak. Berky és Fekete Mihály nem fordít hátat a
kamerának, végig fenntartják a kamerához viszonyított frontális elhelyezkedésüket, hosszan, lassú léptekkel, kissé (mai perspektívából) esetlenül hátrálnak ki a
szobából az ajtót helyettesítő függöny-díszletelem felé.

Kihátrálás Berky Lili és Fekete Mihály Az utolsó éjszaka felvételein
A tolonc felvételein megfigyelhető kamerához viszonyított (gyakori) frontális pozícionálódást Az utolsó éjszakában felváltja egy többségében diagonális
11
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elhelyezkedés. Visszatérve a Peter Barkworth által definiált színpadi és fi lmszínészet különbségtételre, miszerint a színpadi színésznek kiszélesítenie, míg a filmszínésznek leszűkítenie kell játékát, Az utolsó éjszaka felvételein megfigyelhetünk
egy enyhe elmozdulást a „leszűkítés” irányába.
Direkt vs. indirekt viszony a nézővel vs. kamerával
Bill Britten amerikai színész, színészmesterség-tanár a From stage to screen
c. könyvében a két médium színjátszása közötti legmarkánsabb különbséget a
színpadi színészet esetében a nézők jelenlétében, a filmszínészet esetében a nézők
hiányában határozza meg.15 Visszatérve tehát a színész (A) – partner (B) – néző/
kamera (C) kapcsolathálójára: Bill Britten az A és B színészek, illetve a színházi
nézők között fennálló viszonyt „direkt”, míg a mozinézőkkel való viszonyt „indirekt” kapcsolatként definiálja.16 A színpadi színész tehát játéka során állandó kölcsönhatásban van nézőjével, érzékeli figyelmüket, vagy akár azt is, ha figyelmük
lankad, így konstans, valós idejű visszajelzést kap játékára. Amennyiben például
A és B színész jelenetének egy adott pontján – feltételezzük tíz előadás során – a
nézők nevettek és a tizenegyedik előadáson viszont már nem reagáltak nevetéssel,
azt a színészeink tudatosítják, bármennyire is felkészültek mentálisan arra a tényállásra, hogy jelenetük nem fog és nem tud kétszer ugyanúgy működni, illetve
arra, hogy különböző nézőkombinációk különbözőképpen reagálnak jelenetükre. Az talán, hogy A és B színészünkben a reakció hiánya milyen hatást vált ki,
nagyban függ szakmai tapasztalatától, vagy akár személyiségétől. (Megtörténhet,
hogy bár tudatosítja a nézők reakciójának hiányát, annak nem tulajdonít nagyobb
jelentőséget, így játékában nem eszközöl számottevő változtatásokat, viszont az is
előfordulhat, hogy a reakció hiányát önnön „hibájának” tulajdonítja, így bár folytatja partnerével a jelenetet, figyelmét megosztja, így közben tudatának egy szegmensében azzal foglalkozik, hogy milyen változtatásokat alkalmazzon játékában,
hogy visszanyerje a nézők figyelmét vagy akár tetszését. A néző figyelmének lankadására vagy a visszajelzés hiányára adott reakcióknak számtalan más variációi
lehetségesek, mi csupán két, szinte ellentétes példával igyekeztünk érzékeltetni a
színész–néző kapcsolatának jelentőségét, illetve jelenidejűségét).
Charles Graham amerikai némafi lmszínész 1912-ben a következőképp foglalja össze a nézőkkel való kapcsolatát, amelyet fi lmszínészi gyakorlatában nélkülöznie kell: „a színpad színésze sosem marad egyedül a szerepével, hiszen ott
van vele a nézőközönség is. A fi lm emberei nem ismerhetik azt az örömet, ami a
nézők érzékeléséből származik, azt a tüzet, amit tőlük kap, és ami hozzásegíti őt
ahhoz, hogy az aznapi alakítása az előzőnél egy picit már jobb legyen”.17 Elvonatkoztatva attól, hogy a színész milyennek érzékeli közönségét, annak fizikai jelenléte egy bizonyos fokú energiatöbbletet biztosít a színésznek. Ezzel ellentétben
a fi lmszínész indirekt viszonyban áll nézőjével, játékára vonatkozó élő és jelen
idejű visszajelzést nem kaphat. A kamera mögött álló stáb jelenléte egy teljesen
más funkciót tölt be, nem nevezhetjük őket „teljes értékű” nézőknek. Fokozottan szokatlan lehetett ez a századforduló színésze számára, ugyanis – főként a
könnyű műfajú előadások, operettek – nézői igen harsányan kifejezésre juttatták
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tetszésüket, illetve egy-egy népszerűbb színész puszta megjelenését már ünneplés
és tapsvihar fogadta.
A tolonc felvételein például a némafi lmszínészek néhol mellőzik azt a tényt,
hogy forgatás közben „végső” nézőikkel, a mozi nézőivel nincsenek és nem is lehetnek közvetlen kapcsolatban. Sőt, két színész – a Mrawcsákot alakító Szentgyörgyi István és a Kontra Fridolint alakító Nagy Gyula – játékában még egyfajta
pszeudo-interaktivitást, „kiszólást,” kikacsintást is megfigyelhetünk: Kontra Fridolin a szoba közepén elhelyezett hintaszéken újságot olvas, felesége Kontráné
(Simon Mariska) a háttérben varr. Mindketten egy teljesen frontális testhelyzetben ülnek. Kontra Fridolin egy hirdetésre lesz figyelmes: „Csak ma este; POMPÁS NŐI ZENEKAR; A Víg özvegy kávéházban. (…)” – kinéz a kamerába, majd
rögtön a feleségére, majd ismét a kamerába, közben szedelőzködik, feláll, közben
ki-kipillant a „nézőire”. A komikus hatást keltő váltásaiból, illetve a kikacsintások ritmusából, arckifejezéséből már sejthető, hogy a szoknyapecér férj miben
sántikál. Szentgyörgyi Mrawcsákjának az első „kikacsintása” szinte véletlennek
is tűnhet, ugyanis a tetten ért tolvaj épp búvóhelyet keres magának a hazaérkezők
elől, így játékában kihasználja a teljes teret, pár pillanatig viszont ijedt tekintetét egyenesen a felvevőgép irányába szegezi, szinte tanácsot kérve nézőitől, hogy
hová rejtőzzön. Azért gondolom, hogy ez egy tudatos kitekintés, mert miután
megszabadul a hazaérkezőktől, és kilopakodik az utcára, bajuszpödrés és verbunk táncmozdulatok kíséretében vállaltan a kamerába tekint, megosztva nézőivel kiszabadulásának örömét.
Megfigyelhető, hogy főként a helyzetkomikumra épülő jelenetek szereplői
alkalmazzák a fent leírt pszeudo-interakciót a „nézőkkel”, Berky Lili, Várkonyi
Mihály, Jászai Mari, azaz a drámai helyzetek szereplői nem élnek a kikacsintás lehetőségével. Így feltételezhető, hogy a „kiszólás” funkciója elsősorban a komikum
fokozása lehetett. Viszont Berky, Várkonyi, Jászai gyakori frontális elhelyezkedése a kamerához képest szintén azt az érzetet kelti bennünk, hogy egy látszólagos
direkt viszonyban vannak „képzeletbeli nézőikkel.”
Bill Britten a direkt és az indirekt néző–színész viszony közti különbséget a
„domború” és „homorú” formákkal hozza párhuzamba. Analógiájában a színpadi színész munkája „domború” jelleggel bír, azaz a színésznek az a feladata,
hogy „kinyúljon nézőihez,” „kiküldje energiáját,” „kiterjessze önmagát” ahhoz,
hogy elérje őket. Ennek eléréséhez a színésznek egy bizonyos fokú erőfeszítést kell
tennie. Ezzel ellentétben Britten analógiája szerint a fi lmszínész munkája „homorú” jelleggel bír, azaz belső világát „csupán” elérhetővé kell tennie a „nézője”,
vagyis a kamera számára. A filmszínésznek tehát „behívnia” kell a néző figyelmét.
Amennyiben a fi lmszínész játékában azzal a (minimális) erőfeszítés-kifejtéssel
operál, amihez a színpadi gyakorlatában szokott, az teátrálissá vagy erőltetetté,
esetleg hamissá teszi játékát. Abban az esetben viszont, ha a színpadi színész nem
alkalmaz egy bizonyos mértékű erőfeszítést, minden valószínűség szerint kevésbé
lesz érthető, kódolható a játéka.18 Amennyiben megfigyeljük Bill Britten konvexkonkáv analógiáját a némafi lmszínészi gyakorlatban, látható, hogy a színészek játéka inkább nevezhető „domború” jellegűnek, a kamerától elvonatkoztatva érez13
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hetően „kinyúlnak” nézőikhez, viszont azt is megállapíthatjuk, hogy ez csupán
egy sajátosan stilizált, viszont mégsem hiteltelen játékot eredményez.
A képzeletbeli nagyszínpadi tér kitöltése, az energia kisugárzása (domború jelleg), a kamerához viszonyított frontális elhelyezkedés, a kihátrálás, a kikacsintás, a pszeudo-direkt viszony a jövőbeli közönséggel a színész–néző viszony
prezentációs konvencióira utalnak, azaz a színészek vállaltan a nézőiknek játszanak, nem igyekeznek a negyedik fal megteremtésével a valóság illúzióját kelteni.
Az általunk felsoroltak, a prezentációs színész–néző viszonyra utaló konvenciók
ugyanakkor a romantikus stíluselképzelésekhez is köthetők. A reprezentációs
színész–néző viszony számottevően ritkábban fordul elő az általunk tárgyalt filmekben, leggyakrabban plein air felvételek esetében érhetjük tetten a színészek
játékában.
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Kismintás vizsgálat során azonosított online tudománynépszerűsítő és áltudományos tartalmak
a koronavírus-pandémia idején,
magyarországi és romániai weblapokon
PÉTER ÁRPÁD, PHD
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E-mail: peter.arpad@fspac.ro
Abstract (About popularizing science, but also, about some scientiﬁc misinformation sites in the context
of the Coronavirus pandemic)
In this article, the author reviews some of the most important sites in Romania and Hungary, which, in addition to
publishing news, necessary for citizens for daily guidance in their life, regularly show us the latest achievements in the ﬁeld
of science. This type of information was usually not directly applicable to the daily actions of the public of these medias, but
represented – at best – a kind of “infotainment”. But that changed in 2020, when the SARS-CoV-2 pandemic hit the world, and
scientiﬁc information suddenly became vital. Studies cited by us show that neither in Romania, nor in Hungary was the public
prepared for the understanding, processing of this type of scientiﬁc information, and many conspiracy theories were created,
hosted by several websites, social media pages etc. In our article, we review some of the most important forums for popularizing
science, but we also mention some misinformation sites.
Keywords media; popularization of science; misinformation; pandemic; coronavirus; SARS-CoV-2
Rezumat (Despre popularizarea știinţei, dar și despre site-urile de dezinformare știinţiﬁcă în contextul
pandemiei de Coronavirus)
În acest articol autorul trece în revistă unele din cele mai importante site-uri din România și Ungaria care, pe lângă
publicarea știrilor, necesare cetăţenilor pentru orientarea cotidiană, ne arată în mod regulat și cele mai noi realizări din
domeniul știinţei. Aceste tipuri de informaţii de obicei nu erau aplicabile direct în acţiunile zilnice ale publicului acestor organe
media, ci reprezentau – în cel mai bun caz – un gen de „infotainment”. Însă acest aspect s-a schimbat în 2020, când pandemia
de SARS-CoV-2 s-a abătut asupra lumii, și informaţiile știinţiﬁce au devenit dintr-o dată vitale. Studiile citate de către noi ne
arată că nici în România, și nici în Ungaria mare parte a publicului nu era pregătită pentru înţelegerea, procesarea acestui tip
de informaţie știinţiﬁcă, și așa au luat ﬁinţă multe teorii conspiraţioniste, găzduite de multe site-uri web, pagini din media
socială etc. În articolul nostru trecem în revistă câteva din cele mai importante forumuri de popularizarea știinţei, dar amintim
și câteva de dezinformare.
Cuvinte cheie mass-media, popularizarea știinţei, dezinformare, pandemie, coronavirus, SARS-CoV-2
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A cikk célkitűzései
Dolgozatunkban ki szeretnénk térni néhány jelentős, online, tudománynépszerűsítéssel is foglalkozó médium működésének jellegzetességeire, valamint
meg fogjuk vizsgálni azok látogatottságának és Románia, valamint Magyarország
2022 januárjában fennálló oltottsági mutatóinak összefüggéseit. Cikkünk megírásának motivációját Tar Gyöngyinek azon sajtónyilatkozata képezi, amelyben
azt közölte, hogy egyértelmű összefüggést állapított meg Románia egyes régióinak oltottsági szintje, valamint az adott régiók gazdasági helyzete között.1 Ezt a
gondolatmenetet vittük mi tovább egy 2022-es írásunkban,2 amelyben megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés egyes országok SARS-CoV-2-oltottsági arányai és
a vezető tudománynépszerűsítő médiumok népszerűsége között. Azt is megállapítottuk a 2022-es cikkünkben, hogy az egyes országok GDP-je és a koronavíruselleni oltottsági arány közt is erős korreláció állapítható meg. Ugyanakkor ebben, a 2022-es cikkünkben arra a következtetésre jutottunk, hogy Romániában,
ahol 2022 januárjában a koronavírus-ellenes átoltottság aránya nem volt nagy,
és lemaradt a nagyobb GDP-vel rendelkező országokétól,3 szignifi káns jelenléttel
bírtak a médiában az oltásellenes tartalmak is. Erről a jelenségről bővebben a
„Koronavírus-félretájékoztatás néhány magyar és román nyelvű weblapon” című
alfejezetünkben értekeztünk.
Cikkünk egyik fő célja az, hogy megvizsgáljuk, mikor jelentek meg a vezető
magyarországi és romániai hírportálokon az új típusú koronavírusról szóló híradások,4 és szúrópróbaszerűen kismintás vizsgálatot végeztünk jellegzetes kifejezések keresésével koronavírusoltás-ellenes webfelületeken is. Értelemszerűen tudatában vagyunk annak, hogy ahhoz, hogy egy ilyen vizsgálat társadalmi léptékű
érvényességgel rendelkezzék, érdemes kitérni egyéb médiumokra is – ám ennek
a cikknek a kereteibe ez már nem fért bele, épp emiatt a következtetéseinket nem
is tekintjük univerzálisan érvényeseknek. Az itt megállapított korrelációknak (pl.
amely az oltottság és a GDP vagy az oltottság és a tudománynépszerűsítő médiumok látogatottsága közt áll fenn) szintén nem fogunk univerzális vonatkozást tulajdonítani, hanem csak markerekként fogjuk kezelni őket, amelyek segítségével
újabb paramétereket szerezhetünk a koronavírus elleni oltottsági arány, valamint
az oltásellenességnek médiatartalmakban történő láttatása között fennálló összefüggésekről. Meggyőződésünk, hogy amennyiben több paramétert vonultatunk
fel, amelyek analógiát képeznek a Tar Gyöngyi közleményében megfogalmazott
tételekkel,5 teljesebb képet alkothatunk az úgynevezett „oltásellenes” tartalmak
népszerűségének okairól, valamint potenciális társadalmi impaktjukról. Amint
korábban is említettük, természetesen, az összes aspektust nem áll módunkban
kibontani, célunk csupán csak annyi, hogy újabb példákkal bővítsük a Sapientia
EMTE kutatójának megállapításait. Értelemszerűen a saját következtetéseinket
nem kívánjuk generalizálni, hanem kizárólag a vizsgált platformokra vonatkoztatjuk majd.
A vezető magyarországi és romániai hírportálokat a „Similarweb” internetes analitikai platform 2022 januárjának első hetében elvégzett elemzései alapján
választottuk ki, az általunk vizsgát kategória (tehát hírportálok), látogatottági listájának „tetején” levőket.
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Mivel a dolgozatunknak nem célja, hogy felmérje a magyarországi és romániai online platformokon folyó (koronavírus)oltásellenes diskurzust, viszont,
mint fent is említettük, és alább is kitérünk rá,6 ezen tartalmak léteznek, és könynyedén hozzáférhetőek, szükségesnek láttuk, hogy elemezzük az általunk talált
tartalmakat.
Írásunk alapszándéka az, hogy a webes platformok látogatottsági adataiból,
valamint azok tartalmi elemzéséből kiindulva amellett érveljen, hogy érdemes
jelentősebb mennyiségű tudománynépszerűsítő tartalmakat integrálni a médiába. Ugyancsak értelemszerűen ennek a gesztusnak a hatását nehezen kiszámíthatónak tartjuk, de, amint 2022-es cikkünkben is kiemeltük,7 pl. Finnország
esetében szignifi káns a médiafogyasztók által megvásárolt National Geographicelőfizetések és a koronavírus elleni átoltottság aránya. Itt sem általánosítunk,
hanem ezt a kérdést is egy – további kutatások által részletezendő, mélyítendő
– jelenség markereként értelmezzük, és ugyancsak értelemszerűen, feltételezzük
azt is, hogy létezhetnek olyan markerek is, amelyek ezen aspektusnak ellentmondanak. Tudatában vagyunk annak, hogy ennek eldöntéséhez további adatfelvétel
szükségeltetik.
A médiában történő tudománynépszerűsítés fontosságáról
Jelen cikkünkben folytatni, tartalmában kiegészíteni szeretnénk a 2020-ban
megjelent „Tudományos tájékoztatás a romániai magyar online portálokon”8
című összeállításunkat. Az akkor megkezdett, azóta féléves tantárggyá fejlődött
munkának különös aktualitást adott a 2020 tavaszán kirobbant, villámgyorsan
globálissá váló koronavírus-járvány, amelynek a kezelésére – mint ahogy kiderült
az az elmúlt másfél esztendőben – sem a világ „döntnökei”, sem pedig a polgárai
nem voltak megfelelően felkészülve. Az azóta napvilágot látott számtalan tájékoztató médiatartalom arra is rávilágított, hogy ennek a felkészületlenségnek egyik
legmeghatározóbb oka a járványhelyzet által érintettek a „tudományos analfabetizmusa”, amely főképp a tudományoknak az alap- és középszintű oktatásban
elfoglalt mostoha helyzetét mutatta meg bántóan éles képeken.
Mivel a fent említett cikkünk még 2019-ben íródott, tehát még a koronavíruspandémia kirobbanása előtt, 2022-ben készítettünk egy román nyelvű áttekintést, amely a hazai (romániai) és finnországi tudománynépszerűsítő médiák
mennyiségi paramétereinek releváns aspektusait hasonlította össze,9 és amelyben
arra az amúgy morális, de pragmatikai szempontból is nyomasztó következtetésre jutottunk, hogy Románia nagyságrendekkel le van maradva Európa egyik legfejlettebb oktatási rendszerével bíró országához képest a tudományos információ
médiákban történő terjesztésének, a tudomány népszerűsítésének szempontjából.
A 2022-béli, gyűjteményes kötetben kiadott cikkünk egyik következtetése az volt,
hogy Romániában a „vulgárisan populáris”, „bulvárosabb” médiatartalmak – a
finnországi médiafogyasztási gyakorlatokhoz, és azon belül is az olyan „zászlóshajókhoz” viszonyítva, mint pl. a National Geographic médiaplatformjai – hatványozottan nagyobb népszerűségnek örvendenek, mint a tudományos újdonságok
rendszeres népszerűsítésével foglalkozó médiafelületek. Értelemszerűen, ahhoz,
hogy ebből az információból messzemenő következtetéseket vonjunk le a két
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ország „civilizációs fokának”10 különbözőségeit illetően, jóval több paramétert
kellene implikálnunk az értelmezésünkbe – pl. a különböző tudománynépszerűsítéssel foglalkozó médiaplatformok előfizetőinek az ország lakosságához viszonyított arányait, vagy a különböző nem kizárólag tudománynépszerűsítéssel
foglalkozó, de ilyen rovatokat, speciális adássávokat (pl. tévéadók vagy rádiók
esetében) is integráló médiumok rovatonként differenciált népszerűségi mutatóit is össze kellene vetnünk, de, legnagyobb sajnálatunkra, az ilyen információt
a legtöbb cég üzleti titokként kezeli, és (külső) magánszemélyek számára ezek
nem hozzáférhetőek. Viszont számunkra a 2018-as, Finnországra és Romániára vonatkozó PISA-jelentéseknek a generális médiafogyasztási szokásokkal való
összevetéséből is kiderült, hogy bizony, Romániának lenne, mit fejlődnie a tudományos információnak mind az oktatásban, mind a médiában történő hatékony
terjesztésében.
Most nem térünk ki ezeknek a tényeknek a kulturális implikációira – elegendő, ha a pragmatikus vonatkozásokra teszünk néhány utalást, amelyek közül
az egyik legaktuálisabb az ezen sorok írása közben (2022 első napjaiban) még javában tomboló SARS-CoV-2-járvány következményeire. Ezen következmények,
sajnos, nagyon szembeötlőek. Amint a 2022-es cikkünkben, valamint a fenti sorokban is kiemeltük, a médiatípus-fogyasztás, az oktatás hatékonysága, valamint
a koronavírus elleni beoltottság közti korrelációt nem tekinthetjük abszolútnak,
viszont épp ebben a tekintetben az egyes országok „átlagos polgárainak”11 tudományhoz, tudományos újdonságokhoz, valamint azoknak a mindennapi életben
történő alkalmazásához elengedhetetlen az alapos, az oktatási rendszer keretein
belül megszerzett műveltség, amelyre aztán szervesen épülhetnek fel a média által
szórtan, rendszerint rendszertelenül szolgáltatott, új, alkalomadtán akár paradigmaváltó információk is.
És ennek a hiányos tudományos alapműveltségnek az volt az egyik legsúlyosabb következménye, hogy a média által közvetített tájékoztató tartalmak –
amelyekbe elég hamar bekerült nagyon sok, meglehetősen összetett jelenség magyarázata is – viszonylag visszhangtalanok maradtak, mert gyakorlatilag senki
sem rendelkezett olyan szintű alaptudással, amelyre rá lehetett (volna) építeni a
koronavírus-fertőzésnek, valamint annak kezelésének, hatékony megelőzésének
mibenlétét taglaló médiatartalmak által szolgáltatott információkat. Ugyanakkor
a média sem volt felkészülve arra, hogy egy ennyire sokrétű problémarendszernek a mibenlétét úgy artikulálja, hogy az érthető, vagy legalább jellegzetesebb
dimenzióiban követhető legyen az ún. „nagyközönség” számára is.
A fentiek fényében valószínűsíthető tehát, hogy Románia alacsony koronavírus elleni átoltottsági szintje összefügg az ország rossz oktatáspolitikájával, az
ország deficites gazdasági teljesítményével (amelynek egyik releváns „tünete” a
GDP kedvezőtlen alakulása is – esetünkben legalábbis Finnországhoz viszonyítva).
2022 februárjának elején értesültünk arról a tényről, hogy megszűnik a
National Geographic magazin romániai kiadásának nyomtatása.12 A hír, amely
hamar szétterjedt a hazai sajtóban, érdekes módon a vizsgált időszakban nem
jelent meg a Natgeo.ro hivatalos honlapon,13 ám 2022. február elsején már nem
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volt aktív az előfizetést lehetővé tevő menü. Az általunk megtalált hírt, amely a
National Geographic nyomtatott magazin romániai megszűnéséről tájékoztat, a
Hotnews.ro hírportál közölte – amely, üdítő kivételként a romániai médiapiacon – szintén szokott terjedelmes, mély elemzéseket publikálni tudománynépszerűsítő témákban is, és forrásaként egy Paginademedia.ro-híradást jelöl meg,14
amely a (hajdani) főszerkesztőnek, Cătălin Gruiának egy Facebook-bejegyzésére
hivatkozik.15 A Paginademedia.ro által közölt cikk a National Geographic hazai
kiadójának, a City Publishingnak az anyagi gondjait tünteti fel a megszűnés okaiként, és említ egy másik, szintén Obae által írt riportot, amely a City Publishing
(a volt Burda) által működtetett médiatér egyéb termékeiről is megállapítja, hogy
további megjelenésük veszedelemben van. Ilyen médiatermék pl. a Cosmopolitan
vagy a Harper’s Bazaar romániai kiadása,16 amelyek szintén a City Publishinghoz
tartoztak, és a National Geographic-kal ellentétben a fő profiljuk nem az ismeretterjesztés, hanem inkább amolyan divat- és életmódmagazinnak lehetne őket
definiálni. Ezen jellemzőjük amiatt is fontos számunkra, mert arról is informál,
hogy a magazinok csődje nem árulkodik egyértelműen a tudománynépszerűsítő
média tömeg-befogadottságának romániai csökkenéséről, hanem inkább egyéb,
általunk itt most nem részletezendő gazdasági tényezők állnak mögötte – Petrișor
Obae cikke megállapítja, hogy az említett magazinok csődje valószínűleg a részvényesek helytelen gazdasági döntéseinek tudható be, nem pedig a médiatermékek
népszerűségének csökkenésének,17 viszont mi mindenképp szeretnénk hangsúlyozni, hogy valószínű, hogy a 2020 tavasza óta pusztító SARS-CoV-2-járvány is
hozzájárulhatott a nyomtatott médiatermékek népszerűségének csökkenéséhez,
és, amint azt Sarah Berry, a WebFX, online digitális marketing-magazin elemzője is kifejti, csak online felületek működtetésével nagyon nehéz profitot termelni
egy online médiavállalkozás számára18 – főleg, tehetjük hozzá mi: ha a tartalom
előállítása olyan idő- és erőforrásigényes, mint pl. a National Geographic vagy a
Cosmopolitan esetében fennáll. Viszont épp Obae cikkei mutatnak rá arra, hogy
egyes különleges esztétikumú és árnyalt, potenciális magaskultúra-konstituáló
funkcióval bíró médiatermékek működése is alárendelt tartalmuk minőségétől
független tényezőknek – melyek között a gazdaságiak kiemelkedő jelentőséggel
bírnak.
A romániai és magyarországi „vírushelyzet” médiavonatkozásainak vázlata
Cikkünk írása idején, 2022 januárjában újra ellenőriztük a nemzetközi statisztikákban a két ország koronavírus-ellenes átoltottsági szintjét, és újólag nagyságrendbéli különbségeket találtunk az arányokban. Így pl. a New York Times
2021 decemberéből származó statisztikája 41%-os egydózisú oltottságot jelez Románia esetén, míg a dupla dózisúakat 40%-ra teszi, addig ez az arány Finnország
esetében 79% (egy dózisra), valamint 75% (dupla dózisra), emellett 22%-os azoknak
az aránya, akik egy harmadik koronavírus-ellenes oltást is kértek.19 Összehasonlításképpen a Johns Hopkins egyetem által fenntartott koronavírus-monitorizációs
adatbázis ugyanerre az időszakra 40,39%-ra teszi a két dózissal beoltottak számát
Romániában,20 és 74,96%-ra Finnország esetében.21 Egyértelmű tehát az, hogy
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a két nemzetközi adatbázis által szolgáltatott adatok közt nincs szignifikáns eltérés. Ezt a két statisztikát viszont – eléggé meglepő módon – szükséges kiegészítenünk Románia jelenlegi egészségügyi miniszterének, a Szociáldemokrata
Párthoz (PSD) tartozó Alexandru Rafi lának a Digi27 médiacsatorna számára
tett kijelentésével, amely szerint a tényleges oltottsági arány országunkban megközelíti az 50%-ot. A miniszter az arányeltérést az országból ténylegesen, fizikai
mivoltukban „hiányzó”, de a központi adminisztráció által még itt nyilvántartott, főleg Nyugat-Európában tevékenykedő vendégmunkásokkal magyarázza.22
Mindazonáltal ki kell emelnünk, hogy – még akkor is, amennyiben fennáll ez a
helyzet, a romániai átoltottsági átlagszint aránya akkor is jelentősen különbözik
a Finnországban jegyzettétől, és az arányeltérés paramétereit nem befolyásolja a
román diaszpóra mérete. Azonban itt jelezhetjük azt is, hogy bizony: a román
diaszpóra mérete és a koronavírus elleni oltottság mértékét befolyásoló egyik
fontos tényező, éspedig az egyes célországok GDP-je23 közötti korreláció viszont
figyelemreméltó. Amint ezt megállapítja Dumitru Sandu 2017-es cikke is, a román diaszpóra főbb „állomáshelyei” (az oda kivándorolt romániai állampolgárok
száma szerinti csökkenő sorrendben): Olaszország, Spanyolország, Németország,
Franciaország, az Egyesült Királyság, a skandináv országok (Sandu statisztikája
itt nem közöl országonkénti bontást), valamint Magyarország.24 Összegzésképpen megállapíthatjuk tehát, hogy a Romániából emigrálók több mint 90%-a olyan
országokat választ célpontjául, amelyeknek a GDP-je szignifi kánsan a romániai
fölött van. Ugyanakkor, amennyiben ellenőrizzük pl. az olaszországi vagy spanyolországi koronavírus elleni oltottsági szintet, a finnországiéhoz hasonló arányokat kapunk.25 Itt kell jeleznünk azt is, hogy a Romániából nemrégiben kivándorlók között is nagy arányban találhatóak olyan személyek, akik elutasították a
SARS-CoV-2-elleni védőoltások beadatását, és ezeken belül is kiemelkedő azon
oltásellenesek száma, akik az elmúlt 1–3 esztendőben hagyták el országunkat –
amint azt jegyzi a Tankwanchi és munkatársai által végzett kutatás.26 Ez az adat
azért is fontos számunkra, mert a recens romániai kivándorló esetében nagyobb
eséllyel feltételezhetjük azt, hogy nem integrálódott oly mértékben a fogadóország
oktatási rendszerébe, mint mondjuk egy több generáció óta kivándorolt család
tagjai, és ugyanakkor az is valószínű, hogy a recens romániai kivándorlók között
nagyobb azoknak az aránya, akik nem „vették át” a fogadóországok média-struktúráit, mint a fogadó társadalomba már beágyazott kivándorlók.
Az, hogy mennyire relevánsak az egyes kivándorlók médiapreferenciái, megtudhatjuk Sergiu Gherghina és Aurelian Plopeanu kitűnő felméréséből,
amely, többek közt, rávilágított arra is, hogy a „hazai” médiák fogyasztása erős
korrelációban áll pl. a hazatérési szándékkal – tehát azok a romániai kivándorlók,
akik gyakorlatilag megtartották az itthon kialakult médiafogyasztási szokásaikat
(is), azok 2,5-ször nagyobb eséllyel tértek vissza az országba, mint azok, akik számára a hazatartozás „csak” a romániai választásokon való részvételt jelentette,
és nagyjából ugyanakkora volt a hatása, mint a rendszeres hazalátogatásoknak.27
Természetesen, ezen előbbi példa mellett még számos kutatást emelhetünk ki
azok közül, melyek a médiafogyasztás jellegének egyénre és társadalomra kifejtett
hatását hasonlóképpen skálázza, viszont – összevetve a fent idézett cikkekkel –
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számunkra ezen megállapítások azzal a következtetéssel járnak, hogy a romániai
alacsony átoltottsági szint és a romániai állampolgárok által használt médiatípusok között szignifikáns korreláció van.
Amint az kiderül pl. a Daniel Samoilă által összeállított statisztikából, 2020ban a legnézettebb romániai tévécsatornák (nézettségi csökkenő sorrendben): a
Pro TV, az Antena 1, a Kanal D, a Romania TV, az Antena 3, a National TV volt,
és csak a 7. helyen találunk olyan tévécsatornát, átlag 85 ezres napi nézettséggel,28
amelynek a gyors, pontos, argumentatív hírközlés a profilja,29 és nem a bulvár, a
szórakoztatás, a megbotránkoztatás (és csak jobb esetekben az ún. „infotainment”,
a „szórakoztatva-informáló”). Sajnos azonban, azt állapíthatjuk meg, hogy listánkból az első hat tévécsatornára az utóbb felsorolt információterjesztési metódus a jellemző.30 Az egyes médiaorgánumoknak a referencialitáshoz való viszonyulásának azonban számos, ideológiai paraméterek mentén kódolt aspektusa is
lehet – amint azt kifejti Anastasia Deligiaouri is: az objektív, tudományok által
ellenőrzött igazságokat gyakorlatilag bármikor felülírhatják a „társadalmilag
konstruált” „igazságok”, amelyek nem kell rendelkezzenek valóság-megfeleléssel,
hanem elegendő az, ha valamilyen, a társadalom nagy része által elfogadott kritériumrendszer „hitelesíti” azokat, és így bármikor tényként vonulhatnak be a közösségek referenciái közé. Deligiaouri pesszimista következtetése szerint az ideológiai szempontból megfelelően kódolt médiák segítségével ilyen fals referenciák
gyakorlatilag bármikor bevonulhatnak – és, tegyük hozzá mi: bevonulhattak – a
társadalomba.31 Ugyancsak ő állapítja meg, hogy az ilyen típusú, tulajdonképpen
irreferenciális médiadiskurzus létrejötte és kibontakozása nagyban összefügg a
Donald Trump volt amerikai elnök sajátos, hatalomkoncentrációra való törekvéseivel, amelyek aztán funkcionális mintát szolgáltattak a bolygó számos más,
hasonlóan autoriter államberendezkedései számára.32
Anélkül, hogy itt most részleteznénk a „post-truth” és a „fake news” fogalmát, megállapítjuk, hogy a korábban említett Deligiaouri-cikk tanulsága szerint
a véletlenül téves/szándékosan megtévesztő információ hatékony terjedéséhez
nagyban hozzájárulhat az a tény, ha az egyes médiaorgánumok ideológiai kötődése felülírja az univerzálisan érvényes zsurnalisztikai deontológiát. Locatelli
cikke azonban rávilágít arra, hogy az úgynevezett „fake news” strukturálisan
és retorikájában nem muszáj különbözzön az igazságtól,33 és, tehetjük hozzá mi:
ami megkülönböztethetőt találhatunk köztük, az a kommunikatív szándék: míg
az álhíreket egyértelmű félrevezető szándékkal teszik közzé, addig a valid (tudományosan is validált/hitelesíthető) denotátummal rendelkező kommunikatív
gesztusok természetükből kifolyólag felülírnak minden, irreferencialitást indukálni kívánó szándékot. A tudományosan is validált/validálható igazság viszont
elveszítheti a társadalomban betöltendő referenciaképző szerepét, amennyiben –
valamilyen, legtöbbször ártó, káros – szándék, amely a megfelelő meggyőzőerővel
rendelkezik az adott közösségen belül, megvonja tőle a hitelt, és – legtöbbször
– saját „hamis-igazságát” nevezi ki helyette referenciának. Amint erre reflektál
Gordon Pennycook és David G. Rand átfogó metaelemzése, a „hamis hírek”, az
„álhírek” referenciává válásának legfőbb oka: valamilyen ideológia érvényesülésének érdekében egy-egy közösségen kivitelezett, a politika gyakorlásának eszkö23
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zeivel élő meggyőzési művelet(rendszer), amely nagyban alapoz a tömeghez való
tartozás perszuazív erejére.34
Az ilyen típusú, „ideológiailag kódolt”, és amint több, fentebb idézett cikkben láttuk, a médiában erősen látható tartalmakkal szemben elvileg tehát nem
sok esélye van a referenciális, denotatív tartalmaknak – az álhírek „műfajának”
2016-os robbanása óta gyakorlatilag létrejött egy olyan – kizárólag bizonyos, sajátos médiumok észlelési módozatai által kódolt jelentésű – „valóságszimulákrum”,
amelyet a társadalmi szintű értelmezésében felülírja azokat a referenciákat, amelyek amúgy a pragmatika szintjén közvetlen befolyással vannak a közösségek,
egyének létezésére.35
Ugyanakkor megfigyelhetjük azt is, hogy számos romániai médiaplatform
tart fenn olyan felületeket, ahol releváns, vagy legalábbis relevanciára törekvő
tájékoztatás zajlik a tudományos újdonságokról is, mindazok ellenére – lásd fentebb – hogy sem az ilyen típusú tartalmakat (is) kínáló médiumok, így tehát sem
pedig az ő struktúráikba integrált, tudománynépszerűsítő tartalmak nem bírnak
kiemelkedő népszerűséggel Romániában. Emellett észlelhető az is, hogy sok magyarországi, szakosodott online médiaplatform is stabilan szolgáltatja a tudományos újdonságokat (közérthetően) ismertető, elemző cikkeket, és számos generál
hírszórási profi llal bíró médiaorgánum is tart fenn állandó, nagy gyakorisággal
frissülő rovatokat, amelyek a tudományos újdonságokról számolnak be.
Mivel figyelemmel követjük mind a román nyelvű, mind a magyar nyelvű
médiákat (ez utóbbiak közül mind a Magyarországon kiadottakat, mind pedig
a Romániában – Erdélyben – megjelenteket), empirikus adatgyűjtéseink során
megállapítottuk, hogy mind a „fősodratú”, mind a könnyedebb, bulvárosabb
hangvételű médiumok a koronavírus-védőoltás minél hamarább történő beadatására buzdítottak, mindkét országban. Érdemes lenne külön tanulmányt – vagy
akár egy teljes kézikönyvet is – írni arról, hogy az egyes országok (koronavírus-)
oltásellenesei milyen érvekkel szálltak szembe a (tudományok által támogatott)
hivatalos álláspontokkal, és milyen fórumokon, milyen (legtöbbször közösségi)
médiafelületeken terjesztették a (korona)vírustagadó, oltásellenes vagy -szkeptikus álláspontjaikat, és az egyes államok hatóságai milyen (legtöbbször jogi) eszközökkel és érvekkel léptek fel az álhírek terjesztői ellen, valamint milyen eredménnyel, ám ez a kitekintés végképp meghaladná a tanulmányunk lehetőségeit.
Viszont jelezzük, hogy médiaszemléink során számos olyan, magyarországi vagy
romániai személy vagy szervezet nevére rábukkantunk, akik/amelyek ellen eljárásokat indítottak a hatóságok a járványterjedési intézkedések gátlása, rémhírterjesztés vagy egyéb, jogi szempontból is értelmezhető okok miatt. Ismétlem, anélkül, hogy a téma kimerítésére kísérletet tennénk, megemlítjük Magyarországról
„dr.” Gődény György nevét, aki ellen végül 2021-ben vádat emeltek a magyar
hatóságok, „különleges jogrend idején elkövetett rémhírterjesztésért”.36 Romániában, sajnos, sokkal több, Gődénynél láthatóbb, nagyobb hatalommal rendelkező
„influenszer”-figura tevékenykedett, és valószínűsíthető, hogy az őáltaluk többékevésbé formálisan levezényelt médiakampányok is hozzájárultak ahhoz, hogy
Romániában lakosságarányosan kevesebben kérjék a SARS-CoV-2 elleni védőoltást, mint Magyarországon.37 A romániai oltásellenesek közül népszerűségben és
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befolyásban (amely a médiaeléréseiben is tükröződik) magasan kiemelkedik egy
szenátorasszony, bizonyos Diana Șoșoacă, akit többek közt említ Oana Despának
a Szabad Európa Rádió Romániának szentelt internetes platformján közölt alapos
médiakutatása is. Ugyancsak ebben a médiaelemző cikkben olvashatjuk George
Becali nevét is,38 aki Románia egyik jellegzetes bulvárfigurája, és aki futballklubtulajdonosként, többnyire átláthatatlan ingatlanügyinek köszönhetően, valamint
szabadszájúságának „köszönhetően” vált fontos kulturális referenciává számos
polgártársa számára.39
A vizsgált koronavírus-tagadó, esetenként oltásellenes tartalmak kiválasztásának indoklása, az empirikusan azonosított mintázatok rövid ismertetése
A „Koronavírus-félretájékoztatás néhány magyar és román nyelvű weblapon” című, alább következő alfejezetünkben tárgyalt webfelületek kiválasztását
a következő módszerrel végeztük:
Cikkünk írásakor szúrópróbaszerűen ellenőrizni kívántuk az oltásellenes tartalmak webes láthatóságát, és ehhez a nagy internetes keresőkhöz, a Google-höz, a
Yahoo-hoz és a Binghez fordultunk. Mivel nem állt szándékunkban reprezentatív
adatfelvételt végezni – ahhoz szemantikai elemzést is kellett volna kiviteleznünk
az egyes találatok esetén, nem lett volna elég a kulcsszavas keresés –, kiválasztottunk egy olyan magyar és román mondatot (lásd lennebb), amelyre valószínűsítettük, hogy találunk oltásellenes tartalmat, amelynek a lelőhelyét, referenciáit,
beszédmódját elemezve azonosíthattunk volna néhány mintázatot az oltásellenes
webtartalmak retorikájában. Ezen webes találatok retorikáját szerettük volna a
nemzetközi szakirodalom által azonosított patternökhöz rendelni. Több, magyar
és román nyelvű kulcsszó-kombinációt alkalmaztunk, és hamar rájöttünk arra,
hogy a keresés idején (2022 januárjának első hetében) egyik nagy webes kereső
sem adott ki oltásellenes tartalmat az első oldalain. Ekkor még nem számszerűsítettünk – mivel nem is ez volt a célunk, hanem a találatok érvelési eljárásainak
elemzése – de rájöttünk arra is, hogy itt olyan jelenséggel állunk szemben, amelyet érdemes közelebbről megvizsgálni az adott időben. Nem állt szándékunkban
általánosító következtetéseket levonni, hanem csak utána szerettünk volna járni
egy, hirtelen észlelt „kereső”-viselkedésnek, amelyet következetesen észleltünk
mind a Google, mind a Yahoo, mind pedig a Microsoft által működtetett Bing
esetében. Ugyanakkor tudatában voltunk annak is, hogy egyéb, analitikus keresők, mint pl. a WolframAlpha is szolgálhatnak számunkra különleges találatokkal, de cikkünk célja nem az volt, hogy a nagy webes keresők működési mechanizmusát elemezzük, összehasonlítsuk, hanem az, hogy a talált oltásellenes
tartalmak helyéről, látogatottságáról, potenciális kapcsolódási rendszereiről információkat keressünk, és ezeket illesszük be a cikkünk kiindulási pontját képező
gondolatmenetbe – lásd fent a „A cikk célkitűzései” című alfejezetünket.
Mivel több médiumból már korábban értesültünk arról, hogy több techcég – köztük a Google alvállalatai,40 valamint a Facebook egyes kommunikációs
moduljai41 – tevékenyen felléptek az oltásellenes tartalmak terjedése ellen, ezt a
trendet véltük azonosítani az általunk használt keresők adott időpontban (2022
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januárjának első hete) történő működésében is. Itt jelezzük azt, hogy a vírustagadó, valamint oltásellenes tartalmak webes felületekről való letiltásának áttekintésére nem tudott vállalkozni ez a cikk – legyenek azok állami szabályozásúak vagy
belső, vállalati korlátozásúak, hiszen olyan mennyiségű adattal, különböző jogi
szabályozásokkal kellett volna dolgozzon, amelyek kötetnyi mértékű elemzést érdemeltek volna.
Ismételjük: a Google, a Yahoo meg a Bing teljes találatlistájának elemzése
monográfia-kiterjedésű lett volna, emiatt döntöttünk arról, kismintás tartalomelemzést végzünk.
Mint fentebb is említettük, több kulcsszóval, kifejezéssel, mondattöredékkel
próbálkoztunk, román és magyar nyelveken – de, mivel mind a három említett
webes kereső hasonló módon „viselkedett” az összes kereséskor (tehát nem listázott az első oldalakon oltásellenes tartalmakat) ezeknek a kereséseknek az eredményeit nem integráltuk a cikkünkbe. Ismételjük: nem az volt a célunk, hogy
visszafejtsük a keresők működési algoritmusait, és nem a belső szabályzatuk, valamint az állami szabályozások visszakeresése volt a cél, tehát nem ennek a keresési rendszernek a szisztémáinak a feltérképezése, hanem az esetlegesen megtalált
oltásellenes tartalmak elemzése.
Arra hamar rájöttünk, hogy az összes lehetséges oltásellenes tartalmú kifejezésre, mondatra, mondattöredékre nem áll módunkban rákeresni, viszont
a cikkünk szeretett volna kitérni a megtalált oltásellenes tartalmak retorikájára is (lásd fentebb), emiatt fordultunk amolyan „kontroll”-elemként egy másik
rendszerűkeresőhöz, amelynek a nyugati kultúrához való kötődése eltérő, mint a
Google, a Yahoo vagy a Bing esetében. Amiatt döntöttünk a Yandex kereső használata mellett, mert a médiából korábban értesültünk annak orosz kötődéseiről,42
és le szerettük volna tesztelni annak működését. Tehát a következő lépésben újra
rákerestünk a korább kiválasztott, oltásellenességhez szemantikai szempontból
kötődő kulcsszavakra, mondattöredékekre, mondatokra, immár négy keresővel,
és 2022. január első hetében végzett empirikus elemzésünk megállapította, hogy
míg a három nyugati kötődésű kereső hasonló „viselkedést” produkált, tehát az
első oldalain nem mutatott oltásellenes tartalmakat, addig a Yandex esetében számos explicit oltásellenes, vírustagadó stb. típusú találat bukkant fel – már az első
oldalakon is. Azt, hogy milyen kulcsszavakkal, kifejezésekkel, hányszor és milyen
eredménnyel kerestünk, kihagytuk a cikkünkből, mert, ismételjük, nem az volt
a célunk, hogy keresőműködés-mintázatot rajzoljunk meg, hanem elsősorban az,
hogy találjunk a keresők segítségével oltásellenes tartalmakat. A Yandex segítségével tehát sikerült – viszonylag könnyedén – lelnünk ilyeneket, amelyek első,
empirikus vizsgálatra konvergens „mozgást” mutattak. Felismertük tehát, hogy
a Yandex másféle szűrési rendszert, másféle szabályozásokat működtet, mint a
Google, a Yahoo és a Bing, de, mivel nem állt szándékunkban ezeket visszafejteni,
a számos keresésünkből azok eredményeit emeltük be a cikkünkbe, ahol egyértelmű patternt tudtunk azonosítani empirikus eszközökkel is, adatanalitikai modulok alkalmazása nélkül.
Ugyanakkor kijelentjük, hogy egyáltalán nem állítjuk azt, hogy a Google,
a Yahoo vagy a Bing nem mutatna fel oltásellenes tartalmakat, csak leírtuk azt,
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hogy szúrópróbaszerű keresésünkkor, 2022 januárjának első hetében az első oldalakon nem bukkantunk ilyen tartalmakra, viszont szükségünk volt legalább
egy ilyen weblapra, ahhoz, hogy tudjunk beszélni az ő retorikájukról is.
Tudatában vagyunk annak, hogy „hátul”, a keresőlista végén/alján lehetnek
akár vírustagadó, oltásellenes stb. tartalmak is, de, mivel ezek nehezebben észlelhetőek, a keresőlista elején felbukkanó találatokat szerettük volna elemezni. Mint
lentebb, a „Koronavírus-félretájékoztatás néhány magyar és román nyelvű weblapon” című alfejezetünkben kifejtjük, a Google, a Yahoo és a Bing esetében „kézzel” ellenőriztük 2022. január 4-én az első 250 találatot, és nem leltünk egyetlen
oltásellenes tartalmat sem. Ugyanakkor a Yandex esetében is el szerettük volna
ezt az ellenőrzést végezni úgy, hogy ugyanazokra a kulcsszavakra, kifejezésekre,
mondattöredékekre vagy akár teljes mondatokra keresünk rá, és ott is szerettük
volna az első 250 találat esetében elvégezni az „oltásbarát”/oltásellenes besorolást,
viszont az összes kulcsszóra, kifejezésre, mondattöredékre vagy mondatra történő rákeresésünk során azt vettük észre, hogy már az első 10-15 találatban felbukkannak mind magyar, mind román nyelven egyértelműen oltásellenes tartalmak. Arra hamar rájöttünk, hogy ahhoz, hogy rögzítsünk egy észlelésrendszert,
lekódoljuk az így kinyert adatokat, a cikkünk témáját és terjedelmét jóval túllépő
adathalmazt kellett volna gyűjtsünk, és nekünk csak egy, legfeljebb kettő oltásellenes tartalomra lett volna szükségünk ahhoz, hogy azokon tartalomáttekintést,
forrásvizsgálatot, retorikai analízist végezzünk, úgy döntöttünk, hogy azokat az
oltásellenes tartalmakat elemezzük, amelyek a Yandex első 25 találatában benne
vannak – így illusztrálva azt, hogy a Yandex általunk empirikusan ellenőrzött találatainak (tehát az első 250-nek) az első 10%-ában (tehát a szembetűnő „leletek”
között) markáns, meghatározó oltásellenes, vírusellenes, valamint egyéb, áltudományos tartalmak vannak.
Az általunk használt keresési szavak, szintagmák, mondattöredékek, illetve teljes mondatok nagyon sok eredményt és sok különleges motívumrendszert
mutattak ki, viszont észleltük azt, hogy egy „szócsoport” keresése érdekes eredményt hozott, éspedig a „nu vreau să mă vaccinez”,43 és a „nem akarom beoltatni magam” Yandexen történő megkeresése során rábukkantunk egy bizonyos
Chananya Weissmanra történő hivatkozásokra, mind a magyar, mind a román
nyelvű találatokban, és ezeknek a cikkeknek a rövid áttekintését végeztük el az
alábbi fejezetben.
Mivel ezen fenti „szócsoportok” a Yandex találatai között, 2022. január 4-én
az első 25 között foglaltak helyet, és egyértelmű kapcsolatot mutattak mind a
román, mind a magyar nyelvű találatok, ezt a keresési eredményt integráltuk a
cikkünkbe, és nem emeletük be a többi, egymás fordításaiként működő szavakra,
szókapcsolatokra, mondattöredékekre és mondatokra vonatkozó keresési eredményeket.
Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy az így kinyert adatok statisztikai szempontból nem relevánsak, de, ismételjük: nem statisztika készítése
állt szándékunkban, hanem olyan markerek, tehát olyan beszédmódok, olyan
hivatkozások azonosítása, amelyek esetében érdemes elindítani egy nagyobb lélegzetű vizsgálatot.
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Az alábbi következő alfejezetben röviden elemezzük az összes olyan oltásellenes tartalmat, amelyeket a „nu vreau să mă vaccinez” és a „nem akarom beoltatni magam” „szócsoportokra” történő keresés során dobott ki a Yandex, és
amelyek az első 25 között voltak 2022. január 4-én.
Nem statisztikai „érvényességű” trendekről beszélünk, természetesen, viszont érdekesnek, és további kutatásokra méltónak találjuk annak a ténynek
a megállapítását, hogy a Yandex keresőjében fellelt oltásellenes tartalmakról
könnyedén meg lehet állapítani, hogy kötődésük van a Donald Trump által is
használt, alább részletezendő áltudományos retorikához (értelemszerűen: ezen
kötődés teljes természetének vizsgálata mélyebb, többszintű analízist igényelne,
amelyet a mi cikkünkben nem tudunk részletezni), és szintén figyelemreméltó
megállapításnak tartjuk azt, hogy mind a román, mind a magyar nyelvű oltásellenes Yandex-találatok olyan webes platformokon bukkannak fel, amelyek egyéb
típusú áltudományos információkat is terjesztenek. Természetesen nem állítjuk
azt, hogy ezek a weblapok kizárólag ilyen tartalmakat közölnének – az alább felsorolt kismintás elemzés viszont ezt a trendet érzékelteti.
Ugyancsak itt szeretnénk nyomatékosítani, hogy ezt a mintavételt nem szeretnénk reprezentatívként kezelni – az alábbiakban azt írjuk le, hogy az általunk
„kézzel” implementált számos keresés közül az egyik meglepő hasonlóságot mutatott mind magyar, mind román nyelven, és ezen hasonlóság egyes vonatkozásainak (pl. lehetséges eredetük) jártunk utána. A többi Yandex-keresés eredményét
azért nem integráltuk a cikkünkbe, mert ott nem észleltünk a román és magyar
nyelvű keresési eredmények között ilyen konvergens „viselkedést”. Ugyanakkor
fenntartjuk annak valószínűségét, hogy egyéb kulcsszavakra, szintagmákra,
mondattöredékekre vagy akár teljes mondatokra történő rákeresés is eredményezhetett volna analóg konvergenciákat, viszont ezeknek a feltérképezése nem
célja cikkünknek, hiszen így, a Yandex-lista első 25 darabjának empirikus áttekintésekor is figyelemreméltó mintázatokat azonosítottunk. Természetesen ezen
konvergenciák kifejtését más, általunk az alábbiakban nem implementált módszerekkel is meg lehet ejteni, viszont ez nem volt a dolgozatunk célja – ismételjük:
mi csak jelezni szerettük volna ezen utalásrendszerek meglétét, amelyekre ilyen
kismintás keresések is egyértelműen rámutattak, és jelezni, hogy ezen aspektusoknak milyen potenciális értelmezései lehetnek. Ugyanakkor, ugyancsak értelemszerűen, nem zárkózunk el egyéb típusú analízisektől sem.
Szeretnénk jelezni és ismételten nyomatékosítani, hogy a fent vázolt módszert nem tekintjük statisztikai szempontból relevánsnak, viszont úgy ítéljük,
hogy érdekes kiindulási pontja lehet – amint utalunk erre az alábbi fejezetben
– egy nagyobb léptékű vizsgálatnak, amely a Weissmann-féle gondolatok terjedési mintázatait elemzi, ugyanis, amint fentebb is írtuk, már nagyon kismintás
vizsgálatok is figyelemreméltó összefüggésrendszereket és „idea-genealógiákat”
mutattak ki.
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Koronavírus-félretájékoztatás néhány magyar és román nyelvű weblapon
Mindkét ország, tehát Románia és Magyarország „fősodratú”, de bulvárosabb, könnyedebb tartalmú médiáját is dicséri az, hogy gyakorlatilag valós időben
közvetítették mind a hazai, mind a globális, legtöbbször társadalmi vonatkozású,
de tudományos újdonságokat is, és amint az előző bekezdésben jeleztem, mindkét
ország hatóságai meglehetős eredménnyel léptek fel a téves, esetenként rosszindulatúan félretájékoztató információk ellen. Viszont, hogy mégis eszközöljünk egy
kitekintést a dezinformáció sajátosságaira, dolgozatunk készítésekor szúrópróbaszerűen ellenőriztük a Google, a Yahoo, a Bing és a Yandex (ez utóbbi orosz kötődésű, multinacionális informatikai vállalat) keresőivel a következő román és magyar kifejezéseket: „nu vreau să mă vaccinez”, és „nem akarom beoltatni magam”.
A Google, a Yahoo és a Bing keresőivel az első 250 találat között 2022. január 4-én
nem leltünk egyetlenegy oltásellenes tartalmat sem, míg a Yandex.com keresője
az első 25 cikk közt három, erősen oltásellenes tartalmat adott ki román nyelvre.44 A magyar nyelv esetében a keresés szintén nem adott oltásellenes tartalmat
az első 250 cikkben a Google, a Yahoo és a Bing esetében, és Yandexnél az első 25
találat között egy, explicit oltásellenes tartalmat leltünk, éspedig Rabbi Chananya
Weissman egy cikkét,45 amely tartalmában majdnem teljesen megegyezett azzal
az írással, amelyet a Incorect Politic blog közölt románul. A magyar nyelvű írás
forrásként egy WordPress blogra hivatkozik, amely angol nyelven közölte ezt az
összeállítást,46 míg a román honlap egy Facebook-oldalra, bizonyos https://www.
facebook.com/niculescu.cristian.96 oldalról származtatta ezt a tartalmat. Mi a
személyes Facebook-felhasználónkkal beléptünk erre a közösségi oldalra, és megtaláltuk a hivatkozott Cristian Niculescu oldalát ezen közösségi médián belül. A
nevezett Niculescu közösségi oldalán a Facebook által biztosított automata kereső
segítségével megtaláltuk azt a román nyelvű szöveget, amely szinte teljesen egyezik a Incorect Politic blog közleményével, és amelyet Niculescu 2021. márc. 17-én
töltött fel az oldalára. A Incorect Politic 2021. márc. 19-én közölte Niculescu román nyelvű írását, míg a magyar nyelvű „republikáció” 2021. márc. 21-én történt
meg.47 Az a blog, amelyre a magyar cikk hivatkozik, 2021. febr. 14-én tette közzé
ezt a tartalmát, ám Niculescu Facebook-profilján48 szerepel egy érdekes honlap –
ezen „31 ok”-os cikk forrásaként megjelölve – amelynek Chananyaweissman.com a
címe, és amely a Weaver blogger által közölt tartalmat49 2021. febr. 2-én tette közzé.50 Érdekesnek és további kutatásra méltónak találom annak a megvizsgálását,
hogy ennek a Weissmannak az írásai mily okokból kaptak ekkora visszhangot,
miért fordították le ezt a bejegyzését mind román, mind magyar nyelvre, és miért
szerepelnek a Yandex.com orosz kötődésű keresőportál jelentős rangsorú találatai
között – viszont az ilyen léptékű, főleg számítástechnikai természetű „nyomozások” meghaladják ennek a cikknek a lehetőségeit. Viszont ellenőriztük a https://
who.is weblapregisztráló adatbázis nyilvánosság számára is hozzáférhető felületén a Chananyaweissman.com honlapot, és minden, a potenciális tulajdonost
beazonosítandó adatot zárolva találtunk, kivéve a bejegyzés országát,51 valamint
az államot.52 A The Times of Israel szerzői között megtaláltuk ezt a Weissmannt
– akire a The Times of Israel is rabbiként hivatkozik,53 és az ott listázott írásai alapján úgy ítéltük, hogy ő elsősorban a saját, héber közösségében erősen tevékeny
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aktivista, és ezáltal komoly nemzetközi láthatóságra is szert tett. Ám ezekkel a
paraméterekkel még nem magyarázható teljes mértékben az, hogy ezen „31 ok”
miért vált ennyire szignifi káns referenciává mind a magyar, mind pedig a román
nyelvű oltásellenesek közt – nem beszélve, ugye, azokról az angol nyelvű fórumokról, amelyek szintén átvették ezt a cikket, és amelyekből mi is idéztünk fentebb néhányat. A Weissmann-cikk népszerűségének okát jelenlegi eszközeinkkel
tehát nem tudjuk felmérni – ahhoz a most rendelkezésünkre álló webanalitikai
eszközöknél jóval többre lenne szükségünk, így végkövetkeztetést sem tudunk
levonni ebből a jelenségből, viszont – oltásellenessége miatt – továbbra is fenntartásokkal kezeljük a cikk kijelentéseinek igazságértékét – annak ellenére, hogy
tételes cáfolására nem vállalkozunk.54
Figyelemreméltó, tehát az, hogy az általunk ellenőrzött „nagy” keresők közül három a tudományos elveknek és a hatósági előírásoknak megfelelően szűri
az oltásellenes tartalmakat, míg a Yandex.com nem alkalmazza ezt a szűrési elvet
– amit bizonyít a szúrópróbaszerű keresési kísérletünk is.55 Az, hogy a Yandex.com
talált olyan „.HU”, és „.RO”, tehát Magyarországon, valamint Romániában regisztrált honlapokat, amelyek explicit oltásellenes tartalmakat közölnek, azt jelzi,
hogy a Yandex cég nem tekinti maga számára kötelezőknek az Európai Unió – és
ezen belül Románia meg Magyarország vírusellenes rendelkezéseit (amelyekbe
beletartozik a „különleges jogrend idején elkövetett rémhírterjesztés” explicit tiltása is). Ugyanakkor ismételjük, hogy ezen Weissmann-írás (vagy, legalábbis: az
általunk fellelhető adatok alapján neki – is? – tulajdonítható bejegyzés) román
és magyar oltásellenesek közti népszerűségének jövőbeni vizsgálatát fontosnak
találjuk. További kutatások horizontjában érdemes lenne kideríteni, törvénybe
ütköző-e az ehhez hasonló tartalmak szerepeltetése a „.RO” meg a „.HU” kiterjesztésű web-doméniumokon, és ha igen, akkor milyen vonatkozásban.56
Ugyancsak jogi vonatkozású volt az a második cikk is, amelyet a 2022 januárjának 4. napján, a Yandex internetes keresőmotorral megejtett tallózásunk
közben találtunk, az első 25 cikk között.57 Érdekességképpen ezt a cikket nem
nevezhetjük expliciten oltásellenesnek – ennek a médiafelületnek a mi Yandexkeresésünkben megtalált eleme azzal foglalkozik, hogy jogi tanácsokat adjon
olyan (magyar) állampolgárok számára, akik valamilyen okok miatt nem akarják
beoltatni magukat az új koronavírus ellen – tehát inkább „csak” és inkább „áttételesen oltásellenes” azáltal, hogy tanácsokkal szolgál az oltást elutasítók számára.58 Beszédes azonban, hogy az oldal neve: „Szilaj Csikó”, és önmeghatározása
szerint „A társadalmi önszerveződés honlapja”. A lapnak olyan rovatai vannak,
mint: „Magyar őstörténet”, „Magyar idő” stb. Ismételjük: jogász szakképzettség
hiányában nem szeretnénk az oltáselleneseket jogi tanácsadással támogató cikk
tartalmával foglalkozni, hanem megelégszünk azzal, hogy jelezzük ennek a médiaplatformnak az ilyetén tartalmát, valamint a Yandex keresőjében történő felbukkanását.
Az oldal történeti vonatkozásokat is felvonultató cikksorozatát nem áll módunkban átnézni, mert nagyon nagy mennyiségű szövegről van szó, és nem szeretnénk néhány, kiragadott példa alapján leminősíteni a teljes honlapot.59
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Szerencsénkre azonban, a fentebb említett sok-sok félretájékoztató weboldal
mellett létezik számos olyan médiaplatform is, amely korrekt módon, és mint fent
is említettük: gyakorlatilag valós időben tájékoztatott, és tájékoztat jelenleg is,
mind az új koronavírus, a SARS-CoV-2 által okozott pandémia állásáról, mind
pedig egyéb, egyaránt érdekes és hasznos tudományos újdonságokról. Ez utóbbi
típusú információkról elmondható: lehetséges, hogy nem mindig rendelkeznek
azokkal a pragmatikus vonzatokkal, mint a koronavírusra, a védőoltásokra, a
koronavírus-fertőzés elleni védekezési módszerekre vonatkozó hírek, amelyek
aktualitása, pontossága, helyessége akár emberéletekbe is kerülhet – hatalmas,
eddig talán nem is tapasztalt felelősséget róva így a médiaorgánumokra – viszont
fenntartanak az érdeklődő közönségben egy megfelelő figyelemszintet, egy megfelelő érzékenységet a tudományos újdonságok iránt, valamint, természetesen
nem utolsósorban, kialakítanak, formálnak és fenntartanak egy olyan referenciaszintet a „nagyközönségben”, amely alkalmas arra, hogy szükség esetén relevánsan értelmezzen, és mindennapi létgyakorlatokba integráljon olyan, összetett és
alkalmanként elvont, paradigmaváltó adatokat, mint amilyenek a koronavírusról
közölt első hírek voltak.
A koronavírus „megérkezése” néhány jelentős román és magyar nyelvű
médiaplatformra
Mi nem végeztünk átfogó statisztikai elemzést a koronavírusnak a magyar
és román nyelvű médiákban való feltűnéséről, mert – mint már többször is jeleztük fentebb – nem áll jelenleg rendelkezésünkre komplex webanalitikai eszköztár, így csak manuálisan implementált vizsgálatokat tudtunk eszközölni, amelyek
viszont csak lassan végezhetőek, mert gyakorlatilag kézzel kellett átrostálnunk
temérdek keresési eredményt.
A javarészt manuálisan végzett kereséseink egyik feltűnő eredménye az volt,
hogy az általunk vizsgált, mind magyar, mind pedig román nyelvű internetes
portálok 2020. január 9-én adták le az első explicit híradást egy új típusú koronavírusról, amely Kína Hupej tartományában bukkant fel, és amelyet hamar a
„Vuhan-vírus”-ként kezdett emlegetni a nemzetközi média.
Ahhoz, hogy azonosítsuk és kiválasszuk a kiemelkedően látogatott, tehát jelentős „impaktfaktorral” rendelkező médiaorgánumokat, ellenőriztük a
Similarweb weblapelemző ingyenes felületén a legjelentősebb romániai és magyarországi hírközlő honlapokat, viszont, mivel a Similarwebnek ezen fizetés
nélkül is használható része nem mutatja meg az egyes weblapokról kinyert teljes
adatsort, bizonyos helyeken kézi kereséssel kellett kiegészítenünk a találatokat.
Így „megtaláltuk” Romániából a Digi24 meg az Adevărul honlapjait,60 és
megállapítottuk, hogy szintén 2020. január 9-én közölték az első rövid híreket az
új típusú koronavírusról. A Digi24 „Un nou tip de virus ar putea fi cauza formei
misterioase de pneumonie care s-a răspândit în China” címmel közölt rövidhírt,61
viszont, a nagyjából egyező időintervallum miatt érdemes figyelni a megjelenés
idejét is, amely a Digi24 esetén 11 óra 50 perc. A látogatottsági rangsorban utána
következő Adevărul „csak” 14 óra 29 perckor teszi közzé saját hírét.62 Ezen két
honlap átnézésekor megállapítható, hogy a Digi24 alkalmaz forráshivatkozást,
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míg az Adevărul nem küldi tovább az olvasóit. A Digi24 az Agerpres-re, a román
nemzeti hírügynökségre hivatkozik, amelynek a vonatkozó cikke63 délelőtt 10
óra 41 perckor jelent meg a weblapon, és a kínai nemzeti televízióra, a CCTV-re
hivatkozik forrásként. Az Agerpres tekintetében figyelemreméltó, hogy az eredeti, kínai hírforrásokon kívül még hivatkozik arra a hírügynökségre is, amelytől
közvetlenül vette át az adatokat, éspedig a DPA-ra64 is, amely médiaügynökség
tehát fontos csomópontjává vált a koronavírus-információk európai médiákba
történő megérkezésének. Ugyanakkor ellenőriztük az MTI belső adatbázisában
is a „koronavírushír-lavinát” elindító hírt65 – ott, sajnos, nem tüntették fel a megjelenés óráját, viszont a magyar hírügynökség forrásaként közvetlenül a kínai
nemzeti televízió, a CCTV van megjelölve.
A Similarweb statisztikái szerint a romániai hírportálok látogatottsági sorrendjében egy másik jelentős híroldal,66 – legalábbis 2022 január 4-én – a
HotNews.ro, amely szintén 2020. január 9-én közli az első infót a koronavírusról,
13 óra 7 perckor, tehát az általunk vizsgált webfelületek közül harmadikként, az
Agerpres és a Digi24 után, és forrásként a CCTV-t meg a WHO-t67 jelöli meg.
Amiatt emeltük ki a HotNews cikkét, mert ebben alapos elemzést, WHO-szakértőkre történő hivatkozásokat is olvashatunk, többet, mint az Agerpres „koronaindító” hírében A HotNews-re amúgy jellemző az analitikus nyelvhasználat, a
terjedelmesebb cikkek, amelyek az információk mellett értelmezési paramétereket, kontextusokra történő utalásokat is magukba foglalnak.
Magyarországon is hasonló sebességgel reagáltak az online platformok. Így
a Similarweb kategorizálásában a hírportálok közül az első helyet elfoglaló Index.
hu, 68 amely az MTI-től (Magyar Távirati Intézet) veszi át az információt. Az MTI
szintén a CCTV-re utal hírforrásként. Érdekes, hogy az Index cikke hajnalban,
helyi (magyarországi) idő szerint „05” óra 51 perckor jelent meg.69
A Similarweb magyarországi vonatkozásban a Startlap.hu weboldalt jelzi a
második legfontosabb hírforrásként, és csak harmadikként az Origo.hu-t, viszont
a Startlap is általános aggregátorlap, heterogén, túlnyomórészt más portálokról
indexelt tartalommal, így nem tudjuk strukturáltan elemezni.
Az „Origo.hu” estében szintén figyelemreméltó a kora hajnali közlés („05”
óra 32 perc), valamint közvetlenül az MTI-re, és közvetett hírforrásként szintén
a kínai CCTV-re történő utalás.70 A pontos időpontok amiatt is érdekesek, mert
2020 elején az Origo és az Index erős konkurensei voltak egymásnak (az Index
ellenzéki volt, az Origo kormánypárti), és ekkora elérésű portáloknál számít(ott)
még egy ilyen minimális, még negyedórányit sem kitevő különbség is.71
Már ennek a néhány online platformnak az áttekintéséből is kitűnik, hogy
a „figyelmes” médiákba gyakorlatilag egy forrásból (a CCTV) érkezett meg a
vírusgyanú hivatalos konfirmációja, és vált hamar központi referenciává a közéletben – természetesen, magával az amúgy is látható járvánnyal egyetemben.
Ugyanakkor, mint fentebb is láttuk, a SARS-CoV-2-pandémia a hatékony médiatájékoztatás próbája is volt, hiszen számos, akár a hagyományos, akár az új típusú, digitális-interaktív médiákban erősen látható szereplő ideologizálta a járvány
következményeit – gyakran állami szinten is –, amely viszont magától értetődő
módon vezetett felfoghatatlan léptékű tragédiákhoz.72
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Amint fentebb rámutattunk, mind Magyarországon, mind Romániában
bukkantak fel áltudományos, a koronavírus-járvány elleni védekezést hamis információk szórásával megnehezítő netes fórumok, amelyek, jóllehet, hogy nem
képezik a fő referenciákat a két ország nyilvánossága számára, de rendelkeznek
működő „háttérközönséggel”, amelynek a számát mi nem tudjuk megbecsülni,
de a két ország oltottság-arányának különbségéből legalább a nagyságrendekre
tudunk következtetni.73 Emellett ismételten felhívjuk a figyelmet arra is, hogy,
Magyarországgal ellentétben, Romániában prominens, „államhatalmi” személyiségek (pl. szenátorok) is beálltak az oltásellenesek/vírustagadók népes táborába, alkalmanként épp vezetve ezeket.74
A nagy elérésű, országos léptékű online médiaplatformok mellett még ellenőriztük Erdély (Románia) legnépszerűbb, leglátogatottabb magyar nyelvű online
hírportálját, az Új Magyar Szó immár csak online megjelenő kiadását, a Maszol.ro-t,
amely szintén 2020. január 9-én, reggel 9 óra 15 perckor közölte a hírt – szintén
az MTI-re hivatkozva –,75 tehát már a vezető román hírportálok előtt, és ami figyelemreméltó: még az Agerpres hírének a honlapon történő megjelenése előtt.
Az általunk megnézett magyarországi portálok szintén az MTI-től vették át a
rövidhírt, és amint korábban írtuk, hajnalban már „élesítették” is a cikkeket. A
Maszol.ro tehát ez esetben hatékonyabb volt az információközlésben, mint a nála
nagyságrendekkel nagyobb „hírszerző” apparátussal rendelkező Digi24 vagy a
széles spektrumú, amúgy gyors reagálású Adevărul.
Amint azonban megállapíthatjuk, a néhány órányi különbség nem vált meghatározóvá a járvány történéseinek szempontjából, viszont érdekes információszerzési és -disszeminációs mechanizmusokra mutat rá, amelyek visszafejtése,
értelmezése újólag egy másik tanulmány tárgyát képezhetné.
Az általunk fellelt áltudományos, implicit módon roppant káros médiatartalmak észlelése mellett viszont megállapítottuk, hogy mind a romániai, mind a
magyarországi online médiumok, melyeket megvizsgáltunk rövid áttekintésünkben, észlelhető „hírverseny” keretein belül, de megfelelő artikuláltsággal és indokolt referenciák alkalmazásával tájékoztattak a koronavírus-járvány kitöréséről
– majd, sajnos, zajlásairól is.
Ugyanakkor észleltük, hogy az általunk vizsgált, általános, heterogén profilú hírportálok is készítettek összetett, a legfrissebb tudományos információkból
komponált elemzéseket, amelyek alkalomadtán minőségibb tartalmakká váltak,
mint a forrásaik alkalmanként divergens referencialitású halmaza.
Cikkünk zárásaként még megemlítjük azt, hogy érdemes lenne majd egy
olyan felmérést készíteni, amely mind az általános hírszolgáltató médiaplatformok, mind pedig a tudománynépszerűsítésre szakosodott médiumok „korona-híreinek” és komplexebb, elemző cikkeinek társadalmi impaktját méri fel
– sejtésünk szerint ugyanis mind Magyarországon, mind Romániában az ilyen,
a tudományos eredmények gyors és közérthető, ám mindig pontos és árnyalt
közvetítését vállaló médiafelületeknek nagy szerepe volt abban, hogy kialakuljon egy olyan új típusú médiaszemlélet, amely immár nem csak a tudományos
újdonságok minél előbbi „szállítását” várja el a sajtó ezt vállaló szegmensétől, hanem az összetettebb, több paraméterrel operáló, terjedelmes(ebb), tehát a jelenle33
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gi médiatrendek szerint kevésbé „kattintásbarát” tartalmak irányába is nyitott.
Logan Molyneux76 megállapítja, hogy az új hírfogyasztási trendek az úgynevezett
„csipegetés” („snacking”) irányába mozdulnak el, aminek kialakulását, természetesen, erősen befolyásolta az érintőképernyős okostelefonok széles körben történő
elterjedése, valamint a közösségi oldalak – sokak számára – legfontosabb híraggregátorként történő kanonizálódása. Ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy
az általa idézett vizsgálatok arra figyelmeztetnek, hogy az árnyalatok elveszhetnek a hírek rövidülési trendjei miatt77 – és, applikáljuk ezt cikkünk témájára:
ez hatványozottabban igaz lehet a tudománynépszerűsítő média esetében, ahol
(akárcsak a „kemény” tudományokban), legtöbbször egy-egy apró manifesztáció
különbözteti meg az igazságot a tévedéstől – viszont olyan trend is észlelhető,
hogy sok felhasználó a mobiltelefon által aggregált, jellemzően rövid hírekből
álló információtöredékeket hajlamos akár elmélyültebb tanulmányozási folyamatok révén is kiegészíteni, alkalomadtán más platformokra apellálva, így tehát,
vonhatjuk le mi a következtetést: a hírek rövidülésének nem kell föltétlenül az
információ „nüanszainak” elvesztődéséhez, az értesülési folyamat szükségszerű
fragmentálódásához vezetnie.
Molyneux mérsékelt optimizmusa bennünket is felvillanyoz, és, látva az
általunk idézett médiaorgánumok koronavírus-tudósításainak és -analíziseinek
természetét, kijelenthetjük, hogy az általunk fentebb átnézett, nagy elérésű weblapok felületén minőségi, megfelelően artikulált és analitikus, releváns, és alkalomadtán akár életmentő tudományos tájékoztatás is folyik, amely mindezidáig
fennmaradt és működik, annak ellenére, hogy, mint több esetben is kijelentettük,
sem Magyarországon, sem Romániában nem tartoznak az ilyen típusú, legtöbbször relativizáló médiatartalmak a legnépszerűbb műfajok közé.78
Cikkünk befejező részében még teszünk egy utalást egy másik médiaplatformra, amely – az általunk rendszeresen „átfésült” online médiafelületek között
is kiemelkedik színvonalával, ami a tudományos tájékoztatás dimenzióit illeti.
Azért olvassuk mi rendszeresen a Qubit.hu-t, mert egyfelől naprakész adatokat
szintetizál nagyon sok tudományágból – az erkölcsfilozófiától meg antropológiától a legtechnikásabb csillagászati hírekig79 –, és ugyancsak itt olvastunk egy
roppant érdekes, a koronavírus hivatalos „médiabelépőjét” napokkal megelőző
híradást,80 amely a WHO egyik legelső, az akkor még nem azonosított, titokzatos
vírusról szóló értesítését81 osztja meg a magyar olvasókkal – valódi, tudománynépszerűsítési laphoz illő módon. A Balázs Zsuzsanna által készített rövid ismertető82 ezzel a mondattal zárul: „A WHO szakemberei ennek ellenére nem látják a
különösebb óvintézkedéseket indokoltnak.” – azóta tudjuk, hogy a WHO nem is
tévedhetett volna nagyobbat – viszont épp ezen tévedések elismerése, a tudomány
által hitelesített ajánlások folyamatos, érthető, releváns artikulációjú kommunikálása (főleg olyan alkalmakkor, amikor a korábbi híreket bizonyos paramétereiben korrigálni kell!) teszi az egyes, tudománynépszerűsítéssel is foglalkozó, széles
közönségekhez beszélő médiaplatformokat nagyon-nagyon jelentős társadalmi
tényezőkké.
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tartotta tiszteletben/nem tartotta be a tudományos eredményeket, paramétereket
érvként használó szakemberek ajánlásait, és rendelkezései legtöbbször inkább
voltak populisták, mintsem (koronavírus-)járványcentrikusak (Rutledge, P. E.
(2020). Trump, COVID-19, and the War on Expertise, American Review of Public
Administration, July 15, 2020.). Ugyanakkor kijelentjük, hogy a Trump által
hangoztatott vagy épp implementált ideológiák és Chananya Weissmann közti
kapcsolatrendszer feltérképezése újólag meghaladja cikkünk kereteit. Mi itt csak
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jeleztünk egy analógiát, amelyről feltételezzük, hogy mögötte indexikus kapcsolat
artikulálódhatott.
53
https://blogs.timesofisrael.com/author/chananyaweissman/?anchor=about-me
54 A tételes cáfolást nem ebben, egy analitikus műfajban kellene megtenni,
és főleg nem humán felkészültségű szakíró kellene ezt kivitelezze, hanem egy
olyan hozzáértő, akinek hivatalosan is hitelesített virológiai képzettsége (is) van.
Amennyiben mi nekifognánk most dekonstruálni Weissmann érveit, orvosi,
gyógyszerészeti szakképzettség, tájékozottság hiányában könnyen véthetnénk az
érvelésben, és így előfordulhatna, hogy akaratlanul tulajdonképpen ugyanazt a
műfajt írnánk vissza, amelyet most bírálunk: éspedig az ideológiai szempontból
elfogult, hozzávetőleges érvekkel operáló, nem tudományos médiatartalmak
műfaját.
55
Ugyanakkor feltételezzük, hogy a Yandex.com több, hasonló
jelentéstartalmú keresésre is analóg eredményekkel szolgálna, de ennek
ellenőrzése újólag a saját műszaki korlátainkba ütközik.
56 Viszont, mivel jogi képzettséggel sem rendelkezünk, ennek a
problémakörnek kifejtésére is a szakembereket bátorítjuk.
57
Itt jeleznénk, hogy a magyar nyelvű Yandex-eredményekben
nagyságrendekkel kevesebb volt 2022. jan. 4-én az oltásellenes tartalom, mint a
román nyelvű keresésekben. Nem végeztünk teljeskörű statisztikai felmérést, de
annyit megállapítottunk, hogy a magyarországi lakosság átoltottsági aránya és
a romániai lakosság átoltottsági aránya összefüggést mutat a két ország online
médiájának oltásellenes tartalomrendszereivel. Értelemszerűen, érdemes ezt az
összefüggést több társadalmi vonatkozásban is tárgyalni, ám mi úgy ítéljük, hogy
ezen összefüggés jelzése is hasznos észrevétel.
58 Ld. pl. Szilaj Csikó [álnév] (2021). Jogi tanácsok oltásra kötelezettek
számára – III. rész (Szilaj Csikó), https://www.szilajcsiko.hu/single-post/jogitanacsok-oltasra-kotelezettek-szamara-iii-resz-szilaj-csiko. Letöltés dátuma:
2022. jan. 4. Figyelemfelkeltőnek találjuk, hogy a Yandex nem az első, de még
csak nem is a második, oltáselleneseknek szóló jogi tanácslistát találta meg,
hanem ezen „sorozat” harmadik részét sorolta be az első 25 cikkébe. Sajnos, nem
rendelkezünk belső olvasottsági adatokkal, de – a keresőmotorok működésének
egyik alapelve alapján – valószínűnek tartjuk, hogy ebből az ominózus
„sorozatból” ez, a harmadik „fejezet” vált láthatóbbá, olvasottabbá, keresettebbé,
és emiatt listázta ezt a Yandex.
59 Honlap-áttekintésünk ez esetben alapos volt, viszont nem áll módunkban
az összes címet meg témát felsorolni, ellenben néhány példával szeretnénk
illusztrálni az oldal áltudományos jellegét. A példákat, természetesen, nem
általánosítjuk a honlapok teljességére, viszont megállapítjuk azt, hogy az általunk
olvasott cikkek mindegyike félretájékoztató, áltudományos volt. Dolgozatunk
keretei közé – természetesen – nem fér be a honlap teljes tartalmának elemzése,
de illusztrálásképpen kiemelünk néhány témát, amely a vizsgálat időpontjában
(2022. január első hetében) a rovatok vezető anyagai voltak. Így például a „Magyar
őstörténet” rovat egyik, szembeötlően érvtelen írását bizonyos Tűzkő Tamás és
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Szilaj Csikó jegyzi, és azt próbálja bebizonyítani, amúgy eléggé tudományosnak
tűnő bibliográfiai apparátus és auctoritas-hivatkozások segítségével, hogy a
magyar és a finn nyelvek nem állnak rokonságban egymással, valamint egy,
„magyarok képviselte [ember]fajtá”-ról értekezik, amely Európában állítólag
jelentős populációval rendelkezett – természetesen: az ősidőkben (Tűzkő T., Szilaj
Csikó [álnév] (2021). A „finnugor” elmélet. Az őskorban a magyarok képviselte
fajta népesítette be Európát, https://www.szilajcsiko.hu/single-post/a-finnugorelmelet-az-oskorban-a-magyarok-kepviselte-fajta-nepesitette-be-europat.
Letöltés dátuma: 2022. jan. 4.). Ehhez hozzá tudunk szólni, mert rendelkezünk
mind nyelvészeti, mind történelmi képzéssel, és kijelentjük, hogy az ehhez hasonló
„fejtegetések” az idealizált és ideologizált történelemszemléletet képviselik,
majdnem teljes mértékben tévesek (viszont kivételeket, tisztázatlan eredetű elemek
létezését elismeri alkalmanként a nyelvészet meg a történelemtudomány is), és
mivel félrevezethetik az avatatlan, humán tudományokban kisebb jártassággal
rendelkező médiafogyasztót, nagyon károsak tudnak lenni – a mi cikkünk
tematikájának szempontjából is, hiszen alááshatják a valódi tudományba vetett
hitet, megnehezíthetik a tényleges kutatások eredményeinek (egy, potenciálisan
agresszív) közönség és közösség előtti validálását, implicit módon tehát
gátolhatják magának a tudomány logikájának a közösségi viszonyrendszerekbe
(így tehát a médiafogyasztási elvekbe) történő beépülését is.
A fentiekhez kapcsolódik még számos olyan, ezen a médiaplatformon
szereplő tartalom, amelynek a referencialitását nehéz számunkra validként
elfogadni. Ilyen írás pl. a 2021 februárjában feltöltött, „Üdvözlet, egyetértés és
kiegészítés Révész Péter: A minószi gének titka c. filmjéhez”, és amelyet Darai Lajos
meg „Szilaj Csikó” jegyez – ebben az írásban olyan „forrásokat” idéz, amelyek
szerint „a magyar nyelv ősét a Kárpát-medencében már 5000 évvel ezelőtt
beszélték”, és a „a minószi műveltség hátrahagyott «Lineáris A» írását számítógép
segítségével úgy sikerült megfejtenie, mint a magyarnak egy közeli rokonát” – az
ilyen kísérletek azonban inkább (nem föltétlenül morális telítettségű ideológiák
által indukált) mítoszképzéseknek minősíthetjük, mintsem tudománynak,
viszont, annak ellenére, hogy nem közvetlen implikációjú, mint pl. egy
oltásellenes tartalom, ugyancsak hozzájárulhat ahhoz, hogy ezen médiatartalom
fogyasztóiban torz tudományértelmezési és nem helyes tudományos referenciaszelekciós képességek jöjjenek létre.
Sajnos, jelen helyzetben ahhoz sincs eszközünk, hogy áttekintsük a
honlap látogatottságát, mert sem az ingyenes Similarweb.com honlapelemző,
sem a szintén ingyenes Alexa.com/siteinfo/ nem tudta visszafejteni a honlap
becsült forgalmát 2022 jan. 4-én. Ugyanakkor az Amazon által működtetett
Alexa mesterséges intelligencia alapú internetelemző számítógépes applikáció
ingyenes változata talált néhány érdekes, figyelemreméltó információt a
Szilajcsiko.hu honlapról (https://www.alexa.com/siteinfo/szilajcsiko.hu), éspedig
megállapította, hogy a Szilajcsiko.hu látogatói csoportjai jelentős mértékben
egybeesnek a következő honlapok látogatóival: https://www.virusinfok.
hu/; https://civilekatisztanlatasert.hu/; https://orvosokatisztanlatasert.hu/ –
oltásellenes, vírusszkeptikus honlapok, amelyet, mint fent is láttuk, a „nagyobb”,
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az Európai Unió, valamint a tagországainak a törvényei által hozott rendeleteket
applikáló internetes keresőmotorok nem indexelnek és nem listáznak, viszont így,
áttételesen megtalálhatóak.
Ezen sorok íróját nem lepte meg, hogy a fentebb idézett, áltudományos
tartalmakat népszerűsítő oldalak olvasói, látogatói egy csoportba tartoznak –
valószínűsítjük, hogy itt az úgynevezett „hír- és véleménybuborék” jelenségével
állunk szemben, vagyis azzal, hogy egy adott információtípus (esetünkben az
álhírek valamint a téves, de tudományosnak beállított információk) fogyasztói
egyáltalán nem, vagy pedig nagyon nehezen lépnek ki azokból az információs
körökből, amelyeken kívül az ő véleményeiknek ellentmondó tartalmakat
találnának. Győri Adél és Timár János 2017-ben publikált felmérése szerint, a
politikai, közéleti információk megszerzésének módszereit figyelembe véve „a
[magyarországi] lakosság közel fele, 44%-a él »hírbuborékban«” (Győri A., Timár
J. (2017). Mérték Médiaombudsman. Adatok az online hírfogyasztásról, Mérték
Médiaelemző Műhely, 9.). Itt jegyezzük meg azt, hogy ennek a jelenségnek a
kialakulásának a veszélyeire már 2013-ban figyelmeztetett Dominique Brossard
és Dietram A. Scheufele, akik megállapították, hogy az online tudományos
tájékozódásban mind a tudósok, mind pedig a nagyközönség esetében olyan
trendek kezdenek kialakulni, amelyek tulajdonképpen kisszámú, de viszonylag
gyakran látogatott platformhoz rögzítik az érdeklődőket, akik legtöbbször nem
szánnak időt arra, hogy az ezen platformokon található értesüléseket összevessék
más médiumok hasonló tartalmaival (Brossard–Scheufele, 2013.). Sajnos, ugyanezt
a trendet azonosítja Daniel A. González-Padilla és Leonardo Tortolero-Blanco
a 2020-as tanulmányukban, amelyben megállapítják, hogy főképp a közösségi
médiákban megosztott tartalmak esetén észlelhető az erős elszigetelődés az egyes
hír- és véleménybuborékok között, és ez a jelenség, főleg a koronavírus-járvány
fenyegetése miatt, roppant aggasztó dolog, hiszen emiatt az eleve álhírekkel
találkozó felhasználóknak minimális az esélye arra, hogy releváns, tudományos
megalapozottságú adatokhoz jussanak (González-Padilla, D. A., TortoleroBlanco, L. (2020). Social media influence in the COVID-19 Pandemic, Int. Braz. J.
Vol. 46, Suppl. I, July, 2020, 121–122), és így az egészségüket, de akár az életüket is
érintő döntéseket helyes referenciák alapján hozzák meg.
60
https://www.similarweb.com/top-websites/romania/category/newsand-media/. Érdekes, hogy a leglátogatottabb hírportálként a Yahoo.com-ot
azonosította a Similarweb 2022 jan. 4-én, ami azért nem meglepő, mert a
Yahoo hírszolgáltató platformja, a Yahoo romániai kiadása (https://ro.yahoo.
com/?p=us) számos romániai médiaorgánum tartalmát linkeli be a „landing”oldalára, így, valószínűleg, fontos kiindulási felületként szolgál sok hírkeresés
számára. Viszont, mivel nem romániai doménnéven jegyzett, nem elemezzük.
61 „Egy új típusú, Kínában elterjedt vírus lehet a rejtélyes tüdőgyulladások
oka”
–https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/un-nou-tip-de-virusar-putea-fi-cauza-formei-misterioase-de-pneumonie-care-s-a-raspandit-inchina-1242871.
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Sajnos, mivel nem állnak rendelkezésünkre audiovizuális archívumok, nem
tudjuk, hogy pl. a Digi24 televízió bemondta-e ezt a hírt az online megjelenés
előtt.
62 Serb, D. (2020). Un nou tip de virus, la baza pneumoniilor din China?
https://adevarul.ro/sanatate/politici-bani/un-nou-tip-virus-bazapneumoniilorchina-1_5e171ba95163ec4271e30d8f/index.html. Letöltés dátuma: 2022. jan. 4.
63 „China – o formă misterioasă de pneumonie ar putea fi cauzată de un
nou tip de coronavirus (experți)”– magyarul: „Kína – egy új típusú koronavírus
okozhatja a rejtélyes tüdőgyulladásokat ([állítják a] szakértők)”. Bîgu, A. (2020).
China – o formă misterioasă de pneumonie ar putea fi cauzată de un nou tip de
coronavirus (experți), https://www.agerpres.ro/stiintatehnica/2020/01/09/chinao-forma-misterioasa-de-pneumonie-ar-putea-fi-cauzata-de-un-nou-tip-decoronavirus-experti—429424. Letöltés dátuma: 2022. jan. 4.
64 Deutsche Presse-Agentur – amely németországi hírügynökség.
65 MTI (2020). Egy új koronavírus okozza a közép-kínai tüdőgyulladásos
járványt, https://archiv1988tol.mti.hu/. Letöltés dátuma: 2022. jan. 4.
66 Ebben a statisztikában a 8. https://www.similarweb.com/website/
hotnews.ro
67 World Health Organization – Egészségügyi Világszervezet.
68 2020 elején az Index.hu portált nem a jelenlegi, 2022-ben a weblapot
készítő szerkesztőség működtette, hanem gyakorlatilag az a munkacsoport,
amely jelenleg a Telex.hu portált adja ki.
69 Joób S. (2020). Kiderítették, mi okozza a járványos tüdőgyulladást
Kínában,
https://index.hu/techtud/2020/01/09/kina_tudogyulladas_jarvany_
virus/. Letöltés dátuma: 2022. jan. 4.
70 https://www.origo.hu/nagyvilag/20200109-egy-uj-koronavirus-okozzaa-kozepkinai-tudogyulladasos-jarvanyt-vuhanban.html
71 Az Index és az Origo története is megérne, ha nem is egy misét, de
legalábbis egy terjedelmes vizsgálatot, amelyben nagy teret kellene szánni
az Index 2020-ban történt szerkesztőség-kicserélődésének, valamint ezen
történés okainak. Ez azonban nem tartozik ezen cikk szoros témái közé, így
itt eltekintünk tőle. Viszont az események, még a mi cikkünk szempontjából
is, kardinális jelentőséggel bírnak, hiszen a magyar híroldalak közül az Index
implementálta – ismétlem: egészen a 2020-ban bekövetkezett szerkesztőségcseréig
– a tudománynépszerűsítés leghatékonyabb paradigmáit, az infotainmentbe csomagolt „bölcsességpasztilláktól” (pl. a nagysikerű „Ma is tanultam
valamit!”, blogszerű bejegyzés-sorozat, amelynek számos fejezetét kötetekben
is kiadták), az egészen mély, tanulmányszintű komplexitással bíró elemzésekig,
ahol közérthetően, de mégis tudományos referenciákkal magyaráztak el olyan
összetett problémarendszereket, mint pl. a koronavírus terjedési mechanizmusai
– különböző kultúrák, államvezetési rendszerek, gazdasági tényezők stb. –
viszonylatában (ld. pl. Bolcsó D. (2020). Miért állt le a világ az új vírus miatt, ha a
korábbiak enélkül is eltűntek? https://index.hu/techtud/2020/05/18/koronavirus_
jarvany_covid-19_sars_mers_h1n1_influenza_legyozes_visszaszoritas_
korlatozas_terjedes/. Letöltés dátuma: 2022. jan. 4.). Az Index-ben lezajlott,
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2020-as „szerkesztőségváltás” alaposabb megértéséhez, tanulmányozásához
szükséges a magyarországi belpolitikai rendszerek alapos ismerete. Az események
értelmezéséhez egyik kiindulópont lehet érdeklődő olvasóink számára pl. Baka
F. Zoltánnak a Menedzsmentfórum online platformon közölt elemzése (Baka F.
Z. (2020). A válság előtt még biztos nem volt nagy bajban az index, https://mfor.
hu/cikkek/vallalatok/megmutatjuk-mekkora-volt-a-baj-a-dolgozoit-elvesztoindexnel.html. Letöltés dátuma: 2022. jan. 4.).
72 Számtalan példát sorolhatunk itt, akár a teljes információzárlatot
elrendelő, koronavírus-érintettséget tagadó Észak-Koreától (ld. pl. Sue Mi,
T. (2020). South Korea Minimized the Damage from Covid-19. North Korea
Maximized It, Center for Strategic and International Studies, Whashington DC)
egészen a groteszk, tudományos szempontból megkérdőjelezhető pragmatikájú
kijelentésekben és cselekedetekben valósággal tobzódó Donald Trump (ld.
fentebb) vagy Brazília jelenlegi elnöke, Bolsonaro is (ld. pl. Burni, A., Tamaki,
E. (2021): Populist Communication During the Covid-19 Pandemic: the Case
of Brazil’s President Bolsonaro, Partecipazione e Conflitto, 15 March, 2021.)
épületes példái lehetnek annak, hogy milyen helyrehozhatatlan kárt tud okozni a
tudomány által igazolt tények figyelmen kívül hagyása.
73 Itt le kell szögeznünk, hogy természetesen nem tartjuk minden
oltástagadót a fentiekben felsorolt, áltudományos, manipulatív médiatartalmak
aktív fogyasztójának, viszont azt sem zárhatjuk ki, hogy az egyes, tudománytagadó
médiatartalmak hatása nem csak a közvetlen médiatartalom-használókat érinti,
hanem azok kijelentései, attitűdje, viselkedése révén hatással lehet azokra is, akik
nem kerültek közvetlen kapcsolatba az ilyen, vírustagadó vagy épp oltásellenes
médiumokkal. Erről pl. Reno et al. által készített kitűnő felmérésből értesülhetünk,
amely kifejti, hogy összefüggés van a koronavírusellenes védőoltás elutasításának
ténye, a fogyasztott médiatípus/médiatartalom, de az iskolai végzettség, meg a
tágabb szociális környezet meghatározó faktorai között is (Reno, C., Maietti, E.,
Di Valerio, Z., Montalti, M., Fantini, M. P., Gori, D. (2021). Vaccine Hesitancy
towards COVID-19 Vaccination: Investigating the Role of Information Sources
through a Mediation Analysis, Infectious Disease Reports, 2021/13, 717–718). Itt
utalhatunk vissza a Tar Gyöngyi által végzett felmérésre is (Márk, 2021), amely a
Reno következtetéseivel analóg eredményekre jutott a tágabb, társadalmi szintű
determináns-faktorok viszonylatában – ezek fényében tehát megállapíthatjuk,
hogy a koronavírus-járvány egyéni szintű értelmezését számos, országos, de
alkalmanként akár globális léptékű faktor is determinálja, amelyek valóban
képezhetnek olyan összetett rendszert, amelyben egy eleve tájékozatlanabb
állampolgár nehezen igazodik el. Ezzel szemben állnak pl. az általunk fentebb
is idézett áltudományos platformok által hirdetett elvek, amelyek alkalmanként
alig néhány mondatnyivá sűrítik üzeneteiket, amelyek így könnyedén eljutnak a
fősodratú médiákat kevésbé vagy egyáltalán nem használókhoz is – akár szájról
szájra terjedve, akár az ilyen niche-médiaplatformok révén, amelyeknek a forgalma
nem kikódolható nagyobb, nemzetközi hatáskörű elemzőalgoritmusok által (ami
arra utal, hogy számszerűen nem jelentős ez a forgalom, viszont az, hogy sok
olyan analóg platformot talált, amelynek hasonló a látogatottsága, azt jelzi, hogy
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létezik egy olyan, valószínűleg nem nagyszámú, de viszonylag stabil csoport,
amely kizárólag ilyen típusú információkat fogyaszt). Mi most nem tudjuk tovább
elemezi az összeesküvés-elméletek hatásmechanizmusait, retorizáltságának
aspektusait (amely az általunk fentebb említett „egyszerűsítés”-en kívül
azért még bőven tartalmaz olyan, amúgy elképesztően hatékony perszuazív
mechanizmusokat), viszont a téma iránt érdeklődők figyelmét felhívjuk Kustán
Magyari Attila kis kézikönyvére (Kustán Magyari A. (2020). Ébredők. Bevezető
az összeesküvés-elméletek világába, Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 19–31.),
amelyben részletesen értekezik az ideológiai indíttatású, hamis és áltudományos
hírforgalom társadalmi vonatkozásairól.
74 Értelemszerűen itt is csak feltételezésekkel élhetünk, tehát beérjük
azzal, hogy idézzük Borzou Daragahi oknyomozó írását, amelyben a romániai
és bulgáriai oltásellenes „tömeghangulat” mögött orosz befolyást vél felfedezni,
amelynek – amúgy nehezen titkolható célja – a térség gazdasági-politikai
destabilizálása, az amerikai (NATO) befolyás gyöngítése (Daragahi, B. (2021).
Kremlin’s hand seen in eastern Europe’s hostility to Covid vaccine, https://
www.independent.co.uk/news/world/europe/covid-vaccine-eastern-europeconspiracies-b1975663.html. Letöltés dátuma: 2022. jan. 4.)
75
https://maszol.ro/eletmod/120730-egy-uj-koronavirus-okozza-akozep-kinai-tud-gyulladasos-jarvanyt
76 Molyneux, L. (2017). Mobile news consumption. A habit of snacking,
Digital Journalism, 19 June 2017.
77 „may sacrifice some detail and nuance” (Molyneux, 2017, 13)
78 Ld. fent: megállapítottuk, hogy a bulváros, társadalmi tabuk
különböző léptékű megszegéseiről tudósító tartalmak keresettebbek, mint a
tudománynépszerűsítést végző médiatermékek, de – szerencsénkre, tehetjük
hozzá kissé ironikusan, de rezignáltan – nem kizárólagosak sem Románia, sem
Magyarország médiapalettáján.
79 És néha még ötvözi is ezeket leírhatatlanul izgalmas analízisekben,
amelyek egyszerre emelik be diskurzusukba az emberi faj molekuláris jellemzőit,
a tudat természetének végtelen lehetőségeit és a jelenlegi legmodernebb űrkutatási
technológiákat – ld. pl. Tóth A. (2019). Hová érdemes embert küldeni, a Holdra,
a Marsra vagy a kisbolygókra? https://qubit.hu/2019/05/27/hova-erdemes-embertkuldeni-a-holdra-a-marsra-vagy-a-kisbolygokra. Letöltés dátuma: 2022. jan. 4.
80 Január 5-i keltezésű.
81
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020DON229
82 Balázs Zs. (2020). Még mindig nem tudni, mi fertőz Kínában, de az már
biztos, hogy nem a SARS, https://qubit.hu/2020/01/06/meg-mindig-nem-tudnimi-fertoz-kinaban-de-az-mar-biztos-hogy-nem-a-sars. Letöltés dátuma: 2022.
jan. 4.
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Abstract (Interdisciplinary methods in ﬁlm, video, and psychology)
Within a new paradigm of transdisciplinary art and science research, this study invites the scientiﬁc community to
reconsider ﬁlm language as a complementary method of exploring the human mind and feelings. The analysis of case studies
highlights the potential of cinematic artistic means to be utilised as a nonverbal cognitive device in various ﬁelds of psychological
research. The camera, available to everyone nowadays, can be used as a self-investigation tool. Two case studies, one artistic
research and a didactic one bring to light the therapeutic role that the practice of art has, in general and of the self-reﬂective
ﬁlm, in particular. Certain existential dilemmas could be overcome by the means of a creative practice, in which the video
camera becomes a mirror. This often reveals deep feelings, vulnerabilities, or injuries that require an interdisciplinary approach.
In conclusion, I propose to extend this didactic research to a transdisciplinary ﬁeld of ﬁlm and psychology for therapeutic and
research purposes.
Keywords ﬁlm; video; psychology; interdisciplinarity; art and science; creative research; ﬁlm therapy
Rezumat (Metode interdisciplinare în ﬁlm, video și psihologie)
În cadrul noii paradigme a cercetării transdisciplinare de tip artă și știinţă, acest studiu invită comunitatea știinţiﬁcă să
reconsidere limbajul ﬁlmului ca metodă complementară de explorare a minţii și sentimentelor umane. Analiza studiilor de
caz evidenţiază potenţialul mijloacelor artistice cinematograﬁce de a ﬁ utilizate ca instrument cognitiv nonverbal, în diferite
domenii ale cercetărilor psihologice. Camera de ﬁlmat, care este acum disponibilă tuturor, poate ﬁ folosită ca instrument de
auto-investigare. Două studii de caz, o cercetare artistică și una didactică scot la lumină rolul terapeutic pe care-l are practica
artei, în general și a ﬁlmului autoreﬂexiv, în particular. Anumite dilemele existenţiale ar putea ﬁ depășite cu ajutorul unei
practici creative, în care camera video devine o oglindă. Aceasta dezvăluie, adesea, sentimente profunde, vulnerabilităţi sau
răni, care necesită o abordare interdisciplinară. În concluzie, propun extinderea acestei cercetări didactice către un domeniu
transdisciplinar de ﬁlm și psihologie în scopuri terapeutice și de cercetare.
Cuvinte cheie ﬁlm, video, psihologie, interdisciplinaritate, artă și știinţă, cercetare creativă, terapie prin ﬁlm

1. Artă și știință: metode transdisciplinare de cercetare
1.1 Transdisciplinaritate: de la modernism la postmodernism
Ideea de transdisciplinaritate nu este nouă și nu aparține întru totul
postmodernismului.
Dialectica relațiilor și conexiunilor între științele naturale, cele sociale
și cele umaniste, privită istoric, exista încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea,
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odată cu apariția disciplinelor moderne. În schimb, rămâne multă vreme un
concept inaplicabil, pentru că abordarea interdisciplinară este complexă, și nu
poate fi privită unilateral. Harvey J. Graff remarcă supremația “big science” ca
normativ care modelează așteptările și evaluările interdisciplinarității.1 Istoria
interdisciplinarității este plină de așteptări mari, de speranțe dezamăgite, precum
și de absurditate și concurență vătămătoare, susține Graff. Istoria ne arată clar
abuzurile, realizările, mofturile și limitele interdisciplinarității, astfel încât este
sigur că nu există un singur răspuns legat de acest subiect. Este mai bine să începi
să pui întrebări mai bune, ceea ce necesită prudență și umilință, precum și definiții
precise și logică convingătoare.2 Trebuie menționat că transdisciplinaritatea,
din perioada cercetată de Graff, este mai mult între discipline teoretice de tip
științe naturale, științe umaniste și artă. În practica artistică, în aceeași perioadă
istorică, artiștii au îmbrățișat cu entuziasm tehnologiile noi, precum fotografia,
cinematografia sau video. De exemplu, arta video a început ca o reacție critică la
tehnologia televizuală. Artiști ca Nam June Paik sau Wolf Wostell au protestat,
în manieră Dada, împotriva expansiunii televiziunii de masă.3 În același timp,
tehnologia video a fost folosită pentru a crea legături spațiale, temporale și
umane, de către artiști ca Vito Acconci, care întrevede potențialul interactiv al
acestui mediu.4 Cunoscutul membru al mișcării Fluxus, John Cage, este primul
muzician care a apelat la facilităţile înregistrărilor radio în “Imaginary landscape
4”. El va iniţia la New York “Project for music for magnetic tape”, care prefigurează
muzica electronică. Toate aceste evenimente îl determină pe Marshal McLuhan
să afirme că artistul are mijloacele de a anticipa și de a evita consecințele traumei
tehnologice, considerând că arta posedă cunoștințe avansate despre cum să faci față
consecințelor psihice și sociale ale următoarei tehnologii.5 Am putea spune că, în
timp ce în științe se dezvolta ideea de interdisciplinaritate, în arte a apărut noțiunea
de intermedialiate datorită mișcării Fluxus. Evenimentele din vara anului 1952,
de la Black Mountain College sau seria de evenimente numite Exploding Plastic
Inevitable (1966-1967), organizate de Andy Warhol, sunt începutul spectacolelor
intermedia care leagă mai multe arte. Mai târziu, termenul se extinde la artele care
folosesc mai multe medii sau tehnologii.
Provocarea globală de a construi o lume sustenabilă aduce laolaltă inițiative care
caută soluții folosind atât limbaje diferite, cât și metode diferite. Postmodernismul,
așa cum l-a definit Lyotard în 1964, privește transdisciplinaritatea mai mult ca pe
un joc de limbaje, în care semnificaţia este dată de însăși relaţia dintre acestea.6
Lyotard vede postmodernismul ca pe o incredulitate faţă de marea-naraţiune
propusă de modernism. Această metanaraţiune, ca expresie a unei concepţii unitare
asupra lumii, din perspectiva pozitivismului știinţific, este o iluzie, iar înlocuirea
ei cu un număr de micro-naraţiuni, aflate într-un joc de limbaje, este o abordare
mai realistă a lumii, având șansa apropierii de adevăr. Întâlnirile practice de lucru,
de tip artă și știință, erau, acum jumătate de secol, doar sub forma unor inițiative
izolate, care au apărut odată cu teoriile postmodernismului. Artistul kinetic Frank
Malina fondează la Paris, în 1968, revista Leonardo, care urmărește să devină un
canal de comunicare între artiștii care folosesc știința și tehnologiile inovatoare în
munca lor (www.leonardo.info). In 1981, Malina se mută la San Francisco, unde
înființează organizația non-profit The International Society for the Arts, Sciences and
Technology (Leonardo/ISAST), iar revista va fi publicată de MIT Press. Actualmente
este un centru de inovație creativă, care dezvoltă programe de rezidență, oferă
burse educaționale, organizează întâlniri tematice sau informale, intersectând
perspective din domenii ca știinte naturale, umaniste, artă și tehnologie.
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Cercetarea a schimbat radical cultura noastră, și va continua să o facă. Trebuie
să ne întrebăm: ce rol ar putea juca arta în acest proces?7 Dacă până la începutul
noului mileniu, transdisciplinaritatea purta amprenta supremației metodelor de
evaluare și investigare caracteristice științelor naturale, în perioada 2007-2008,
s-au experimentat modele de educație transdisciplinară, precum Sustainibility
Transdisciplinary Education Model (STEM). Conceptul adoptat de Central
Connecticut State University folosește o combinație între artele vizuale, muzică,
film și video, teatru și poezie, sunete naturale și sculptură, pentru a învăța știința
sustenabilității. Acest tip de educație vizează trei componente ale sustenabilității
(mediul înconjurător, economic și social) ca model educațional de tip artă, știință
și comunitate. Este subliniată importanța artelor în promovarea gândirii critice și
de conștientizare a mediului înconjurător, acționând ca legătură între înțelegerea
științifică și aplicarea eforturilor către o lume sustenabilă.8
“Beyond the words the potential of arts-based research[…]” este sintagma
folosită de Maximilian M. Muhr în titlul articolului său, care se referă la capacitatea
cercetării artistice de a comunica emoțional și nonverbal.9 Articolul analizează
conexiunile om-natură, subliniind beneficiile cercetării artistice, care vine în
completarea celei științifice. Deși tema relației om-natură poate fi privită dintr-o
perspectivă obiectivă și pur științifică, bazată pe date și evenimente concrete, Muhr
înțelege conexiunea omului cu natura ca fiind un construct subiectiv și complex,
ce se sprijină pe cel puțin trei dimensiuni: cognitivă (cunoștințe despre natură),
afectivă (sentimente și emoții pentru natură) și experiențială (acțiuni și experiențe
în și cu natura). De asemenea, el atrage atenția asupra metodelor de cercetare care
ar putea fi incomplete, dacă ele s-ar baza doar pe studii cantitative realizate cu
ajutorul chestionarelor sau al interviurilor. În acest caz, cuvântul articulat ar putea
fi un impediment în descrierea unor stări legate de conexiunea cu natura, subiecții
intervievați întâmpinând dificultate în descrierea în cuvinte a emoțiilor resimțite.
În concluzie, Muhr califică noi apărutele domenii de cercetare transdisciplinară,
care valorifică cogniția preverbală, ca fiind o metoda alternativă de a descoperi
sentimente, a exprima conexiuni cu natura, prin mijloace și procese care merg
dincolo de cuvinte. El invită cercetătorii să integreze metode bazate pe arte pe lângă
metodele convenționale de cercetare, atunci când doresc să studieze conexiunile
umane cu natura.
Studiotopia (www.studiotopia.eu) este un program european de rezidențiat
de tip artă și știință, derulat în perioada 2019-2022, din care face parte și Centrul
Cultural Clujean, alături de parteneri renumiți, precum: Bozar, Centre for Fine
Arts Brussels, Ars Electronica din Linz, Laznia Centre for Contemporary Art
din Gdansk, Onassis Stegi din Atena, Vrije Universiteit Amsterdam și Laboral
din Gijon. Deviza sa, Art meets Science in the Anthropocene, subliniază ideea de
sustenabilitate. Proiectele derulate de artiști alături de oamenii de știință, sub
formă de workshopuri, discuții, laboratoare deschise sau expoziții, pun în discuție,
prin intermediul experiențelor metaforice și senzoriale, impactul uman asupra
mediului înconjurător. Există astfel de programe și la nivel național, în București,
precum Scientifica (www.scientifica.ro), care promovează concepte artistice de tip
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Humanities, and Mathematics).
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1.2 Provocări contemporane în noua paradigmă culturală
Voi considera poziția lui Pier Luigi Sacco ca punct de plecare, pentru a sublinia
noua paradigmă în care se află cultura, la intrarea în noul mileniu. “We need to
rethink the role of culture in our planning and policy approaches”.10
Deși rolul culturii și artei nu a fost negat, până nu demult, arta a fost considerată
o activitate marginală, în ceea ce privește satisfacerea nevoilor de bază și a scopurilor
umane. Profesorul Sacco, unul dintre experții de la Harvard, recunoscuți în
domeniul economiilor culturale, pledează pentru crearea de legături între cultură
și alte componente ale sistemelor sociale și economice. Aceste interconexiuni
complexe între sectoarele economice creative și non-creative au fost trecute cu
vederea, iar rolul culturii în societate a fost gândit greșit.11 Activitățile culturale au
fost considerate o formă de lux, fiind puternic asociate cu o formă de petrecere a
timpului liber sau ceva la care putem renunța oricând. Dimpotrivă, studiile recente
arată că experiența culturală este mult mai fundamentală, fiind adânc înrădăcinată
în constituția noastră biologică. Zece ani mai târziu, Sacco realizează un studiu făcut
în timpul pandemiei Covid-19, care arată că în momentele de criză oamenii recurg
la cultură în moduri care nu sunt doar divertisment sau distragere a atenției.12 El
subliniază că studiile realizate în domeniul art and wellbeing certifică relația dintre
anumite forme de participare culturală și beneficii asupra sănătății, sugerând că ar
trebui făcut un nou pas în acest domeniu. Din punctul lui de vedere, este nevoie
de o nouă alianță între științele comportamentale, neuro-științe, științe medicale
și profesiile culturale, pentru a afla: de ce arta și cultura sunt atât de importante?
Care sunt căile prin care activitatea culturală are impact asupra proceselor noastre
emoționale și cognitive?13
Un studiu cantitativ făcut asupra beneficiilor artei în îmbunătățirea sănătății și
bunăstării este prezentat în raportul publicat de Organizația Mondială a Sănătății,
acoperind peste 3000 de publicații în domeniu. Semnat de doi autori, Daisy
Fancourt și Saoirse Finn, raportul se concentrează pe două teme majore: prevenire
și tratament.14 Raportul pune în evidență valoarea adăugată pe care o are alianța
dintre sănătate și artă, scopul său fiind consolidarea structurilor și mecanismelor
de colaborare între cultură, asistență socială și sănătate. Nils Fietje, reprezentant
al Europei în cadru Organizației Mondiale a Sănătății, îl citează pe George Braque
“Art is a wound turned into light”,15 pentru a sublinia dimensiunea vindecătoare
a artelor. De asemenea, el atrage atenția că există o tendință în creștere, prin
care părți, precum ONG-uri sau comunități academice care sunt interesate în
încurajarea activităților artistice cu valoare terapeutică, au diverse inițiative care
sunt pe cale de a deveni o mișcare globală de tip art and wellbeing.
În multe dintre țările europene, arta și cultura au obținut un loc important în
gândirea strategică a factorilor de decizie. De exemplu, în Marea Britanie, Arts and
Humanities Research Council a susținut un proiect de trei ani, în care se cercetează
rolul si efectul culturii asupra populației. Raportul semnat de Geoffrey Crossick și
Patrycja Kaszynska prezintă perspective diferite asupra unei game largi de probleme
care reconfigurează impactul artelor asupra economiei, orașelor sau sănătății.16
Ei aduc la lumină beneficii, adesea neglijate, cum ar fi experiența individuală
cu artele, care dezvoltă reflexivitate, empatie și imaginație. Aceste caracteristici
întăresc capacitatea de a fi inovator și creativ din punct de vedere economic, produc
54

MÉDIA
cetățeni implicați în menținerea democrației și îmbunătățesc bunăstarea subiectivă.
Cercetarea ia în considerare, pe lângă arta recunoscută și finanțată din fonduri
publice și grupuri de artă vernaculară, proiecte artistice derulate în închisori,
spitale și case de îngrijire. Sunt tratate în mod egal atât experiențele de consum
ale artei, ca public, cât și activitățile artistice participative. O atenție deosebită este
acordată capacității artelor de a ajuta la formarea indivizilor reflexivi, facilitând o
mai bună înțelegere a acestora, precum și a vieții lor, sporind astfel empatia față de
ceilalți și aprecierea diversității experienței și culturilor umane.
2. Arta și psihologie – intersecții
2.1 Studiu de caz I
Ce este arta?
Rolul artei s-a schimbat mereu de-a lungul istoriei. Secolul al XXI-lea se
caracterizează prin explorarea unor noi teritorii și granițe ale transdisciplinarității.
Artele vizuale se împletesc cu muzica, filmul, spectacolul sau chiar cu știiințe,
precum psihologia sau biologia. Importanța culturii este reevaluată și ea, în urma
unei crizei generate de pandemia Covid-19, în care rolul artei, prin activitățile
culturale online, s-a dovedit a fi de mare ajutor în menținerea echilibrului
emoțional, în depășirea anxietății și a însingurării.17 Marshal McLuhan remarca,
în mod vizionar, tendința artistului nu doar de a se implica social, ci și de a găsi
soluții legate de sustenabilitatea mediului înconjurător și a umanității. “To prevent
undue wreckage in society, the artists tends now to move from the ivory tower to
the control tower of society”.18 În acest context, răspunsurile la presupusa banală
întrebare: Ce este arta? se cer mereu actualizate.

Ligia Smarandache – Passage to nowhere
Proiectul personal, Passage to nowhere, este un film docu-ficțiune care
investighează, prin metoda dialogului înregistrat, opt studii de caz, cu precădere
artiști din domeniul artelor vizuale. Cei opt artiști își dezvăluie practicile creative,
în cadrul proiectului de schimb cultural româno-german Dialog in Agora, derulat
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în 2016 la Cluj-Napoca și 2017 la Köln, din care am făcut parte ca artist invitat.
Cercetarea făcută cu mijloace audiovizuale este completată de un studiu făcut pe
artiști aspiranți (studenți) prin intermediul chestionarelor scrise. Astfel, 16 studenți
de la Facultatea de Teatru și Film și 8 artiști vizuali au fost întrebați Ce este arta
pentru ei? De ce practică arta? Răspunsurile s-au împărțit în 4 categorii:
1. Arta este un mod de exprimare
Lucrez într-o stare aproape de vis sau de revelație interioară pe care poate alții
nu o văd și eu pot să o văd sau să o percep. (…) Asta este lumea pe care pot să o arăt
celorlalți, este ceea ce pot prelua și prelucra din exterior. (Beate Gördes)19
Mă simt ca într-o arhivă proprie, în care descopăr evenimente, situații, stări pe
care de multe ori le pun în fața publicului. (Gavril Zmicală)20
Înăuntrul nostru există un univers, iar noi suntem o carcasă din care exista
o curgere. În ceea ce privește reprezentările artistice pe care eu le fac, acestea sunt
moduri în care eu încerc să traduc, până la urmă, aceste mișcări ale conștiinței din
interiorul meu. (Marius Georgescu)21
Mă preocup foarte mult de conexiunea dintre lumea interioară și lumea
exterioară, iar conexiunile se fac uneori prin forme perceptive si aperceptive. Și aceste
viziuni sunt uneori în stare de vis. (Dana Fabini)22
Consider că arta pe care o poți face prin cuvânt, scriitură sau prin expresia
verbală intermediază ceva de care viața nu se poate bucura în mod cotidian, cum
ar fi visul, cum ar fi stări de melancolie, cum ar fi sentimentul pierderii, cum ar fi
sentimentul împlinirii, cum ar fi sentimentul apropierii de partea vrăjită sau divină a
lumii pe care, de asemenea, nu o întâlnim în experiența cotidiană. (Vianu Mureșan)23
2. Arta este terapie
Ce este arta pentru mine? Este o amăgire cu care trăim și care ne supraviețuiește.
De ce fac artă? Pentru că este forma mea de a supraviețui. De ce avem nevoie de ară?
Pentru a trăi libertatea pe care altfel nu ne-o putem permite. (Dana Fabini)
3. Arta este o un proces cognitiv
I wish to discover the structure of mental psychic. I discover the structure of how
people think or feel. I work also without thinking and I discover myself my feelings,
my structure so I can understand better this life. Art is for me a technique to reach
awareness and awakenness. (Letiția Gaba)24
Eu sunt mai instinctual, nu caut în mod științific lucrurile. Așa cum toți suntem
niște filtre, aștept parcă să primesc un semn, care poate fi orice. Și în momentul în care
eu găsesc sensul, atunci am o revelație. Semnul înseamnă deja o idee și un concept.
Mie așa mi se nasc ciclurile de fotografii, vine un semn care are un sens care devine
un concept. (Feleki István)25
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4. Arta este bucurie
Art brings joy to me and others. (Letiția Gaba)
Eu sunt un veșnic copil, am o atitudine ludică vis-a- vis de desen, dar eu sunt
cel mai fericit pentru că sunt primul care mă bucur de ceea ce fac. Mă bucură foarte
mult materialul pentru că mă provoacă. Nu gândesc. De multe ori pun întrebări la
care caut răspuns. Ce este arta? Un joc serios. (Gavril Zmicală)
În concluzie, din aceste răspunsuri rezultă faptul că este vorba de două lumi,
una exterioară, obiectivă și una interioară, subiectivă, pe care artiștii le pun față în
față (Ex. Arta este un mod de exprimare). Tot din răspunsurile artiștilor am observat
că sunt folosite, două procese: primul este un proces autoreflexiv, o confruntare cu
propria subiectivitate, în care metoda de investigare este foarte importantă și diferită
de la artist la artist. Acest proces este unul de înțelegere fenomenologică, de multe
ori nonverbală, de activități ludice, senzoriale și iraționale prin care practicianul
își investighează lumea lăuntrică, cea a viselor sau a fantasmelor, folosind metode
autentice. Al doilea proces este cel de interpretare, conștientizare, structurare a
informațiilor obținute, am putea spune, obiectivizare, astfel încât lucrarea de artă
să fie inteligibilă formal sau conceptual (Ex. Arta este un proces cognitiv). Cu alte
cuvinte, este procesul de transpunere într-un limbaj artistic coerent în acord cu
paradigma culturală contemporană.
Robert W. Weisberg, comparând cele două tipuri de creativitate, cea științifică și cea artistică, observă similarități precum gândirea divergentă, deschiderea
spre experiențe noi, flexibilitatea sau faptul că activitățile creative de ambele tipuri produc plăcere (Ex. Arta este bucurie).26 El trasează paralele între procesele
creative artistice și cele științifice, comparând etapele realizării tabloului Guernica de Pablo Picasso cu descoperirea structurii ADN de către James Watson și
Francis Crick. Cele două procese se dovedesc a fi foarte asemănătoare, singura
diferență este că artistul investighează o lume subiectivă, în timp ce omul de știință cercetează lumea obiectivă. Weisberg compară, de asemenea, și cele două
tipuri de personalități creative, relația între genialitate și nebunie fiind cunoscută,
autorul demonstrează că psihopatologia în cazul artei ar putea facilita gândirea
creativă. Spre deosebire de inventatorul științific, artistul de dovedește a fi imaginativ, emoțional și, adesea, anxios (Ex. Arta este terapie).27
2.2 Studiu de caz II
Conjuncția între minte și corp, în filmul autoreflexiv
Studiul de caz I, din capitolul precedent, demonstrează faptul că găsirea
metodei proprii de lucru este primul pas în obținerea autenticității artistice.
Unul dintre obiectivele didactice, în predarea unor discipline practice legate de
experimentul în film este învățarea unor tehnici prin care studentul să ajungă la
autonomie creativă depășind cunoștințele acumulate. Chiar dacă expresia propria
voce nu trebuie luată în sens literal, componenta autoreflexivă este puternică în
aventura cunoașterii creative, care implică în același timp riscul eșecului.
57

ME.dok • 2022/1
Din punct de vedere pedagogic, acest aspect trebuie gestionat atent având în
vedere nesiguranța specifică vârstei și vulnerabilitatea individului creativ. În aceasta
etapă, rolul cadrului didactic responsabil trebuie să fie mai degrabă cel al unui ghid
care asistă și conduce confruntarea studentului cu lumea subiectivă, temerile și
anxietățile proprii. Prima intersecție cu metodele terapeutice folosite în psihologie
este crearea unui cadru asemănător terapiei de grup, în care fiecare student
beneficiază de feedback din partea colegilor. Este important ca studentul să se simtă
confortabil și susținut de întregul grup. Exercițiile video care explorează teme care
legate de timp, spațiu sau interacțiunea cu camera de filmat, sunt analizate din
perspectiva limbajul cinematografic și a impactului creat, evitându-se judecățile de
valoare. Astfel, exercițiul audiovizual produs este tradus într-un conținut semantic,
ajutând studentul să-și conștientizeze stările, dar și expresivitatea propriului limbaj
semiotic.
Componenta autoreflexivă este prezentă în aproape toate genurile filmului
experimental. Filmul eseu, numit și thinking cinema, este un gen greu de definit
care cochetează cu filosofia și are la baza caracterul confesional.28 Primele
definiții ale filmului eseu sunt legate de apariția camerei pe 16mm.29 În perioada
de început a artei video (anii 70), camera de filmat era folosita ca un mijloc de
interacțiune sau ca o oglindă (de exemplu Joan Jonas, Vito Acconcci, Bill Viola,
Ion Grigorescu). Recent, anumite genuri ale filmului documentar, precum docuficțiunea, folosesc adesea perspectiva subiectivă. Pentru toți autorii acestor genuri,
cercetarea propriului univers nu este doar o sursă de inspirație, ci și un mijloc de
a depăși anumite praguri existențiale. Astfel, am considerat că trebuie dezvoltată
capacitatea autorului de a sta atât în spatele camerei, cât și în fața acesteia.
Unul dintre exercițiile derulate în perioada 2018-2021, care s-a dovedit a avea
nu doar rezultate estetice, ci și terapeutice este Relația autorului cu camera de filmat.
În acest exercițiu enunțul sună în felul următor: Vă alegeți o poziție a camerei și un
unghi care să vă reprezinte și care să ofere o imagine cât mai apropiată de personalitatea
voastră (interioară și exterioară). În același timp încercați să puneți o întrebare (dacă
se poate existențială) legata de ceea ce vă frământă, în încercarea de a deschide un
dialog cu un potențial privitor. Rezultatele obținute au fost surprinzătoare, scoțând
la iveală traume, vulnerabilități, anxietăți, inconfortul unora de a se confrunta cu
propria imagine sau voce. De asemenea, există o diferență între imaginea despre
sine și înfățișarea exterioară, care adeseori este în contradicție. Continuarea acestui
exercițiu sub formă de serii, într-un dialog ghidat împreună cu un specialist în
psihologie ar putea să armonizeze această contradicție. Într-o lume în care aspectul
fizic are o valoare în mod fals exacerbată, mulți adolescenți au o problemă în a-și
accepta propriul corp sau înfățișare. Obsesia pentru imaginea perfecta obținută
prin aplicarea unor efecte pe fotografie și promovarea acestor imagini „ideale” în
social media a dus la o trauma psihologică pe care o trăiesc mulți tineri.
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Paniti Roland Are you being your authentic self? Deak Adorjan Am I losing It?

Toth Rebeka What does perfection mean?
Compoziția în cadru, acțiunea din cadru, tonul vocii, sunetele însoțite
de imagini descriu stări, și au un impact mai mare decât mesajul din text sau
subtitlu. Aceste elemente de limbaj audiovizual sunt descifrate cu ușurință de
către practicienii din domeniul artistic și, așa cum susține artista terapeut Dana
Fabini, în formarea profesională a unui terapeut este de dorit să existe în primul
rând o calificare artistică.30 O abordare interdisciplinară a acestui exercițiu ar
aduce beneficii de ambele părți. Pe plan estetic, anumite cunoștințe din domeniul
psihologiei ar putea încuraja autorul în confruntarea stărilor interioare, printr-o
explorare atât cu mijloace verbale, cât și non-verbale. Rezultatul ar fi obținerea
autenticității artistice. În plan psihologic, acest exercițiu ar putea fi aplicat și
persoanelor fără înclinații estetice cu scopul armonizării individului, deoarece
experiențele trăite în timpul actului artistic și reflectarea asupra acestora duc
la o dezvoltare atât personală, cât și estetică. Exercițiul oferă indivizilor spațiu
pentru exprimarea propriilor sentimente și emoții, dar totodată și posibilitatea
dezvoltării propriilor abilități creative.31

2.3 Semiotica filmului și psihologia limbajului audiovizual
Descifrarea percepției vizuale a limbajului audiovizual, precum și a
semnificațiilor acestora a fost obiectul de studiu al multor psihologi. Max
Wertheimer, Kurt Koffka și Wolfgang Köhler pun bazele înțelegerii formelor
vizuale la începutul secolului al XX-lea, elaborând teoria Gestalt, conform căreia
întregul este mai important decât suma părților. Chiar dacă perspectiva lor a fost
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una științifică, în care „experiența” se traduce prin stimulare neuronală32 văzută ca
un proces final și nu urmat de ceea ce numim interpretare, teza lor a fost preluată
de Hugo Münsterberg33 și Rudolf Arnheim,34 care au pledat pentru includerea
cinematografiei ca mediu capabil să producă artă. Expresia de limbaj cinematografic
s-a aflat în atenția mai multor teoreticieni și practicieni din diverse domenii, de la
cel psihologic la cel estetic și lingvistic.
Paralelismul sau câteodată antagonismul dintre limbajul cinematografic și
cel verbal a fost studiat după ce primii teoreticieni ai filmului mut, în general, au
definit elementele esenţiale de expresie ale cinematografiei, care a început să fie
recunoscută ca mediu cu potenţial artistic, funcţionând cu statut deplin. Un autor
renumit pentru aplicarea teoriilor structuraliste asupra filmului, nume de referinţă
între pionierii domeniului filmo-lingvistic, a fost Christian Metz. Scopul cercetării
sale a fost să ajungă la baza metaforei lingvistice, căutând rezonanţa ei în lumea
filmului. În lucrarea Esthétique et Psychologie du cinema, Jean Mitry demonstrează
faptul că cinematografia este un mijloc de expresie care organizează, construiește
și comunică gânduri, putând fi considerată, la drept vorbind, un limbaj.35 Pentru el
limbajul este un sistem de semne sau simboluri care permite desemnarea lucrurilor
prin numire, permite semnificarea ideilor și traducerea gândurilor.36
În perioada anilor 80, studiile teoretice din domeniul filmului au adoptat
gradual noi metodologii de abordare, care au strămutat ideile speculative din teoria
filmului spre practica știinţei cognitive. S-au observat două moduri de abordare
în formarea noii teorii cognitiviste asupra filmului, ambele răspunzând critic la
adresa semioticii lui Mertz. Prima abordare, să spunem cea a cognitivismului
radical, acuză lingviștii structurali ca punând prea mult accent pe capacitatea
limitată și rigidă a limbii vorbite de a crea și manipula semne și simboluri. Adepţii
acestei perspective renunţă la orice analogie cu sistemul lingvistic, considerând
că acesta condiţionează semnificaţia experienței umane. Cognitiviștii radicali au
apelat la neuroștiinţă sau la psihologia cognitivă, pentru a demonstra mișcările
emoţionale și mentale pe care le are spectatorul în timpul receptării. Al doilea grup,
cognitivismul moderat, sau grupul criticii europene, reconceptualizează limbajul
natural, împreună cu alte sisteme semiotice, acesta fiind văzut ca facilitând și
limitând în același timp.37
O teorie a reprezentării este, în esenţă, o teorie a semnificaţiei, sau o încercare
de a explica cum anume cuvintele limbajului sau structurile din creierul nostru
devin semnificative. Deși există un număr de variaţii asupra ei, în centrul teoriei
reprezentării este lucrarea lui Jerry Fodor The Language of Thought, construită
pe teoriile lingvistice ale lui Noam Chomsky și pe implicaţiile ei psihologice.38
Chomsky susţine că facultatea limbii vorbite este parte din zestrea noastră biologică
și este determinată genetic. Pentru Chomsky, limbajul natural se distinge pentru
că generează un fenomen infinit din și prin mijloace finite (unităţi lingvistice, care
nu au un înţeles ele în sine), recunoscând cele două niveluri ale teoriei semiotice.39
Fodor duce mai departe această teorie, susţinând că noi gândim într-un limbaj
intern, pe care el îl numește “mentalese”, ceva dinaintea limbii pe care o vorbim (ex.
franceză, germană etc), o capacitate intrinsecă a creierului nostru. Potrivit acestei
ipoteze, cunoscută și sub denumirea de Language of Thought Hypothesis, gândirea
este un sistem simbolic realizat de anumit organism din creierul uman.40 Pentru
el, teoria reprezentării mentale este o confederaţie de teze așezate într-o formulă
canonică:
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- Prima teză este legată de cauzalitate și explică relaţia dintre starea mentală
sub anumită intenţionalitate, adică între credinţă, dorinţă si acţiune.
- Reprezentările mentale sunt primii purtători ai conţinutului intenţional,
de exemplu ideea în starea ei intuitivă. Posibilitatea metafizică de a gândi fără
limbaj, sau de a avea reprezentarea mentală fără gând.
- Gândirea este computaţională.
- Semnificaţia este informație, mai mult sau mai puţin.41

3. Concluzie
Noul mileniu aduce cu sine o lume a schimbării sau, mai bine zis, o lume
a restaurării unor valori lăsate deoparte de lumea Technopoly, cum o numește
Neil Postman.42 Technopoly este paradigma culturală, dar și un mod de gândire
prin care cultura este subordonată tehnologiei. Postman consideră că scientismul
extinde forțat granițele științei naturale, aplicând principiile sale specifice (proprii
disciplinelor guvernate de legi ale naturii) și comportamentului uman. Dilema
subiectivității devine inacceptabilă atâta vreme cât nu poate fi regularizată sau
încadrată într-o anume categorie, în încercarea de a cuprinde într-o grilă toate
aspectele complexității naturii umane. Convingerea conform căreia știința poate
servi ca un sistem de credințe care pot da sens vieții, cum ar fi senzația de bunăstare
sau moralitate, s-a dovedit a fi eronată, atâta vreme cât diversitatea, complexitatea
și ambiguitatea atât de specifice judecății umane cad în afara sistemelor de evaluări
ale lumii Technopoly. Există o diferență irevocabilă între a clipi și a trage cu ochiul.
O clipire poate fi clasificată ca proces fiziologic explicat în contextul postulatelor și
teoriilor stabilite de știință. În schimb, a trage cu ochiul trebuie privită ca o practică
plină de semnificații personale și e valabilă într-un anumit context, aproape
imposibil de descifrat, folosind aceeași schemă de cauzalitate și efect.43
Paul Cilliers, inginer la origine, profesor de filosofie la Universitatea din
Stellenbosch, Africa de Sud oferă in cartea sa, Complexity & Postmodernism –
understanding complex systems, o viziune integratoare prin care este reluată ideea
lui Lyotard, aceea a încrengăturii unor micronaraţiuni pe care le poziţionează în
interiorul unui sistem complex de funcţionare socială.44 Cilliers face o paralelă între
creierul uman, computer și societate, toate fiind sisteme complexe care operează
pe baza unui limbaj de comunicare. De asemenea, el susţine că metoda analitică,
folosită de știinţă până acum, nu funcţionează în abordarea sistemelor complexe.
În analiza știinţifică, dacă ceva este prea complex pentru a fi înţeles ca întreg, este
divizat în unităţi mai mici, care pot fi analizate, fiind apoi asamblat din nou. Un
sistem complex, în schimb, nu este constituit numai dintr-o sumă de componente,
ci, totodată, și din relaţiile complexe și încâlcite dintre aceste părți. În procesul de
despărţire sau dezasamblare a sistemului, metoda analitică distruge tocmai ceea
ce trebuie înțeles, anume relaţiile dintre componente.45 Dacă privim spre micronaraţiunile din viziunea lui Lyotard, Chilliers le explică simplu: diferite grupuri
(instituţii, discipline, comunităţi) spun diferite povești despre ceea ce știu ei și ce
fac ei. Cunoștinţele lor nu iau forma unui întreg logic structurat și complet, ci, mai
degrabă, iau forma unor naraţiuni. Acestea sunt instrumente care le permit să-și
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atingă scopul și să dea sens lucrurilor pe care le fac. Atâta timp cât aceste naraţiuni
sunt locale, ele nu pot lua forma uneia care să le unifice pe toate și să cuprindă
marea cunoaștere. Condiţia postmodernă este caracterizată de coexistenţa unui
discurs al multiplicităţii heterogene, o stare a lucrurilor evaluate diferit de părţi
diferite.46
Metodele de investigare folosite de artiști ar putea fi utilizate pentru cercetarea
și practica terapeutică din psihologie pentru că, așa cum am văzut în studiul de caz I,
aceștia adesea se folosesc47 de un limbaj pre-verbal, apropiat noțiunii de mentalese.
La fel ca alte limbaje, “mentalese” este un medium-independent. Astfel, nu există
cuvinte scrise sau vorbite în mintea noastră, limbajul exista în structura noastră
neuronală. Deși terapia video nu este populară încă, Cohen, Johnson și Orr au
publicat în 2015 un studiu despre practica interdisciplinară, bazat pe studii clinice
de terapie prin film. Cartea atrage atenția asupra potențialului pe care îl are filmul
și video în domeniul psihologiei. Datorită contextului tehnologic actual, care pune
la îndemâna publicului larg exprimarea prin mijloace video și distribuirea prin
rețelele sociale, limbajul audiovizual nu mai este un lux elitist folosit în scopuri
comerciale de către producătorii de film și TV. Autorii preconizează că folosirea
filmului ca mediu terapeutic ar putea avea o creștere exponențială în următorii
ani. Edith Kramer, una dintre fondatorii terapiei prin artă, consideră că arta este
un proces prin care oamenii integrează forțele inconștiente și conștiente aflate în
conflict.48
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Abstract (Disease representations in Csíki Lapok in 1889–1893)
The discussion about diseases has received increasing attention in our daily lives, especially in the last two years. The
subject has always been current, the context made the diﬀerence. I am curious what the situation was like at the end of the
19th century and how this topic was narrated in the press. The subject of this article revolves around the narrative possibilities
of the disease, researching the ﬁrst years of Csíki Lapok (from 1889 to 1893). This is the period when hospital establishment has
become a relevant issue in the Szeklerland.
Keywords disease; hospital; Csíki Lapok; emigration; end of the 19th century

Rezumat (Reprezentări de boală în Csíki Lapok 1889–1893)
Discuţia despre boală a primit o atenţie sporită în viaţa noastră de zi cu zi, în special în ultimii doi ani. Tema a fost mereu
de actualitate, doar contextual difera. Sunt curioasă cum a fost situaţia la sfârșitul secolului al 19-lea și cum a fost tema
narativizată în presă. Subiectul prezentului articol se învârte în jurul posibilităţilor narative ale bolii, cercetând primii ani ai Csíki
Lapok (de la 1889 până la 1893). Aceasta este perioada în care înﬁinţarea spitalelor devine o problemă relevantă în Ţinutul
Secuiesc.
Cuvinte cheie boală, spital, instituţionalizare, Csíki Lapok, emigrare, sfârșitul secolului al 19-lea

A betegségábrázolások különössége, sokszínűsége és szerteágazó jellege
mindig is olyan belső feszültségeket tudott generálni, amivel minden idők egyik
legtöbbet vitatott témájává nőhette ki magát. Szépirodalmi alkotásokba és a sajtó
közegébe is beférkőzik, így a sajtótörténettel foglalkozókat is érdekelheti ez a több
oldalról is értelmezhető téma.
A teljes kutatásom a betegség tematikáját járja körül, 19. század végi és 20.
század eleji sajtószövegekre fókuszálva. A Csíkszeredában megjelenő Csíki Lapokkal (1889‒1944) kívánok foglalkozni, a lapban megjelenő betegségábrázolásokat vizsgálom. A metonimikus és metaforikus ábrázolást követem, azt nézem
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meg, miként beszél ez a székely lap a betegség fogalmáról és annak különböző
formáiról.
Jelen dolgozat a lap első öt évének anyagát tekinti át. Nagyrészt metonimikus szálakat tár fel, elsősorban erdélyi viszonylatban láttatja a csíkszeredai kórház rövid történetét, beleágyazva azt a szövegkorpuszt is, amely a Csíki Lapok
hasábjain jelenik meg e téma körül, ide sorolva azokat az egyesületeket, amelyek
ebben a korban születtek, s céljuk az emberi élet védelme. Csíkszereda mellett
Gyergyószentmiklós kórházáról beszél a lap tüzetesen, így a székely kórházak közül e kettővel foglalkozom most. A betegség szószerinti megjelenítését vizsgálom
a lapban, körvonalazva néhány olyan betegséget, amely a korabeli csíkiaknak is
veszélyforrást jelentett. Kezdetben a lapot tekintem elsődleges forrásnak, hiszen
arra vagyok kíváncsi, hogy ez a csíkszeredai lap miként, mit és hogyan beszél a
betegség fogalmáról.
A székelyföldi kórházak helyzete a 19. század végén és a századfordulón
A közegészségügy nagyon nehezen és lassan fejlődik, Erdély eleve kissé perifériára szorul, Székelyföld még inkább félreesik a centrális közegtől. Az 1870-es
években Székelyföldön négy kórház működik: kórháza van Sepsiszentgyörgynek,
Csíkszeredának, Székelyudvarhelynek és Marosvásárhelynek. Még mindig igen
kevés, hiszen egy kórházra mintegy 107.500 beteg jut.4 Több munka is kiemeli,
hogy egyfajta zárkózottság, specifi kus hozzáállás jellemző a székely emberekre,
főként, ami az orvosláshoz való viszonyt illeti. Míg a felsőbb osztályok nagyobb
bizalommal vannak az orvosok, gyógyszerek és a kezelések iránt, addig az alsóbb
rétegből kikerülők nem hisznek az orvoslás sikerében, még mindig inkább Istennek tulajdonítanak nagyobb gyógyító erőt. Mindez nagyban befolyásolja, hogy a
csíki és gyergyói körzetben is viszonylag későn épül ki az egészségügyi rendszer.2
Csíkszereda
Az első csíki kórház az 1850-es években épül. A történet onnan kezdődik,
hogy 1850 elején Nagyszebenből egy rendelet érkezik, miszerint Erdély-szerte szükségkórházakat kell létesíteni a bujakór terjedése miatt. Csíkszeredában
az erre szükséges pénzalap egy része különleges forrásból származik: még az
1848‒49-es forradalom idején az éléskamraként szolgáló Mikó várban rengeteg
tartós élelmiszer, takarmány gyűlt fel, ennek eladásából el lehetett kezdeni a kórház építését 1851 tavaszán. Ehhez hozzájárul, hogy a csíkiak önerőből kezdik az
építkezést, és adójukból fizetik. Tehát az első, fából készült kórházat tekinthetjük
az első csíkszeredai kórháznak. Ennek igazgatója a csíkszentimrei származású
Ilyés Ignác honvéd-százados 1869. március 1-jéig, majd e tisztséget Szabó Antal
honvéd-huszárhadnagy veszi át. 1873-ban felmerül a kórház bővítésének gondolata, de csupán 1888-ban kezdik meg az akkori új kórház, a jelenlegi „régi kórház”
építését.3 Az akkori új kórház építéséhez szintén volt egy bizonyos pénzalap, hiszen 1855-től a faépületben ápolási díjat szedtek a betegektől, 1 korona 40 fi llért.4
1890. november elején adják át a kórház épületét. A Csíki Lapok december
3-ai számában olvashatunk a kórház átadásáról, a szerző kiemeli, hogy az érdem
a kórházat igazgatóké, hiszen lassan-lassan gyűjtötték össze a pénzt. Részletes le70
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írását olvashatjuk a kórház épületének, felosztásának, a szerző bizakodó, hogy
talán a Koch-féle gyógymódot is alkalmazná a kórház, amellyel sok gümőkóros
beteget is meggyógyíthatnának. Kiemeli a sajtó szerepét mindebben: „Hírlapírói
tisztünkhöz képest, szükségesnek tartottuk a fentiekben röviden megismertetni a
közönségünket megyénk új kórházával.”5
Kórházra a dualizmus időszakában mindenképpen szükség van, s még mindig folyamatos hiány a megfelelő ellátás ekkor. A Csíki Lapok első öt évfolyamát átlapozva kiderül, igen sok betegség megkörnyékezi ezt a térséget, főként a
járványos betegségek gyakoriak: hólyagos himlő, hagymáz, torokgyík, kanyaró,
toroklob, vérhas, szamárhurut vagy éppen az influenza. Ezek a betegségek ekkor
még igen sok ‒ főként gyerek ‒ áldozatot követelnek. A korban még mindig nagyméretű a bujakór terjedése, hiszen a kórház betegeinek nagy részét ők teszik ki.
Ugyanakkor pont ezekben az években üti fel a fejét az utolsó nagy kolerajárvány,
amely 1892-ben lesz témája a csíki újságnak. A korábbi évben már Budapestet
eléri, viszont Csíkban még 1893-ban sem terjed el nagyobb mértékben, még ekkor
nincs fertőzött beteg a városban.
A csíki kórházak alakulásának 1894-ig terjedő időszakáról nem beszélhetünk egy igen jelentős orvos személyiségportréja nélkül. Dr. Molnár József 1820.
szeptember 4-én születik Bihar megyében, és napra pontosan 82 év múlva hal
meg Csíkszeredában. 1846-ban a budapesti egyetemen szerez orvosdoktori diplomát. 1867-től tiszti főorvosként dolgozik tíz éven át. Majd eltávolítják néhány
évre ebből a pozíciójából. Mikó Bálint főispán jóvoltából került újra vissza pozíciójába, úgy, hogy hatalmánál fogva a főispán „élethossziglani kinevezéssel” erősíti
meg állását. Vármegyei orvosi statisztikákat vezet, egészen 1898. augusztus 1-jéig
aktív tagja a csíkszeredai egészségügyi rendszernek, az ő kezdeményezésének köszönhető a mai régi kórház felépítése is. Több írása is megjelenik orvostudományi
témakörben.6 Miller családi nevét 1870-ben változtatja Molnárra. Egyik fia Molnár Lajos adófelügyelő-helyettes, később pénzügyigazgató, a Csíki Lapok alapító
közgyűlésének résztvevője, és a lap életében többször is feltűnik neve. A budapesti
Athletikai Klub megalakulásában is szerepet játszik, ő volt a klub első titkára,
az atlétikáról könyvet ír. Csíkszeredában először ő korcsolyázik acélkorcsolyával,
apja csűrjének hátánál. Az ő példájára indult el a korcsolyázás Csíkban, s alakult
meg végül a Korcsolyaegylet.7 Másik fia Molnár Károly, szintén orvos, ő ülteti be
a kórház udvarát fákkal és bokrokkal, igen korán meghal, 37 évesen.8
Dr. Molnár József nevét és munkásságát ma is próbálják életben tartani, a
Fejezetek a csíki kórház történetéből című kötet is hosszan kiemeli munkás, példaértékű tevékenységét. Neve több ízben is felbukkan a lapban, több tevékenységhez
kapcsolva. 1889-ben alakul meg az Orvos-, Gyógyszerész- és Természettudományi Társulat Csíkszeredában, a lap 1889. április 17-ei száma tudósít erről,9 elnöke
Dr. Molnár József, az alelnök K. Szathmáry János gyergyóditrói gyógyszerész, és
K. Göczy Árpád csíkszeredai gyógyszerész lesz a társulat könyv- és pénztárnoka.
A társulat célja: „[…] az orvosi, gyógyszerészi és általában a természettudományok művelése és terjesztése, továbbá az orvosi és gyógyszerészi tisztesség feletti
erkölcsi őrködés; orvosok és gyógyszerészek társadalmi állásának és anyagi jólétének az őket megillető fokra való emelése.”10 Három évvel később, 1892-ben már
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azt a kérdést teszik fel a tagok, hogy van-e értelme a fennmaradásának: „Az irány,
melyben eddig mozogtunk tévesztett volt, vagy helyesebben szólva: irány nélkül
mozogtunk. Összegyűltünk, igaz, minden gyűlésre kevesebb számmal, míg a
legutóbbin alig hárman. Ha fenn akarjuk tartani az egyletet, ez így tovább nem
maradhat, általános közegészségügyi viszonyainkat kell főleg tárgyalnunk, indítványokat tenni, végzéseket hozni, azoknak végrehajtásáról gondoskodni […].”11 A
megyei kórházbizottság tagjai12 tehát kissé elbizonytalanodnak az egyletük jövőjét tekintve, de új erővel próbálják újrafogalmazni céljaikat.
Ebben az időszakban Csíkban nem mondhatjuk, hogy az egészségügyhöz
kacsolódó egyletek virágkorukat élték volna, s ha alakult is ilyen jellegű egylet, nem támogatják túlságosan ezeket a kezdeményezéseket. Pedig ezeknek az
egyleteknek létfontosságú szerepük van, hangsúlyozza Vitos Mózes is, amikor a
Vöröskereszt Egylet történetét tárja fel: „[…] a magyarországi »Vörös KeresztNőegylet«, melynek fiók egyletei Csíkszereda, Somlyó, Gyergyószentmiklós központokkal azon időtől fogva Csíkmegyében is működnek s a helyi korlátoltabb
viszonyok között több jóakarattal, mint anyagi eredménnyel, ma is, fenn állanak
[!] és szerényen működnek, a magasztos humánus eszme ápolásában és fejlesztésében, kivéve a Somlyóit, mely régebb megszűnt. Erzsébet királyné ezen egyletek
fővédnökségét 1880. május 10-én a »Vörös-Kereszt-Nőegylet« legfényesebb ünnepnapján vállalta el, melyen az ország színe java hercegek, főpapok, mágnásoktól
elkezdve képviselve voltak.”13 A Csíki Lapok nem túl bizakodó hangnemben számol be 1889 februárjában az egylet csíkszeredai fiókjának közgyűléséről: „Ez az
egylet is kezdetben a lelkesültség szalmatüzében melegedett fel, s most már, hogy
néhány év a megalakulás után letűnt, s hogy a hirtelen lánggal égett szalmatűz
elhamvadt, a vereskereszt-egylet is majdnem megdermed a közönség közönyének
jéghidege miatt.”14
A Kisdedóvó Egyesület elnöke szintén Dr. Molnár József, aki szülészorvosként is ismert, s aki „[…] bejárta az egész vármegyét ekhós szekerén.”15 Nagy
hangsúlyt fektet a lap a kisdedek ápolására, táplálására, folyamatos téma a nagyarányú gyermekhalandóság, s ennek egyik okát a lakások szennyezettségével, a
szellőztetés hiányával és a betegek nem megfelelő ápolási feltételeivel magyarázzák. Elkeserítő képet fest a következő szövegrészlet is: „Valljuk be őszintén, hogy
a magyar nép jobban törődik a szarvasmarhájával, mint a gyermekével, annak,
ha baja van, rögtön hívatja az állatorvost ‒ másrészt pedig hivatalosan van konstatálva, hogy körülbelül 100 000 gyermek halt el, anélkül, hogy orvos gyógyította
volna. Szinte komikus, hogy a paraszt haldokló gyermekéhez igen gyakran csak
azért hívat orvost és írat vele receptet, hogy ezt a halottkémnek fölmutathassa, és
ne fizessen bírságot a törvény értelmében, amely mindenkit kötelez a beteg gyermek kezeltetésére.”16 Ez a nagyon kemény hangot megütő vélemény reális képet
fest az emberek hozzáállásáról, hogyha orvosi, kórházi ellátásról van szó.
Gyergyó
A Csíki Lapok egyre inkább égető kérdésként és problémaként hozza fel a
gyergyói kórház ügyét, több cikk arról szól, hogy milyen módon lehetne felgyorsítani annak felépítését, hiszen a környéken a csíki megyei kórház nem képes
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ellátni ilyen sok település betegét. Egy 1891-ben írt cikk hangsúlyozza, hogy a
társadalom kevéssé támogatja az egészségügyet, csak a nagyobb városokban és a
megyeszékhelyeken van kórház, vidéken alig található, nem érti, Gyergyó miért
nem akar magának egy saját kórházat, hiszen Csíkszereda távol van, s különböző
járványok, betegségek, sérülések esetén nem mindig tudják a betegeket Csíkszeredáig szállítani. Arra bíztatja az olvasókat, hogy egyesült erővel fogjanak össze,
adakozzanak, „[…] s korunk nemes és szép ideálja lelkesítsen bennünket […].”17
1892-ben ismét felbukkan a gyergyói kórház építésének ügye, egy levelező arról
számol be, hogy Ferenczy Károly plébános új munkacsoportot állított össze és
talán megvalósulni látszik egy régi álom: „Mintegy 15 évvel ezelőtt a törvényhatóság a gyergyói kórház ügyében bizottságot küldött ki, de ez semmit se tett s azt
hittük mi, s velünk bizonyosan igen sokan, hogy ezen jobb sorsra érdemes ügy
már valósággal meg is halt és a holtat feltámasztani nem is lehet. Azonban hátha
csalódtunk? Hátha a »a leányzó csak alszik, de meg nem halt?«„18 A gyergyói kórház alaptőkéje 1893-ra meglett a lap szerint, de a további fennállásra kétes jövőt
jósol, akár adóból is lehetne ‒ javasolják többen ‒, a lényeg, hogy minél hamarabb
fel kell építeni.19 Ebben a cikkben megemlíti, hogy nem kap a gyergyói kórház
semmiféle támogatást, más kórházakhoz képest. Ezt az információt, miszerint a
csíki kórház anyagi támogatásban részesül, cáfolja a lap következő száma: nem
kap semmiféle támogatást, […] hanem fennáll és teljesíti egész csendben humanisztikus rendeltetését saját magának becsületes szorgalommal megtakarított tőkéjéből.”20
Vitos Mózes az általa írt Csíkmegyei Füzetek II. kötetében így ír a gyergyói
kórház helyzetéről: „Mondanunk sem kell, hogy Csíkmegyének már a megye
természeti fekvésénél s e fekvés által elszigetelt lakosságának megosztottságánál
fogva a gyergyói részen okvetlenül sürgösön [!], a szeredai mellett még legalább
is egy kórházra elkerülhetetlen szüksége van.”21 Amikor e sorokat lejegyzi, a kórház még nincs teljesen felépülve, még nem nyitotta meg kapuit. Ugyanakkor öröme mellett, hogy Gyergyónak is kórháza lesz, nem teljesen elégedett, hiszen még
mindig óriási hiányok mutatkoznak az egészségügy terén: „[…] e kettőben sem
látjuk Csíkmegye 137 ezer lelket meghaladó közönségének egészségügyi érdekét
teljesen kielégítve. Azért a jövő nemzedék dolga lesz a humánizmus parancsolta
fajunk fenntartása és megvédése iránti kötelességét megérteni s a közegészségügy ezen szükségletéről megfelelő mérvben gondoskodni.”22 Majd igen ironikus
hangnemben folytatja elmélkedését: „Úgy látszik nekem, mintha az állategészségügyre még több gond és figyelem lenne fordítva, mint az emberegészségügyre. De
reméljük, hogy nincs messze az idő, midőn az embert is legalább annyira méltatni
fogják, mint az állatokat.”23 Ez a beszédmód igen hasonlít a korábbi cikk szerzőjének véleményéhez. A kórházat ugyanakkor Vitos nemcsak a maga elsődleges
funkciójában emeli ki, hanem a székely nemzetet fenntartó, azt megőrző és védő
intézményként is látja: „Nekünk lakosságunk számához képest legkevesebb négy
kórházra lenne szükségünk, hogy székely fajunknak kellő módon megmentésére
siessünk.”24
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A betegségtörténetek – metonimikus képek
Az egészségügy helyzete, a kórházak kérdése, a különböző egyletek alakítása égető kérdése e kornak egész Erdélyben, hiszen az orvostudomány fejlődésével
egyre nagyobb igény lett olyan terek létesítésére, amelyek elszigetelik a beteget az
egészségestől. Ugyanakkor, ahogy a fenti szövegek egy része is hangsúlyozza, igen
fontos szerepet kap a kórház mint a nemzeti értékek megmentője. Fontos Székelyföld számára minél több kórház létesítése, hogy a magyar, székely nemzetet minél
egészségesebbé és hosszabb életűvé tegye. A kórházak helyzetét tárgyaló szövegeken túl ‒ de még mindig a betegségről való beszéd szószerinti jelentésénél maradva ‒ a lap többször is beszámol a különböző betegségekről, terjedési ütemükről, a
betegség okairól, tüneteiről, elhalálozási adatokról tájékoztatják az olvasókat. A
kanyaró, a bujakór, a tüdővész és a kolera kap a legnagyobb hangsúlyt ezekben az
években. Minden hónapban statisztikákat olvashatunk a kórházi betegforgalomról, legtöbbször dr. Molnár József igazgatói minőségében nyilatkozik.
A betegségről való megszólalás sokrétű megközelítési módjai közé tartozik a
testről való beszéd is, amelyben a testet a maga anyagiságában szemléljük, kizárva
minden szellemi, lelki többletet. Két olyan szöveget emelnék ki, amelyek naturalisztikus képet festenek a testiségről, nem kimondottan betegséghez kötődnek, a
testiséget helyezik előtérbe, az egyik a sportolásról beszél, a másik szöveg a halott
test megmutatására fókuszál. Kossuth Lajos és a testgyakorlatok című szöveg egy
konkrét tényt jár körül, Kossuth kijelenti az újoncozás kapcsán, hogy a testmozgásra nem igen figyelnek, és „[…] hogy a testgyakorlat nálunk vajmi fejletlen állapotban van.”25 A szöveg szerzője, gróf Zichy Károly, felkeresi Szekrényessy Kálmánt,26 a nagy „sportman”-t, aki e témában kifejti, hogy az emberi test nagyon
hasonlít a lovakéhoz, hasonló mozgásra és ápolásra van szüksége, a Brázay-féle
sósborszeszt ajánlja,27 ő is azt használta hegymászásai alkalmával, a Balaton átúszásakor is ezzel ápolta testét. A másik szöveg ‒ feltehetőleg egy francia szöveg
magyar fordítása ‒ szintén egy megtörtént, reális eset kapcsán íródik, Grünwald
Béla halálakor. A főként politikusként elhíresült nacionalista politikus öngyilkosságot követ el 1891. május 2-án Franciaországban. Erről a lap La Morgue című szövegében tudósít, a párizsi halottasházat mutatja be: „Mennyi megtört szív pihen
itt! Mennyi tragikus élet regénye végződik itt a Morgue fagyasztó kőpárnáin!” A
következő sorok már konkrétan előrevetítik a történteket, de a szöveg mindvégig
eltitkolja, hogy kiről is lesz szó: „[…] mennyi feldúlt szívet altatnak el minden
időben a Szajna hullámai; vagy partjain hány fájdalmas sóhaj némul el egy golyó
által.”28 Majd tovább folytatódik a leírás, minden apró részletével együtt: „[…] 2-3
hosszú sorban felállított fekete márványasztalon feküsznek a megtalált hullák,
melyek meg vannak számozva. Ruhák egyes darabjai a tetemeken vannak, vagy
a félig elfödött hullák fölött felaggatva, ‒ hogy jobban felismerhessék. Rongyos
s tisztes, sőt fényes öltözetek is függnek a fogasokon; ‒ mert a nyomor, lelki betegség és könnyelműség egyaránt vet ide több-kevesebb áldozatot.”29 Itt egy lelki
problémákkal küzdő öngyilkos alakját láthatjuk, és a végén lepleződik le, hogy ez
az alak valóságos, és a politikus Grünwald Béláról van szó.
Vannak a lapban olyan szövegek, amelyek nagyon „életszagú” történetek,
inkább a sokkoló végkifejlet a jellemző történetépítési módra, nem tekinthetők
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kimondottan szépirodalmi értékű szövegeknek, de van egy történet, amelyben
a főhős valamilyen módon beteg: az alkoholizmus,30 a vérfertőzés,31 a fogyatékosság32 kerül be a történeti szálba. Az alkoholizmus kapcsán az alkoholista nem
képes egyedül kilábalni ebből a függőségből. A vérfertőzés témát egy olyan történetbe ágyazza bele a szerző, ahol a fiatal házasoknak gyereke születik, aki sokat
betegeskedik, végül meghal. A történet novellaszerű csattanóval zárul, kiderül,
hogy a fiatalok édestestvérek. A fogyatékosság történetét A mankós címmel olvashatjuk, Fülöp Árpád tollából. Egy szép, büszke lány történetét ismerjük meg,
akinek a sorsa megváltozik. Az orvos az, aki kimondja, és egyben konkretizálja az
állapotát: „jobboldali izombénulati szélhüd”, ezzel megpecsételődik élete további
része, mindenki kineveti, egy tönkrement élet képei villannak fel az olvasó előtt.
Ezek a szövegek már nagymértékben távolodnak azoktól a betegségleírásoktól, amelyek orvosi leletekként fogalmazódnak meg, ezekben a szövegekben az
érzelmi viszonyulás, érzelmi hatás igen erőteljes, ugyanakkor egy narratív diskurzus épül a konkrét betegség köré, de még nem játszik el annak metaforikus
alakzataival.

A székely kivándorlás „betegsége”
A metaforikusság tárgyalása egy következő tanulmány része lesz majd, csupán egy konkrét példát hozok a beteg(es) társadalom kifejezésre, ahol a betegség
egyik közvetett meggyógyítója az újságíró, a betegség pedig maga a székely kivándorlás. És ezzel már túl is léptünk a metonimikus olvasatokon.
Bözödi György szerint 1880-tól 1900-ig 55 ezer székely vándorolt ki román
területre, ebből 51-nél több végleg ott is maradt, ugyanakkor a kivándorlás a csíki
és a háromszéki vármegyéket érintette legintenzívebben. A valóságban a szám
ennél sokkal magasabb lehetett, emeli ki Varga Sándor.33 Ennek a periódusnak
a vizsgálata kimondottan izgalmas lehet, hiszen a sajtó szemszögéből látni ezt a
kérdést, a szövegek a maguk aktualitást követelő sajátosságukkal, színes és érdekes lenyomatai lehetnének a kivándorlás gazdasági, kereskedelmi, politikai szemszögeit előtérbe helyező magyarázatoknak, véleményeknek.34
A Csíki Lapok egyik cikke azt taglalja, hogy az anyagi és erkölcsi nyomor a
székelyeket egyaránt utolérte: „E kettő oly szoros összeköttetésben áll egymással,
hogy nincs orvosszer és tudomány, mely az anyagi nyomoron az erkölcsi nyomor
enyhítése és javítása nélkül tudna segíteni. S ez áll némileg megfordítva is.”35 A
szerző a kivándorlás ellen szólal fel, a gazdasági kérdések fejlesztését sürgetve. A
cikk arról beszél, hogy az anyagi szegénység magával hozza az erkölcsi romlást is,
amire nem igen van „orvosszer”. Egy korábbi cikk pedig azt taglalja, hogy a székely kivándorlás a nép sorvasztását idézi elő: „No, és ki merné tagadásba hozni,
hogy ez veszedelmes baj, sorvasztó betegség, mely már minket is kezd kísérni és
hirtelen, észrevétlen eszi be magát a társadalom, a családok életébe s mikor észrevettük, már rendesen oly kiterjedést nyert, kimetszése gyakran halálos kimenetellel szokott járni.”36 A kivándorlás témáját a lap gyakran a betegség fogalmával
társítja, olykor veszedelmes kórként is jeleníti meg, amely végérvényes halálhoz
vezet, utalva arra, hogy a kivándoroltak nem fognak hazatérni szülőhazájukba.
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Ennek a beszédmódnak a vizsgálata felkeltette az érdeklődésem, s a további évfolyamoknál erre is figyelek, hiszen eddig a kivándorlás kérdésével ilyen megközelítésben nem foglalkoztam.
Tivai Nagy Imre és Vitos Mózes nézeteit tanulmányoztam e témakörben,
és igen eltérő véleményeket fogalmaznak meg a kivándorlással kapcsolatban. T.
Nagy Imre 1895-ös ismert gazdakongresszuson elhangzott beszéde egy korábbi
sajtószövegének nagyon hasonló változata, hiszen a Csíki Lapok 1891-es lapszámában közli véleményét, s a szöveg nagy része megegyezik a későbbi kongresszusi
beszéddel. A sajtószöveg a Földművelési Minisztériumhoz intézett jelentés volt.37
Az újságcikk elítéli a kitelepítés ötletét, az EMKE tevékenykedését is értetlenül
figyeli: „Azért azok, akik a székelyt ki akarják telepíteni, feltétlenül hisznek a
kivándorlásban, mert hiszen aki preskribálja38 az orvosságot, vagy aki azt beveszi, az maga is hiszi a betegséget, vagy azért mert érzi, vagy azért mert elhitették
vele.”39 A cikksorozat végén kijelenti, hogy gyárak, vállalatok, vasutak kellenek,
mert ezek tennék lehetővé a felzárkózást, kiemeli, hogy fölösleges munkáskéz
nincs a székelyeknél, csupán értékelni kellene az itteni munkásokat, és ezt nevezi
ő a probléma „orvosságának”.40 A későbbi, 95-ös beszédéből ez a záró gondolat hiányzik, ott inkább egy határozott állásfoglalás van amellett, hogy a kivándorlás ügyében „[…] maga az orvoslás is tényleg több irányban megkezdetett”.41
Beszéde végén pedig ismét orvosi metaforát használ: „A székelyek ügyében örökös tévedésben vannak azok, kik a különböző orvosszereket számukra állandóan készletben tartják s napról-napra ajánlgatják.”42 Mindkét szövegben ugyanaz
az álláspontja, a székely munkásnak veleszületett hajlamával magyarázza, hogy
neki mennie kell, űzi valami, ugyanakkor egyedül több pénzt tud félretenni, míg
itthon a család rátámaszkodik és mind felélik: „Ezért megy messze földre, még
Oláhországba is munkát keresni, s nem azért, mintha azt itthon meg nem kapná.” A későbbi beszédét azzal egészíti még ki: „Tehát nem kivándorol, mert arra
nincs oka.”43 Mindebből arra következtetünk, hogy a második szövegben hangsúlyosabban van megfogalmazva, hogy a kivándorlás nem olyan égető probléma,
inkább természetes folyamat.
Össze lehetne hasonlítani részleteiben Tivainak a kivándorlásról szóló elképzeléseit Vitos Mózes nézeteivel, aki éppen ezekben az években adja ki a Csíkmegyei Füzeteket (1894‒1902 között folytatásos füzetek formájában). Mindketten
a Csíki Lapok munkatársai, de ebben a témában nem értenek egyet. Vitos az elvándorlással kapcsolatban kifejti, hogy ennek nem a túlnépesedés az oka ‒ ahogy
Tivai ezekben a szövegeiben erősíti ‒, hanem a felszínre fel nem hozott gazdagság.
Az erdőkre, bányákra és a fürdőkre és a bennük rejlő lehetőségekre utal, amely
megmenthetné a kivándorlástól az embereket. Részletesen kitér gazdasági kérdésekre, nevelésre, cselédkérdésre, és mindenik kérdés kapcsán úgy beszél, hogy
mindenben fejlődni kellene ahhoz, hogy a kivándorlás (főként) Románia irányába
megszűnjön.44 Vitos Mózes konkrét betegséggel is összeköti a kivándorlást, káros
következményeként a bujakórt tartja. Azt állítja, hogy nem ajánlatos olyan lányokat feleségül venni, akik Moldovában, Oláhországban és Brassóban szolgálnak,
hiszen e fiatal lányok nagyon könnyen hozzák idegenből ezt a fertőző kórt. A
kivándorlás s az azzal járó negatívumok egyike, szerinte, a bujakór behozatala az
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országba. A kórházi betegek egyharmadát a bujakórosok teszik ki, s aggodalmának a következőképpen ad hangot: „Olyan szomorú jelenség, mely komoly lelki
aggodalommal tölti el azon jók keblét, kik ebben székely fajunk és vérünk elsatnyulását, a jövő nemzedék megromlását és gyors kipusztulását látják.”45 Vitos
megfogalmazásában a betegség olyan negatívum, amelytől félni kell, így a kóros
tünettől való félelem akár ráveheti az embert arra is, hogy a kivándorláshoz is
csak negatív előjelet tegyen.
Felbukkannak olyan kifejezések a kivándorlás témát érintve, mint orvoslás,
megkezdődött az orvoslás, betegség, veszedelmes baj, sorvasztó betegség. Mindezen
bajok, tehát a kivándorlás elkerülése, a cikkeikben megfogalmazott álláspontok
betartásával lenne lehetséges, így ilyen értelemben a szerzők, maguk az újságírók,
válnak e beteges állapotok gyógyítóivá, orvosaivá.
Kitekintés
A Csíki Lapok első öt évfolyamának áttekintése abban erősített meg, hogy
a lapban a betegségről való diskurzusok gyakoriak és változatosak. A jövőben a
metaforákkal telitett betegségtörténetekkel is szeretnék foglalkozni, de azt gondolom ‒ elsősorban a metonimikus szálakat követve ‒, nagyon szépen lehetne
körvonalazni a székelyföldi egészségügy korabeli szakaszát egészen a második
világháborúig, amely igen gazdag adaléka lehet majd az erdélyi, illetve a székely
sajtótörténetnek.
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Abstract (History of Cluj Radio I. Radio Romania Cluj: 1954–1998)
The impediments in researching the history of Cluj radios are those related to the lack of memoirs or descriptions of certain
periods. That is why any research is based mostly on employees’ memories (oral history), respectively, on the analysis of any
documents found, including leaﬂets published at some anniversary monuments.
Keywords media history; radio history; Radio Romania Cluj

Rezumat (Istoria radiofoniei clujene I. Radio Romania Cluj: 1954–1998)
Impedimentele în cercetarea istoriei radiourilor clujene sunt cele legate de lipsa memoriilor sau descrierilor unor anumite
perioade. De aceea orice asemenea cercetare se bazează cel mai mult pe amintirile angajaţilor (oral history), respectiv, pe
analiza oricăror documente găsite, inclusiv ﬂuturașele editate la unele monumente aniversare.
Cuvinte cheie istoria presei, istoria radio, Radio Romania Cluj

A Kolozsvári Rádió (hivatalos nevén ma: Kolozsvári Rádió Románia –
Radio România Cluj) Románia legnagyobb adáskörzetű, regionális közszolgálati
rádiója. Az országos, közszolgálati Román Rádiótársaság (románul, hivatalos
nevén: Societatea Română de Radiodifuziune) körzeti stúdiója, viszonylagos
önállósággal. Központja Kolozsvár (nagyvárosi szórvány). 1954. március 15-én
kezdte meg a műsorszórást 8 megyében, Erdélyben és a Partiumban: BeszterceNaszód, Bihar, Fehér, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szeben és Szilágy megyében.
Emellett, az adásai több más (Brassó, Hargita, Kovászna, Maros) megyében is
foghatók. Frekvenciái: középhullámon 909 kHz (adótorony: Nemeszsuk); 1404
kHz (Nagybánya, Máramarossziget); 1593 kHz (Nagyvárad, illetve Nagyszeben),
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valamint ultrarövid hullámon 87,9 (Szatmárnémeti); 93,3 (Avasfelsőfalu); 95,4
(Nagyszeben); 101,7 MHz (Máramarossziget); 95,6 (Kolozsvár, románul1), 98,8
(Kolozsvár, magyarul2). Emellett, interneten is sugároz, a www.radiocluj.ro és a
www.kolozsvariradio.ro3 honlapon keresztül. A kisebbségi adások időtartama:
középhullámon mindegyik frekvencián napi 5 óra, 8–10 és 16–18 óra között
magyarul,
URH-sávban:
o Kolozsváron 98,8 MHz-en vasárnap 15 perc ukrán nyelvű műsor, a
többi magyarul;
o Szatmárnémetiben és környékén hétfőtől szombatig 7 óra magyarul:
2–4, 8–10, illetve 15–18 óra között, vasárnap 6 óra magyarul, 2–4 és
14–18 óra között.
A kolozsvári magyar nyelvű rádiózás történetét két irányból vezethetjük
le: a műsorszórás és az intézmény történetéből. Egyfelől, 1942-ben szólalt meg
először magyarul rádióadás Kolozsváron, amikor a magyar fennhatóság idején
felszerelték azt az átjátszóállomást, amely Budapest – természtesen magyar nyelvű
– rádióadását továbbította.4 Másfelől viszont, az intézmény, a Kolozsvári Rádió,
egyértelműen a Román Rádiótársaság részeként jött létre 1954-ben, és eddigi
több mint hatvan évében több korszakot különböztethetünk meg. Ezek leírásának
részletessége a rendelkezésünkre álló információk, eddig feltárt források függvénye.
Jelen tanulmány a rádió első évtizedeivel kíván foglalkozni: az 1954 és 1998 közötti
időszak történéseivel.
Történeti kronológia: 1954–19985
1931–1939 között csak román nyelvű műsort közvetített a kolozsvári adó.
1939. Közvetlenül a második bécsi döntés előtt megindult a bukaresti rádió
magyar nyelvű adása, amelyet a kolozsvári adó is sugárzott.
1945. május 2. A Bukaresti Rádió első magyar nyelvű adása a Sf. Sava
kollégium épületéből. Hozzájuk tartozott 1954 előtt a kolozsvári fiókszerkesztőség.
Munkatársai: Ábrahám János, Keresztes Zoltán, Kovács Ferenc, Muzsnay Magda.6
A fiókszerkesztőség feltehetőleg az Eroilor/Deák Ferenc utca és a Bolyai utca sarkán
lévő épületben működött.7
1954. március 15. Itt Kolozsvár! Aici Cluj! – először szólalt meg az éterben,
a 261 és a 330 méteres hullámon a Kolozsvári Rádió, a Román Rádiótársaság
részeként. Az első stúdió a Rákóczi (ma Grigorescu) út 60. szám alatt kapott helyet.
Adásideje: 16–17 óra között románul, majd 17–18 óra között magyarul.
1954 nyarától további fél órával bővült mindkét nyelvű adás, reggel 5,30 és
6,30 között. Később jött létre a többi körzeti stúdió: Krajova, Temesvár, Jászvásár,
és végül Marosvásárhely (az utóbbi 1958. március 2-án kezdte meg a sugárzást
magyarul és románul).
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1956 februárjától havonta egyszer a kolozsvári Filharmónia hangversenyét
közvetítették. Később vették be a műsorfolyamba a labdarúgó B-divízió
mérkőzéseinek közvetítéseit.
1966-tól stúdióépítés kezdődött a Donát úton. Ez volt az első kifejezetten
rádióstúdiónak épült ingatlan Romániában. Tervezői: Marioara Salvan és Ioana
Schipor, kivitelező mérnökök: Zanescu Bukarestből és Halpert Erich Kolozsvárról.
A befektetés értéke: 12.250.000 lej, a teljes alapterület 3200 nm. A földszinti fali
domborművet Liviu Florian, az emeleti üvegkompozíciót Tóth László készítette (a
felesége fejezte be).8
1967 áprilisától az adásidő 4 órára növekedik, de elkezdődik a magyar adásidő
rövidülése a román nyelvűvel szemben: 2 óra 15 perc románul, 1 óra 45 perc
magyarul.
1967. december 29. Az új stúdió átadása. A gyártás lassacskán átköltözik, de a
sugárzás továbbra is a Rákóczi út 60. szám alatti villából zajlik.
1968. január 20. A Donát út 160. alól sugároz a Kolozsvári Rádió.
1968. június 7. Acusticon Stúdió – a közönség részvételével tartott első
rádióadás Kolozsváron. Kovács Ferenc visszaemlékezései szerint9 a műsort ő találta
ki 1969-ben, és a megvalósításban együttműködött az Utunk szerkesztőségével
(Huszár Sándorral és Mikó Ervinnel), az akkori operaigazgató Szinberger
Sándorral, illetve az első műsor alkalmával mutatták be a két Szervátiusz – Jenő és
Tibor, apa és fia – alkotásait a rádió halljában. A további jóváhagyott műsoroknak
a pártról kellett szólniuk. A felvételek elvesztek az 1985-ös elszállítás után.10
1972 júliusától az adásidő összesen 6 óra: 3 óra 30 perc románul, 2 óra 30 perc
magyarul.
1978 októberében az első duplex adás: a Kolozsvári Rádió összekapcsolása a
bukaresti és a jászvásári stúdiókkal.
1980 januárjától az adásidő 7 és fél óra: 4 óra 30 perc románul, 3 óra magyarul.
1985. január 12. A Kolozsvári Rádió elhallgattatása:11 a Román Rádiótársaság
minden területi stúdiójának adását beszüntették egyetlen rendelettel, majd a
kolozsvári igazgatót is a fővárosba hívatták. A közszolgálati rádió Bukarestből
sugárzott műsora az év végén reggel 6-tól este 23.30-ig tartott, nemzetközi
csatornája 13 nyelven sugározott. A műsorok egyre inkább a Román Kommunista
Pártról és vezetőjéről szóltak.
1989. december 22. A forradalmi hangulat a Román Rádiótársaságra is
kihat: minden csatornája, az előzetesen meghirdetett műsortól eltérően, hazafias
dalokat sugároz, és beolvassák a szükségállapotot kihirdető elnöki rendeletet.
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Később bejelentik a diktátor menekülését, a nap további műsorai az események
függvényében alakulnak. Ugyanaznap újraindul a Kolozsvári Rádió sugárzása. A
műsoridő naponta 4 óra magyar nyelvű műsort tartalmaz. Aznap főleg korábban
tiltólistán lévő dalokat játszottak le, otthonról hozott szalagokról (közöttük
főleg román népzenét), majd érkezni kezdtek az utcai riportok, kórházi hírek.
Megszólaltak forradalmárok, tudósok, művészek, és hallgatói betelefonálások is
voltak.12
1990. március 11. Az újraindult Kolozsvári Rádió első műsorrácsa. Addig az
anyagok csak véletlenszerűen, nem tervezetten következtek egymás után.
1996. november 18-án zenei évad indult a stúdió nagytermében. Fellépett a
kolozsvári Pro Musica Nova együttes. (Legalább 3 zenei évadot megért a sorozat az
1999-ben megjelent kiadvány tanúsága szerint.)
1998. A digitális hangfeldolgozás bevezetése: a hangfájlok lassan felváltják
a szalagokat, a számítógépek a szalagvágókat. A betanításban és bevezetésben
holland rádiósok segítettek.

A Kolozsvári Rádió korszakváltásai 1989 után
1954. március 15-i indulásától 1985. január 12-i bezárásáig, bár az adásidő13
változott, a „médiapiacon” az egyetlen nyomon követhető jelentős esemény a
televíziózás 1967-es elindulása volt, amikortól egyazon vállalatban együtt volt jelen
mindkét típusú média, illetve a Kolozsvári Rádió életében nagy esemény még a
stúdióépítés, amely révén beköltöztek a most is üzemelő épületbe.
A kezdetekről is vannak magyar vonatkozású információink: Ludovic
Ratiu elvtárs, az első és leghosszabban regnáló igazgató titkárnője a kezdetekkor
a fellelhető forrás szerint „Simony Eva” volt (lehetett Simon vagy Simonyi – a
szerk.), a zenei osztályt pedig Porzsolt Viktor vezette. Az első magyar bemondó:
Vámfalvi Miklós, aki két bemondás között véget nem érő sakkjátszmákat vívott a
bemondóhelyiségben (a forrásban keresztnév nélkül) Haica nevű román bemondó
kollégájával, és közben néha elfelejtették kikapcsolni a mikrofont is, tehát
behallatszott a beszélgetésük – amiért még aznap meg is kapták a kétszázalékos
fizetéslevonást, mert az igazgató rendszeresen hallgatta a reggeli, élőben sugárzott
műsort.14 Ennek a részletnek az alapján feltételezem, hogy a reggeli műsor kétnyelvű
lehetett.
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A mezőgazdasági osztály 6 munkatársa közül hárman voltak magyarok,
nevüket forrásunk szintén csak töredékesen idézi: az agronómus Miklósi, az
Utunkban korábban jegyzeteket publikáló Ujlaki (valószínűleg Márton)15 és a
moszkvai újságíró-diplomás Sebesi Imre. A gazdasági-tájékoztatási osztályon is
voltak magyarok: Ábrahám, Darida és Magó Judith, a kultúrával pedig Muzsnay
Magda és Kovács Ferenc foglalkozott. A visszaemlékezésben megjelenik még
Székely (Raymond?) neve, a Halpert nevű főmérnöké, Kecskely Karcsi, aki
technikus és gépkocsivezető is volt (a név alapján elírásra gyanakodhatunk a
román szövegben – a szerk.), illetve a székely származású „Poka bacsi”, a portás,
aki az igazgató rendelkezésére magát az igazgatót sem engedte be a munkahelyére,
mert nem volt nála szolgálati igazolvány.
Későbbről is felbukkannak nevek a visszaemlékezésekben: Rácz Béla,16
Ábrahám János, Keresztes Zoltán,17 illetve Bain Kabán Ilona, aki 1963 májusától
dolgozott a rádió műszaki osztályán.18
1985. január 12-én a Román Rádiótelevízió vezérigazgatójának
telefonértesítése nyomán, azonnali hatállyal, indoklás nélkül felfüggesztették a
sugárzást minden területi rádióban. Ezzel egyidőben a TVR bukaresti magyar
adását is megszüntették. Senki nem tudta, hogy az intézkedésnek mi az oka, vagy
mennyi időre szól.
A stúdió műszaki felszerelése a bezáráskor: 30 stúdiómagnó, 40 riportermagnó,
6 keverőasztal a stúdiókban és 10 hordozható keverőpult. Több mint 60.000
magnószalagtekercs létezett a szalagtárban, kategorizálva: zenei, zenés-szöveges,
színházi, dokumentum felvételek, illetve aranyszalagtár. További mintegy 10.000
szalag várta az osztályozást (újrahasznosítás vagy archiválás). Muzsnay Magda
visszaemlékezései szerint, (egyebek között) 840 magyar színházi felvételt vittek
el akkor Jilava raktárába: Kolozsváron, Szatmárnémetiben, Nagyváradon és
(a temesvári magyar társulat által) Déván bemutatott darabok általa rádióra
alkalmazott feldolgozásait.
Az adásidő 1985-ben: hétfőtől szombatig naponta összesen (román és magyar
nyelven) 7 és fél, vasárnap 5 és fél óra volt. Az adáskörzet 7 megye: BeszterceNaszód, Bihar, Fehér, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szilágy, összesen többmillió
potenciális hallgatóval.
1989. Szalag, kisolló és ragasztó
Az 1989 decemberében történt újraindulásakor, mondhatni, minden a régi
módszerekkel, a régi technikával ment tovább: a korábbi, 1985-ben elbocsátott,
máshol elhelyezett munkatársak újrakezdték a munkát a nemzeti kincsként
őrzött („konzervált”) stúdióban, ugyanazokkal az eszközökkel és technikával,
amit otthagytak mintegy 5 évvel korábban. Hozzájuk 1990 elején több új kolléga
csatlakozott.19 A magyar nyelvű adás ideje naponta 2 óra volt.
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A kevés, leírt visszaemlékezésben is elsikkad a Kolozsvári Rádió
újraindulásának pillanata. A magyar szerkesztőség első vezetője Csép Sándor lett,
aki elsősorban mindig is televíziózással foglalkozott, ezért Cseke Péter vele készült
interjúja is főleg a televíziózásról szól, a kolozsvári magyar adás beindításáról,20
mégis, adalékokkal szolgál a rádó újraindulásához is, megerősítve más forrásokat.
Igazolja azokat az általam hallott információkat, hogy az újraindulást a korábbi
munkatársak kezdeményezték: 1989. december 22-én21 ismét megszólalt a
Kolozsvári Rádió, miután a korábbi alkalmazottak „elfoglalták a Dónát úti stúdió
épületét, URH-n kapcsolatot teremtettek a zsuki adóval, és már estefelé műsorral
jelentkeztek. – románul és magyarul is. Később, amikor a Magyar Demokrata
Szövetségben felmerült, hogy segítenünk kellene rádiósokat toborozni, akkor
kerültem én a stúdióba.”22
Az idézett interjúból kiderül az is, hogy Csép Sándor 30 rádiós állást kért, és 20at kapott, ennyien dolgoztak a heti 105 perc tévé- és napi négyórás rádióadáson.23
Megtudjuk a beszélgetésből azt is, hogy az első felszereléseket a Magyar
Rádiótól és a Magyar Televíziótól kapták, majd a győri vagongyár munkásainak
adományaiból vásárolt rádiós felszerelések érkeztek meg. További, az interjúban
felsorolt támogatók: a Kolozsvárról Kanadába elszármazott rádiós, Bíró Zsigmond
szalagokat és riportermagnót adományozott, Dévai Nagy Kamilla támogatásából
vásárolt a tévé egy újabb (összesen a második) kamerát, Csoma Judit „kolozsvári
származású színésznő” pedig anyagokkal segítette a munkát, illetve támogatást
nyújtott a Soros Alapítvány és a Magyarságkutató Intézet is.
A magyar nyelvű közszolgálati televízió- és rádióműsort a politikum is
témának tekintette önmaga számára. Már 1990-ben, az Európa Tanácshoz
eljuttatott állásfoglalásban kérték24 – más, sajátosan kisebbségi jogok mellett – az
önálló magyar televízió- és rádióadást, majd 1991 végén az államelnökkel folytatott
tárgyalásokon is „téma volt” a média.25 Ennek ellenére gyakorlatilag mostanra sem
sikerült megvalósítani azt, hogy egész nap, bárhol, elérhető legyen magyarul (is)
valamilyen rádióadás az éterben.26
Az 1990 eleji teljes román és magyar szerkesztőség névsora megjelent az
1999-es kiadványban.27 Az 1990 februárjában kiállított fizetési listán a magyarok:
Csép Sándor, Gergely Rozália (titkárnő), Kalinovszky Dezső, Kis-Somai Ferenc és
Németh Júlia, illetve a műszaki osztályon Bain Kabán Ilona.28
A kilencvenes évek eleje az építkezés időszaka volt a Kolozsvári Rádió
életében: új kollégák csatlakoztak. Egyesek úgy, hogy rockzenei lemezeket hoztak
a forradalom napjaiban lejátszásra,29 mások pedig – bölcsészként – talán a nyelvi
igényesség ügyét képviselve jöttek a szerkesztőségbe.30
1994. Tévé és rádió
Az intézményre vonatkozó új törvény31 kiadásakor a korábban egyetlen
vállalatot képező közszolgálati rádió és televízió önállósodott. Ez a működésre
annyiban hatott, hogy a korábban tévésként és rádiósként is tevékenykedő
kollégáknak választaniuk kellett, melyik területen dolgoznak tovább.
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Így véglegesült az a csapat, amely kisebb-nagyobb módosításokkal
gyakorlatilag 2016-ig dolgozott együtt a magyar műsorok szerkesztésén.
1995. január elsején az alkalmazottak között már külön szerepel a magyar
„szekció” névsora: Bárdos Mária,32 Benkő Judith, Bódizs33 Edith, Csatári Melinda,
Fóris Zoltán, Juhász Éva, Kelemen Hunor, Kiss Somai34 Ferenc, László Tibor,
Mihály István, Németh Attila, Orbán Katalin,35 Rostás István, Sebesi Imre,36 Szabó
Ágnes Kinga, Zilahi Csaba. Ezen a listán már nem szerepelnek azok, akik korábban
dolgoztak ugyan a csapatban, de az intézmények szétválásakor a televíziózást
választották.37
Ugyanebből az időszakból a kérdőívre válaszoló kollégák a következő
műsorokat és valószínűsíthető indulási évüket említették:
1990 Rockpanoráma (Zilahi Csaba 1996-ig szerkesztette), 1990 Metálmánia
(szintén Zilahi Csaba szerkesztette 1996-ig),
1991 Ifjúsági műsor (Maksay Magdolna 1993-ig)
1992 Népzenei műsor (Németh Attila)
1992/199438 Reggeli magazinműsor, 1996-tól Hangoló
Hosszú, máig tartó történetében sokan megfordultak. A válaszadók
közül Mihály István indulásától 2012-ig, Juhász Éva 2012-ig, Zilahi
Csaba 1996-2001 és 2012-2016 között, Csatári Melinda 2012-ig, Németh
Attila 2004-ig, Rácz Éva 2012-2016, Szuszámi Zsuzsa 2012-2016 között
szerkesztette és vezette.
1993 Örökmozgó / film, mozi, tévé (Mihály István kb 4-5 évig)
1993 Hírműsor – 1998-tól Nap-Óra
Szintén hosszú életű, ma is futó műsor. Szerkesztői a válaszadók közül:
Maksay Magdolna 1998-tól, Sántha Emőke 1998-tól, Rácz Éva 2002-2005
között, Szuszámi Zsuzsa 1996-2012 között, Papp-Zakor András 2001-től,
Bárdos Mária 1994-től, Szilágyi Szabolcs (é. n.)
1994 Fantáziabutik (szerkesztette: Zilahi Csaba 2001-ig)
1994 Rockreggel – havonta (szerkesztette: Mihály István kb. 1996-ig)
1994 Vidékről vidékre (szerkesztette: Németh Attila 2006-ig, SZ. SZ.)
1994 Férfimagazin (szerkesztette: Németh Attila)
1994 Női magazin (szerkesztette: Bárdos Mária)
1994 Thália / színház (szerkesztette: Bárdos Mária)
1994 Keresztúton / társadalom, közélet (szerkesztette: Bárdos Mária)
1994 Dalposta.
A zenés üzenetek műsora. Eleinte minden vasárnap Gergely István
szalagtáros vezette. Nyugdíjazása után vették át váltásban a kollégák
(Csatári Melinda, Mihály István, Juhász Éva és Bárdos Mária.)
1994-95 Mondom a magamét (szerkesztette: Juhász Éva 1995-ig, Bárdos
Mária)
1995-ben vette át a Miki-Muki című gyerekműsort Juhász Éva
3-4 év múlva Cifra palota névre „keresztelte át”. Ma is így hívják.
1996 Diákperiszkóp (szerkesztette: Zilahi Csaba és Szuszámi Zsuzsa 1999-ig)
1996 Zenés randevú (szerkesztette: Zilahi Csaba 2001-ig)
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1996 Kávézó / magazin (szerkesztette: Mihály István, Benkő Judit, Orbán Katalin)39
1997 Hegyet hágék, lőtőt lépék / néphagyományok (szerkesztette: Sántha
Emőke 1997.)
Ebből az időszakból származhat40 egy birtokomba került szórólap. Tartalmazza
a rádió magyar nyelvű részletes műsorát, illetve ott a névsor, amelyen riporterként
megjelenik Papp Levente és Szuszámi Zsuzsa, valamint külső munkatársként
Muzsnay Magda, László Ferenc és Gergely István.
A műsor a következő:
Hétfő:
8.00 HANGOLÓ41 Sport; Közérzetem
9.00 Kiáltó – szociális műsor (szerkesztő: Fóris Zoltán)
9.30 – 10.00 Közkedvelt melódiák (szerkesztő: Gergely István)
16.00 Műsorismertetés, hírek
16.05 Peremvidék (szerkesztő: Rostás István), Színfórum, Találkahely –
irodalmi műsor (szerkesztő: Kelemen Hunor), Tótágas (szerkesztő: Gergely Edit)
16.30 Mondom a magamét – hallgatók véleményei; A jogász válaszol
17.00 – 18.00 NAPÓRA (hírek, hírháttér, lapszemle, vidéki tudósítások,
könyvszemle)
Kedd
8.00 HANGOLÓ Az életjelenségek mítoszai; Ez egy levél; Halló, doki
9.00 Kaleidoszkóp (szerkesztő: László Tibor)
9.10 Gazdasági magazin (szerkesztő: Bódizs Edit)
9.30 – 10.00 Operettdallamok (szerkesztő: Gergely István)
16.00 Műsorismertetés, hírek
16.05 Zsibongó – ifjúsági műsor (szerkesztő: Zilahi Csaba), Diákperiszkóp –
egyetemisták műsora (szerkesztő: Szuszámi Zsuzsa.)
17.00 – 18.00 NAPÓRA
Szerda
8.00 HANGOLÓ Mit mennyiért? Hegyet hágék, lőtőt lépék
9.00 Egyházi műsor
9.30 – 10.00 Füleljen – komolyzenei vetélkedő (szerkesztő: László Tibor)42
16.00 Műsorismertetés, hírek
16.05 Körön belül – újságírók a stúdióban (szerkesztő: Rostás István)
Keresztúton (szerkesztő: Bárdos Mária)
16.30 10 perc dzsessz (szerkesztő: László Tibor)
16.40 Fókusz (szerkesztő: Muzsnay Magda, László Tibor), Mesterségem
(szerkesztő: Németh Attila), Vendég a stúdióban
17.00 – 18.00 NAPÓRA
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Csütörtök
8.00 HANGOLÓ Sport; A hét jegyzete
9.00 Zenenaptár (szerkesztő: Benkő Judit)
9.15 Thália (szerkesztő: Bárdos Mária), Szállj költemény, Nyelvművelő
(szerkesztő: Orbán Katalin)
9.30 – 10.00 Népzene (szerkesztő: Sántha Emőke)
16.00 Műsorismertetés, hírek
16.05 Zenés randevú – rock 18 éven felülieknek (szerkesztő: Zilahi Csaba)
17.00 – 18.00 NAPÓRA
Péntek
8.00 HANGOLÓ Hétvége, Pop-rock évfordulók
9.00 Mondom a magamét; Az orvos válaszol (szerkesztő: Juhász Éva)
9.30 – 10.00 Bokrétát kötöttem (szerkesztő: Gergely István)
16.00 Műsorismertetés, hírek
16.05 Családi magazin (szerkesztő: Csatári Melinda), Utazás az utazás körül
(szerkesztő: Bódizs Edit)
17.00 – 18.00 NAPÓRA
Szombat
8.00 HANGOLÓ Hat plusz egy; Hétvége
9.00 Miki Muki (szerkesztő: Juhász Éva)
9.15 Derűs percek (szerkesztő: Orbán Katalin)
9.30 – 10.00 Örökmozgó (szerkesztő: Mihály István), Sokfülközt, Hallgatók
show (szerkesztő: Mihály István)
Beszéljünk az operáról (szerkesztő: Benkő Judit)
16.00 Vidékről vidékre (szerkesztő: Németh Attila), Min nevettünk?
(szerkesztő: Muzsnay Magda), Tájak, emberek (szerkesztő: Németh Attila)
Rádiószínház (szerkesztő: Muzsnay Magda)
17.00 – 18.00 Szombat délutáni színes szőttes (szerkesztő: Muzsnay Magda)
Vasárnap
14.00 Nótacsokor (szerkesztő: Gergely István)
14.30 Hangraforgó
15.30 Rockpanoráma (szerkesztő: Zilahi Csaba), Rockmalom (szerkesztő:
Mihály István)
16.00 Íróportré (szerkesztő: Kelemen Hunor), Zenekörbe (szerkesztő: Benkő
Judit), Jó napot kínálok! (szerkesztő: Orbán Katalin)
Láthatatlan légiók (szerkesztő: Kelemen Hunor) Hangok és arcok a sétatéri
operában (szerkesztő: Gergely István)
Szó-beszéd (szerkesztő: Szabó Kinga)
Sorsok az operaszínpadon (szerkesztő: Benkő Judit), Mik régen valának
(szerkesztő: Bardócz Sándor)
Fantáziabutik (szerkesztő: Benkő Judit)
17.30 – 18.00 Rádióistentisztelet
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Kialakult műsorstruktúrával már érdemes képletszerűen kiszámítani a
tájékoztatás–oktatás-nevelés–szórakoztatás arányát. A számításhoz a következő
felosztást használom:
- tájékoztató műsornak tekintem a híreket és híradókat;
- szórakoztatás kategóriába számítom a könnyűzenei tartalmakat
és szórakoztató műsorokat;
- oktató-nevelő tartalomnak tekintem a rétegműsorokat és
szolgáltató műsorokat.
Összeadva az egyes műsortípusok időtartamát, a közöttük lévő arány a
következő:
Műsortípus
Tájékoztató
Oktató
Szórakoztató
Összesen

időtartam
325 perc
665 perc
690 perc
1680 perc

százalék
19,35
39,58
41,07
100

1. táblázat: az egyes műsortípusok aránya a Kolozsvári Rádióban 1996-ban
Az elemzett időszak önmagában két szakaszra bontható: az 1954–1985
közötti, illetve az 1989 decemberében elkezdődött időszakra. Ezt a felosztást
viszont csak a kettőt elválasztó törés, az 1985-ben bekövetkezett bezárás indokolná.
Minden más szempontból, minden forrás és visszaemlékezés szerint, az 1989ben újrakezdett sugárzás nem tért el a mintegy 5 évvel korábban abbahagyott
adástól. Sokkal jelentősebb változásokat okoztak az 1990-es években kezdődött
műszaki fejlesztések és a médiapiaci átalakulások: az 1998-ban bevezetett digitális
hangfeldolgozás, majd a kétezres évektől előbb a látszólag konkurenciát jelentő
kereskedelmi rádiók megjelenése, majd az internetes sugárzás és a közösségi
média megjelenése – amelyekhez minden esetben alkalmazkodnia kellett a változó
médiakörülmények között a regionális közszolgálati stúdiónak is. Hogy hogyan
sikerült helytállnia, arra a további kutatások eredményei adnak választ.
Jegyzetek:
1 2016. november 1. óta szól csak románul ez a frekvencia. Fogható Kolozs, Szilágy, Fehér és Maros megyében is.
2 2016. november 1. óta (az ukrán nyelvű műsor heti 15 percét leszámítva)
egész nap magyarul, Kolozsvár szinte teljes területén.
3
A rádió hivatalos honlapja a www.radiocluj.ro – ennek a magyar
változata, amely tartalmilag nem szó szerint tükrözi a román változatot, hanem a
magyar szerkesztőség által készített tartalmakkal bővül rendszeresen.
4 Erről bővebben lásd: Gáspár S. (2010). Rádió, 1989-ig. Elérhető: http://
lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=138 Közzététel: 2010. 11. 29.
(Elérés: 2014. május 22.)
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5
A kronológia, amit a 60. évfordulóra, 2014 elején állítottam össze,
elérhető itt: http://kolozsvariradio.ro/radiotortenet/ (2015. május 22.), és azóta
bővült. Felhasználtam a Gáspár Sándor kutatásai alapján publikált adatokat,
illetve a Kolozsvári Rádió első igazgatója, Ludovic Ratiu visszaemlékezései
alapján írottakat (C. Dumitrescu aláírásával; a honlap első, 2002-ben rögzített
változatáról mentettem le a román nyelvű szöveget, innen: https://web.archive.
org/web/20020602084043/http://www.radiocluj.ro:80/htm/go.htm – 2018. április
22.)
6 Forrás: http://www.bukarestiradio.ro/rolunk/2/ (2018. április 17.)
7 Nagy Klára Judit emlékei szerint.
8
A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szerint az utóbbi alkotó
Németországban hunyt el 2009-ben. Elérhető: http://lexikon.kriterion.ro/
szavak/4733/ (2018. április 22.)
9 Az internetes archívumban találtakban szerepel.
10 Cornel Udrea visszaemlékezése alapján.
11 Ezt a pillanatot minden munkatárs és rádióhoz kapcsolódó forrás erre
a dátumra teszi, ezért ez hitelesnek tekinthető. Eltérő adatot közöl a Marian
Petcu által szerkesztett újságírás-történeti enciklopédia: egyedül e szerint a
forrás szerint április 14. a Kolozsvári Rádiótelevízió Stúdió felszámolása. (Lásd:
Petcu, M. coord. [2012]. Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie
cronologică, Polirom, Iași, 865.
12 Forrás: Radio Cluj, Romania című kiadvány, évszám és kiadó nélkül.
Marilena Pop titkárnő tulajdona.
13 A kezdeti 1-1 óra magyar és román nyelvű műsor sugárzásának aránya
folyamatosan a magyar műsor rovására változott. 1967 áprilisától az adásidő 4
órára növekedik: 2 óra 15 perc románul, 1 óra 45 perc magyarul. 1972 júliusától
az adásidő összesen 6 óra: 3 óra 30 perc románul, 2 óra 30 perc magyarul. 1980
januárjától az adásidő 7 és fél óra: 4 óra 30 perc románul, 3 óra magyarul.
14 Constantin Cubleșan visszaemlékezéseiből, az első honlapról elért
információk alapján.
15 Cseke Péter kutatásai szerint Újlaki Márton volt az utunk szerzője
1949-1953 között. Forrás: http://medok.ro/sites/medok/files/publications/pdfs/
ME.dok-2020_1.pdf (2022. március 18.)
16 Marieta Cristorean emlékezésben.
17 Ők ketten Kovács Ferenc visszaemlékezésében szerepelnek.
18 Saját emlékezéssel szerepel az 1999-es gyűjteményben. Nyugdíjazásáig
volt a rádió alkalmazottja.
19 A Kolozsvári Rádió és a Kolozsvári Televízió akkori munkatársainak
elmondása szerint, a két munkát felváltva végezték.
20 Az erdélyi tévékultúra első hónapjai. In: Cseke P. (1993). Hazatérő
szavak, Püski Kiadó, Budapest, 303–312.
21 A munkatársak emlékeiben december 22., bár Fodor J. (2013) Kolozsvár
1989. december 21. – 1990. május 20. címmel összeállított kronológiájában az
újraindulást a Szabadság tudósítása alapján december 25-re teszi: „A Kolozsvári
területi Rádióstúdió megkezdte adását román és magyar nyelven, 6–14 és 16–
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22 óra között sugározza adásait.” Elérhető a Nemeti Kisebbségkutató Intézet
honlapján: http://www.ispmn.gov.ro/uploads/Kolozsvar.pdf (2018. március 15.)
22 Cseke, 1993, 304.
23 Az interjú végén az 1990. április 15-i dátum szerepel, tehát a 20
munkatárs az akkori/azelőtti állapotot tükrözi. A létszám legfeljebb a televízió
és a rádió különválása után módosult: a rádiós alkalmazottak létszáma 20 körül
mozgott folymatosan a 2000-es években is.
24 A Szabadság 1990. szeptember 28-i tudósítása szerint. Forás: Udvardy
Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009. Elérhető:
http://udvardy.adatbank.transindex.ro (2018. március 21.)
25 Sajtóbeszámoló alapján, Domokos Géza RMDSZ-elnök és Ion Iliescu
államelnök 1991. december 11-i találkozójáról Udvardy Frigyes kronológiájában
ez áll: „Szó volt még az oktatásról, a televízió és a rádió magyar nyelvű adásáról,
valamint a sajtóról.” Forrás: http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?kod=54
(2018. március 21.)
26 Az internetes követés/hallgatás lehetősége épp a szórványhoz
tartozó kisebb településeken vész el legjobban, mert ott a legalacsonyabb az
internetpenetráció.
27 Primăveri hertziene. Radio Cluj 45. Napoca Star Kiadó. Szerző nélkül.
28 És a gépkocsivezető, Bács Tibor.
29 Zilahi Csaba emlékei.
30 Orbán Katalin nyugdíjazásáig készített nyelvhelyességi rovatot.
31 A jelenleg is hatályos, 1994/41. törvény (azóta többszöri módosítással).
32 A forrás Bardos Martin nevet ír, de ilyen alkalmazott nem volt. Viszont
Bárdos Mária már akkor itt dolgozott.
33 Nem Bodisz, ahogyan a forrás írja.
34 Somai és Somay is szerepel a forrásban, az i-s változat a helyes. A
forrásban szereplő Francisc-ot én magyarítottam Ferenccé.
35 Hivatalos papírjaiban Ecaterina.
36 Hivatalosan: Irimie.
37 Például Márkus Etelka (a Miki-Muki gyerekműsor szerkesztője), Pákai
Enikő, Bardócz Sándor.
38 Különbözőképpen emlékeznek a kollégák az indulás idejére. Egyelőre
nem találtam forrást a pontosításhoz.
39 Emlékeim szerint a Kávézó című műsor később jött létre, 2001-2004
között.
40 Nincs kiadási évszám. Mindenképp 1996 előtti, mert Kelemen Hunor
még munkatársként szerepel. A 40 éves évfordulóra azért nem készülhetett (1994ben), mert Sántha Emőke csak 1995 októberében lett szerkesztő. Ezek alapján 96
elejéről származhat.
41 Állandó rovatai hétfőtől péntekig: hírek, hírháttér, évfordulónaptár,
névnapköszöntő, lapszemle. Ezt egészítik ki a napi bontásban jelzettek.
42 Rovatként 2020-ban is műsoron maradt, szerkesztője azóta is László
Tibor.
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Források:
A Kolozsvári Rádió honlapja: www.kolozsvariradio.ro
A Kolozsvári Rádió honlapjának a webes archívumban megőrzött változatai:
https://web.archive.org/web/20020602084043/http://www.radiocluj.ro:80/htm/
go.htm
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Így éltünk mi – a romániai magyarok története a kommunizmustól a rendszerváltásig
Az Elmúlt jelen című könyvről
BOTHÁZI MÁRIA, PHD
BBTE / BBU
E-mail: maria.bothazi@ubbcluj.ro
Abstract (This is how we lived – the history of Hungarians in Romania from communism to regime
change)
The volume Elmúlt jelen (Contemporary Present) and the contemporary, interactive art project of the same name
undertakes to present the change of regime from the perspective of Hungarians in Romania. The documentation of the
speciﬁc socialist transformation of our Hungarian life and way of life in Romania are invaluable. Although it is not a scientiﬁc
publication, it can be considered a signiﬁcant work, even from the researcher’s perspective. The volume and the project are
written by the excellent representatives of the contemporary Transylvanian (human) science, and this professional foundation
and outline serve as the basis of the book.
Keywords Elmúlt jelen; communism; socialist dictatorship; change of regime; Hungarians; Romanians
Rezumat (Așa am trăit noi – istoria maghiarilor din România de la comunism la schimbarea de regim)
Volumul Elmúlt jelen (Prezentul Contemporan) și proiectul de artă contemporană, interactivă, cu același nume se
angajează să prezinte schimbarea de regim din perspectiva maghiarilor din România. Documentarea transformării speciﬁce
socialiste a vieţii și a modului de viaţă a maghiarilor din Romania sunt de nepreţuit. Deși nu este o publicaţie știinţiﬁcă,
poate ﬁ considerată o lucrare semniﬁcativă și din punctul de vedere al cercetării. Volumul și proiectul sunt scrise de excelenţii
reprezentanţi ai știinţei (umane) transilvănene contemporane, iar această bază profesională deﬁnește cartea.
Cuvinte cheie Elmúlt jelen, comunism, dictatura socialistă, schimbare de regim, maghiari, români

Az Elmúlt jelen című kötet az azonos néven futó nagyszabású projektből
született – a legjobb értelemben vett kortárs, interaktív művészeti kezdeményezés arra vállalkozik, hogy a rendszerváltást a romániai magyarok szemszögéből mutassa be. A 2020 tavaszán elkezdett munkafolyamatnak – amely, mint a
könyv előszava rámutat: „egyszerre volt kutatás, gyűjtés, értelmezés és bemutatás”1 – három fő szakasza különíthető el. Az első az elmultjelen.ro honlap, amely
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az romániai magyarság történetének 1944 és 1990 közötti periódusát a történeti
kronológia közel 200 eseményével és 1542 archív felvétellel mutatja be, valamint
az emlékek, tapasztalatok megosztására alkalmas felülettel. A második szakasz
egy kiállítás tervezése, megvalósítása és erdélyi utaztatása volt, a tárlat művészeti
alkotásokat, kutatói összegzéseket, korabeli tárgyakat, antropológiai interjúkat,
történelmi dokumentumokat – naplókat, archív fotókat, filmeket, sajtóanyagokat – vonultat(ott) fel, „a dekorativitás, monumentalitás helyett a reflexió tereit”2
hozva létre.
Ezekből az anyagokból válogat az igen színvonalas kivitelezésű kötet, a projekt harmadik szakasza: bár nem tudományos kiadványról van szó, nem kap
helyet benne a történések és jelenségek teljességre törekvő, tanulmányigényű,
szakszerű megjelenítése, mindenképpen – kutatói szemszögből is – jelentős munkaként értékelhetjük. A kötet és a projekt munkálatait a kortárs erdélyi tudományosság kiváló képviselői jegyzik, és ez a szakmai megalapozottság, vonalvezetés
szolgál alapjául a könyvnek. A kötet – amint arra a szerkesztők is rámutattak a
kiadvány bemutatóin3 – az általánostól halad az egyedi fele: egyrészt a tágabb
történelmi horizont fokozatosan szűkül a kisember fele, másrészt a történelmi
események adatszerűsége az eseményekhez köthető jelenségek és életvilág bemutatásával egészül ki.
Az első fejezet, melynek összeállítása Fodor János történész munkája, 1944
és 1990 közötti romániai magyarságunk történeti kronológiája. Mindazonáltal ez
a kronológia nem az események jegyzőkönyvszerű felsorolása, sokkal több annál:
a pontos adatokra épülő történészi munka mellett értelmezési keretet, tájékozódási segítséget is nyújt az olvasónak. (Ez a tájékozódási segítség a témát nem történészként kutatók számára is hasznosnak tekinthető, különösen, hogy a fejezet
végén összefoglaló bibliográfiát közöl a szerkesztő.) Az említett időintervallum
különböző korszakait – a kommunista hatalomátvétel, a romániai sztálinizmus,
a Dej-korszak, a Ceaușescu-korszak megszilárdulása és hanyatlása, a forradalom
eseményei és a rendszerváltás éve – tipográfiailag is jól elkülönülő, átfogó ismertetés vezeti be. Ezt követi a korszakokhoz tartozó események dátumokkal ellátott,
könnyen befogadható, egyszerűen, világosan megfogalmazott bemutatása. Az erdélyi magyar olvasó talán soha korábban nem találkozhatott ilyen áttekinthetően ennek az időszaknak a kronológiájával, és ez az áttekinthetőség az említettek
mellett a nagyszerű grafikai kivitelezés és a sűrű, látványos képi világ érdeme. A
kötet bámulatos kép- és dokumentumanyagot vonultat fel (nyilván ennek hátterében is széleskörű kutatói munka áll – a képek és dokumentumok intézmények
és magánszemélyek gyűjteményéből származnak), melyet pontos képaláírások,
magyarázatok kísérnek. És ha már itt tartunk: a több mint háromszáz oldalas
kiadvány minőségében, megjelenésében, kivitelezésében az egyik legszebb erdélyi
kötet az elmúlt időszak honi könyvkiadásának történetében, a grafi kai megjelenítés Ciprian N. Isac munkája.
A kötet második nagy szerkezeti egysége a kommunizmus és rendszerváltás
meghatározó jelenségeit mutatja be, két hangsúlyosabb pillérre, az urbanizációra és a nyilvánosságra (és második nyilvánosságra) támaszkodva. Egyik pillér
a szocialista városkép felől fókuszál az urbánus közegben élők mindennapjaira.
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Az olvasó megismerkedhet az erőltetett városfejlesztés irányaival (ezt fényképek,
épülettervek is bemutatják), és közben a kisember életterének és életmódjának
megváltozásával is. Ez utóbbi a korabeli fotók, dokumentumértékű leírások, korabeli lapokban közölt beszélgetések, beszámolók, vallomások mellett interjúrészletekből is kiviláglik – az interjúk általában kutatók munkáinak részei (így e világ
megismerésén túl az az erdélyi kutatók munkái, nevei is közelebb kerülhetnek
az olvasóhoz. A kommunizmus és rendszerváltás meghatározó jelenségei fejezet
összeállításában részt vevő szakértők: Bartha Katalin Ágnes, Blos-Jáni Melinda,
Fodor János, Gagyi József, [Lőrincz József], Kiss Tamás, Könczei Csilla, Miklósi
Dénes, Molnár Beáta, Szabó Árpád Töhötöm, Székely István Gergő, Tibori Szabó
Zoltán, Toró Tibor. Nagy kár, hogy a második fejezethez/tartalmi részhez nem
kapunk bibliográfiát.) Egyébként, amint arra a könyv szerkesztői is rámutatnak,
a könyv szerzői közé sorolják azt a több ezer dokumentációt a szerkesztő rendelkezésére bocsátó és interjút adó embert, akinek a segítségével létrejöhetett az
alkotás.4
Ennek a sajátos szocialista átváltozásnak a dokumentálása, romániai (magyar) életünk-életmódunk több szempontú tartalmi és vizuális megjelenítése
felbecsülhetetlen értékű. Hiszen romániai magyarságunk a könyv által feltérképezett története olyan korszakra esik, amikor nem volt szabad beszélnünk magunknak magunkról, miközben minden megváltozott körülöttünk. Aztán persze
eljött az a kor, amikor szabad lett, de nyilvánosságunk diskurzusai, még ha magunkra is fókuszáltak, valamiféle távolságtartóbb, elvontabb, eszmeibb perspektívát fogtak be, a hétköznapok világa kiesett e fókusz látóteréből. Ez a könyv viszont
közelebb hoz önmagunkhoz, feltérképezi az 1944–1990 közötti időszak teljes
életünkre, önértékelésünkre, önmeghatározásunkra kiható és átható társadalmi
szintű változásait. Azt, ahogyan minden megváltozott, ami korábban biztosnak
tűnhetett: többségből kisebbségiségbe kerültünk, kultúránk eltörlésének fokozatait kellett megélnünk, a kommunista, majd a nemzeti szocialista értékvilággal
eggyé válnunk, a diktatúra és a romániai életvitel hétköznapjaiba besorolódnunk.
Faluról városra kerültünk, új gyermekkor, új felnőttkor, új családi élet, új rituálék,
új fogyasztási módok lettek meghatározók. Mindez nemcsak azoknak az évtizedeknek a megélőire, hanem a további generációk életére, gondolkodására, életvilágára is kihat. A kötet és a teljes projekt teljesítménye ebben a megismerésben,
vagy inkább önmagunkról beszélésben kiemelkedő (és persze abban is, ahogyan
az elsősorban a tudomány látóterébe tartozó leírásokat, értelmezéseket, információkat közel hozza a közönséghez). Beszédes már az Elmúlt jelen cím is: hisz ami
elmúlt, az határozza meg a jelent, mindazt, amiben élünk, és valamelyest azt is,
amit és ahogyan megélünk. Amint azt Molnár Beáta, a kötet felelős szerkesztője
a könyv előszavában írja, a fogalmat Lőrincz József politológustól kölcsönözték,
aki Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben című tanulmányában az írja,
hogy „1989-1990 még nem a múlt, hanem »egy olyan jelen, ami elmúlt«.”5
A kötet második részének az urbanizációs jelenségek melletti alappillére, mint
említettük, a nyilvánossághoz köthető. Ide sorolhatjuk a szocialista ünnepeket,
amelyek összekapcsolódtak a hatalom erőfitogtató megmutatkozásaival, a zenei élet
– könnyűzene, táncház-mozgalom, Megéneklünk Románia és kórusélet –, a médi97
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umok és tömegkommunikáció, valamint a tiltakozás formáinak bemutatását. A
megközelítés fő szempontja ezek társadalmi szerepe: az állami rádió és televízió
magyar adásainak kapcsolatteremtő és értékátadó ereje a Románia különböző
részein élő magyaroknak; a könyv mint az adott korban meghatározó médium
és státusszimbólum; a Kriterion könyvkiadó kultúraközvetítése; a zenei fesztiválok „szelepkiengedő”, a táncházak hagyományőrző, de önmeghatározást is jelentő funkciója; a fotókörök, filmklubok és más, közművelődési tevékenységekhez
kapcsolódó foglalkozások szerepe a szabadidő hasznos eltöltésében, a közösségek
összekapcsolásában, művelésében. Jól strukturált, átfogó képet kaphatunk az ellenállás formáiról is: a Szabad Európa Rádió közvetítő szerepéről ebben, a különböző szamizdat kiadványokról és szerkesztőikről, az Ellenpontok és a Kiáltó szó
mellett az Erdélyi Magyar Hírügynökségről és a Döngről, a második nyilvánosság sajátságairól, az irodalmi és színjátszó körökről, a tudományos és értelmiségi
műhelyekről, de más művészi ellenállási formákról is, mint a Baász Imre körüli
csoportosulás vagy a mailart. Helyet kap a kötetben annak bemutatása, hogy mit
jelentett a belügyminisztériumi engedély nélkül rejtegetett írógép, vagy az, hogy
mennyire gyanúsnak számított, ha valaki fi lmez. „Mekkora bulik voltak az írógépekért. Házkutatások, nyilvántartások, fogak hulltak, ha írógépe volt valakinek.
Hát ez a szó, hogy írógép, filmezőgép, ezek pont olyan vad szavak voltak, mint
később az, hogy videó. 1985-90-ig kobozták el a videókat meg a színes tévéket.”6
Végül jelentős és fontos összefoglalót kapunk a forradalmi eseményekről a
különböző magyarok lakta vidékeken, a rendszerváltás első időszakáról, az újjászerveződő intézményrendszerről, a sajtó megújhodásáról és szerepéről, az anyanyelvi oktatás nehéz újraindulásáról, a fekete március eseményeiről, a privatizációról, a munkanélküliségről és a kivándorlásról.
A kötet harmadik része az Elmúlt jelen vándorkiállítás háttérmunkálatait,
anyagát mutatja be szintén lenyűgöző képanyaggal, Vakarcs Loránd felvételeivel.
Persze a romániai olvasó mindezekről sokat hallott, sokat tud már. A szerkesztők ajánlójában ez áll: „A kötetet nemcsak azoknak ajánljuk, akik átélték
a kommunizmus időszakát és a rendszerváltást, hanem azoknak is, akik csak
szüleik, nagyszüleik elmeséléseiből vagy történelemórákról hallottak róla.” Ezt
mindenképpen kiegészíthetjük azzal, hogy minden erdélyi, tágabban romániai
magyar család könyvtárának alapdarabja lehet a könyv, hiszen amellett, hogy
rendkívül érdekes olvasmány és képes kordokumentum, az áttekinthető, strukturált, tudományos eredményeken nyugvó, a tágabb közönség számára is érthető,
hozzáférhető összefoglalása a kornak hiánypótlónak számít.
[Molnár Beáta, felelős szerk. (2021). Elmúlt jelen. A romániai magyarok története a kommunizmustól a rendszerváltásig, Iskola Alapítvány Kiadó, Kolozsvár.]
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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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